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V

Bevezetés

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért hozták 
létre Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsenek kö-
zelebb kerülnöd Mennyei Atyádhoz, és elmélyítened a Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliumával kapcsolatos tudásodat. Ahogy az egy-
ház fokozatosan újabb kötetekkel bővíti a sorozatot, evangéliumi 
referencia gyűjteményt hozhatsz létre az otthonodban. E könyvek 
rendeltetése az egyéni tanulmányozásra és vasárnapi tanulásra való 
használat. Abban is segíthetnek, hogy leckéket készíts elő családi 
estekre vagy egyéb alkalmakra, beszédekre készülj fel, illetve vála-
szokat találj egyházi tanokkal kapcsolatos kérdésekre.

Ez a könyv Howard W. Hunter elnök tanításait mutatja be, aki 
1994. június 5. és 1995. március 3. között szolgált Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Személyes tanulmányozás

Miközben Howard W. Hunter elnök tanításait tanulmányozod, imád-
ságosan törekedj a Szentlélek sugalmazására. Az egyes fejezetek végén 
található kérdések segíteni fognak átgondolni, megérteni és alkalmazni 
Hunter elnök tanításait. Az alábbi ötletek is hasznosak lehetnek:

• Írd le gondolataidat és érzéseidet, melyeket a Szentlélektől kapsz 
tanulmányozás közben.

• Húzd alá azokat a részeket, amelyekre emlékezni szeretnél. Vedd 
fontolóra, hogy kívülről megtanulod e részeket, illetve beírod őket 
a szentírásaidba a hozzájuk kapcsolódó versek mellé.

• Többször is olvass el egy- egy fejezetet vagy szakaszt, hogy ala-
posabban megértsd.

• Tegyél fel magadnak ehhez hasonló kérdéseket: Miként gya-
rapítják az evangélium tantételeiről való megértésemet Hunter 
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elnök tanításai? Mit szeretne az Úr, hogy megtanuljak ezekből a 
tanításokból?

• Kérdezd meg magadtól, hogy miként segíthetnek neked az e könyv-
ben álló tanítások a személyes kihívásaidban és aggályaidban.

• Oszd meg a családtagjaiddal és a barátaiddal, amit tanulsz.

Tanítás ebből a könyvből

A következő irányelvek segíteni fognak az e könyvből való taní-
tásban, úgy otthon, mint az egyházban:

Készülj a tanításra!

Törekedj a Szentlélek iránymutatására, miközben a tanításra ké-
szülsz. Imádságosan tanulmányozd a fejezetet, hogy magabiztossá válj 
Hunter elnök tanításainak megértésében. Nagyobb erővel fogsz taní-
tani, ha a szavai személyesen is megérintenek téged (lásd T&Sz 11:21).

A legtöbb fejezet több anyagot tartalmaz, mint amennyit meg 
fogtok tudni beszélni egyetlen gyűlés alatt. Imádságosan válaszd ki 
azokat a tanításokat, melyeket a leghasznosabbnak érzel.

Buzdítsd a résztvevőket, hogy még a tanítás előtt tanulmányoz-
zák át a fejezetet, hogy felkészültebbek legyenek arra, hogy részt 
vegyenek a beszélgetésben és építsék egymást.

Miközben arra készülsz, hogy bevond az általad tanított embere-
ket, fordíts különleges figyelmet az egyes fejezetek végén található 
Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz szakaszra. Ebben a 
szakaszban kérdéseket, szentírásokat és tanulmányi vagy tanítási 
segédletet találsz. A kérdések és a szentírások a fejezet anyagához 
illeszkednek. A tanulmányi és tanítási segédletek szélesebb körben 
használhatók az evangélium tanulása és tanítása során.

vezesd be a fejezetet!

Amikor bevezeted az adott fejezetet, igyekezz olyan légkört terem-
teni, amelyben a Lélek megérintheti a résztvevők szívét és elméjét. Ér-
demes lehet felhasználnod egyet vagy többet a következő ötletekből:
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• Olvassátok fel vagy tekintsétek át a fejezet elején található 
Howard W. Hunter életéből című szakaszt, majd pedig beszéljétek 
meg azt.

• Beszélgessetek a fejezetben található egyik idézetről, képről vagy 
szentírásról.

• Énekeljetek el egy himnuszt.

• Röviden ossz meg egy személyes élményt az adott témában.

segítsd elő a beszélgetést Hunter elnök tanításairól!

Amikor ebből a könyvből tanítasz, kérj fel másokat, hogy osszák 
meg a gondolataikat, tegyenek fel kérdéseket, tegyenek bizonyságot, 
és tanítsák egymást. Ha tevékeny részt vállalnak, akkor felkészülteb-
bek lesznek a tanulásra és a személyes kinyilatkoztatások elnyerésére.

Ne szakítsd meg a jó eszmecseréket, hogy megpróbáld inkább 
leadni az egész anyagot. Úgy irányítsd a beszélgetéseket, hogy azok 
Hunter elnök tanításai körül forogjanak.

Az egyes fejezet végén lévő kérdések értékes forrást jelentenek a 
beszélgetés elősegítéséhez. Saját kérdéseket is kidolgozhatsz, melyek 
kifejezetten az általad tanítottakhoz szólnak. Íme néhány további 
ötlet a beszélgetés elősegítéséhez:

• Kérd meg a résztvevőket, hogy osszák meg, mit tanultak a fejezet 
egyéni tanulmányozása során. Hasznos lehet néhányukat előre 
megkérni, hogy készüljenek fel arra, hogy megosszák, amit tanultak.

• Add ki a fejezet végén lévő kiválasztott kérdéseket egy- egy résztve-
vőnek vagy kisebb csoportoknak. Kérd meg a résztvevőket, keres-
senek az e kérdésekhez kapcsolódó tanításokat a fejezetben. Ezután 
kérd meg őket, hogy osszák meg gondolataikat és meglátásaikat!

• Olvassatok el együtt néhányat Hunter elnök tanításaiból az adott 
fejezetből. Kérd meg a résztvevőket, hogy osszanak meg olyan 
példákat a szentírásokból vagy a saját élményeikből, melyek 
kapcsolódnak e tanításokhoz.

• Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak egy szakaszt, és ol-
vassák el magukban. Kérd meg őket, hogy alkossanak két-  vagy 
háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt a szakaszt válasz-
tották, és beszéljék meg egymással, mit tanultak.
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Buzdíts az alkalmazásra és megosztásra!

Hunter elnök tanításai azok számára lesznek a legtartalmasabbak, 
akik alkalmazzák azokat az életükben, és megosztják azokat má-
sokkal. Érdemes lehet felhasználnod egyet vagy többet a következő 
ötletekből:

• Kérdezd meg a résztvevőket, hogyan alkalmazhatják Hunter elnök 
tanításait az otthoni és egyházi feladataikban, valamint egyéb 
esetekben. Például segíthetsz nekik átgondolni és megbeszélni, 
miként alkalmazhatják a tanításait férjként, feleségként, szülőként, 
fiakként, leányokként, házi-  vagy látogatótanítóként.

• Kérd fel a résztvevőket, hogy osszák meg a tanultak alkalmazá-
sával kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket.

• Ösztönözd a résztvevőket arra, hogy osszák meg Hunter elnök 
néhány tanítását a családtagjaikkal és a barátaikkal.

zárd le a beszélgetést!

Foglald össze röviden a leckét, vagy kérj meg rá egy- két résztve-
vőt. Tegyél bizonyságot az általatok megbeszélt tanításokról. Meg-
fontolhatod, hogy másokat is felkérsz a bizonyságuk megosztására.

A forrásanyagokkal kapcsolatos tudnivalók

A könyvben szereplő tanítások Howard W. Hunter elnök prédiká-
cióiból és cikkeiből vett szó szerinti idézetek. A publikált forrásokból 
származó idézetek az eredeti forrásoknak megfelelő központozást, 
helyesírást, írásmódot és szakaszolást követik, kivéve ott, ahol az 
olvashatóság érdekében szerkesztői vagy nyomdai változtatásokra 
volt szükség. Mivel az idézetek szöveghűen követik a publikált 
forrásokat, a szövegben előfordulnak apróbb stilisztikai következet-
lenségek. Például az Istenségre utaló névmások egyes idézetekben 
kisbetűvel, másokban pedig nagybetűvel kezdődnek.

Hunter elnök szóhasználatában az angol men, man és mankind 
szavak sokszor egyaránt utalnak férfiakra és nőkre is. Gyakran hasz-
nálta mindkét nemre vonatkoztatva a he, his és him névmásokat is. 
Az ő idejében ez általános szokás volt az angol nyelvben, de ezek 
a nyelvtani sajátosságok a magyar fordítást nem érintik.



IX

Történelmi összefoglalás

Az alábbi időrendi táblázat egy rövid történelmi keretet nyújt 
Howard W. Hunter elnök ebben a könyvben olvasható tanításaihoz.

1907. november 14. Világra jön az Idaho állambeli Boiseban, 
John William (Will) Hunter és Nellie Marie 
Rasmussen Hunter gyermekeként.

1920. április 4. Megkeresztelik és konfirmálják Boiseban.

1923. május Boiseban másodikként elnyeri a Sascser-
kész kitüntetést.

1927. január és 
február

A Hunter’s Croonaders nevű zenekarával 
egy kéthónapos ázsiai hajóúton zenél.

1928. március Dél- Kaliforniába költözik.

1928. április Egy kaliforniai bankban helyezkedik el.

1931. június 10. Feleségül veszi Clara May (Claire) Jeffset a 
Salt Lake templomban.

1932. január A válság által okozott bankbezárások nyo-
mán elveszíti az állását, és alkalmi munká-
kat vállal.

1934. január Munkába áll a Los Angeles Megyei Árvíz-
védelmi Kerület földhivatali osztályán.

1934. március 20. Megszületik a fia, ifj. Howard William 
(Billy) Hunter.

1934. október 11. Meghal a fia, ifj. Howard William (Billy) 
Hunter.

1935. szeptember Beiratkozik a Los Angeles- i Southwestern 
Egyetem jogi karára (ma Southwestern 
Jogi Egyetem).
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1936. május 4. Megszületik a fia, John Jacob Hunter.

1938. június 29. Megszületik a fia, Richard Allen Hunter.

1939. június 8. Elvégzi a jogot, csoportjában a harmadik 
legjobb eredménnyel.

1940. április Ügyvédi vállalkozásba fog, először rész-
munkaidőben, majd 1945- re teljes mun-
kaidőben; 1959- es apostoli elhívásáig 
praktizál.

1940 szeptembere 
és 1946 novembere 
között

A kaliforniai El Sereno Egyházközség 
püspökeként szolgál.

1950 februárja és 
1959 novembere 
között

A kaliforniai Pasadena Cövek elnökeként 
szolgál.

1953. november 14. 46. születésnapján a szüleihez pecsételik 
az Arizonai Mesa templomban.

1959. október 9. David O. McKay elnök elhívja a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjává.

1959. október 15. David O. McKay elnök elrendeli apostollá, 
majd pedig elválasztja a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagjává.

1964 és 1972 között Az egyház genealógiai társaságának elnö-
keként szolgál.

1965 és 1976 között A Polinéz Kulturális Központ elnökeként 
szolgál, a hawaii Laién.

1970 és 1972 között Egyházi történetíróként szolgál.

1974 és 1979 között Segít felügyelni a jeruzsálemi Orson Hyde 
emlékkert tervezését, finanszírozását és 
megépítését.

1975. november Irányítja 5 mexikóvárosi cövek 15 cövekké 
történő átalakítását egyetlen hétvége alatt.
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1979 és 1989 között Felügyeli a Brigham Young Egyetem 
(BYU) Jeruzsálemi Közel- keleti Tanulmá-
nyok Központjának tervezését és építését.

1979. október 24. Levezeti a jeruzsálemi Orson Hyde emlék-
kert felszentelési ünnepségét.

1983. október 9. Több mint 10 éven át tartó betegség után 
meghal Claire Hunter.

1985. november 10. Marion G. Romney kvórumelnök rossz 
egészségi állapota miatt elválasztják a 
Tizenkét Apostol Kvóruma ügyvezető 
elnökének.

1988. június 2. Marion G. Romney kvórumelnök halálát 
követően elválasztják a Tizenkét Apostol 
Kvóruma elnökének.

1989. május 16. Felszenteli a Brigham Young Egyetem 
(BYU) Jeruzsálemi Közel- keleti Tanulmá-
nyok Központját.

1990. április 12. Feleségül veszi Inis Bernice Egan Stantont 
a Salt Lake templomban.

1994. június 5. Elválasztják Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza 14. elnökének.

1994. október 1. Az általános konferencián támogatják az 
egyház elnökeként.

1994. október 9. Felszenteli a Floridai Orlando templomot.

1994. december 11. Elnököl az egyház 2000. cövekének 
(a Mexikóvárosi Contreras Cövek) 
megalapításán.

1995. január 8. Felszenteli a Utahi Bountiful templomot.

1995. március 3. 87 esztendős korában meghal otthonában 
a Utah állambeli Salt Lake Cityben.
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Howard W. Hunter 
élete és szolgálata

Howard W. Hunter elnök 1994. június 6-án – egy nappal azután, 
hogy elválasztották Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza elnökének, két felhívást adott át. A gyengéd bátorítás hangján 
szólva ezt mondta:

„Először is, arra kérem az egyház minden tagját, hogy az Úr Jézus 
Krisztus életére és példájára irányuló egyre nagyobb figyelemmel 
élje az életét, különös tekintettel arra a szeretetre és reményre és 
együttérzésre, melyet Ő tanúsított. Imádkozom, hogy több ked-
vességgel, több előzékenységgel, több alázattal és türelemmel és 
megbocsátással forduljunk egymáshoz” 1.

A Szabadító példájának követésére való buzdítás évtizedeken ke-
resztül állt Hunter elnök tanításainak középpontjában. „Kérlek, hogy 
emlékezzetek erre az egyre – mondta néhány évvel korábban. – Ha 
életünk és hitünk Jézus Krisztusra és az [Ő] visszaállított evangéliu-
mára összpontosul, akkor semmi nem romolhat el tartósan. Másfelől, 
ha az életünk nem a Szabadítóra és a tanításaira összpontosít, akkor 
semmilyen más siker sem működhet tartósan” 2.

Hunter elnök második felhívása arra irányult, hogy az egyháztagok 
teljesebb mértékben részesüljenek a templom áldásaiból:

„Meghívom továbbá az egyháztagokat, hogy tegyék az Úr temp-
lomát egyháztagságuk nagyszerű jelképévé és legszentebb szövet-
ségeik mindenekfeletti helyszínévé. Szívem leghőbb vágya, hogy 
az egyház minden tagja érdemes legyen a templomba történő be-
lépésre. Remélem, hogy minden felnőtt egyháztag érdemes egy 
érvényes templomi ajánlásra – és rendelkezik is vele – még akkor 
is, ha a templomtól való távolság nem teszi lehetővé, hogy azt köz-
vetlenül és gyakorta használja.

Legyünk templomba járó és templomszerető nép! Igyekezzünk 
olyan gyakran eljutni a templomba, amennyire csak időnk, anyagi 
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lehetőségeink és személyes körülményeink megengedik. Ne csak az 
elhunyt rokonainkért menjünk oda, hanem menjünk oda a templomi 
hódolat személyes áldásáért is; azért a szentségért és biztonságért, 
amely azok között a megszentelt és felszentelt falak között található. 
A templom a szépség helye. A kinyilatkoztatás helye. A békesség 
helye. A templom az Úr háza. Szent az Úr számára. Legyen szá-
munkra is szent!” 3

Hunter elnök az egyház elnökeként végzett szolgálata során újból 
és újból kihangsúlyozta e két meghívást. Habár elnöki szolgálata 
csupán kilenc hónapig tartott, e felhívások világszerte arra ihlették az 
egyház tagjait, hogy krisztusibbak legyenek, és nagyobb odaadással 
törekedjenek a templom áldásaira.

Kezdetek

Az 1800- as évek közepe táján négy különböző országban csatla-
koztak Howard W. Hunter ősei Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházához. Édesanyja ágán ezek az ősök Dániából és 
Norvégiából származtak. Miután kivándoroltak hazájukból, a Utah 
állambeli Mount Pleasant legkorábbi telepesei közé tartoztak. E 
rendíthetetlen úttörők egyik leszármazottja, Nellie Rasmussen lett 
a próféta édesanyja.

Édesapja ágán Howard ősi gyökerei Skóciába és Új- Angliába 
nyúltak vissza. Azok, akik csatlakoztak az egyházhoz, nagy áldozatot 
hoztak, de a legtöbben pár év után feladták a vallási hovatartozásu-
kat. John William („Will”) Hunter 1879- es születésével a harmadik 
olyan nemzedék vette kezdetét a Hunter családban, amelynek már 
nem volt kapcsolata az egyházzal. Will Hunter azonban mégis egy 
próféta édesapjává vált.

Amikor Will Hunter 8 éves volt, családja az Idaho állambeli Boi-
seba költözött. Mintegy 16 évvel később Will megismerte Nellie 
Rasmussent, amikor a lány Boiseba érkezett, hogy az egyik nagy-
nénjénél és nagybátyjánál lakjon. Will hamarosan udvarolni kezdett 
Nellie- nek, és két évvel később megkérte a kezét. Nellie egy ideig 
habozott, de Will kitartó volt, így végül igent mondott a lányké-
résre. A pár Utah államban, Mount Pleasant városában házasodott 
össze, majd visszatértek Boiseba, hogy ott éljenek. Első gyermekük, 
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Howard William Hunter Boiseban született 1907. november 14- én. 
Rajta kívül még egy gyermekük, egy lányuk született 1909- ben, akit 
Dorothynak neveztek el.

Egy élet alapjainak lefektetése

Howard születésekor az egyháznak csak egy kis gyülekezete volt 
Boiseban. Howard édesanyja a gyülekezet tevékeny tagja volt, aki 
az evangéliumban nevelte gyermekeit. Howard ezt mondta róla: 
„Mindig hithű volt. [A Fiatal Nők] és az Elemi elnökeként szolgált. 
Emlékszem, hogy édesanyámmal néha a gyűlések kitűzött kezdete 
előtt mentünk az egyházba, utána pedig ottmaradtunk, hogy elvé-
gezhesse a feladatait” 4. Habár Howard édesapja nem volt egyháztag, 
nem ellenezte családja részvételét, és olykor maga is elment velük 
úrvacsorai gyűlésre.

Nellie Hunter nemcsak az egyházi tevékenységekben irányította 
a gyermekeit, hanem otthon is segített nekik erős vallási alapot 
építeni. „Anya volt az, aki vezető szerepet játszott abban, hogy az 
evangéliumot tanítsa nekünk – emlékezett vissza Howard. Az ő 
szoknyája mellett tanultunk meg imádkozni. Kisfiúként édesanyám 
szoknyája mellett… szereztem tanúbizonyságot” 5.

A Boise Gyülekezetből 1913- ban, pár nappal Howard hatodik szü-
letésnapja előtt lett egyházközség. Két évvel később, amikor Howard 
nyolc éves lett, már nagyon várta, hogy megkeresztelkedhessen. „Na-
gyon izgatottan vártam a lehetőségre” – mondta. Édesapja azonban 
nem adott rá engedélyt. Howard így idézte ezt vissza: „Apa… úgy 
érezte, hogy jobb lesz várnom, amíg biztosan tudom, hogy merre 
szeretnék menni az életben. Meg akartam keresztelkedni, bár a 
megfelelő idő elérkezett és el is múlt ezen áldás nélkül” 6.

Mivel Howard nem lett megkeresztelve, nem lehetett diakó-
nusnak sem elrendelni 12 évesen. „Addigra az összes barátomat 
elrendelték diakónusnak – mesélte. Mivel azonban én hivatalosan 
nem voltam az egyház tagja, ezért sok mindenben nem vehettem 
részt, amiben ők igen” 7. Howardot különösen az hangolta le, hogy 
nem oszthatta az úrvacsorát: „Ott ültem az úrvacsorai gyűléseken a 
többi fiúval. Amikor arra került a sor, hogy kiosszák az úrvacsorát, 
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mindig magamba roskadtam a helyemen. Annyira mellőzve éreztem 
magamat” 8.

Howard ismét megkörnyékezte az édesapját, ezúttal a 10 éves 
húgával, Dorothyval: „[E]lkezdtük megfűzni apánkat, hogy engedé-
lyezze a keresztelkedésünket. Eközben imádkoztunk is, hogy igent 
mondjon. Hihetetlenül örültünk, amikor végre beleegyezését adta” 9. 
Mintegy öt hónappal azután, hogy Howard betöltötte a 12. életévét, 
őt és Dorothyt megkeresztelték egy uszodában. Nem sokkal ezután 
Howardot elrendelték diakónusnak, és életében először úrvacsorát 
oszthatott. „Féltem, de izgatott is voltam a kiváltság okán” – emlékezett 
vissza később.10 Egyéb feladatai mellett Howard az orgona fújtatóját is 
kezelte, valamint befűtötte a kápolnát a hideg vasárnapi reggeleken. 
„Egy teljesen új világ tárult ki előttem, ahogy megtanultam az egy-
háztagsággal és a papság birtoklásával járó feladatokat” – mondta.11

Fiatal férfiként Howard csatlakozott az egyházközsége cserkész-
csapatához, és keményen dolgozott, hogy megszerezze a legmaga-
sabb kitüntetést, a Sascserkészt. Már majdnem elérte a célját, amikor 
egy baráti versengésben vett részt. „Ketten voltunk versenyben, hogy 
egyikünk legyen az első Sascserkész Boiseban” – idézte fel Hunter 
elnök.12 A másik fiatalember elsőként teljesítette a követelményeket, 
de Howard elégedettnek tűnt azzal is, hogy másodikként kapta 
meg a kitüntetést.13

Howard már az élete korai szakaszában megtanult szorgalmasnak 
lenni. Segítette az özvegyeket és más szomszédokat, újságot árult, 
illetőleg a nagybátyja gazdaságában dolgozott. Amikor idősebb lett, 
többek között labdaszedő volt egy golfpályán, táviratokat kézbesí-
tett, patikában, újságnál, szállodában, áruházban és egy művészeti 
boltban is dolgozott.

Dorothy Hunter szerint a bátyját „hajtotta a törekvés”, és „briliáns 
elméje” volt.14 E tulajdonságokat egészítették ki az együttérzés és nagy-
lelkűség jellemvonásai. Visszaidézve gondoskodó mivoltát, Dorothy 
szerint „Howard mindig jót akart tenni és jó akart lenni. Csodálatos 
báty volt, aki vigyázott rám. Kedves volt anyánkkal és apánkkal” 15.

Howard együttérző természete az állatok iránt is megmutatkozott. 
„Minden kóbor macska menedékre lelt a házunkban, még a család 
tiltakozása ellenére is” – mesélte Hunter elnök.16 Egy alkalommal 
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néhány környékbeli fiú egy kismacskát kínzott, be- bedobva az állatot 
a Hunterék közelében lévő öntözőcsatornába. Amikor kimászott, a 
fiúk visszadobták. Howard hamarosan jött és megmentette a cicát. 
„Ott feküdt félholtan – mesélte Dorothy –, ő pedig hazahozta” 17.

„Nem fogja túlélni” – mondta az édesanyja.

„Anya, muszáj megpróbálnunk” – erősködött Howard.18

Dorothy elmesélte, hogy „betekerték egy takaróba és a meleg 
tűzhely közelébe rakták és ápolták”, mígnem a gondoskodás követ-
keztében a cica erőre kapott, és még évekig élt a családnál.

Howardot 1923- ban rendelték el tanítónak, éppen a Boise Má-
sodik Egyházközség megalakítása előtt. Szükség lévén egy további 
gyülekező helyre, valamint számítva a jövőbeni növekedésre, a 
helyi egyházi vezetők egy cöveki tabernákulum felépítésére tettek 
javaslatot. A Boiseban élő szentek felkérést kaptak, hogy 20 000 
dollárral járuljanak hozzá az épület felépítéséhez.19 Azon a gyűlésen, 
ahol a vezetők az adománygyűjtő felhívást tették, az ifjú Howard W. 
Hunter emelte fel elsőnek a kezét, hogy megígérjen egy összeget. 
A megígért összeg (25 dollár) soknak számított 1923- ban, különö-
sen egy 15 éves fiútól. „Addig dolgoztam és gyűjtögettem, amíg 
egészében be tudtam fizetni a vállalásomat” – mesélte később.20 A 
tabernákulum 1925- ben készült el, és decemberben Heber J. Grant 
elnök jött el felszentelni.21

Howard már nagyon fiatalon tanúságot tett zenei érzékéről, tizen-
évesként pedig több hangszeren is megtanult játszani. 16 évesen 
megalakította saját zenekarát Hunter’s Croonaders néven. Ez a zene-
kar gyakran játszott bálokon, fogadásokon és egyéb rendezvényeken 
Boiseban és környékén.

Amikor Howard 19 lett, szerződést kapott, hogy egy Ázsiába tartó 
luxushajón szolgáltasson zenét. 1927 első két hónapjában Howard 
öttagú zenekara vacsorákhoz és bálokhoz muzsikált, mialatt a hajó 
átszelte a Csendes- óceánt, valamint különböző japán, kínai és fülöp- 
szigeteki városokban kötött ki. A hajóút szélesítette Howard látó-
körét, aki más népekkel és kultúrákkal ismerkedhetett meg. Habár 
keresete zömét látnivalókra és emléktárgyakra költötte, úgy érvelt, 
hogy „[a] tanulás bőven megért minden ráköltött centet” 22.
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A nagy döntések ideje

Howard arra az örömteli hírre tért haza a hajóútról, hogy távol-
léte alatt édesapja megkeresztelkedett. A rákövetkező vasárnapon 
Howard és az édesapja először vett részt közösen papsági gyűlésen. 
Egy gondoskodó püspök volt az, aki keresztelkedésre buzdította 
Will Huntert, ugyanakkor Howard szerint „egy [házi]tanítónak volt 
köszönhető, hogy benne is nagyobb érdeklődés támadt az egyház 
iránt” 23.

A hajóutat követően Howard bizonytalan volt a jövőjét illetően. 
Lefoglalták a zenei tevékenységek és egyéb munkák, beleértve a saját 
vállalkozását is, de ezek egyike sem kecsegetett jó szakmai kilátá-
sokkal. Amikor 1928 márciusában a vállalkozása megfeneklett, úgy 
döntött, hogy meglátogatja egy barátját Dél- Kaliforniában. Eredetileg 
csak egy- két hétre tervezte az ottlétet, de hamarosan úgy döntött, 
hogy marad, és keres – ahogyan ő fogalmazott – egy „lehetőségekkel 
bíró munkaviszonyt” 24. Kaliforniában nemcsak munkára lelt, hanem 
feleségre, sokrétű egyházi szolgálati lehetőségekre, valamint több 
mint három évtizeden át otthonra is.

1927: Howard w. Hunter (középen) és a Hunter’s Croonaders
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Howard első kaliforniai munkahelyein cipőket adott el, illetve 
egy citruscsomagolóban dolgozott, ahol olykor napi 40–45 tonna 
narancsot rakodott vasúti kocsikba. „Fogalmam sem volt, hogy ilyen 
rengeteg narancs van a világon” – mondogatta később. Egyszer 
aztán „szörnyű napja” volt, mert szín szerint kellett osztályoznia a 
citromokat, de színvak lévén nem tudta megkülönböztetni a sárga 
és a zöld árnyalatait. „A nap vége felé azt hittem, hogy idegössze-
roppanásom lesz” – idézte fel utólag.25

Két hét citrusüzemi munka után Howard egy Los Angeles- i bankba 
jelentkezett, amely azonnal alkalmazta, és gyorsan léptette előre a 
ranglétrán. A zenei tevékenységekkel sem hagyott fel, és esténként 
különböző zenekarokban játszott. 1928 szeptemberében, mintegy 
hat hónappal azután, hogy Howard Kaliforniába költözött, a család 
újból egyesült, amikor a szülei és a húga is odaköltöztek.

Fiatal évei alatt Howard továbbra is járt az egyházba, de nem ta-
nulmányozta mélységeiben az evangéliumot. Kaliforniában azonban 
elkezdett sokkal jobban odafigyelni az evangélium tanulmányozá-
sára. „[A]z evangélium iránti első igazi ébredésem [az] Adams Egy-
házközségben, egy vasárnapi iskolai osztályban történt, melyet Peter 
A. Clayton testvér tanított – mesélte Hunter elnök. Rendkívüli volt a 
tudása és azon képessége, hogy megihlesse a fiatalokat. Tanulmá-
nyoztam a leckéket, elolvastam az általa adott házi feladatokat, és 
beszéltem a kijelölt témákról. [Ú]gy gondolok vissza életem e szaka-
szára, mint arra az időre, amikor az evangélium igazságai elkezdtek 
kibomlani előttem. Mindig volt bizonyságom az evangéliumról, de 
hirtelen elkezdtem érteni is” 26. Howard számára azokkal a vasárnapi 
iskolai élményekkel kezdődött az evangélium tanulmányozásának 
életre szóló szeretete.

Howard szívesen érintkezett a Los Angelesben és környékén 
lakó más fiatal felnőttekkel. Együtt jártak az egyházba, néha egy 
vasárnap két- három egyházközségbe is, és sokféle tevékenységben 
vettek részt. Az egyik ilyen tevékenység maradandó jelentőségűnek 
bizonyult Howard számára. Pár hónappal azután, hogy Kaliforniába 
érkezett, néhány barátjával egy egyházi táncestélyen vett részt, majd 
kisétáltak a partra, hogy a homokra kifutó hullámokban sétáljanak. 
Aznap este találkozott először Howard és Clara May („Claire”) Jeffs, 
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akinek éppen Howard egyik barátjával volt légyottja. Howard és 
Claire bimbózó vonzalma hamarosan szerelemmé növekedett.

Találkoztak néhányszor 1928- ban, majd a rákövetkező évben 
komolyabbra fordult a kapcsolatuk. „A világosbarna hajával igen 
gyönyörű lány volt – mesélte később Howard. – Azt hiszem, hogy 
a legnagyobb benyomást a bizonyságának mélysége tette rám” 27. 
1931 egyik tavaszi estéjén, majd’ három évvel az első találkozásuk 
után, Howard elvitte Claire- t egy Csendes- óceánra néző kilátóte-
raszra. Ott megkérte a kezét, és Claire igent mondott. Howard így 
emlékezett vissza:

„Kocsival mentünk Palos Verdesbe, és a sziklák tetejénél par-
koltunk le, ahonnan a telihold fényében néztük, ahogy a Csendes- 
óceán hullámai kifutnak és megtörnek a sziklákon. Beszélgettünk 
a terveinkről, majd pedig gyémánt gyűrűt húztam az ujjára. Sok 
döntést hoztunk azon az estén, és néhány erélyes elhatározást az 
életünket illetően” 28.

Azok az elhatározások olyan irányba befolyásolták Howardot, 
hogy négy nappal az esküvője előtt az életét megváltoztató dön-
tést hozzon. Miután a zenekara aznap este befejezte az előadást, 
Howard elrakta a hangszereit, és soha többé nem játszott hivatásos 
zenészként. A táncmulatságokon és összejöveteleken való zenélés-
nek „bizonyos értelemben megvolt a maga varázsa – mondta –, és 
jó pénzt kerestem vele”, de úgy érezte, hogy ennek az életvitelnek 
egyes részei nem egyeztethetők össze azzal az élettel, melyet a 
családjának szánt. „Hagyott egy bizonyos űrt maga után az, amit 
korábban örömmel csináltam, [de] a döntést soha nem bántam meg” 
– idézte fel évekkel később.29 Fia, Richard, így vélekedett: „Gyakran 
gondoltam arra a figyelemre méltó fegyelemre (én szívósságnak 
hívom), amelyre szükség lehetett ahhoz, hogy feladjon valamit, amit 
mélyen szeretett, mert valamit még többre értékelt” 30.

Nehézségek és áldások a házasság első éveiben

Howard és Clair 1931. június 10- én házasodtak össze a Salt Lake 
templomban, majd visszatértek Dél- Kaliforniába, hogy megkezdjék 
közös életüket. A gazdasági világválság miatt az Amerikai Egyesült 
Államokban egyre romlottak az üzleti feltételek, és 1932 januárjában 
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kénytelen volt bezárni az a bank is, ahol Howard dolgozott. A követ-
kező két évben különböző munkakörökben dolgozott, megpróbálva 
biztosítani a megélhetésüket. Claire- rel eltökéltek voltak abban, hogy 
megőrzik az önállóságukat ameddig lehet, de egy év után elfogadták 
Clair szüleinek meghívását, és egy időre hozzájuk költöztek.

1934. március 20- án megszületett Howard és Claire első gyer-
meke. A fiú az ifj. Howard William Hunter nevet kapta, és Billynek 
becézték. A nyár folyamán észrevették, hogy Billy levertnek tűnt. Az 
orvosok vérszegénységet állapítottak meg nála, és Howard kétszer is 
adott vért az átömlesztéshez, de Billy állapota nem javult. A további 
vizsgálatok súlyos bélgondot mutattak ki, amely miatt az orvosok 
műtétet javasoltak. Howard így idézte fel a történteket: „Befektettek 
mellé a szobába, egy műtőasztalra, és a műtét folyamán vért adtam 
neki. Miután végeztek, az orvosok nem biztattak semmivel” 31. Há-
rom nappal később, hét hónapos korában Billy elhunyt, miközben 
szülei az ágya mellett ültek. „Bánattól sújtottak és kábultak voltunk, 
amikor kiléptünk a kórházból az éjszakába” – írta Howard 32. „Ez 
súlyos csapás volt számunkra” 33.

Két hónappal Billy születése előtt Howard a Los Angeles Megyei 
Árvízvédelmi Kerületnél helyezkedett el. Az ottani munkája során 
jogi iratokkal és bírósági ügyekkel foglalkozott, és úgy döntött, hogy 
ügyvédi pályára lép. E cél eléréséhez évekig tartó elszántságra és 
kemény munkára volt szükség. Mivel még nem volt alapdiplomája, 
Howardnak sok tárgyat kellett megtanulnia, hogy felvehessék a jogi 
karra. Esti órákra járt, mert dolgoznia is kellett. A jogi karon töltött 
évei során is teljes munkaidőben dolgozott tovább. „Egész nap dol-
gozni és esténként iskolába járni, ráadásul időt találni a tanulásra is, 
nem volt könnyű feladat” – írta.34 „Nem volt szokatlan, hogy bőven 
az éjszakába nyúlóan tanultam” 35. Howard öt éven keresztül tartotta 
ezt a szigorú napirendet, míg végül 1939- ben, az évfolyama harmadik 
legjobb eredményét elérve diplomázott.

Amíg Howard a jogra járt, még két fiuk született: John 1936- ban 
és Richard 1938- ban. Howard árvízvédelmi kerületnél betöltött állá-
sának köszönhetően a család meg tudott venni egy kisebb otthont.
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Az El Sereno Egyházközség püspöke

Körülbelül egy évvel a jogi diploma megszerzése után Howardot 
elhívták, hogy az újonnan létrehozott kaliforniai El Sereno Egyház-
község püspökeként szolgáljon. Az elhívás meglepetésként érte: 
„Mindig úgy gondoltam egy püspökre, mint egy idősebb valakire, 
ezért rá is kérdeztem, hogyan lehetnék az egyházközség atyja har-
minckét éves fiatalként.” A cövekelnökség válaszában biztosította őt 
arról, hogy „meg fog tudni felelni a megbízásnak”. Habár Howard 
úgy érezte, hogy ez meghaladhatja az erejét, ígéretet tett: „A tőlem 
telhető legjobbat fogom tenni” 36. Ezt az ígéretet az elkötelezettség, 
a sugalmazás és az együttérzés magas szintjén teljesítette püspöki 
szolgálatának több mint hat éve alatt.

Howard ideje és ereje tehát ismét erőteljesen igénybe volt véve, 
de úgy érezte, hogy szolgálatából sok áldást kapott. „Hirtelen elá-
rasztottak a felemésztő feladatok – mondta. – Dicsőséges munka 
és nagy áldás volt” 37.

Az új egyházközség egyik legelső szükséglete egy gyűlési hely-
szín megtalálása volt. A püspökség bérelt néhány termet egy helyi 
épületben, az egyházközség tagjai pedig elkezdtek pénzt gyűjteni 
egy saját gyülekezeti házra. Az egyházi épületek építése hamarosan 
fel lett függesztve a második világháború miatt, de a tagok a jövőbe 
tekintve folytatták a pénzgyűjtést. Az egyik pénzgyűjtési program 
„hagyma projekt” néven futott, és abból állt, hogy egy savanyító 
üzembe mentek hagymát szeletelni. A hagyma illata tartós volt, ami 
vicces megjegyzésre adott okot Hunter püspöknek: „Könnyű volt rá-
jönni az úrvacsorai gyűlésen, ha valaki korábban hagymát metélt” 38.

Az egyéb pénzgyűjtési módozatok közé tartozott a káposztaaprítás 
egy savanyúkáposzta- üzemben, valamint készleten felüli reggeliző-
pelyhek csomagolása és eladása. „Boldog idők voltak ezek, amikor 
mindannyian együtt dolgoztunk, minden társadalmi osztályból és 
mindenféle készségekkel, támogatva a püspökséget abban, hogy 
összegyűjtse a pénzt egy kápolna felépítésére – idézte fel Hunter 
püspök. – Az egyházközségünk olyan volt, mint egy nagy, boldog 
család” 39. Sok türelem és áldozathozatal után, az egyházközség saját 



12

H o wa r d  w.  H u n t e r  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

gyülekezeti házra vonatkozó célja 1950- ben – majdnem négy évvel 
Howard felmentését követően – végre megvalósult.

Püspöknek lenni a második világháború idején egyedi kihívások-
kal járt. Az egyházközségből sok férfi szolgált a seregben, férjek és 
apák nélkül hagyva otthon a családokat. A férfiakban mutatkozó 
hiány kihívást jelentett az egyházi elhívások betöltésében is. Ebből 
következően, püspöki hivatali idejének egy része alatt Howard cser-
készvezetőként is szolgált. „Volt egy csoport kiváló fiatal férfi, akiket 
nem lehetett elhanyagolni – mesélte. – Majd’ két évig dolgoztam a 
fiúkkal, és kiválóan haladtak” 40.

Howardot 1946. november 10- én mentették fel a püspöki elhí-
vásból. „Mindig hálás leszek ezért a kiváltságért, és az akkori évek 
jelentette tanulásért” – mondta. Habár az élmény „sok tekintetben 
nehéz” volt, Claire- rel együtt „hálásak voltunk azokért az értékekért, 
melyeket ez a családunknak adott” 41. Kifejezve háláját Hunter püspök 
szolgálata iránt, az egyházközség egyik tagja ezt írta: „Összehozta 
kis egyházközségünk tagságát egy egységes erőfeszítés mentén, 
és megtanított bennünket olyan célok elérésére, melyek látszólag 
elérhetetlenek voltak. Együtt munkálkodtunk egyházközségként, 
együtt imádkoztunk, együtt szórakoztunk és együtt hódoltunk” 42.

Habár Howardot 1946- ban felmentették, különleges kötődése az 
El Sereno Egyházközség tagjaihoz megmaradt. Richard azt mondta, 
hogy „élete végéig kapcsolatban maradt velük, és tudta, hogy merre 
járnak és milyenek a körülményeik. Amikor csak olyan helyre utazott, 
ahol a régi egyházközség valamelyik tagja [lakott], felvette velük a 
kapcsolatot. Az a szeretet, melyet az egyházközség tagjai iránt érzett, 
egész életében megmaradt” 43.

Családnevelés és szakmai építkezés

Howard és Claire Hunter szeretetteljes szülők voltak, akik érté-
keket, felelősséget, és az evangélium fontosságát tanították fiaiknak. 
Jóval azelőtt, hogy az egyház a hétfő estéket jelölte volna ki a családi 
est számára, a Hunter család azt az estét tette meg a történetmondás, 
játékok és közös programok idejének. Amikor a család elutazott va-
lahova, olyankor gyakran látogattak a templomokba is, hogy John és 
Richard kereszteléseket végezhessen a halottakért. Howard és a fiai 
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szívesen építettek vasútmodelleket, táboroztak és végeztek együtt 
egyéb szabadtéri tevékenységeket.

Howard teljes munkaidőben dolgozott és mellette jogot tanult, 
amikor John és Richard megszülettek, és még nagyon kicsik vol-
tak – négy-  és kétévesek –, amikor elhívták őt püspöknek, tehát az 
erős család felépítése még nagyobb mértékű odaadást követelt Clair 
részéről. Aki mindezt örömmel meg is adta. „A vágyam és legfőbb 
törekvésem… az volt, hogy jó feleség legyek, jó otthonteremtő, és 
hogy valóban jó anya legyek – mondta Claire. – Keményen dolgoz-
tunk azon, hogy a fiúkat bevonjuk az egyházba; a fiúk és én cso-
dálatosan megvoltunk együtt” 44. Howard gyakran dicsérte Claire- t 
a fiaik nevelésében kifejtett hatásáért és áldozataiért.

A gyermeknevelés és az egyházi vezetői elhívásokban való szol-
gálat évei során Howard egy jól működő ügyvédi praxist is felépített. 
Leginkább kis-  és nagyvállalati ügyfelei voltak, és igen köztisztelet-
ben álló ügyvéddé vált Dél- Kaliforniában. Több mint két tucat cég 
igazgatótanácsába is beválasztották.

A szakmájában Howardot a feddhetetlenségéről, szabatos észjárá-
sáról, világos fogalmazásáról és az igazságérzetéről ismerték. A „nép 
ügyvédjeként” is ismerték – vagyis mint olyasvalakit, aki „úgy tűnt, 
hogy mindig tud időt és figyelmet fordítani arra, hogy segítsen az 
embereknek a gondjaikkal” 45. Egy ügyvéd szerint Howardot „sokkal 

Howard és Claire Hunter a fiaikkal, Johnnal és richarddal
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jobban foglalkoztatta az, hogy az emberek megkapják a szükséges 
segítséget, mint az, hogy ő megkapja érte a jussát” 46.

A Kalifornai Pasadena Cövek elnöke

1950 februárjában Stephen L Richards elder és Harold B. Lee elder 
a Tizenkettek Kvórumából Kaliforniába utaztak, hogy kettéosszák a 
gyorsan növekvő Pasadena Cöveket. Sok fivérrel tartottak interjút, 
beleértve Howardot. Miután imádságosan megfontolták, hogy kit 
szeretne az Úr a cövekelnöki szolgálatra, már majdnem éjfél volt, 
amikor Howardért küldettek, és átadták neki az elhívást. Richards 
elder és Lee elder elmondták neki, hogy aludja ki magát jól, és hívja 
fel őket másnap korán reggel a tanácsosokra vonatkozó javaslatával. 
„Hazamentem, de nem aludtam – mesélte Howard. – Az elhívás 
letaglózott. Claire- rel sokáig beszélgettünk” 47.

Miután Hunter elnök és a tanácsosai támogatásra kerültek, el-
kezdték felmérni a szükségleteket a cövekben. Az új cövekelnökség 
kiemelt fontosságot tulajdonított annak, hogy segítsen az egyházta-
goknak építeni a lelki erejüket. Az egyik aggodalom arra irányult, 
hogy a családok elkezdtek szétforgácsolódni, részben azért, mert 
olyan sok tevékenységben vettek részt. Miután a vezetők közösen 
imádkoztak és tanácskoztak, arra éreztek késztetést, hogy a családi 
estre helyezzék a hangsúlyt, és hogy a hétfő estéket a családok szá-
mára tartsák fenn. Hétfő esténként a cövekben lévő összes egyházi 
épületet bezárták, és „semmilyen egyéb rendezvényt sem tartottak, 
amely ütközött volna azzal a szent esttel”, magyarázta Hunter elnök.48

Szolgálata elején Hunter elnök és más cövekelnökök Dél- 
Kaliforniából találkoztak Stephen L Richards elderrel, hogy átbeszél-
jenek egy középiskolásoknak szóló ifjúsági hitoktatási programot. 
Hunter elnök így emlékezett vissza: „[Richards elder] elmagyarázta, 
hogy szeretnének kora reggeli ifjúsági hitoktatási órákkal kísér-
letezni egy olyan területen, ahol a törvény nem engedi az [iskolai] 
órarendbe illesztett hitoktatást” 49. Felállítottak egy bizottságot az 
ötlet megvalósíthatóságának tanulmányozására, és Hunter elnököt 
nevezték ki az élére. A tanulmányozás végeztével a bizottság azt a 
javaslatot tette, hogy három középiskola diákjai számára vezessék 
be a kora reggeli ifjúsági hitoktatást. Fiatal lévén, Hunter elnök fia, 
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Richard is részt vett a kora reggeli ifjúsági hitoktatási kísérletben. 
Később ezt mondta erről: „Megfordult a fejünkben, hogy valakinek 
elmehetett az esze, hogy berakott egy reggel 6- kor kezdődő órát, de 
aztán ez a napunk kedvenc része lett, amikor együtt lehettünk a ba-
rátainkkal az egyházból, és tanulhattunk” 50. A programot hamarosan 
kiterjesztették más diákokra is, és ebből lett az egyháztag fiatalok 
kora reggeli ifjúsági hitoktatási programjának előfutára.

Az 1951- es októberi általános konferencián az első elnökség talál-
kozott a dél- kaliforniai cövekelnökökkel, hogy bejelentsék számukra 
egy Los Angeles- i templom építését célzó kívánalmukat. Az a kilátás, 
hogy templom létesülhet a közelben, nagy örömöt okozott – egyúttal 
nagy áldozatot is kívánt, mivel az egyháztagoktól azt kérték, hogy 
egymillió dollárral járuljanak hozzá az építkezéshez. Amikor Hunter 
elnök visszatért Kaliforniába, találkozott a cöveki és egyházközségi 
vezetőkkel, és ezt mondta: „Adjátok meg az embereknek a nagy 
áldások elnyerésének lehetőségét azáltal, hogy nagylelkűen járulnak 
hozzá a templomhoz” 51. Hat hónapra rá a dél- kaliforniai egyháztagok 
1,6 millió dollárt ajánlottak fel a templom megépítésére, amelyet 
azután 1956- ban szenteltek fel.

Az egyháztagok nemcsak pénzadományokkal járultak hozzá a 
templomhoz és egyéb egyházi épületekhez, hanem önkéntes mun-
kával is. Amikor gyülekezeti házak épültek, Hunter elnök sok órát 

a Pasadena Cövek vezetői (1950). Balról jobbra: daken K. Broadhead, 
első tanácsos a cövekelnökségben; Howard w. Hunter, elnök; a. Kay 

Berry, második tanácsos; valamint emron „Jack” Jones, írnok
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töltött ásóval, kalapáccsal vagy ecsettel a kezében. Az egyháztagok 
az egyházi jóléti programokhoz is hozzájárultak önkéntes munkával, 
például baromfineveldékben, citrusültetvényeken és konzervüze-
mekben. Hunter elnök nyolc éven keresztül volt megbízva azzal, 
hogy összehangolja 12 cövek ilyen irányú programjait, és ezekbe 
maga is sokszor besegített. „Soha nem kért senkitől olyat, és nem 
bízott meg senkit olyasmivel, amit saját maga nem állt készen elvé-
gezni” – jegyezte meg egy barátja.52 Évekkel később, a Tizenkettek 
Kvórumának tagjaként, Hunter elder kijelentette:

„Soha nem vettem részt szomorkás jóléti programban. Fára mász-
tam és citromot szedtem, gyümölcsöt hámoztam, vízforralót kezel-
tem, dobozokat cipeltem, teherautókat rakodtam ki, konzervüzemet 
takarítottam, és még ezer és egy dolgot csináltam, de amire legtisz-
tábban emlékszem, az a nevetés és az ének és az Úr szolgálatában 
tevékenykedő emberek jó társasága” 53.

1953 novemberében Hunter elnök és felesége, illetve a Pasadena 
Cövek más tagjai szertartások végzésére az Arizonai Mesa temp-
lomba utaztak. November 14- én volt Hunter elnök 46. születésnapja, 
és az egyik szertartásgyűlés kezdete előtt a templomelnök arra kérte, 
hogy szóljon a kápolnában összegyűltekhez. Hunter elnök később 
így írt erről az élményről:

„Mialatt a gyülekezethez beszéltem, …bejött a kápolnába édes-
apám és édesanyám, fehérbe öltözve. Fogalmam sem volt, hogy 
édesapám már felkészült a templomi áldásaira, habár Anya már egy 
ideje izgatottan várta ezt. Annyira elárasztottak az érzelmek, hogy 
képtelen voltam tovább beszélni. Pierce elnök [a templomelnök] 
mellém lépett és elmagyarázta a megszakítás okát. Amikor édesapám 
és édesanyám eljöttek a templomba azon a reggelen, azt kérték az 
elnöktől, hogy ne említse nekem, hogy ott vannak, mert azt szerették 
volna, ha születésnapi meglepetés lesz. Ez egy olyan születésnap 
volt, amelyet soha nem felejtettem el, mert azon a napon felruházták 
őket, nekem pedig az a kiváltság adatott, hogy tanúja lehettem az 
egybepecsételésüknek, amely után hozzájuk pecsételtek engem” 54.

Mintegy három évvel később Hunter elnök családjának örök 
kötelékei teljessé váltak, amikor Dorothyt a szüleihez pecsételték a 
frissen felszentelt Kaliforniai Los Angeles templomban.
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Cövekelnökként Howard szeretetteljes vezető volt. Egy cöveki 
elhívásban szolgált asszony ezt mondta: „Megbecsültnek és hasz-
nosnak és szükségesnek érezted magadat. […] Felelősséget adott 
az embereknek, amikor elhívást kaptak, de ha szükségük volt a 
véleményére vagy tanácsára, akkor mindig ott volt. Tudtuk, hogy 
bírjuk a teljes támogatását és figyelmét” 55. Az egyik tanácsosa meg-
jegyezte: „Dicsérte az embereket az eredményeikért, és engedte, 
hogy felnőjenek a magas elvárásokhoz” 56. Az egyik nő a cövekből, 
aki szerint Hunter elnök volt az ő legnagyobb hatású tanítója, így 
magyarázta: „Ez az ember azáltal szeretett másokat, hogy kiemelt 
fontosságúnak tekintette őket; odafigyelt rájuk, hogy megértse őket; 
és megosztotta velük a tapasztalatait” 57.

1959 őszére Howard W. Hunter már több mint kilenc éve elnökölt 
a Pasadena Cövek felett, olyan szolgálatot nyújtva, amely utolsó 
napi szentek ezreinek életét áldotta meg Dél- Kaliforniában. Egyházi 
szolgálata azonban éppen egy olyan bővülés küszöbén állt, amely 
világszerte megáldja majd az egyháztagok életét. 

A Tizenkettek Kvóruma

„[T]egyél bizonyságot nevemről, …és küldd el sza
vam a föld széleiig” (T&Sz 112:4).

1959. október 9- én, Salt Lake Cityben, az általános konferencia 
két ülésszaka között Howard arról értesült, hogy David O. McKay 
elnök találkozni szeretne vele. Azonnal átment az Egyházigazgatási 
Épületbe, ahol McKay elnök meleg fogadtatásban részesítette, és 
ezt mondta: „Hunter elnök, …az Úr szólott. El leszel híva az egyik 
különleges tanújaként, és holnap támogatni fognak a Tizenkettek 
Tanácsának tagjaként” 58. Howard ezt írta erről az élményről:

„Meg sem kísérelhetem elmagyarázni az érzést, amely eltöltött. 
Könnyek szöktek a szemembe és nem tudtam megszólalni. Soha nem 
éreztem magamat annyira alázattal telve, mint amikor e nagyszerű, 
kedves, jóságos férfi – az Úr prófétája – jelenlétében ültem. Beszélt 
arról, hogy mekkora örömöt fog ez hozni az életembe, beszélt a 
fivérek csodálatos társaságáról, és arról, hogy innentől az életem 
és az időm az Úr szolgálatának lesz szentelve, és hogy innentől az 
egyházé és az egész világé leszek. […] Átkarolt és biztosított arról, 
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hogy az Úr szeretni fog engem, és hogy bírni fogom az Első Elnökség 
és a Tizenkettek Tanácsának támogató bizalmát. [Elmondtam neki, 
hogy] örömmel adom az időmet, életemet és minden tulajdonomat 
e szolgálatnak” 59.

Amint Howard kilépett McKay elnök irodájából, a szállodai szo-
bájába ment és felhívta Claire- t, aki ebben az időben Provóban láto-
gatta meg a fiukat, Johnt, annak feleségét és a kisbabájukat. Először 
Howard alig tudott megszólalni. Amikor végül elmondta Claire- nek 
az elhívását, mindkettőjüket elárasztották az érzelmek.

Másnap, az általános konferencia szombat délelőtti ülésszakán, 
Howard William Hunter támogatva lett a Tizenkét Apostol Kvóruma 
tagjaként. „A világ súlyát… éreztem a vállaimon – mondta ezekről 
a pillanatokról. – Ahogy haladt a konferencia, kifejezetten kényel-
metlenül éreztem magamat, és azon tanakodtam, vajon úgy fogom- e 
valaha is érezni, hogy ez tényleg az én helyem” 60.

a tizenkét apostol Kvóruma (1965). Ülnek, balról jobbra: ezra taft 
Benson, mark e. Petersen (a szék karfáján), Joseph fielding smith 

(kvórumelnök) és legrand richards. Állnak, balról jobbra: gordon B. 
Hinckley, delbert l. stapley, thomas s. monson, spencer w. Kimball, 

Harold B. lee, marion g. romney, richard l. evans és Howard w. Hunter
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McKay elnök megkérte Hunter eldert, hogy szólaljon fel a kon-
ferencia vasárnap délutáni ülésszakán. Miután röviden visszatekintett 
az életére, és megosztotta a bizonyságát, Hunter elder ezt mondta:

„Nem kérek elnézést azokért a könnyekért, melyek ez alkalom-
mal a szemembe szöknek, mert úgy hiszem, hogy barátokkal né-
zek szembe – egyházi fivéreimmel és nővéreimmel, kiknek szíve 
ugyanúgy ver ma, ahogyan az enyém, az evangélium és mások 
szolgálatának izgalmától.

„McKay elnök, …elfogadom, fenntartások nélkül, a rám rótt el-
hívásodat, és hajlandó vagyok az életemet és mindent, amivel ren-
delkezem, e szolgálatnak szentelni. Hunter nőtestvér is csatlakozik 
hozzám e felajánlásban” 61.

Hunter eldert 1959. október 15- én rendelték apostollá. 51 évesen ő 
volt a Tizenkettek legfiatalabb tagja, akiknek az átlagéletkora abban 
az időben a 66 évhez közelített.

A rákövetkező 18 hónapban Hunter elder Kalifornia és Utah között 
ingázott, hogy lezárja ügyvédi praxisa függő ügyeit, és felkészüljön a 
költözésre. Egyik ügyfele kijelentette, hogy „az egyház biztosan nagyon 
vonzó ajánlatot tett”, amivel rávette, hogy otthagyjon egy ilyen sikeres 
ügyvédi praxist. Ezzel kapcsolatban Hunter elder ezt írta a naplójába:

„A legtöbben nem értik, hogy miért fogadják el mi hitünkön lévő 
emberek a szolgálatra szólító elhívásokat, vagy hogy miért kötelez-
zük el magunkat az iránt, hogy mindent beleadunk. […] Nagyon 
élveztem az ügyvédként való praktizálást, de ez az elhívás, amely 
engem ért, bőven el fogja homályosítani a szakmai törekvéseket 
vagy az anyagi gyarapodást” 62.

Hunter elder apostoli szolgálata több mint 35 évet ölelt fel, és ezen 
idő során szinte a világ összes országába ellátogatott, hogy ellássa 
feladatát, mint Jézus Krisztus különleges tanúja (lásd T&Sz 107:23).

a utahi genealógiai társaság

„Ajánljunk fel… az Úrnak… egy olyan könyvet, amely halottaink 
feljegyzéseit tartalmazza, ami teljes elfogadásra méltó” (T&Sz 128:24).

Az Első Elnökség 1964- ben az Egyház Genealógiai Társasága 
(akkori nevén: Utahi Genealógiai Társaság) elnökévé nevezte ki 



20

H o wa r d  w.  H u n t e r  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

Hunter eldert. Ez a szervezet volt az egyház Családtörténeti Osztá-
lyának előfutára. Az volt a rendeltetése, hogy genealógiai adatokat 
gyűjtsön össze, őrizzen meg és osszon meg világszerte. Hunter elder 
nyolc éven át elnökölt a társaság felett, és ez idő alatt messzeható 
változásokat vezényelt le a családtörténeti munka előmozdításában, 
finomításában és kiszélesítésében.

1969- re a szervezet begyűjtött „több mint 670 000 tekercs mikro-
filmet, ami hárommillió kötetnyi 300 oldalas könyvnek felelt meg”. 
Összegyűjtött még „hatmillió kitöltött családi csoport feljegyzést, 
egy 36 millió egyéni kartotékcédulából álló névmutatót, valamint 
egy több mint 90 000 kötetes könyvgyűjteményt” 63. Hetente mintegy 
1000 tekerccsel gyarapodott a mikrofilm gyűjtemény a világ minden 
tájáról. E feljegyzések feldolgozása és hozzáférhetővé tétele – úgy 
a kutatók, mint a templomi munka számára – óriási feladat volt. 
Hunter elder vezetése alatt a Genealógiai Társaság elkezdte fel-
használni a legújabb számítógépes műszaki megoldásokat ebben 
a munkában. Egy szerző megjegyezte, hogy a társaság „világhírűvé 
vált szakmai berkekben a feljegyzések kezelésének előremutató 
gyakorlata miatt” 64.

Hunter elnököt 1972- ben mentették fel a Genealógiai Társaság 
éléről. Erőfeszítéseit összegezve Richard G. Scott elder ezt mondta 
róla: „Életének jelentős részét szentelte ennek a munkának, és le-
fektette azokat az alapokat és irányt, melyeknek hasznát az egyház 
ma is élvezi” 65.

a Polinéz Kulturális Központ

„…Hallgassatok ide, ti messzi népek; és ti, akik a tenger 
szigetein vagytok – figyeljetek együtt!” (T&Sz 1:1).

Az Első Elnökség 1965- ben a Hawaii állambeli Laiében található 
Polinéz Kulturális Központ igazgatóságának elnökévé nevezte ki 
Hunter eldert. A központ mindössze 15 hónappal korábban nyílt 
meg, és számos nehézséggel küszködött. Kevés turista látogatta, és 
az illetékeseknek eltérő nézeteik voltak a központ céljait és prog-
ramjait illetően. Egy héttel kinevezése után Hunter elder Laiébe 
látogatott, és nekiállt alaposan áttanulmányozni a központ erősségeit 
és szükségleteit.
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Hunter elder vezetése alatt a Polinéz Kulturális Központból Hawaii 
egyik legnépszerűbb turistacélpontja lett, amely 1970- ben közel 
egymillió látogatót vonzott. Hunter elder a központ és az ott zajló 
programok nagy mértékű kibővítését is levezényelte. Hunter elder 
megfogalmazása szerint az is fontos volt, hogy a központ munka-
lehetőséget biztosított, ami által lehetővé vált, hogy „a dél- csendes- 
óceáni térségből érkezett hallgatók ezrei kap[janak] segítséget a 
tanulmányaikhoz, akik közül a legtöbben [máskülönben] nem tudták 
volna otthagyni a szigetüket, hogy iskolába menjenek” 66.

Hunter eldert 1976- ban, 12 év elnöklés után mentették fel a Poli-
néz Kulturális Központ éléről. Szolgálata segített beteljesíteni David 
O. McKay elnök szavait, aki 1955- ben azt mondta, hogy Laie kis falva 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy „missziós tényező[vé 
váljon], amely nem ezrekre, nem tízezrekre, hanem olyan emberek 
millióira lesz hatással, akik azon törekvéssel érkeznek, hogy meg-
tudják, mi is ez a város és mi a jelentősége” 67.

az egyháztörténész

„Az Úr írnokának, akit ő kinevezett, kötelessége az, hogy 
történetet vezessen és általános egyházi feljegyzést mindazon 

dolgokról, amelyek Sionban zajlanak…” (T&Sz 85:1).

1970 januárjában elhunyt David O. McKay elnök, és Joseph Fi-
elding Smith került elválasztásra az egyház új elnökeként. Joseph 
Fielding Smith a megelőző 49 évben egyházi történetíróként szolgált, 
és amikor az egyház elnöke lett, Hunter eldert hívták el, hogy átvegye 
tőle ezt a megbízást. Ezt mondta erről: „Smith elnök oly sok éven 
át volt az egyházi történetíró, hogy alig tudtam magam elképzelni 
ebben a beosztásban” 68.

Hunter elder a tőle megszokott buzgalommal vetette bele magát 
az új feladatba. „A megbízás, ahogyan azt az Úr kinyilatkoztatás 
révén megadta, rettenetesen nehéz – úgy a gyűjtés és feljegyzés 
feladatának teljesítésében, mint abban, hogy az anyagot hasznossá 
tegyük az egyháztagok számára” – fejtette ki Hunter elder.69 A Church 
News arról számolt be, hogy az egyházi történetíró „felelős minden 
feljegyzés vezetéséért az egyházban, beleértve a jegyzőkönyveket, 
templomi feljegyzéseket, minden elrendelést, pátriárkai áldást, és 
…az egyház jelenlegi történetének összeállítását” 70.
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1972- ben a Tizenkettek tagjait tehermentesítették egyes nehéz ad-
minisztratív feladataik alól, hogy több időt szentelhessenek apostoli 
szolgálatuknak. E változás részeként Hunter eldert felmentették az 
egyházi történetírói elhívásból, de továbbra is tanácsadói szerepet 
töltött be az egyház Történeti Osztálya mellett. „Ezzel megmaradok 
iránymutatónak, de a működtetés terhe lekerül rólam” – írta erről.71 
1978- ig maradt ebben a tanácsadói szerepben.

szentföldi szolgálat

Howard W. Hunterben különleges szeretet alakult ki a Szentföld 
iránt, amikor 1958- ban és 1960- ban odautazott a családjával. Apos-
tolként való szolgálata során több mint két tucat alkalommal tért 
oda vissza. „Kielégíthetetlennek tűnt azon vágya, hogy ott legyen, 
ahol a Szabadító járt és tanított” – mondta James E. Faust elder a 
Tizenkettek Kvórumából.72

Nagyon is tudatában lévén a térség viszályainak, Hunter elder a 
szeretet és a béke üzenetét vitte. „A zsidók és az arabok egyaránt 
Atyánk gyermekei – mondta. – Ők egyaránt az ígéret gyermekei, 
és egyházként nem állunk egyik pártjára sem. Mindkettő felé sze-
retettel és figyelemmel fordulunk. Jézus Krisztus evangéliumának 

a Brigham Young egyetem Jeruzsálemi Közel- keleti tanulmányok Központja



23

H o wa r d  w.  H u n t e r  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

célja az, hogy a szeretet, egység és testvériség legmagasabb rendjét 
valósítsa meg” 73.

1972 és 1989 között Hunter elder kulcsfontosságú megbízásokat 
teljesített két különleges jeruzsálemi projekt ügyében. Ezek az Orson 
Hyde emlékkert és a Brigham Young Egyetem (BYU) Jeruzsálemi 
Közel- keleti Tanulmányok Központja voltak. Az egyház történetének 
korai szakaszában, 1841- ben történt, hogy Orson Hyde elder a Ti-
zenkettek Kvórumából felszentelési imát mondott az Olajfák hegyén, 
Jeruzsálemtől keletre. Az Első Elnökség 1972- ben arra kérte Hunter 
eldert, hogy keressen lehetséges helyszíneket egy jeruzsálemi Orson 
Hyde emlékhely felépítéséhez. Jeruzsálem városa 1975- ben zöld 
utat adott a későbbi Orson Hyde emlékkertnek, amely az Olajfák 
hegyén került kialakításra.

A következő néhány évben Hunter elder sokszor utazott Jeruzsá-
lembe, hogy az emlékhellyel kapcsolatos szerződésekről tárgyaljon, 
illetve felügyelje a tervezést és az építkezést. A kert 1979- ben készült 
el, és Spencer W. Kimball elnök szentelte fel még abban az évben. A 
felszentelési ünnepség levezetését követően Hunter elder kifejtette 
azon meggyőződését, hogy az emlékhely „nagy és jó hatással lesz 
arra, hogy kedvező képet közvetítsen az egyházról” 74.

Még mielőtt befejeződött volna az Orson Hyde emlékkert kiala-
kítása, Hunter elder elkezdett egy olyan helyszínt keresni, ahol az 
egyház felépíthetné a BYU külföldi tanulmányi programját kiszol-
gáló központot. A központnak a Jeruzsálem Gyülekezet számára 
is összejöveteli helyet kellett biztosítania. E beruházás felügyelete 
Hunter elder szolgálatának egyik legösszetettebb, legérzékenyebb 
megbízása volt.

Az egyházi vezetők kiválasztottak egy helyszínt, de a földbérleti 
és építési szándékuk jóváhagyatásához közel öt évnyi, Hunter elder 
megfogalmazása szerint „vég nélküli munka” 75 szükségeltetett. Kiter-
jedt vitákat és tárgyalásokat követően az izraeli kormány engedélyt 
adott a központ építésének elindítására.

1988 májusára az építkezés nagyja befejeződött, és a bérleti 
szerződés is csak aláírásra várt. Addigra Howard W. Hunter már 
a Tizenkettek ügyvezető elnökeként szolgált. Egy évvel korábban 
komoly hátműtétet végeztek rajta, így nem tudott járni, de ennek 
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ellenére elrepült Jeruzsálembe, hogy aláírja a bérleti szerződést. 
Ottléte alatt a BYU hallgatói és a Jeruzsálem Gyülekezet tagjai egy 
kis fogadást adtak hálájuk kifejezésére. A gyülekezeti monográfiá-
ban olvasható egy, a fogadás kezdetekor lejátszódott szívbemarkoló 
jelenet: „[ Jeffrey R.] Holland [a Brigham Young Egyetem] elnök[e] 
betolta a hátműtétje nyomán még mindig lábadozó Hunter elnököt 
a főbejáraton, a kórus pedig A Szent város eléneklésével köszöntötte 
őket” 76. Könnyek csorogtak végig Hunter elnök arcán.

Hunter elnök 1989 májusában visszatért Jeruzsálembe, hogy fel-
szentelje a központot. A felszentelési ünnepség annak az egy évti-
zednyi rendkívüli erőfeszítésnek a megkoronázását jelentette, melyet 
ő és mások fejtettek ki azért, hogy a Jeruzsálem Központ reményből 
valósággá váljon. „Howard W. Hunter elnök… volt e beruházás 
folyamatos összekötő fonala és szeretetteljes őrszeme a toronyban, 
egészen azóta, amikor az még csak egy álom volt” – mondta Jeffrey 
R. Holland elder.77 A felszentelési imában Hunter elnök azt mondta:

„Ezen… épület azok hajlékául lett felépítve, akik szeretnek téged, 
és azon igyekeznek, hogy tanuljanak rólad, és a Fiad, a mi Szaba-
dítónk és Megváltónk nyomdokain járjanak. Minden tekintetben 

Hunter elnök a Brigham Young egyetem Jeruzsálemi Közel- keleti 
tanulmányok Központjánál, annak felszentelése előtt
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gyönyörű, és annak szépségét szemlélteti, amit jelképez. Ó, Atyánk, 
köszönjük neked a kiváltságot, hogy felépíthettük neked e házat, 
fiaid és leányaid javára és oktatására” 78.

a terjeszkedő egyház

„…Sionnak gyarapodnia kell szépségben és szentségben; határait 
ki kell szélesíteni; cövekeit meg kell erősíteni…” (T&Sz 82:14).

Amikor Howard W. Huntert 1959- ben elhívták apostolnak, az 
egyháznak mintegy 1,6 millió tagja volt. A rákövetkező évtizedekben 
kulcsfontosságú szerepet játszott az egyház példátlan világszintű nö-
vekedésében. Hétvégék százain utazott különböző cövekekbe, hogy 
megerősítse az egyháztagokat és új vezetőket hívjon el. Kormányzati 
tisztségviselőkkel is találkozott számos országban, elősegítve az ajtók 
megnyílását a misszionáriusi munka előtt.

1975- re az egyháztagok létszáma körülbelül 3,4 millióra nőtt, és 
Dél- Amerikában különösen gyorsan növekedett. Annak az évnek 
a vége felé megbízták Hunter eldert és J. Thomas Fyans eldert, a 
Tizenkettek egyik asszisztensét, hogy osszanak fel 5 cöveket Mexi-
kóvárosban. Miután találkoztak a terület egyházi vezetőivel, és át-
tekintették a cövekelnököktől kapott adatokat, Hunter elder annak 
az 5 cöveknek 15 cövekké történő átszervezésére adott utasítást – 
mindezt egyetlen hétvége alatt.79 A szokásos szerénységgel ezt írta: 
„Kétlem, hogy lett volna valaha is ilyen tömeges szervezeti intézkedés 
az egyházban, és fáradtak voltunk, mire hazaértünk” 80.

Claire, az odaadó társ

„A feleségem mindig is kedves és szerető társam volt” – mondta 
Hunter elder, amikor 1959- ben elhívták a Tizenkettek Kvórumába.81 
Az évek során Claire általában Hunter elderrel tartott annak apostoli 
útjain. Monson elnök felidézett egy alkalmat, amikor megfigyelte, 
ahogy Claire szeretettel fordul a tongai gyermekek felé: „Felvette 
azokat a kedves tongai kisgyermekeket a karjába, és egyet- egyet a 
térdeire ültetett, úgy beszélt hozzájuk…, majd pedig elmagyarázta 
az elemis tanítóknak, milyen áldottak és kiváltságosak, amiért lehe-
tőségük van ilyen drága kisgyermekeket tanítani. Ismerte az emberi 
lélek értékét” 82.
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Egy 1974- es interjúban Hunter elder azt mondta a feleségéről, 
hogy „egész házasságunk alatt [f ]olyamatosan mellettem áll, szere-
tettel, tapintattal és bátorítással… Mindig erős támaszom” 83.

Mire erre az interjúra sor került, Claire- nek már komoly egész-
ségügyi gondjai jelentkeztek. Először súlyos fejfájásokkal, valamint 
alkalmankénti emlékezetvesztéssel és tájékozódási zavarokkal küzdött. 
Később több kisebb szélütés érte, melyek megnehezítették számára 
a beszédet és a kezei használatát. Onnantól kezdve, hogy a felesége 
állapota folyamatos gondozást tett szükségessé, Hunter elder eltökélte, 
hogy a tőle telhető legtöbbet teszi érte, miközben teljesíti a Tizenkettek 
Kvórumának tagjaként rá háruló feladatokat is. Megszervezte, hogy 
legyen valaki Claire mellett napközben, de éjszaka maga gondosko-
dott róla. Hunter elnök saját egészségével is voltak gondok ezekben 
az években, beleértve egy szívrohamot 1980- ban.

Claire 1981- ben agyvérzést szenvedett, majd 1982- ben ismét. A 
második után annyira magatehetetlenné vált, hogy az orvosok ra-
gaszkodtak hozzá, hogy gondozóotthonba kerüljön, ahol megfelelő 
egészségügyi ellátás várja. Élete utolsó 18 hónapját ott töltötte. Ezalatt 
az idő alatt Hunter elnök legalább naponta egyszer meglátogatta, 
kivéve azokat az alkalmakat, amikor egyházi megbízásból kifolyólag 
úton volt. Habár Claire az idő nagyobb részében nem ismerte fel, ő 

Howard és Claire Hunter
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továbbra is biztosította a szeretetéről, és gondoskodott arról, hogy a 
felesége kényelemben legyen. Az egyik unokájuk ezt mondta: „Min-
dig sietett, hogy mellette legyen és gondoskodjon róla” 84. Édesapja 
édes anyja iránti gondoskodásáról írva, Richard Hunter így emlékezett 
vissza:

„Édesanyámnak az utolsó éveiben a lehető legjobb ápolásban volt 
része, mert Apa gondoskodott róla. Az egész család ámulva és tisz-
telettel nézte, ahogyan átváltott a gondviselői szerepre. [E]mlékszem, 
mekkora teherként nehezedett rá az orvosok azon figyelmeztetése[, 
hogy] édesanyám számára az lenne a legrosszabb, ami megtörténhet, 
hogy otthon marad és nem helyezik el egy szakosodott ápolási intéz-
ményben. Ha otthon marad, akkor édesapám a saját fizikai korlátai 
miatt valószínűleg belehal a gondozási erőfeszítésekbe. Ebben az 
esetben édesanyám saját magára lett volna utalva. Édesapám oda-
adása édesanyám iránt az egyik olyan dolog, ami mindig is kedves 
emlék marad a családunk számára” 85.

Claire 1983. október 9- én távozott el. James E. Faust elder, aki 
tanúja volt annak, ahogy Hunter elder Claire- ről gondoskodott a 
több mint 10 éven át tartó betegség során, ezt mondta: „[A] kettejük 
érintkezésében megnyilvánuló gyengédség szívbemarkoló és meg-
ható volt. Soha nem láttam még egy férj ilyen mértékű odaadását a 
felesége iránt” 86.

A Tizenkettek Kvórumának elnöke

Spencer W. Kimball elnök 1985 novemberében hunyt el, és Ezra 
Taft Benson követte őt az egyház elnökeként. Marion G. Romney 
lett a Tizenkettek Kvórumának elnöke, mint a kvórum legrégebben 
szolgáló tagja. Romney elnök rossz egészségi állapota miatt a ti-
zenkettek ügyvezető elnökének választották el Hunter eldert, aki a 
következő rangidős apostol volt. 1988 júniusában lett a Tizenkettek 
elnöke, mintegy két héttel Romney elnök halála után.

Hunter elnök összesen nyolc és fél éven át szolgált a Tizenkettek 
Kvórumának ügyvezető elnökeként, majd pedig elnökeként. Ezalatt 
az idő alatt a Tizenkettek világszintű egyházi szolgálata tovább bő-
vült, ahogy az egyház tagsága 5,9 millióról 8,7 millióra növekedett, 
egyházközségekkel és gyülekezetekkel a világ 149 országában és 
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területén. „Izgalmas időszak ez az egyház történelmében – mondta 
Hunter elnök 1988- ban. – A séta ma már nem elég. Rohanvást tu-
dunk csak lépést tartani, és előremozdítani a munkát” 87. Hunter 
elnök a saját példájával járt elől a Jézus Krisztusról való tanúságtétel 
és az egyház világszerte való felépítése feladatának teljesítésében. 
A Tizenkettek elnökeként szolgálva beutazta az Amerikai Egyesült 
Államokat, és több mint 25 másik országot is meglátogatott.

Hunter elnök kitartóan haladt előre, egészsége gyakori meggyen-
gülése ellenére is. 1986- ban nyitott szívműtétet, 1987- ben pedig 
hátműtétet végeztek rajta. Bár a háta meggyógyult, idegsérülés és 
egyéb komplikációk miatt nem tudott lábra állni. Azon év októbe-
rében kerekesszékben ülve mondta el az általános konferenciai 
beszédét. „Bocsássátok meg, ha ülve maradok e pár gondolat meg-
osztása közben – kezdte Hunter elnök. – Nem az én döntésem, hogy 
kerekesszékben ülve beszéljek. Úgy látom, hogy ti mindannyian 
szívesen hallgatjátok ülve a konferenciát, úgyhogy követni fogom 
a példátokat” 88.

Mivel eltökélte, hogy újra használni fogja a lábait, Hunter elnök 
kimerítő fizikoterápiás kezeléseken vett részt. A következő, 1988. áp-
rilisi általános konferencián már járókerettel tudott lassan a szószék-
hez menni. Decemberben is járókerettel vett részt az Első Elnökség 
és a Tizenkettek heti templomi gyűlésén – ez volt az első alkalom 
több mint egy év óta, hogy nem kerekesszékben érkezett. „Amikor 
beléptem a tanácsterembe, a fivérek felálltak és tapsoltak – mondta. 
– Ez volt az első alkalom, hogy tapsot hallottam a templomban. […] 
A legtöbb orvos azt mondta, hogy soha nem leszek képes felállni 
vagy járni, de elmulasztották figyelembe venni az ima hatalmát” 89.

1990 áprilisában, amikor a vége felé közeledett a Tizenkettek 
Kvórumának egyik gyűlése, Hunter elnök megkérdezte: „Szeretne 
valaki felhozni bármit, ami nincs a napirendi pontok között?” Ami-
kor senki nem szólt, bejelentette: „Nos, akkor… ha senki másnak 
nincs több mondandója, szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy 
délután megházasodom.” A Tizenkettek egyik tagja szerint a beje-
lentés akkora meglepetésként érte őket, hogy „mindenki azon ta-
nakodott, vajon jól hallották- e”. Hunter elnök további magyarázatot 
fűzött hozzá a fivérek számára: „Inis Stanton egy régi ismerősöm 
Kaliforniából. Egy ideje már találkozgatok vele, és úgy döntöttem, 
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hogy megházasodom.” 90 Inis az El Sereno Egyházközség tagja volt 
Hunter elnök ottani püspöksége idején. Később megint összefu-
tottak, amikor Inis Utahba költözött, és recepciósként dolgozott az 
Egyházi Irodaépületben. 1990. április 12- én adta őket össze Gordon 
B. Hinckley elnök a Salt Lake templomban.

Ez majdnem hét évvel Claire halála után történt. Inis a vigasz és 
az erő nagy forrásának bizonyult Hunter elnök számára, amikor a 
Tizenkettek Kvóruma és az egyház élén szolgált. Legtöbbször akkor 
is a férjével tartott, amikor az a világszerte élő szentekhez utazott.

1993. február 7- én Hunter elnök a Brigham Young Egyetemre 
látogatott, hogy egy esti áhítat keretében 17 000 ember előtt be-
széljen. Alig kezdett bele a beszédébe, amikor egy férfi szaladt fel 
az emelvényre, aktatáskát tartva az egyik kezében és egy fekete 
tárgyat a másikban. „Azonnal hagyja abba!” – kiáltotta a férfi. Azzal 
fenyegetőzött, hogy felrobbantja a nála lévő állítólagos bombát, ha 
Hunter elnök nem olvas fel egy előre megírt nyilatkozatot. Hunter 
elnök visszautasította ezt, és végig eltökélten állt a szószéknél, mialatt 
a férfi fenyegette őt. Ahogy a csarnokban egyre nőtt a félelem és a 
nyugtalanság, a hallgatóság belekezdett a „Prófétánkat köszönjük, 
Atyánk” himnuszba. Néhány feszült perc elteltével a biztonsági sze-
mélyzet két tagja lefogta a férfit, Hunter elnököt pedig a biztonsága 

Howard és inis Hunter



30

H o wa r d  w.  H u n t e r  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

érdekében lesegítették az emelvényről. Amikor helyreállt a rend, egy 
rövid pihenő után újra nekifogott a beszédének. „Az életnek meg-
vannak szép számmal a maga kihívásai – kezdte, majd hozzátette –, 
amint a példa is mutatja” 91.

A megelőző 20 év során Hunter elnök már sok megpróbáltatást 
élt át, köztük Claire a romló egészségi állapotát és későbbi halá-
lát, számos kórházi tartózkodást a saját betegsége okán, valamint 
erős fájdalmakat és testi fogyatékosságot. Azokban az években a 
tanításai gyakran összpontosítottak a küzdelmes nehézségekre, és 
tettek bizonyságot a Szabadító Jézus Krisztusról, mint a békesség 
és segítség forrásáról a megpróbáltatások idején. Az egyik prédi-
kációban ezt tanította:

„Az egyház prófétái és apostolai maguk is szembesültek… sze-
mélyes nehézségek[kel]. Elismerem, hogy magam is szembesültem 
néhánnyal, és ti is kétségtelenül szembesülni fogtok saját nehézsé-
gekkel most és az életetek későbbi szakaszaiban. Amikor ezek a 
tapasztalatok alázatossá tesznek és megtisztítanak és tanítanak és 
megáldanak bennünket, erőteljes eszközök lehetnek Isten kezében 
arra, hogy jobb emberekké tegyen bennünket, hogy hálásabbá, 
szeretetteljesebbé és mások iránt a saját nehézségeik idején figyel-
mesebbé tegyen bennünket” 92.

Az ilyen tanítások szeretetteljes ölelésként hatottak a szenvedőkre. 
Howard W. Hunter elnök sugalmazott szavai sokakat bátorítottak 
arra, hogy a Szabadító felé forduljanak, ahogyan azt ő maga is tette.

Az egyház elnöke

„Hunter elnök az egyik legszeretetteljesebb, legkrisztusibb em
ber, akit valaha is ismertünk. Lelkiségének mértéke oly mélyre
ható, hogy az már felfoghatatlan. Oly sok éven át lévén az Úr 
Jézus Krisztus iránymutató hatása alatt, mint az Ő különle

ges tanúja, Hunter elnök lelkisége figyelemre méltó módon csi
szolódott. Egész lényének ez a kútfeje” 93 ( James E. Faust).

1994. május 30- án, hosszan tartó betegség után elhunyt Ezra Taft 
Benson elnök. Hat nappal később a Tizenkét Apostol Kvóruma 
összegyűlt a Salt Lake templomban, hogy újjászervezze az Első El-
nökséget. Mint rangidős apostolt, Howard W. Huntert választották 
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el az egyház elnökeként. Ő Gordon B. Hinckleyt és Thomas S. Mon-
sont hívta el tanácsosaiként, akik előzőleg Benson elnök mellett is 
tanácsosként szolgáltak.

Egy másnapi sajtótájékoztatón Hunter elnök megtette első nyil-
vános állásfoglalását az egyház elnökeként. „Szívünk nagyon elér-
zékenyült drága barátunk és fivérünk, Ezra Taft Benson halála óta 
– kezdte Hunter elnök. – Különösen személyes módon érint engem a 
veszteség azon új feladatok fényében, melyek rám hárultak a távozta 
óta. Sok könnyet hullattam, és buzgó imában kerestem Mennyei 
Atyámat, azzal a vággyal, hogy megfeleljek azon magasztos és szent 
elhívásnak, amely immár az enyém.

Az elmúlt órákban és napokban az a bennem élő bizonyság adta 
nekem a legtöbb erőt, mely szerint ez az Úr munkája, nem az em-
bereké, hogy Jézus Krisztus ezen egyház felhatalmazott és élő feje, 

Hunter elnök a tanácsosaival az első elnökségben: gordon B. 
Hinckley elnökkel (balra) és thomas s. monson elnökkel (jobbra)
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és Ő vezeti azt szavaiban és tetteiben. Életemet, erőmet és lényem 
teljességét annak szentelem, hogy teljes mértékben szolgáljam Őt” 94.

Szeretete kifejezését követően Hunter elnök két felhívást intézett 
az egyház tagjaihoz. Az első az volt, hogy legyenek szorgalmasabbak 
Jézus Krisztus példájának követésében, a második pedig az, hogy 
teljesebben részesüljenek a templom áldásaiból (lásd az 1–3. olda-
lakat). Felhívást intézett azok felé is, akik szenvedtek, küszködtek 
vagy féltek: „jöjjetek vissza [és] hadd álljunk veletek, és hadd szárít-
suk fel a könnyeiteket” 95.

Törékeny egészsége dacára Hunter elnök eltökélte, hogy minden 
tőle telhetőt megtesz, hogy találkozzon a szentekkel és megerősítse 
őket. Két hétre rá, hogy az egyház elnöke lett, elmondta első nagyobb 
beszédeit. Először az új misszióelnökökhöz, majd pedig több mint 
2200 misszionáriushoz szólt. Még abban a hónapban elutazott az 
Illinois állambeli Carthage- ba és Nauvooba, a Joseph és Hyrum Smith 
vértanúságának 150. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre. 
„Amerre csak jártunk, az emberek köré sereglettek – mondta Gordon 
B. Hinckley elnök. – Ezrekkel rázott kezet, és mindig volt egy sajátos 
mosolya, amikor gyermekek jöttek oda, hogy a szemébe nézzenek 
és kezet fogjanak vele” 96.

1994. október 1- jén, az általános konferencia szombat délelőtti 
ülésszakán az egyháztagok szertartásosan is támogatták Howard 
W. Huntert, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
elnökét, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót. Nyitóbeszédében 
Hunter elnök megismételte az egyház tagjaihoz intézett felhívását 
a Szabadító példájának követésére, és arra, hogy „tekintsetek az Úr 
templomára úgy, mint egyháztagságotok nagyszerű jelképére” 97. A 
rákövetkező héten, amikor a Floridai Orlando templom felszente-
lésére utazott, ismét kiemelte a templomokat. „Az az evangéliumi 
terv, melyet az Úr kinyilatkoztatott, templom nélkül nem teljes – 
tanította –, hiszen e helyen végzik azokat a szertartásokat, melyek 
szükségeltetnek az Ő élet-  és megváltástervéhez” 98.

Novemberben Hunter elnök egy műholdas közvetítés keretében 
beszélt a Genealógiai Társaság 100 éves fennállásának alkalmából – 
ez az esemény különleges jelentőséggel bírt számára, mivel 1964 és 
1972 között ő elnökölt a szervezet felett. „Elámulva tekintek vissza 
arra a kárpitra, melyet az Úr szőtt a templomi és családtörténeti 
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munka előmozdítására” – mondta Hunter elnök. Majd hozzátette: 
„Egyetlen mindenek fölé emelkedő üzenetem van: e munkának fel 
kell gyorsulnia” 99.

Hunter elnök az év hátralevő részében végig lendületesen dolgo-
zott. Az Első Elnökség karácsonyi áhítatán bizonyságot tett a Szaba-
dítóról, és ismét kihangsúlyozta, milyen fontos követni az Ő példáját:

„A Szabadító más emberek megáldásának szentelte életét. […] [Ő] 
soha nem azzal az elvárással adott, hogy kapjon valamit. Szabadon és 
szeretettel adott, és az Ő ajándékai felbecsülhetetlen értékkel bírtak. 
Szemeket adott a vaknak, füleket a siketnek és lábakat a bénának; 
tisztaságot a tisztátalannak, egészséget a betegnek és lélegzetet az 
élettelennek. Ajándékai lehetőséget jelentettek az elnyomottnak, 
szabadságot a leigázottnak, megbocsátást a bűnbánónak, reményt a 
kétségbeesettnek és világosságot a sötétségben. A szeretetét, a szol-
gálatát és az életét adta nekünk. A legfontosabb pedig, hogy feltáma-
dást, szabadulást és örök életet adott nekünk és minden halandónak.

„Törekedjünk arra, hogy úgy adjunk, ahogyan Ő adott. Szent 
ajándék az, amikor valaki magából ad. Adunk, megemlékezésül 
mindenről, amit a Szabadító adott” 100.

Beszédébe belefogalmazott egy olyan üzenetet is, amely az apos-
tollá való elhívásának évében jelent meg:

„Ezen a karácsonyon simíts el egy vitát. Keress fel egy elfeledett 
barátot. Vesd el a gyanakvást, és váltsd fel bizalommal. Írj egy levelet. 
Adj szelíd választ. Bátorítsd a fiatalokat. Mutasd ki hűségedet szavak-
ban és tettekben. Teljesítsd az ígéretedet. Engedj el egy ellenszenvet. 
Bocsáss meg egy ellenségednek. Kérj elnézést. Törekedj megértésre. 
Vizsgáld felül a mások felé támasztott igényeidet. Először valaki 
másra gondolj. Légy kedves. Légy gyengéd. Nevess egy kicsit többet. 
Fejezd ki a háládat. Üdvözölj egy idegent. Vidítsd fel egy gyermek 
szívét. Gyönyörködj a föld szépségében és csodájában. Mondd ki a 
szeretetedet, majd mondd ki újra” 101.

A rákövetkező héten Hunter elnök Mexikóba utazott, hogy meg-
szervezze az egyház 2000. cövekét. Tizenkilenc évvel azelőtt történt, 
hogy Mexikóvárosban egyetlen hétvége alatt levezényelte 15 cövek 
kialakítását az addigi 5 cövekből. Gordon B. Hinckley úgy jellemezte 
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a 2000. cövek megalakítását, mint ami „jelentős mérföldkő az egyház 
történetében” 102.

Azokban a hónapokban történt, hogy az egyik este Hunter elnök 
fia, Richard a Joseph Smith emléképületben tartózkodott, ahol látta, 
hogy az egyik idegenvezető hölgy kerekesszékben ül. „Látszott, 
hogy ez új neki – mesélte Richard. – Odamentem, hogy beszéljek 
vele, és elmondtam, hogy édesapámnak is pont olyan kerekesszéke 
van, mint neki. Azt válaszolta, hogy az egyháza prófétájának is pont 
olyan kerekesszéke van, mint neki. Azt mondta, hogy ha [Hunter 
elnöknek] sikerült, akkor talán neki is sikerülni fog. Ez reményt adott 
neki. Azt hiszem, hogy Apát sokan szerették. Ennek talán az volt az 
egyik oka, hogy láthatták, amint ugyanúgy szenved, ahogyan ők, és 
hogy kibírta a szenvedés terhe alatt, ez pedig reményt adott nekik” 103.

Az 1995- ös év indításaként Hunter elnök felszentelte a Utahi 
Boun tiful templomot. Hat felszentelési gyűlés fölött elnökölt, ame-
lyek végére annyira kimerült, hogy kórházba kellett vonulnia. Amikor 
pár nappal később kiengedték, az egyház kiadott egy nyilatkozatot, 
mely szerint Hunter elnöknek prosztatarákja van, amely a csontjaira 
is átterjedt. Hunter elnök az élete utolsó hat hetében nem jelent meg 
a nyilvánosság előtt, de továbbra is találkozott a tanácsosaival és 
intézte az egyház ügyeit az otthonában. „Hálás vagyok azért, hogy 
lehetősége volt felszentelni [azt a templomot] – mondta Gordon B. 
Hinckley elnök –, különösen azon korábbi kérésének fényében, 
hogy az egyháztagok »tekintse[nek] az Úr templomára úgy, mint 
egyháztagság[uk] nagyszerű jelképére«” 104.

Howard W. Hunter elnök 1995. március 3- án, 87 éves korában 
hunyt el. Utolsó szavai, melyeket „nagyon halk, kedves hangon” 
intézett az ágya mellett állókhoz, egyszerűek voltak: „Köszönöm 
nektek” 105. Habár csak kilenc hónapon át volt az egyház elnöke, 
hatása mélyreható volt. „Az egyház tagjai világszerte elkezdtek kü-
lönleges módon kötődni hozzá, mint prófétájukhoz, látnokukhoz és 
kinyilatkoztatójukhoz – mondta James E. Faust elder. – Magának a 
Szabadítónak a tulajdonságait látták megtestesülni benne. Figyelemre 
méltó módon reagáltak azon prófétai üzenetére, hogy az életün-
ket tegyük krisztusibbá, a templomokat pedig tegyük hódolatunk 
középpontjává” 106.
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Hunter elnök temetésén Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta 
a búcsúztatásában:

„Az erdőben kidőlt egy fenséges fa, üres helyet hagyva maga után. 
Nagy és csendes erő távozott körünkből.

Sok mindent hallhattunk a szenvedéséről. Úgy vélem, hogy tovább 
tartott, illetőleg élesebb és súlyosabb volt, mint amiről bármelyikünk 
ténylegesen tudott. Nagyfokú fájdalomtűrést fejlesztett ki, és nem 
panaszkodott. Az, hogy ilyen hosszú életet élt, önmagában is csoda. 
Szenvedése sok más szenvedőnek nyújtott vigaszt és enyhítette a 
fájdalmát. Tudták, hogy ő megérti terheik nehéz voltát. Valamiféle 
különleges szeretettel fordult feléjük.

Sok mindent hallhattunk a kedvességéről, odafigyeléséről, mások 
iránti előzékenységéről. Ez mind igaz. Alávetette magát a szeretett 
Ura által adott mintának. Halk és megfontolt férfi volt. Fel lehetett 
gerjeszteni azonban arra is, hogy erőteljes és bölcs véleményeknek 
adjon hangot. […]

Hunter testvér kedves és gyengéd volt. Azonban erőteljes és meg-
győző is tudott lenni az állásfoglalásaiban. [ J]ogvégzett ember volt. 
Tudta, miként adjon elő egy ügyet. Rendszerezett módon vezette 
elő a különböző érveket. Ezekből levonta a következtetését. Amikor 
beszélt, mindannyian odafigyeltünk. Javaslatai általában támoga-
tásra találtak. Amikor viszont nem, akkor volt olyan rugalmas, hogy 
visszavonja az előterjesztését…

Összesen harminchat éven keresztül viselte a szent apostoli kön-
töst, miközben hangja vezérlő és erőteljes hang volt Jézus Krisztus 
evangéliuma tanításainak kijelentésében, és az egyház munkájának 
előmozdításában. Szerte utazott a földön, igaz és derék szolgaként 
a Mester szolgálatában. […]

Howard W. Hunter, próféta, látnok és kinyilatkoztató biztos és 
maradandó bizonysággal rendelkezett Isten, a mi Örökkévaló Atyánk 
élő valóságosságáról. Nagy meggyőződéssel adott hangot az Úr 
Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója isteniségéről vallott tanú-
ságának. Szeretettel szólt Joseph Smith prófétáról és mindazokról, 
akik követték őt egymás után, egészen addig, míg Hunter elnökre 
került a sor. […]

Adja Isten, hogy áldott emléke nagy jót hozzon számunkra” 107.
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Jézus Krisztus – a 
reményhez és az örömhöz 

vezető egyetlen utunk

„Ha életünk és hitünk Jézus Krisztusra és az 
[Ő] visszaállított evangéliumára összpontosul, 

akkor semmi nem romolhat el tartósan.”

Howard W. Hunter életéből
Kiemelt helyet foglalt el Howard W. Hunter elnök tanításai között 
az a tétel, hogy csak az hoz igazi békességet, gyógyulást és boldog-
ságot, amikor valaki Jézus Krisztus megismerésére és követésére 
törekszik. Hunter elnök azt tanította, hogy „Krisztus útja nem csak [a] 
helyes út, hanem valójában az egyetlen út a reményhez és örömhöz” 1.

Hunter elnök a Szabadító isteni küldetéséről is hasonló merész-
séggel tett bizonyságot. „Elrendelt apostolként és Krisztus különle-
ges tanújaként ünnepélyes tanúságomat teszem nektek, hogy Jézus 
Krisztus ténylegesen Isten Fia – jelentette ki. – Ő az ószövetségi 
próféták által megjövendölt és várt Messiás. Ő Izráel reménysége, 
akinek az eljöveteléért az előírt hódolat hosszú évszázadai során 
Ábrahám, Izsák és Jákób gyermekei imádkoztak. […]

A Szentlélek hatalma által teszem tanúságomat. Úgy ismerem 
Krisztus valóságosságát, mintha a saját szemeimmel láttam és a saját 
füleimmel hallottam volna. Azt is tudom, hogy a Szent Lélek meg 
fogja erősíteni tanúságom igaz voltát mindazok szívében, akik a hit 
fülével hallgatnak.” 2

Mivel vonzották Jézus szolgálatának helyszínei, Hunter elnök több 
mint két tucat alkalommal utazott a Szentföldre. James E. Faust elder 
a Tizenkettek Kvórumából azt mondta róla, hogy „Jeruzsálem olyan 
volt számára, mint egy mágnes. […] Kielégíthetetlennek tűnt azon 
vágya, hogy ott legyen, ahol a Szabadító járt és tanított. Szeretett ott 
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„milyen gyakran gondolunk a szabadítóra? milyen mélyen és 
mennyire hálásan és mekkora imádattal tűnődünk el az életén? 
mennyire tulajdonítunk neki központi szerepet az életünkben?”
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minden látványt és hangot. Különösen szerette Galileát. Volt azonban 
egy hely, amelyet mindegyiknél jobban szeretett. Mindig megemlí-
tette: »Menjünk el legalább még egyszer a kerti sírkamrához, ahogyan 
a régi szép időkben.« Olyankor ott ült és elmélkedett, mintha csak 
áthatolt volna a közte és a Szabadító között lévő fátyolon.” 3

Howard W. Hunter tanításai
1

Jobban kell ismernünk Krisztust, mint amennyire 
ismerjük, és gyakrabban kell emlékeznünk rá, 

mint amilyen gyakran emlékezünk rá.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai áhí-
tattal éneklik:

Jézus, mikor Rád gondolok,
Boldogság áraszt el,
Mily jó lesz látni szent arcod,
S megpihenni Véled.

[…] Milyen gyakran gondolunk a Szabadítóra? Milyen mélyen 
és mennyire hálásan és mekkora imádattal tűnődünk el az életén? 
Mennyire tulajdonítunk neki központi szerepet az életünkben?

Például egy átlagos napból, egy munkával töltött hétből vagy 
egy tovaröppenő hónapból mekkora részt tesz ki a „Jézus, …Rád 
gondolok”? Néhányunk számára talán nem eleget.

Bizonyosan békésebb lenne az élet, bizonyosan erősebbek lenné-
nek a házasságok és a családok, határozottan biztonságosabbak és 
kedvesebbek és építőbbek lennének a szomszédságok és nemzetek, 
ha Jézus Krisztus evangéliumából egyre több árasztaná el keblünket 
édes boldogsággal.

Felmerül bennem, hogy ha nem fordítunk nagyobb figyelmet 
szívünk gondolataira, akkor vajon mekkora reményünk lehet ama 
nagyobb öröm, ama édesebb díj megszerzésére: egy nap majd meg-
látni szerető, „szent arc[át], s megpihenni [Véle]”.

Életünk minden napján és az év minden szakában… Jézus azt kér-
dezi mindegyikünktől, amint azt a diadalmas jeruzsálemi bevonulását 



1 .  f e J e z e t

42

követően is tette oly sok évvel ezelőtt: „Miképen vélekedtek ti a 
Krisztus felől? kinek a fia?” (Máté 22:42).

Kijelentjük, hogy ő Isten Fia, és e tény valóságossága gyakrabban 
kellene, hogy felserkentse lelkünket.4

Jobban kell ismernünk Krisztust, mint amennyire ismerjük; gyak-
rabban kell emlékeznünk rá, mint amilyen gyakran emlékezünk; 
vitézebbül kell szolgálnunk, mint ahogyan szolgáljuk. Akkor fogunk 
inni az örök életre fakadó forrásból, és enni az élet kenyeréből.5

2
Jézus a reményünk és a maradandó 

örömünk egyetlen igaz forrása.

Megtört szívek hű reménye,
A gyengék öröme;
Az esendő emberekhez
Te jó vagy és kedves.

Mily kedves versszak az énekből, és micsoda üzenet a Krisztus 
evangéliumában gyökerező reményről! Van- e köztünk bárki, az élet 
bármely területén, akinek nincs szüksége reményre, és nem törekszik 

„legyünk elkötelezettebb és fegyelmezettebb követői Krisztusnak. tartsuk 
őt becsben a gondolatainkban, és szeretettel ejtsük ki a nevét.”
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nagyobb örömre? Ezek az emberi lélek egyetemes szükségletei és 
vágyódásai, és ezek Krisztus ígéretei a követői számára. Megadatik 
a remény minden „megtört szívnek”, és örömben lesz része minden 
„gyengének” [szelídnek].

A töredelemnek ára van – a büszkeségünkbe és az érzéketlensé-
günkbe kerül, különösen pedig a bűneinkbe kerül. Mert amint azt 
Lamóni király apja is tudta húsz évszázada, ez az igaz remény ára. 
„Ó Isten – kiáltott fel –, …hozd magad az én tudomásomra, és én 
minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerjelek téged, …hogy 
feltámaszthassanak a halálból, és megszabadulhassak az utolsó 
napon” (Alma 22:18). Amikor mi is hajlandóak vagyunk felhagyni 
minden bűnünkkel, hogy megismerjük őt és kövessük őt, akkor 
minket is el fog tölteni az örök élet öröme.

És mi van a szelídekkel? Ebben a világban, melyet annyira le-
foglal a megfélemlítés révén elérhető győzelem és az elsőségre 
való törekvés, nem állnak sorban emberek tömegei olyan könyvek 
megvásárlásáért, amelyek pusztán szelídségre szólítanak. A szelídek 
azonban öröklik a földet – ami egy igen lenyűgöző tulajdonszerzés 
–, és mindezt megfélemlítés nélkül érik el! Előbb- utóbb – s mi azért 
imádkozunk, hogy inkább előbb, mintsem utóbb – mindenki el fogja 
ismerni, hogy Krisztus útja nem csak a helyes út, hanem valójában 
az egyetlen út a reményhez és örömhöz. Minden térd meghajlik, és 
minden nyelv megvallja, hogy a gyengédség jobb a kegyetlenségnél, 
hogy a kedvesség hatalmasabb a kényszerítésnél, hogy a nyugodt 
hang elfordítja a haragot. A végén pedig (és ha csak lehetséges, 
akkor még előbb) hasonlóbbnak kell lennünk hozzá. […]

Ó, Jézus, Te vagy örömünk,
Jutalmunk is Te légy.
Jézus, légy a dicsőségünk
Most és mindörökké.

Ez a személyes imám, és a kívánságom az egész világ számára… 
Bizonyságomat teszem, hogy Jézus a maradandó öröm egyetlen igaz 
forrása, és hogy benne van az egyedüli maradandó békességünk. 
Kívánom, hogy ő legyen „a dicsőségünk most” – az a dicsőség, 
melyre mindannyian egyénileg áhítozunk, és az egyetlen jutalom, 
melyet az emberek és a nemzetek vég nélkül becsben tarthatnak. Ő 
a mi jutalmunk ebben az időben és az örökkévalóságban. Minden 
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egyéb jutalom végül meddő. Minden egyéb nagyság idővel elhalvá-
nyul, feloldódik az elemekben. A végén… nem fogunk igaz örömöt 
ismerni, kivéve, ha az Krisztusban van.

[L]együnk elkötelezettebb és fegyelmezettebb követői Krisztus-
nak. Tartsuk őt becsben a gondolatainkban, és szeretettel ejtsük ki 
a nevét. Térdeljünk elébe szelídséggel és irgalommal. Áldjunk meg 
és szolgáljunk másokat, hogy ők is ugyanezeket tehessék.6

3
A legnagyobb szükséglet az egész világon a Szabadítóba 

és az Ő tanításaiba vetett tevékeny és őszinte hit.

Vannak, akik kijelentik, hogy régimódi dolog hinni a Bibliában. 
Vajon régimódi dolog- e hinni Istenben, Jézus Krisztusban, az élő 
Isten Fiában? Vajon régimódi dolog- e hinni az engesztelő áldozatá-
ban és a feltámadásban? Ha igen, akkor kijelentem magamról, hogy 
régimódi vagyok, és az egyház is régimódi. A Mester nagyszerű 
egyszerűséggel tanította az örök élet tantételeit, és azon leckéket, 
melyek boldogságot hoznak azoknak, akiknek van hitük, hogy 
higgyenek bennük. Nem tűnik ésszerűnek azt feltételezni, hogy a 
Mester e tanításai korszerűsítésre szorulnak. Az üzenete olyan elveket 
érintett, melyek örökkévalóak.7

Ebben a korban, csakúgy, mint a minket megelőző és a minket 
követő valamennyi korban, az egész világon arra van a legnagyobb 
szükség, hogy az emberek tevékenyen és őszintén higgyenek a 
názáreti Jézus, az élő Isten élő Fiának alapvető tanításaiban. Mivel 
sokan elutasítják ezeket a tanításokat, ez annál több ok arra, hogy 
azok, akik őszintén hisznek Jézus Krisztus evangéliumában, hirdes-
sék annak igazságát, és példájukkal fejezzék ki az erényes, szelíd 
élet hatalmát és békéjét. […]

Miképpen kellene cselekednünk, amikor megsértenek vagy félre-
értenek minket, igazságtalanul vagy barátságtalanul bánnak velünk, 
vagy amikor bűnt követnek el ellenünk? Mit kellene tennünk, amikor 
megbántanak minket olyanok, akiket szeretünk, vagy mellőznek 
minket egy előléptetésnél, vagy hamisan vádolnak minket, vagy 
igazságtalanul támadják az indítékainkat?
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Vágjunk vissza? Küldjünk csatába egy még nagyobb hadtestet? 
Visszatérünk- e a szemet szemért és fogat fogért gyakorlatához, 
vagy… eljutunk addig a felismerésig, hogy így végül vakok és fo-
gatlanok leszünk? […]

Életének méltóságteljességében és tanításainak példájában Krisz-
tus sok tanácsot adott, melyekhez mindig biztos ígéreteket csatolt. 
Olyan kiválósággal és tekintéllyel tanított, amely reménnyel töltötte 
el a tanultat és a tudatlant, a tehetőst és a szegényt, a jó egészségben 
lévőt és az erőtelent egyaránt.8

Törekedjetek arra, hogy személyes bizonyságot építsetek Jézus 
Krisztusról és az engesztelésről! Krisztus életének tanulmányozása, és 
az ő valóságosságáról való bizonyság olyasvalami, amire mindannyi-
unknak törekednie kellene. Amikor eljutunk oda, hogy megértsük a 
küldetését és az általa véghezvitt engesztelést, arra fogunk vágyni, 
hogy hozzá hasonlóbban éljünk.9

az Úr képes lecsendesíteni életünk viharait.
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4
Amikor hitet gyakorolunk a Szabadítóban, 

Ő lecsillapítja életünk háborgó vizeit.

Mindannyian láttunk már hirtelen viharokat az életünkben. Né-
hány közülük… heves és rémisztő és akár pusztító hatású is lehet. 
Egyénekként, családokként, közösségekként, nemzetekként, de még 
egyházként is tapasztaltunk olyan hirtelen feltámadó szélrohamokat, 
melyek következtében valamilyen úton- módon feltettük a kérdést: 
„Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” [Márk 4:38]. És valami-
lyen úton- módon mindig ezt halljuk a vihar utáni csendben: „Miért 
vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?” [Márk 4:40].

Egyikünk sem szeretné azt hinni, hogy nincsen hitünk, mégis úgy 
vélem, hogy az Úr szelíd feddése nagyrészt megérdemelt. Ez a nagy 
Jehova, akiről kijelentjük, hogy bízunk benne, és akinek a nevét 
magunkra vettük – ő volt az, aki ezt mondta: „Legyen mennyezet 
a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől” (1 Mózes 1:6). 
És ő volt az is, aki ezt mondta: „Gyűljenek egybe az ég alatt való 
vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz” (1 Mózes 1:9). Ő volt 
továbbá az, aki kettéválasztotta a Vörös- tengert, lehetővé téve, hogy 
az izráeliták száraz talajon keljenek át. (Lásd 2 Móz. 14:21- 22.) Termé-
szetesen nem is kellene meglepődni azon, hogy képes parancsolni 
a Galileai- tengeren háborgó néhány elemnek. A hitünknek pedig 
arra kellene emlékeztetnie bennünket, hogy ő képes lecsillapítani 
életünk háborgó vizeit. […]

Mindannyiunknak lesznek nehézségei az életben. Úgy gondolom, 
hogy ebben meglehetősen biztosak lehetünk. Lesz köztük olyan, 
amely akár heves és káros és pusztító hatású is lehet. Lesz köztük 
olyan, amely még abba a szerető Istenbe vetett hitünket is próbára 
teheti, akinek hatalmában áll segítséget szolgáltatni részünkre.

Szerintem ezt mondaná mindannyiunk Atyja e szorongásokra: 
„Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?” És 
természetesen ennek a hitnek az egész utazásra, a teljes élményre, 
az élet teljességére kell szólnia, nem csupán az egyes részekre és a 
viharos pillanatokra. […]

Jézus így szólt: „E világon nyomorúságotok lészen; de bízzatok; 
én meggyőztem a világot” ( János 16:33).10
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5
Amikor a Szabadító köré összpontosítjuk 

az életünket, nem kell félnünk, és az 
aggodalmaink örömmé változtattatnak.

Eleget tudok a zsúfolt és zaklatott életetekről ahhoz, hogy tudjam, 
néha idegesek lesztek. Időről időre talán még aggódtok is. Teljesen 
tisztában vagyok ezzel. […]

Az üzenetem számotokra ma az, hogy „ne félj, kicsi nyáj”. A célja, 
hogy az élet nagyszerű áldásaiban való örvendezésre buzdítson 
titeket, és arra hívjon titeket, hogy megérezzétek az evangéliumi 
élet és Mennyei Atyánk szeretetének nagyszerű izgalmait. Az élet 
csodálatos, még a nehéz időkben is; sok útmenti pihenőben vár 
boldogság, öröm és békesség, az út végén pedig mindezek vég 
nélküli mennyiségben vannak.

Igen, bőven van olyan dolog – néhány igen komoly dolog is –, 
amelyek miatt aggódni lehet, de éppen ezért beszélünk a hit, remény 
és jószívűség evangéliumi kifejezéseit használva. Utolsó napi szen-
tekként „bővelkedő élet” a miénk, és igyekszünk az áldásainkat és 
a lehetőségeinket kihangsúlyozni, miközben a lehető legkevesebbre 
csökkentjük a csalódásainkat és aggodalmainkat. „Kutassatok szor-
galmasan, mindig imádkozzatok, és higgyetek – mondja a szentírás 
–, és minden… összefog a javatokért” (T&Sz 90:24). Erre az ígéretre 
akarlak emlékeztetni titeket. […]

Kérlek, hogy emlékezzetek erre az egyre: ha életünk és hitünk 
Jézus Krisztusra és az [Ő] visszaállított evangéliumára összpontosul, 
akkor semmi nem romolhat el tartósan. Másfelől, ha az életünk nem 
a Szabadítóra és a tanításaira összpontosít, akkor semmilyen más 
siker sem állhat fenn tartósan. […]

Mindannyian küszködünk időnként egészségügyi gondokkal – 
némelyek pedig állandóan. A betegség és az erőtlenség a halandóság 
terhének részét képezik. Legyen hitetek és legyetek derűlátóak. A 
papság hatalma valós, és oly sok jó van az életben, még ha testileg 
küszködünk is. Örömmel tölt el a tudás, hogy a feltámadáskor nem 
lesznek sérülések vagy betegségek.

Egyes aggodalmaink kísértések képében is érkezhetnek. Mások az 
oktatást vagy a hivatást vagy a pénzügyeket vagy a házasságot érintő 
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nehéz döntések lehetnek. Bármi legyen is a terhetek, Krisztusban 
megtaláljátok azt az erőt, melyre szükségetek van. Jézus Krisztus 
az Alfa és az Omega – szó szerint a kezdet és a vég. Velünk van az 
indulástól a befejezésig, ilyeténképpen pedig nem csupán szemlélője 
az életünknek. […]

Ha a bűn alkotja az igát, melyben küszködünk, az üzenet ugyanez. 
Krisztus ismeri bűneink teljes súlyát, hiszen ő hordozta azt először. 
Ha a terhünk nem a bűn és nem a kísértés, hanem betegség vagy sze-
génység vagy elutasítottság, akkor is ugyanez a helyzet. Ő tudja. […]

Sokkal többet szenvedett el a bűneinknél. Ő – akiről Ésaiás kije-
lentette, hogy a „fájdalmak férfia” (Ésaiás 53:3; Móziás 14:3) – töké-
letesen ismer minden gondot, amely minket ér, mert ő úgy döntött, 
hogy magára veszi minden bajunk és fájdalmunk teljes súlyát. […]

Testvérek, van is és lesz is sokféle aggodalmatok és kihívásotok, 
de örömtelien és hittel eltelve öleljétek kebletekre az életet. Tanul-
mányozzátok rendszeresen a szentírásokat. Imádkozzatok buzgón. 
Engedelmeskedjetek a Lélek hangjának és a prófétáknak. Tegyetek 
meg minden tőletek telhetőt mások megsegítéséért. Nagy boldog-
ságra fogtok lelni, ha eszerint haladtok. Egy dicsőséges napon majd 
minden aggodalmatok örömmé változik.

Ahogyan azt Joseph Smith írta a Liberty börtönbeli zárkájából a 
küszködő szenteknek:

[T]együk meg jókedvvel mindazon dolgokat, amikre erőnkből 
telik; aztán pedig hadd álljunk mozdulatlanul, a legteljesebb bi
zonyossággal, hogy meglássuk Isten szabadítását, és az ő karjának 
felfedését [T&Sz 123:17; kiemelés hozzáadva].

[Az Úr Joseph Smith prófétához intézett szavai szerint:]

Ne félj tehát kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen ellened 
föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve, akkor ők nem 
győzedelmeskedhetnek.

[M]inden gondolatban reám tekintsetek; ne kételkedjetek, ne féljetek!

Lássátok a sebeket, melyek oldalamba hatoltak, valamint a szögek 
nyomait a kezemen és a lábamon; legyetek hűségesek, tartsátok be a 
parancsolataimat, és örökölni fogjátok a menny királyságát! [T&Sz 
6:34–37].11
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Fontold meg, milyen válaszokat adnál Hunter elnök 1. szakaszban 

feltett kérdéseire. Hogyan helyezhetjük jobban Jézus Krisztust 
az életünk középpontjába? Hogyan helyezhetjük Őt jobban az 
otthonunk középpontjába? Hogyan ismerhetjük meg Krisztust 
jobban, mint amennyire most ismerjük?

• Mibe „kerül” nekünk a Krisztus által kínált remény, öröm és bé-
kesség elnyerése? (Lásd 2. szakasz.) Érezted már a Szabadítótól 
jövő reményt, békességet és örömöt? Mikor?

• Szerinted miért van az egész világon arra a legnagyobb szükség, 
hogy az emberek tevékenyen és őszintén higgyenek a názáreti 
Jézus alapvető tanításaiban? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan mutatha-
tod meg a Krisztus tanításaiba vetett hitedet, amikor úgy érzed, 
hogy „megsértenek, félreértenek, igazságtalanul vagy gorombán 
bánnak vel[ed], vagy bűnt követnek el ellen[ed]”?

• Mit tanulhatunk Hunter elnök félelemről és hitről szóló tanításai-
ból? (Lásd 4. szakasz.) Hogyan segíthet nekünk a hit legyőzni a 
félelmet? Emlékezz vissza olyan alkalmakra, amikor hitet gyako-
roltál a Szabadítóban, és Ő lecsillapította a viharokat az életedben.

• Miként segíthet nekünk Hunter elnöknek az 5. szakaszban adott 
tanácsa abban, hogy „örömtelien öleljük keblünkre az életet” 
még akkor is, amikor bánaton, csalódásokon és betegségeken 
megyünk keresztül? Hogyan fejleszthetünk ki örökkévaló szem-
léletmódot? Hogyan segített neked a Szabadító abban, hogy még 
inkább „bővelkedő életed” legyen?

Kapcsolódó szentírások
Máté 11:28–30; János 14:6; 2 Nefi 31:19–21; Alma 5:14–16; 7:10–

14; 23:6; Hélamán 3:35; 5:9–12; T&Sz 50:40–46; 93:1

Tanulmányi segédlet
„Tanulás közben gondosan figyelj oda az eszedbe ötlő gon-

dolatokra, és a szívedben megjelenő érzésekre…” (Prédikáljátok 
evangéliumomat! [2008]. 18.). Fontold meg, hogy feljegyzed a benyo-
másaidat, még ha látszólag nem is kapcsolódnak az olvasottakhoz. 
Lehet, hogy mégis pont ezeket a dolgokat akarja az Úr kinyilatkoz-
tatni számodra.
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„Az én békességemet 
adom néktek”

„Békességre csak feltétel nélküli megadás révén 
tehet szert az egyén – ha megadja magát 
annak, aki a békesség fejedelme, akinek 

hatalmában áll békességet adományozni.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter elnök egyik apostoltársa a Tizenkettek Kvó-
rumában úgy jellemezte őt, mint olyan férfit, akinek „rendkívüli 
türelme van, mely nagy belső békességből fakad” 1. Hunter elnök 
gyakran beszélt a belső békességről, azt tanítva, hogy azt az ember 
csak Isten felé fordulva nyerheti el – ha bízik Őbenne, hitet gyakorol, 
és igyekszik megtenni az Ő akaratát. Az ilyen békesség sok nehéz 
időszak során segített megtartani őt.

1975 második felében egy orvos agyműtétet javasolt Hunter elnök 
felesége, Claire számára. Hunter elnök azon gyötrődött, hogy vajon a 
műtét szolgálná- e legjobban Claire érdekét, tekintve, hogy megterhelné 
a törékeny szervezetét, miközben nem biztos, hogy javítana az állapo-
tán. Elment a templomba, családtagokkal tanácskozott, és hamarosan 
úgy érezte, hogy a műtét nyújtja a legtöbb reményt Claire szenvedé-
seinek valamelyes enyhítésére. Így írt a műtét napján átélt érzéseiről:

„Mellette lépdeltem egészen a műtő ajtajáig, adtam neki egy csó-
kot, azután áttolták az ajtón. Ahogy telt az idő, vártam és tűnőd-
tem. […] Hirtelen a feszült szorongás a békesség érzésévé változott. 
Tudtam, hogy a meghozott döntés helyes volt, és hogy az imáim 
válaszra leltek.” 2

1989- ben Hunter elnöknek egy másik olyan élménye is volt, 
melynek során békességet érzett egy gondterhelt időszakban. Je-
ruzsálemben tartózkodott a Brigham Young Egyetem Jeruzsálemi 
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Jézusra kell szegeznünk a szemünket, és soha nem szabad 
elfordítanunk a szemünket arról, akiben hiszünk.
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Közel- keleti Tanulmányok Központja ünnepélyes átadásán. Több 
csoport is tiltakozott az egyház jeruzsálemi jelenléte ellen, és egyesek 
erőszakkal is fenyegetőztek. Az átadáson az egyik beszélő Boyd K. 
Packer elder volt a Tizenkettek Kvórumából, aki később így mesélt 
a történtekről:

„Miközben beszéltem, valami izgalom támadt a helyiség hátsó 
felében. Katonai egyenruhát viselő emberek léptek a terembe. Egy 
cetlit juttattak el Hunter elnökhöz. Hátra fordultam, és útmutatásra 
vártam. Azt mondta: »Bombafenyegetés történt. Félsz?« »Nem« – fe-
leltem. »Én sem – mondta ő. – Fejezd be a beszédedet.«” 3 Az átadási 
ünnepség incidens nélkül folytatódott, bomba nem volt.

Az ehhez hasonló helyzetekben Hunter elnök a Szabadító e béke-
ígéretébe helyezte bizalmát, melyet gyakran idézett is: „Békességet 
hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom 
én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se 
ne féljen!” ( János 14:27).

Howard W. Hunter tanításai
1

Jézus Krisztus a valódi békességünk forrása.

Krisztus születéséről jövendölve több mint 700 évvel annak 
bekövetkezte előtt, Ésaiás próféta nagyfokú csodálatot kifejező 
címeket használt… Jelen világunkban különösen érdekes lehet 
az egyik ilyen cím: „a Békesség Fejedelme” (Ésaiás 9:6). „Uralma 
növekedésének és békéjének nem lesz vége” – jelentette ki Ésaiás 
(7. vers). Mily izgalmas reménység ez egy háborúban megfáradt, 
bűnterhelt világ számára! 4

Az a béke, mely után a világ vágyakozik, a felfüggesztett ellen-
ségeskedés időszaka. Az emberek azonban nem jönnek rá, hogy 
a béke egy olyan létállapot, amely kizárólag az Isten által szabott 
feltételeknek és körülményeknek megfelelően jöhet el az emberhez, 
és semmilyen egyéb módon.

Ésaiás könyvének egyik zsoltárában vannak ezek a szavak: „Ki-
nek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te 
benned bízik” (Ésaiás 26:3). Ezt a teljes békét, melyet Ésaiás említ, 
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csak az Istenbe vetett hiten keresztül lehet elnyerni. Egy hitetlen 
világ ezt nem érti.

Amikor Jézus utoljára vacsorázott a Tizenkettekkel, megmosta 
a lábukat, megtörte számukra a kenyeret, és körbeadta a poharat. 
Miután pedig Júdás eltávozott közülük, a Mester hosszabban be-
szélt hozzájuk. Beszélt többek között a küszöbön álló haláláról és 
a nekik hagyott örökségéről. Nem halmozott fel javakat, tulajdont, 
vagyont. A feljegyzések nem számolnak be más tulajdonáról, mint 
az általa hordott ruháról, és még azt is szétosztották egymás között 
azok a katonák, akik a másnapi keresztre feszítését követően sorsot 
vetettek a köpenyére. Hagyatékát ezen egyszerű, mégis mélyértelmű 
szavakkal adta át a tanítványainak: „Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” ( János 14:27.)

A megszokott zsidó köszöntést és áldást használta: „Az én békes-
ségemet adom néktek.” E köszöntést és adományozást azonban nem 
a megszokott értelemben kellett értelmezniük, mivel azt is hozzátette, 
hogy „nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja”. Nem üres jó 
kívánság, nem csupán udvarias ünnepélyesség volt ez, mint ahogy 
a világban az emberek megszokásból használják e szavakat, hanem 
a béke alkotójaként és fejedelmeként adta nekik azt. Rájuk ruházta 
azt, és ezt mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” 
Néhány óra múlva sok zaklatásban lett részük, de az ő békéjével 
legyőzhették a félelmet, és szilárdan állhattak.

Az utolsó nekik adott kijelentése azon az emlékezetes estén a záró 
ima előtt így szólt: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: 
én [le]győztem a világot” ( János 16:33).5

2
Akkor ápoljuk a békességet, amikor az 

evangélium tantételei szerint élünk.

Csak egy iránymutató kéz van a világegyetemben, csak egyetlen 
valóban csalhatatlan világosság, egyetlen biztos jelzőfény a világ-
nak. Ez a világosság Jézus Krisztus, a világ világossága és élete; az 
a világosság, akit a Mormon könyve egyik prófétája úgy jellemzett, 
hogy „világosság, mely végtelen, melyet soha nem lehet elsötétíteni” 
(Móziás 16:9).
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Legyünk akár egyéni férfiak és nők, családok, közösségek vagy 
nemzetek, amikor a menedék és békesség partjait keressük, akkor 
Krisztus az egyetlen jelzőfény, amelyre végső soron hagyatkozha-
tunk. Ő mondta ezt a saját küldetéséről: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet” ( János 14:6). […]

Gondoljátok át például Krisztus ezen útmutatását a tanítványa-
inak. Azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a 
kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, 
és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket” 
(Máté 5:44).

Gondoljátok el, milyen változást hozna már önmagában is ez az 
intés a szomszédságotokban és az enyémben, a közösségben, ahol 
gyermekeitekkel éltek, valamint a hatalmas világméretű családunkat 
alkotó nemzetekben. Tisztában vagyok vele, hogy ez a tan jelentős 
kihívást jelent, de az biztos, hogy kellemesebb kihívás ez annál, 
amilyen rettenetes feladatokat jelent nekünk a háború, a szegénység 
és a fájdalom, amellyel még mindig szembenéz a világ.6

Amikor megpróbálunk segíteni azoknak, akik megbántottak, 
amikor azokért imádkozunk, akik igazságtalanul kihasználtak, az 
életünk gyönyörű lehet. Békességet nyerhetünk, amikor egységbe 
kerülünk a Lélekkel és egymással, miközben az Urat szolgáljuk és 
betartjuk a parancsolatait.7

A világnak, amelyben élünk, az otthonunkhoz közel és attól távol 
egyaránt szüksége van Jézus Krisztus evangéliumára. Az biztosítja 
az egyetlen módot, mely által a világ valaha is megismerheti a bé-
kességet. […] Békésebb világra van szükségünk, amely békésebb 
családokból, szomszédságokból és közösségekből nő ki. Az ilyen 
békesség biztosításához és ápolásához „szeretnünk kell másokat, 
még az ellenségeinket is, ugyanúgy, mint a barátainkat” [Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 415.]. […] Ki kell nyújta-
nunk a barátság karját. Kedvesebbnek, gyengédebbnek, megbocsá-
tóbbnak kell lennünk, és késedelmesebbnek a haragra.8

Isten fő cselekvési módja a meggyőzés és a türelem és a hosszú-
tűrés, nem pedig a kényszerítés és az éles összeütközés. Gyengéd 
rábeszéléssel és édes győzködéssel cselekszik.9
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Nincs békesség ígérve azoknak, akik elvetik Istent, azoknak, 
akik nem tartják be a parancsolatait, vagy azoknak, akik megszegik 
a törvényeit. Ésaiás próféta a vezetők hanyatlásáról és romlásáról 
beszélt, majd így folytatta az intelmeit: „És a hitetlenek olyanok, 
mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize 
iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetlenek-
nek!” (Ésaiás 57:20–21). […]

A Szabadító iránti közömbösség, vagy Isten parancsolatainak 
be nem tartása bizonytalanságot, belső nyugtalanságot, és viszály-
kodást eredményez. Ezek a békesség ellentétei. Békességre csak 
feltétel nélküli megadás révén tehet szert az egyén – ha megadja 
magát annak, aki a békesség fejedelme, akinek hatalmában áll 
békességet adományozni.10

A világ gyakran hangzatos szalagcímekben közölt bajainak em-
lékeztetnie kellene bennünket arra, hogy törekedjünk arra a békes-
ségre, mely a Krisztus evangéliumának egyszerű tantételei szerinti 
életből fakad. A lármás kisebbségek nem fogják felborítani lelkünk 
békéjét, ha szeretjük embertársainkat, és hitünk van a Szabadító 
engesztelő áldozatában és abban a csendes bizonyosságban, me-
lyet az örökkévaló életet illetően ad. Hol találunk ilyen hitet egy 
zavaros világban? Az Úr ezt mondta: „Kérjetek és adatik néktek; 
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a 
ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik” 
(Lukács 11:9–10).11

Úgy tűnik, hogy mindenkinek muszáj elfogadnia két örök igazsá-
got, ha békességet szeretnénk találni ebben a világban és örök életet 
az eljövendő világban. (1) Azt, hogy Jézus a Krisztus, Mennyei Atyánk 
igazi örökkévaló fia, aki abból a kifejezett célból jött a földre, hogy 
megváltsa az emberiséget a bűntől és a sírtól, és hogy ő él, hogy 
visszavigyen bennünket az Atya színe elé. (2) Azt, hogy Joseph Smith 
a prófétája volt, akit azon igazság visszaállítására támasztott ezen 
utolsó napon, mely a vétkek miatt korábban elveszett az emberiség 
számára. Ha minden ember elfogadná e két alapvető igazságot, és 
ezek szerint élne, az békességet hozna a világba.12

Ha te, saját magad, ellenállsz [a] kísértéseknek, és eltökéled ma-
gadat, hogy megfizeted a napi árat, és hogy a „ki mint vet, úgy arat” 
törvénye szerint élsz, tiszta, erkölcsös gondolatok és gyakorlat által; 
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tisztességes, becsületes kapcsolatok által; feddhetetlenség és lelkiis-
meretesség által a tanulmányaidban; böjt, ima és hódolat által – akkor 
szabadságot és belső békét és jólétet fogsz aratni.13

Az önzetlen szolgálattal teli élet telve lesz olyan békességgel is, 
amely meghaladja a felfogóképességet. […] E békességet csak az 
evangélium tantételei szerint élet hozhatja el. E tantételek alkotják 
a Békesség Fejedelmének programját.14

„az önzetlen szolgálattal teli élet telve lesz olyan békességgel 
is, amely meghaladja a felfogóképességet.”



2 .  f e J e z e t

58

A világban oly sok minden van úgy kitalálva, hogy elpusztítsa… 
a személyes békességet, ezer féle bűn és kísértés révén. Azért imád-
kozunk, hogy a szentek élete összhangban legyen a názáreti Jézus 
által elénk állított példával.

Azért imádkozunk, hogy Sátán erőfeszítései meghiúsuljanak; hogy 
az egyéni életek békések és nyugodtak legyenek; hogy a családok 
összetartóak legyenek, akik minden tagjukkal törődnek; hogy az 
egyházközségek és cövekek, a gyülekezetek és kerületek Krisztus 
nagyszerű testét alkothassák, minden szükségletet kielégítve, minden 
fájdalmat enyhítve, minden sebet begyógyítva, mígnem a világ – Nefi 
fohászával szólva – „Krisztusba vetett állhatatossággal… törek[szik 
majd] előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden 
ember szeretetével. […]

[S]zeretett testvéreim – folytatta Nefi –, ez az út; és semmi más 
út… nem adatott…” (2 Nefi 31:20–21).15

3
A Szabadító segíthet békességre lelnünk a 
körülöttünk lévő nyugtalanság ellenére is.

Jézust nem kímélte a szomorúság és a fájdalom és a gyötrelem 
és az ütlegek. Nyelv el nem beszélheti az általa hordozott kimond-
hatatlan terheket, és elegendő bölcsességgel sem rendelkezünk, 
hogy megérthessük Ésaiás róla adott jellemzését, mely szerint ő a 
„fájdalmak férfia” (Ésaiás 53:3). Hajója egész életében hánykolódott, 
és – legalábbis halandó szemmel nézve – végzetesen összetört a 
Kálvária sziklás partján. Minket azonban arra kérnek, hogy ne ha-
landó szemmel tekintsünk az életre: lelki látással tekintve tudjuk, 
hogy valami egészen más ment végbe a kereszten.

Béke volt a Szabadító ajkain és szívében, bármily hevesen dü-
höngött is a vihar. Kívánom, hogy velünk is így történhessen – a 
saját szívünkben, az otthonunkban, a nemzeteinkben a világon, de 
még az egyház által időről időre megtapasztalt ütlegek során is. Ne 
számítsunk arra, hogy egyénileg vagy közösségként bizonyos fokú 
ellenállás nélkül jutunk keresztül az életen.16

Lehetséges, hogy valaki gyönyörű és békés környezetben él, 
de belső széthúzás és feszültségek miatt az állandó nyugtalanság 
állapotában van. Másfelől viszont az is lehet, hogy valaki a háború 
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teljes pusztításának és vérontásának közepette is a kimondhatatlan 
békesség derűjével bír. Ha az emberre és a világ dolgaira tekintünk, 
nyugtalanságot és zavart találunk. Elég csak Istenre tekintenünk, 
és békességet találunk a nyugtalan léleknek. Ezt világossá tették a 
Szabadító szavai: „E világon nyomorúságotok lészen” ( János 16:33); 
és a Tizenketteknek, illetve az egész emberiségnek hagyott üzenete 
így szólt: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 
néktek: nem úgy…, a mint a világ adja” ( János 14:27).

Rálelhetünk erre a békességre most, a viszályok világában, és 
ehhez elég, ha elfogadjuk nagyszerű ajándékát és ezt a további 
meghívást: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok 
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti 
lelkeiteknek” (Máté 11:28–29).

Ez a békesség menedéket nyújt számunkra a világi nyugtalanság 
elől. Az a tudás, hogy Isten él, hogy mi a gyermekei vagyunk, és 
hogy szeret bennünket, csillapítja a zaklatott szívet. A kutatott válasz 
az Istenbe és a Fiába, Jézus Krisztusba vetett hitben rejlik. Ez fog bé-
kességet hozni nekünk most és az elkövetkező örökkévalóságban.17

A zavarodottság és a rohanó, időleges haladás e világában vissza 
kell térnünk Krisztus egyszerűségéhez. […] Az igazság egyszerű alap-
vetéseit kell tanulmányoznunk, melyeket a Mester tanított, és el kell 
vetnünk az ellentmondásokat. Istenbe vetett hitünknek valóságosnak 
kell lennie, nem spekuláción kell alapulnia. Jézus Krisztus vissza-
állított evangéliuma lendületes, megindító hatással lehet, a valódi 
elfogadás pedig jelentőségteljes vallási élményt nyújt számunkra. 
A mormon vallás egyik nagy erőssége e hit lefordítása mindennapi 
gondolkodásra és viselkedésre. Ez békességgel és nyugalommal 
váltja fel a nyugtalanságot és zavart.18

4
Szemeinket Jézusra függesztve diadalmaskodhatunk 

azon elemek felett, melyek elpusztítanák a békességet.

Hadd idézzem fel Krisztus diadalainak egyik nagyszerű történetét; 
valami olyan felett aratott diadalt, amely – olybá tűnik – próbára tesz 
és megpróbál bennünket és félelmet igyekszik a szívünkbe ültetni. 
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Amikor Krisztus tanítványai elindultak gyakori utazásaik egyikén, 
hogy átkeljenek a Galileai- tengeren, az éjszaka sötét volt, az elemek 
pedig erősek és dacosak. A hullámok szilajak voltak, a szél pedig 
vad, és ezek a halandó, gyenge emberek megrettentek. Sajnos nem 
volt velük senki, aki megnyugtatta és megmentette volna őket, mivel 
Jézus a parton maradt egyedül.

Mégis vigyázott rájuk, mint mindig. Szerette őket és törődött velük. 
Legnagyobb szorultságuk pillanatában feltekintettek, és a sötétség-
ben egy lobogó köntösű alakot láttak, amint feléjük sétál a hullámok 
gerincén. Ezt látva rettegve kiáltottak fel, azt gondolva, hogy egy 
kísértet sétál a hullámokon. És a viharon és a sötétségen keresztül 
elért hozzájuk – ahogyan oly gyakran hozzánk is elér, amikor az 
élet sötétségei közepette az óceán oly hatalmasnak tűnik, apró csó-
nakunk pedig oly kicsinek – a békesség legfőbb és megnyugtató 
hangja, ezen egyszerű kijelentés által: „én vagyok, ne féljetek!” Péter 
felkiáltott: „Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a 
vizeken.” Krisztus pedig ugyanazt felelte neki, amit mindannyiunk-
nak: „Jövel!”

Péter átugrott a hajó oldalán a zavargó hullámok közé, és miköz-
ben szemét az Úrra függesztette, a szél borzolhatta ugyan a haját és a 
permet eláztathatta a ruháját, de minden rendben volt. Csak amikor 
megingó hittel levette tekintetét a Mesterről, hogy a lába alatt lévő 
haragvó hullámokra és sötétlő mélységre nézzen, csak akkor kezdett 
el süllyedni. Legtöbbünkhöz hasonlóan ismét kiáltott: „Uram, tarts 
meg engem!” És Jézus nem is hagyta cserben. Kinyújtotta a kezét 
és egy gyengéd szemrehányás kíséretében – „Kicsinyhitű, miért 
kételkedél?” –megragadta a süllyedő tanítványt.

Apró járművük fedélzetének biztonságában látták, ahogy alább-
hagy a szél, és a csapkodó hullámok már csak fodrozódnak. Hama-
rosan a menedékükben voltak, a biztonságos kikötőjükben, ahol egy 
nap mindenki lenni remél. A legénységet és a tanítványokat egyaránt 
mély csodálat töltötte el. Egyesek közülük olyan néven szólították, 
amelyet én is kijelentek ma: „Bizony, Isten Fia vagy!” (Vesd össze 
Farrar, The Life of Christ, pp. 310–13; lásd Máté 14:22–33.)

Szilárd meggyőződésem, hogy ha egyénekként, családokként, 
közösségekként és nemzetekként Péterhez hasonlóan Jézusra 
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szegezhetnénk a tekintetünket, mi is diadalmasan sétálhatnánk a 
hitetlenség hömpölygő hullámain, és félelem nélkül állnánk meg a 
kétség erősödő szelében. Ha azonban elfordítjuk a szemünket arról, 
akiben hinnünk kell – amint azt oly könnyű megtenni, és melynek 
megtételére oly nagy kísértést érez a világ –, ha a körülöttünk lévő 
szörnyű és romboló elemek erejére és dühére tekintünk, és nem arra, 
aki segíthet nekünk és megszabadíthat bennünket, akkor elkerülhe-
tetlenül elsüllyedünk a viszály és a gyász és a csüggedés tengerében.

Ilyenkor, amikor úgy érezzük, hogy az árvizek fulladással fenye-
getnek bennünket, és a mélység mindjárt elnyeli hitünk hánykolódó 
hajóját, imádkozom, hogy mindig meghalljuk a vihar és a sötétség 
közepette a világ Szabadítójának édes beszédét: „Bízzatok; én va-
gyok, ne féljetek!” (Máté 14:27).19

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hunter elnök azt tanította, hogy Jézus Krisztus a valódi béke 

forrása (lásd 1. szakasz). Milyen élmények segítettek neked ezen 
igazság megismerésében? Hogyan nyerhetjük el a Jézus által kínált 
békességet?

• Milyen módon hoz nekünk békességet, ha szeretünk másokat? 
(Lásd 2. szakasz.) Hogyan segít nekünk békességre szert tenni 
az evangélium szerinti élet? Miért szükséges a Szabadítónak való 
„feltétel nélküli megadás” ahhoz, hogy béke lehessen bennünk?

• Tekintsd át Hunter elnök tanításait a 3. szakaszban. Milyen módo-
kon tapasztaltad már a Szabadító azon ígéretének valóra válását, 
hogy „megnyugoszt” a terheidtől, ha Őhozzá jössz?

• Idézd fel Hunter elnök történetét a vízen járó Péterről (lásd 4. 
szakasz). Mit tanulhatsz ebből a beszámolóból arról, hogyan 
lehet békét találni a zavaros időkben? Hogyan segített neked a 
Szabadító abban, hogy a nehéz idők során is bízz és ne félj?
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Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok 46:11; 85:9; Ésaiás 32:17; Márk 4:36–40; Rómabeliek 8:6; 

Galátziabeliek 5:22–23; Filippibeliek 4:9; Móziás 4:3; T&Sz 19:23; 
59:23; 88:125

Tanítási segédlet
Kérd meg az osztály minden tagját, hogy válasszanak egyet a fe-

jezet szakaszai közül, amelyet szeretnének megbeszélni. Alakítsanak 
csoportot azokkal, akik ugyanazt a szakaszt választották. Buzdítsd 
mindegyik csoportot, hogy beszéljék meg a kapcsolódó kérdést a 
fejezet végéről.
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Viszontagság: Isten 
örökkévaló fejlődésünkre 
vonatkozó tervének része

„Amikor [a halandóság nehézségei] alázatossá 
tesznek és megtisztítanak és tanítanak és megáldanak 
bennünket, erőteljes eszközök lehetnek Isten kezében 

arra, hogy jobb emberekké tegyen bennünket…”

Howard W. Hunter életéből
Az 1980. áprilisi általános konferencián Howard W. Hunter elder 
(akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja) arról mesélt, ami-
kor Szamoán sokadmagával nézte a hagyományos csónakversenyt. 
„A tömeg izgatott volt – mondta –, és a legtöbb tekintet a tengerre 
irányult, várva, hogy megpillantsák a [csónakokat]. Hirtelen felmo-
rajlott a tömeg, amint a távolban feltűntek a csónakok. Mindegyiken 
ötven keménykötésű evezősből álló legénység volt, akik a megfelelő 
ütemben merítették be és emelték ki az evezőket, keresztülhajtva 
járműveiket a hullámokon és a tajtékos vízen. Gyönyörű látvány volt.

A csónakok és a férfiak hamarosan már jól látszottak, amint a cél 
felé siklottak. Habár ezek a markos férfiak teljes erőből húzták az 
evezőket, az ötven emberrel megterhelve haladó csónakra hatalmas 
ellenirányú erő hatott: a víz ellenállása.

A tömeg éljenzése akkor hágott a tetőfokára, amikor az első csó-
nak áthaladt a célon.”

A verseny után Hunter elder odasétált a partra húzott csónakok-
hoz, és elbeszélgetett az egyik evezőssel, aki elmagyarázta neki, hogy 
a csónak orra „úgy van kialakítva, hogy kettészelje és szétválassza 
a vizet, így segítve leküzdeni azt az ellenállást, amely korlátozza a 
csónak sebességét. Azt is elmagyarázta, hogy a víz ellenállásával 
szemben meghúzott evezők eredményezik azt az erőt, amely a 
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megpróbáltatásaink során a szabadító mindannyiunkhoz azt 
a kérdést intézi, melyet a Bethesda tava mellett fekvő férfihoz 

is intézett: „akarsz- é meggyógyulni?” ( János 5:6).
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csónakot előre hajtja. Az ellenállás egyszerre képez akadályt, és 
segíti a haladást” 1.

Hunter elnök a szamoai csónakverseny példáját használta a vi-
szontagságok rendeltetéséről szóló beszéde bevezetéseként. Apos-
toli szolgálata során sokszor beszélt a viszontagságokról, tanácsot, 
reményt és bátorítást nyújtva. Személyes tapasztalatból beszélt, mivel 
életveszélyes betegségeken és egyéb megpróbáltatásokon esett át. 
Szilárd meggyőződéssel tett bizonyságot arról, hogy „Jézus Krisztus 
rendelkezik azzal a hatalommal, mellyel enyhítheti terheinket és 
könnyíthet a ránk nehezedő súlyon” 2.

Howard W. Hunter tanításai
1

A viszontagság része Isten örökkévaló 
fejlődésünkre vonatkozó tervének.

Megfigyeltem, hogy az életben – minden életben – bőven jut a 
jóból és a rosszból. Valóban sok örömöt és bánatot látunk a világ-
ban, sok megváltozott tervet és új irányt, sok olyan áldást, melyek 
nem mindig tűnnek vagy érződnek áldásnak, és sok olyasmit, ami 
alázatossá tesz, valamint fejleszti a türelmünket és hitünket. Időről 
időre mindannyian átéltünk már ilyet, és gondolom, hogy ez mindig 
is így lesz. […]

Spencer W. Kimball elnök, aki jó sokat tudott a szenvedésről, a 
csalódásról és a befolyásolhatatlan körülményekről, ezt írta egyszer:

„Mivel emberek vagyunk, kiűznénk az életünkből a fizikai fájdal-
mat és a szellemi gyötrelmet, és állandó nyugalmat és kényelmet 
biztosítanánk magunknak, ha azonban bezárnánk az ajtót a bánat 
és nyomor előtt, talán a legnagyszerűbb barátainkat és jótevőinket 
zárnánk ki. A szenvedés szentekké teheti az embereket, miközben 
türelmet, kitartást és önuralmat tanulnak” [lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 17.].

E kijelentésében Kimball elnök azt mondja, hogy bezárnánk az 
ajtót az életben bizonyos tapasztalatok előtt. […] Rendszeresen zá-
rulnak ajtók az életünkben, és néhány ilyen bezáródás valódi szív-  
és egyéb fájdalmat okozhat. Azonban igenis hiszek abban, hogy 
ahol bezárul egy ilyen ajtó, ott kinyílik egy másik (és talán nem is 
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csak egy), reményt és áldásokat tartogatva életünk más területein, 
melyeket egyébként talán nem fedeztünk volna fel.

[Marion G. Romney elnök] néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy 
minden férfi és nő, beleértve a leghithűbbeket és leghűségesebbeket 
is, viszontagságot és nehézséget tapasztal meg az életében, mivel 
Joseph Smith szavaival szólva: „Az embereknek szenvedniük kell, 
hogy feljöhessenek Sion hegyére, és a mennyek fölé magasztaltat-
hassanak” [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 
240.; lásd Conference Report, Oct. 1969, 57].

Azután Romney elnök ezt mondta:

„Ez nem azt jelenti, hogy sóvárgunk a szenvedés után. Kerüljük, 
amennyire csak tudjuk. Most már azonban tudjuk – és tudtuk mind-
annyian akkor is, amikor a halandóságba való eljövetelt választot-
tuk –, hogy itt a viszontagság és szenvedés tűzpróbáján leszünk 
próbára téve. […]

[Ráadásul az] Atya terve gyermekei próbára tételére [és finomítására] 
nem tett kivételt magával a Szabadítóval sem. Az a szenvedés, melynek 
elviselését magára vállalta, és amelyet azután el is viselt, oly mértékű 
volt, mint minden [férfi és nő] együttes szenvedése. [Reszketve és 
vérezve és azt kívánva, hogy visszarettenjen a pohártól, ezt mondta:] 
»én ittam, és befejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért« 
(T&Sz 19:18–19)” (in Conference Report, Oct. 1969, p. 57).

Mindannyiunknak be kell fejeznünk „előkészületei[nket] az em-
berek gyermekeiért” [T&Sz 19:19]. Krisztus előkészületei igen elté-
rőek voltak a miénktől, de mindannyiunkra várnak előkészületek, 
kinyitandó ajtók. Az ilyen fontos előkészületek megtétele gyakran 
valamekkora fájdalmat igényel, valamiféle váratlan váltásokat az élet 
ösvényén, és valamekkora alávetést, „éppen úgy, ahogy egy gyermek 
veti alá magát az atyjának” [Móziás 3:19]. A mennyei előkészületek 
befejezése és a celesztiális ajtók kinyitása valószínűleg – sőt, kétség-
telenül – a halandó életünk végső órájáig fog tartani.3

Azért jöttünk a haladó életbe, hogy ellenállással találkozzunk. 
Ez része volt az örökkévaló fejlődésünkre vonatkozó tervnek. 
Kísértés, betegség, fájdalom és szomorúság nélkül nem lehetne 
jóság, erény, a jó közérzet megbecsülése, vagy öröm. […] Emlé-
keznünk kell arra, hogy az ellenállás ugyanazon erői, amelyek 
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akadályozzák a haladásunkat, egyúttal lehetőséget is nyújtanak ne-
künk a győzelemre.4

2
Halandó megpróbáltatásaink a növekedésünket 

és a tapasztalásunkat szolgálják.

Amikor [a halandóság nehézségei] alázatossá tesznek és megtisz-
títanak és tanítanak és megáldanak bennünket, erőteljes eszközök 
lehetnek Isten kezében arra, hogy jobb emberekké tegyen ben-
nünket, hogy hálásabbá, szeretetteljesebbé és mások iránt a saját 
nehézségeik idején figyelmesebbé tegyen bennünket.

Igen, mindannyiunknak vannak nehéz pillanatai, egyénileg és 
közösségként is, de még a legsúlyosabb időkben is – akár az ősi, akár 
a mai időkben –, azon gondok és próféciák célja soha nem volt más, 
mint az igazlelkűek megáldása, és azok bűnbánat felé segítése, akik 
kevésbé igazlelkűek. Isten szeret bennünket, a szentírások pedig 
elmondják nekünk, hogy „az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hi-
szen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” [ János 3:16].5

A Mormon könyvebeli nagy pátriárka, Lehi bátorítóan szólt fiához, 
Jákóbhoz, aki a kínlódások és ellentétek idején született a pusztá-
ban. Jákób élete nem olyan volt, amilyet feltehetőleg várt volna, és 
nem olyan, amilyen a dolgok ideális menete mellett lehetett volna. 
Megpróbáltatásokat és kudarcokat szenvedett el, de Lehi megígérte 
a fiának, hogy az ilyen megpróbáltatások a javára szenteltetnek majd 
(lásd 2 Nefi 2:2).

Azután Lehi e klasszikussá vált szavakat intézte még hozzá:

„Mert szükségképpen minden dologban ellentétnek kell lennie. 
Ha nem lenne… akkor nem lehetne igazlelkűséget véghezvinni, 
sem gonoszságot, sem szentséget sem nyomorúságot, sem jót sem 
rosszat” (2 Nefi 2:11).

Az évek során nagy vigaszt merítettem az élet némely fájdalmainak 
és csalódásainak e magyarázatából. Még nagyobb vigaszt merítettem 
abból, hogy a legnagyobb férfiak és nők is, beleértve Isten Fiát is, 
szembesültek ilyen akadályokkal, hogy jobban megérthessék az 
igazlelkűség és gonoszság, a szentség és nyomorúság, a jó és a rossz 
közötti ellentétet. A Liberty börtön sötét, dohos rabságában Joseph 
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Smith próféta megtanulta: ha arra hívatunk, hogy megpróbáltatáso-
kon haladjunk át, az a növekedésünkre és tapasztalatunkra szolgál, 
és a végén a javunkra számít majd (lásd T&Sz 122:5–8).

Amikor bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik, még egy börtönben 
lévő próféta számára is. Sem elég bölcsek, sem elég tapasztaltak 
nem vagyunk mindig ahhoz, hogy megfelelően ítélhessük meg az 
összes bejáratot és kijáratot. Lehet, hogy abban a házban, melyet 
Isten készít elő minden egyes szeretett gyermekének, csak bizonyos 
meghatározott folyosók és lépcsőkorlátok, különleges szőnyegek 
és függönyök vannak, melyeket mind érintenünk kell, miközben 
birtokba vesszük azt. […]

Életünk különböző időszakaiban, valószínűleg az életünk során 
többször is, el kell ismernünk, hogy Isten tudja, amit nem tudunk, 
és látja, amit nem látunk. „Mert nem az én gondolataim a ti gondola-
taitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!” (Ésaiás 55:8).

Ha tévelygő gyermekek okoznak nektek gondot otthon, ha olyan 
pénzügyi fogyatkozástól vagy érzelmi feszültségtől szenvedtek, 

amikor Joseph smith a liberty börtönben volt, az Úr 
kinyilatkoztatta neki, hogy a viszontagságok tapasztalatokat 

adhatnak nekünk, és a javunkra válhatnak.
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melyek otthonaitokat és boldogságotokat fenyegetik, ha betegség-
gel vagy halállal kell szembenéznetek, akkor azt kívánom, hogy 
lelketek békességre leljen. Nem leszünk erőnkön felül megkísértve 
[lásd 1 Korinthusbeliek 10:13; Alma 13:28; 34:39]. Ami nekünk kitérő 
és kiábrándulás, az egyenes és keskeny ösvény Őelőtte.6

3
Minden okunk megvan arra, hogy derűlátóak és 

magabiztosak legyünk, még a nehézségek idején is.

A halandó életben mindig voltak bizonyos nehézségek, és mindig 
lesznek is. Ha azonban tudjuk, amit tudunk, és úgy élünk, aho-
gyan élnünk kell, tényleg nincs hely, nincs mentség a borúlátásra 
és csüggedésre.

Életem során láttam két világháborút, meg Koreát, meg Vietna-
mot, és [egyebeket]. Végigdolgoztam a gazdasági válságot és sike-
rült kijárnom a jogot, miközben családot is alapítottunk. Láttam 
megbolondulni a tőzsdéket és a világgazdaságot, valamint láttam 
megbolondulni néhány uralkodót és zsarnokot is, mindezek pedig 
meglehetős gondot okoztak világszerte, amikor lezajlottak.

Ezért azt remélem, nem hiszitek, hogy a világ összes nehézsége a 
ti évtizedetekbe ékelődött bele, vagy hogy a dolgok soha nem álltak 
rosszabbul, mint a ti személyes ügyeitek, vagy hogy soha nem fognak 
jobbra fordulni. Biztosítalak titeket, hogy álltak már rosszabbul a 
dolgok, és mindig jobbra fordulnak. Mindig így történik – különö-
sen, amikor Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk és szeretjük 
azt, valamint esélyt adunk neki, hogy virágozzon az életünkben. […]

Ellentétben azzal, amit egyesek mondanak, a világon minden 
okotok megvan arra, hogy boldogok legyetek és derűlátóak legyetek 
és magabiztosak legyetek. Az idők kezdete óta minden nemzedékre 
várt néhány leküzdendő akadály és néhány megoldandó gond.7

4
Amikor a Szabadítóhoz jövünk, Ő enyhíteni fogja 

terheinket és könnyíteni fog a ránk nehezedő súlyon.

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megter-
heltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
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Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti 
lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Máté 
11:28- 30). […]

E csodálatos támogatási felajánlás, melyet maga az Isten Fia tett, 
nem korlátozódott Galilea akkori lakóira. E felhívás, mely szerint 
vegyük vállunkra az ő gyönyörűséges igáját, és fogadjuk el az ő 
könnyű terhét, nem korlátozódik az elmúlt nemzedékekre. Egyetemes 
felhívás volt és ma is az, mely minden emberhez, minden városhoz és 
nemzethez, minden férfihez, nőhöz és gyermekhez szól, mindenütt.

Saját nagy szükségünk idején nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
világunk gondjaira és aggodalmaira adott eme csalhatatlan választ. 
Íme a személyes békesség és védelem ígérete. Íme a hatalom a bű-
nök elengedésére minden korszakban. Nekünk is hinnünk kell, hogy 
Jézus Krisztus rendelkezik azzal a hatalommal, mellyel enyhítheti 
terheinket és könnyíthet a ránk nehezedő súlyon. Nekünk is hozzá 
kell jönnünk, és ott megpihennünk fáradozásainktól.

Természetesen az ilyen ígéretekkel kötelezettségek is járnak. Így 
kérlel: „Vegyétek föl magatokra az én igámat.” A bibliai időkben az 
iga egy nagyszerű segédeszköz volt azok számára, akik a mezőn 
szántottak. Lehetővé tette, hogy egyetlen állat erejéhez egy második 
állat erejét is hozzátoldják és kapcsolják, megosztva és csökkentve 
ezáltal az eke vagy a szekér húzásának kemény munkáját. Azt a 
terhet, amelyet egyedül talán lehetetlen lett volna elviselni vagy 
hordozni, közös igába fogva ketten már méltányosan és kényel-
mesen hordozhatják. Az ő igája nagy és lelkiismeretes erőfeszítést 
igényel, de azoknak, akik valóban megtértek, az iga könnyű, és a 
teher is azzá válik.

Miért fogadnánk egyedül az élet terheit – kérdi Krisztus –, illetve 
miért fogadnánk azokat úgy, hogy csak egy gyorsan megbicsakló, 
időleges támaszunk van? A nehéz terheket viselőnek Krisztus igája 
– az Isten oldalán állásból fakadó hatalom és békesség – az, ami 
támaszt, egyensúlyt és erőt fog biztosítani ahhoz, hogy szembe 
nézzünk a kihívásainkkal és elviseljük a feladatainkat a halandóság 
mezejének e kemény talaján.
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Az élet személyes terhei nyilván személyről személyre változnak, 
de mindannyiunknak van belőle. […] Egyes bánkódásokat természe-
tesen egy olyan világ bűnei okoznak, amely nem követi [a] Mennyei 
Aty[ánk] tanácsát. Bármi legyen is a kiváltó ok, úgy tűnik, hogy egyi-
künk sem mentes teljesen az élet gondjaitól. Krisztus gyakorlatilag 
ezt mondta minden egyes embernek: ha már mindannyiunknak 
muszáj viselnünk valamennyi terhet, és a vállunkra kell vennünk 
valamiféle igát, akkor miért is ne lehetne az enyémeket? A nektek 
szóló ígéretem az, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem 
könnyű. (Lásd Máté 11:28-30.)8

5
Az utolsó napok szentjeinek nem kell félniük 

az utolsó napok megpróbáltatásaitól.

A szentírásokból… kiderül, hogy lesznek olyan időszakok, amikor 
az egész világ valamilyen nehézséggel szembesül. Tudjuk, hogy a mi 
adományozási korszakunkban a hamislelkűség sajnos meglehetősen 
nyilvánvaló lesz, és magával hozza az elkerülhetetlenül vele járó 

„minden nemzedékben az a felhívás – sőt: parancsolat – szól Krisztus 
tanítványaihoz, hogy teljenek el tökéletesen ragyogó reménységgel.”
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nehézségeket és fájdalmat és büntetést. Isten majd a neki megfelelő 
időben visszanyesi ezt a hamislelkűséget, de a mi feladatunk az, 
hogy teljességben és hithűségben éljünk, és ne aggódjuk magunkat 
betegre a világ bajai miatt vagy amiatt, hogy mikor jön el a világ 
vége. A feladatunk az, hogy az életünkben legyen az evangélium, 
és hogy ragyogó világosság legyünk, hegyen épült város, amely 
visszatükrözi Jézus Krisztus evangéliumának szépségét és azt az 
örömöt és boldogságot, melyek mindig, minden korban elérnek 
minden olyan embert, akik betartják a parancsolatokat.

Nagy megpróbáltatások lesznek ezen utolsó adományozási kor-
szakban. (Lásd Máté 24:21.) Tudjuk, hogy lesznek háborúk és há-
borús híresztelések (lásd T&Sz 45:26), illetve hogy az egész föld 
nyugtalan lesz (lásd T&Sz 45:26). Minden adományozási korszakban 
voltak veszélyes idők, a mi napjainkban azonban meg fog jelenni 
a valódi veszedelem is. (Lásd 2 Timótheus 3:1.) A gonosz emberek 
dőzsölni fognak (lásd 2 Tim. 3:13) – de hát a gonosz emberek eddig 
is nagyon sokszor dőzsöltek. Érkezni fognak a csapások, és meg fog 
sokasodni a gonoszság. (Lásd T&Sz 45:27.)

Szükségszerű, hogy az ilyen próféciák némelyikének természetes 
következménye a félelem, és ez nem kizárólag a fiatalabb nemze-
dékekre korlátozódó félelem. Ebben a félelemben életkortól füg-
getlenül osztoznak mindazok, akik nem értik azt, amit mi értünk.

Ki akarom azonban hangsúlyozni, hogy ezek az érzések nem 
szükségszerűek a hithű utolsó napi szenteknél, és nem is Istentől 
jönnek. Az ősi Izráelnek ezt mondta a nagy Jehova:

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, 
mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem 
el nem hágy téged. […]

Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tő-
led, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!” (5 Móz. 31:6, 8.)

Nektek pedig, a mi bámulatos nemzedékünknek a mai Izráelben, 
ezt mondta az Úr:

„Ne félj tehát, kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen ellened 
föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve, akkor ők nem 
győzedelmeskedhetnek. […]
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Minden gondolatban reám tekintsetek; ne kételkedjetek, ne fél-
jetek!” (T&Sz 6:34, 36).

Újkori szentírásainkat átszövik az ilyen tanácsok. Hallgassátok ezt 
a csodás megnyugtatást: „Ne féljetek, kisgyermekek, mert az enyéim 
vagytok, és én legyőztem a világot, és ti azok közül valók vagytok, 
akiket Atyám nekem adott” (T&Sz 50:41). „Bizony mondom nektek, 
barátaim, ne féljetek, vigasztalódjon a szívetek; igen, mostantól 
mindenkor örvendjetek, és mindenben adjatok hálát” (T&Sz 98:1).

Az ilyen csodás tanács fényében szerintem az a dolgunk, hogy egy 
kicsit többet örvendezzünk és egy kicsit kevesebbet csüggedjünk; 
hogy hálát adjunk azért, amink van, valamint Isten nekünk adott 
hatalmas áldásaiért; és hogy egy kicsit kevesebbet beszéljünk arról, 
amivel esetleg nem rendelkezünk, vagy hogy milyen szorongásokkal 
járhatnak a nehéz idők ebben vagy más nemzedékekben.

a nagy remény és izgatottság korszaka

Az utolsó napok szentjei számára ez a nagy remény és izgatottság 
korszaka – a visszaállítás egyik legnagyszerűbb időszaka, ezáltal pe-
dig az összes adományozási korszak egyik legnagyszerűbb időszaka, 
mivel a mi adományozási korszakunk mind közül a legnagyszerűbb. 
Hittel és reménnyel, minden krisztusi tanítványság e két nagy és 
alapvető erényével kell rendelkeznünk. Továbbra is Istenbe kell 
vetnünk a bizalmunkat, minthogy ez a hitrendszerünk első tanté-
tele. Hinnünk kell abban, hogy minden hatalom Istené, hogy szeret 
bennünket, és hogy a munkája nem áll le és nem hiúsul meg, sem 
az egyéni életünkben, sem a világban általában. […]

Megígérem nektek az Úr nevében, akinek a szolgája vagyok, 
hogy Isten mindig óvni fogja a népét és gondoskodni fog róluk. 
Meglesznek a saját nehézségeink, ahogyan minden nemzedéknek 
és embernek megvoltak a nehézségei. Jézus Krisztus evangéliumával 
azonban rendelkezésetekre áll minden remény és ígéret és meg-
nyugvás. Az Úrnak hatalma van szentjei felett, és mindig elkészíti 
népe számára a békesség, a védelem és a biztonság helyeit. Amikor 
hitünk van Istenben, akkor egy jobb világot remélhetünk – úgy a 
magunk, mint az egész emberiség számára. Ether próféta ezt tanította 
az ősi időkben (márpedig ő tudott valamit a bajokról): „Ezért, aki 
hisz Istenben, az biztosan remélhet egy jobb világot, igen, méghozzá 
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helyet Isten jobb keze felől, mely reménység a hitből származik, 
olyan horgonyt készítvén az emberek lelkének, mely biztossá és 
állhatatossá teszi őket, mindig bővelkedvén a jó cselekedetekben, 
és Isten dicsőítéséhez vezetvén el őket” (Ether 12:4).

Minden nemzedékben az a felhívás – sőt: parancsolat – szól 
Krisztus tanítványaihoz, hogy teljenek el tökéletesen ragyogó re-
ménységgel. (Lásd 2 Ne. 31:20.)

a félelem eloszlatására törekedni

Ha… hitünk és reményünk horgonya Krisztus, az ő tanításai, 
parancsolatai és ígéretei, akkor valami igazán figyelemreméltóra, 
valóban csodálatosra számíthatunk, ami kettéválaszthatja a Vörös- 
tengert, és olyan helyre vezetheti a mai Izráelt „[h]ol többé már senki 
sem fenyeget” (Himnuszok [1985], 19. sz.). Az a félelem, mely a nehéz 
napokban kerítheti hatalmába az embereket, Sátán fegyvertárának 
egyik fő eszköze arra, hogy az emberiséget boldogtalanná tegye. 
Aki fél, az elveszíti az élet harcához szükséges erőt a gonosz elleni 
küzdelemben. Ezért tehát a gonosz hatalma mindig félelmet igyek-
szik kelteni az emberi szívekben. Az emberiségnek minden korban 
és minden időben kellett félelemmel szembesülnie.

Isten gyermekeiként és Ábrahám, Izsák és Jákób leszármazottai-
ként arra kell törekednünk, hogy eloszlassuk a félelmet az emberek 
között. Egy ijedt, félős nép nem képes jól végezni a saját munká-
ját, Isten munkáját pedig egyáltalán nem képes végezni. Az utolsó 
napok szentjeinek mennyektől kijelölt küldetést kell beteljesítenie, 
amely egészen egyszerűen nem forgácsolódhat szét félelemben és 
szorongásban.

Az egyik korábbi apostola ezt mondta: „A félelem legyőzésének 
kulcsa megadatott Joseph Smith prófétán keresztül. »[H]a fel vagytok 
készülve, akkor nem fogtok félni« [T&Sz 38:30]. Ezt az isteni üzenetet 
szükséges ismételgetni ma minden cövekben és egyházközségben” 
(Elder John A. Widtsoe, in Conference Report, Apr. 1942, p. 33).

Felkészültünk- e arra, hogy alávessük magunkat Isten parancsola-
tainak? Felkészültünk- e arra, hogy győzedelmeskedjünk a vágyaink 
felett? Felkészültünk- e arra, hogy engedelmeskedjünk az igazlelkű 
törvényeknek? Ha őszintén igenlő választ tudunk adni ezekre a kér-
désekre, akkor megparancsolhatjuk a félelemnek, hogy távozzon el 
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az életünkből. A szívünkben lévő félelem mértékét bizonyosan jól 
lemérhetjük az igazlelkű életre való felkészültségünkön – hogy oly 
módon éljünk, amelynek minden utolsó napi szentet jellemeznie 
kellene, minden korban és időben.

az utolsó napokban való élet kiváltsága, 
megtiszteltetése és felelőssége

Hadd zárjam az egyik legnagyszerűbb kijelentéssel, melyet valaha 
is olvastam Joseph Smith prófétától, aki oly hatalmas nehézségekkel 
nézett szembe az életében, és aki tudvalevőleg a legnagyobb árat fi-
zette a győzelméért. De győzött – és boldog, életerős, derűlátó ember 
volt. Akik ismerték, érezték erejét és bátorságát, még a legsötétebb 
időkben is. Nem ereszkedett meg a lelke, sem nem időzött hosszan 
bármiféle csüggedésben.

Azt mondta a korunkról – a tiétekről és az enyémről –, hogy a mi 
időnk az, „[melyről] próféták, papok és királyok [az elmúlt korokban] 
különös élvezettel beszéltek; [Isten ezen ősi tanúi mindannyian] 
örömteli várakozással néztek elébe annak a napnak, amelyben most 
élünk; és mennyei és örömteli várakozástól fűtve énekeltek, írtak 
és jövendöltek erről a napunkról; …mi vagyunk az a kegyelt nép, 
akiket Isten kiválasztott, hogy létrehozzuk az utolsó napi dicsőséget” 
[Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith. 193.].

Micsoda kiváltság! Micsoda megtiszteltetés! Micsoda felelősség! 
És micsoda öröm! Minden okunk megvan arra az időben és az 
örökkévalóságban, hogy örvendezzünk és hálát adjunk életünk 
minőségéért és a kapott ígéretekért.9

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hogyan segíthet nekünk az a tudás, hogy a viszontagság része 

Isten örökkévaló fejlődésünkre vonatkozó tervének? (Lásd 1. 
szakasz.) Szerinted miért szükségszerű része a halhatatlanságnak 
a viszontagság?

• Tekintsd át Hunter elnök tanításait a 2. szakaszban a viszontagság 
némely rendeltetésével kapcsolatban. Milyen példákat láttál arra, 
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hogy a viszontagság a javunkra válhat? Hogyan tanulhatjuk meg 
az Úr örökkévaló szemszögéből nézni a viszontagságot?

• Miért van meg minden okunk arra, – amint azt Hunter elnök tanítja 
–, hogy boldogak és derűlátóak legyünk, még a nehézségek idején 
is? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan alakíthatunk ki nagyobb derűlátást 
az ilyen időszakok során? Melyek azok az áldások, amelyekkel 
még a legsúlyosabb viszontagságok közepette is rendelkezünk?

• Hogy fogadjuk el a Szabadító azon felajánlását, hogy hadd viselje 
terheinket és hadd könnyítsen a ránk nehezedő súlyon? (Lásd 4. 
szakasz.) Mit jelent magunkra venni az igáját? Hogyan segített 
neked a Szabadító a nehézségek idején?

• Hunter elnök azt tanítja, hogy az utolsó napok megpróbáltatásai 
miatti félelemérzet nem Istentől jön (lásd 5. szakasz). Milyen ká-
rokat okoz a félelemmel teli élet? Miként élhetünk félelem helyett 
reménnyel és hittel?

Kapcsolódó szentírások
János 14:27; 16:33; Zsidók 4:14–16; 5:8–9; 1 Nefi 1:20; Alma 36:3; 

T&Sz 58:2–4; 101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

Tanulmányi segédlet
„Sokan úgy találják, hogy a reggel a legjobb időpont a tanulmá-

nyozásra, az éjszakai pihenés után. […] Mások a csendes órákban 
szeretnek tanulmányozni, miután véget értek a napi teendők és 
aggodalmak. […] Talán fontosabb a napszaknál az, hogy rendsze-
res idő legyen elkülönítve a tanulmányozásra” (Howard W. Hunter, 
“Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64).

Jegyzetek
 1. “God Will Have a Tried People,”  

Ensign, May 1980, 24.
 2. “Come unto Me,” Ensign, Nov. 1990, 

17–18.
 3. “The Opening and Closing of Doors,” 

Ensign, Nov. 1987, 54, 59.
 4. “God Will Have a Tried People,” 25–26.

 5. “An Anchor to the Souls of Men,”  
Ensign, Oct. 1993, 71.

 6. “The Opening and Closing of Doors,” 
59–60.

 7. “An Anchor to the Souls of Men,” 70.
 8. “Come unto Me,” 17–18.
 9. “An Anchor to the Souls of Men,” 71–73.
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Segítség a magasságból

„Talán nincs is az életben megnyugtatóbb 
ígéret, mint az isteni segítség és lelki 

iránymutatás ígérete a szükség idejére.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter kisfiúként tanult meg imádkozni. „Édesanyám 
tanított meg engem imádkozni, és köszönetet mondani a Mennyei 
Atyának mindazokért a dolgokért, amelyeket élvezhettem – mondta. 
– Gyakran mondtam Neki köszönetet a világ szépségéért és azért a 
csodálatos időért, melyet a birtokon és a folyónál és a cserkészekkel 
töltöttem. Megtanultam továbbá kérni is Tőle azokat a dolgokat, 
amelyekre vágytam vagy szükségem volt. […] Tudtam, hogy Isten 
szeret és figyel rám” 1.

Hunter elnök egész életében az imához fordult mint az isteni 
támogatás forrásához, és másokat is erre tanított. Amikor például 
püspökként szolgált, az egyházközségében az egyik férfi keserűen 
viszonyult egy másik férfihoz. Hunter elnök tanácsa az imán keresz-
tül érkező segítségről való saját bizonyságát tükrözte:

„Ezt mondtam neki: »Testvérem, ha hazamész és imádkozol érte 
minden reggel és minden este, akkor mához két hétre ugyaneb-
ben az időben megint találkozunk, és akkor eldöntjük, hogy mit 
tegyünk.«”

A tanácsot követve a férfi visszatért és ezt mondta alázattal a másik 
férfiról: „Segítségre van szüksége.”

„Kész vagy segíteni neki?” – kérdezte Hunter elnök.

„Igen, természetesen” – válaszolta a férfi.

„Minden méreg elpárolgott és minden keserűség elmúlt – idézte fel 
később Hunter elnök. – Így van ez, amikor egymásért imádkozunk.” 2
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„[a]z Úr megígérte, hogy ha alázatosak vagyunk a szükség… 
időszakaiban, és hozzá fordulunk segítségért, akkor »erőssé 

és áldottá [tétetünk] a magasságból« (t&sz 1:28).”
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Howard W. Hunter tanításai
1

Mennyei Atyánk segítséget és iránymutatást 
ígér nekünk a szükség idején.

Mindannyian szembesülünk az életünk során olyan időszakokkal, 
amikor különleges és sürgős szükségünk van mennyei segítségre. 
Mindannyiunknak vannak pillanatai, amikor maguk alá gyűrnek a 
körülmények, vagy összezavarnak mások tanácsai, és nagy szükségét 
érezzük annak, hogy lelki iránymutatást kapjunk, nagy szükségét 
annak, hogy megtaláljuk a helyes ösvényt és azt tegyük, ami helyes. 
Ezen utolsó napi adományozási korszaknak szentírásbeli előszavában 
az Úr megígérte, hogy ha alázatosak vagyunk a szükség ilyen idő-
szakaiban, és hozzá fordulunk segítségért, akkor „erőssé és áldottá 
[tétetünk] a magasságból, valamint időről időre tudást kap[unk]” (T&Sz 
1:28). Csak annyi kell ahhoz, hogy miénk legyen ez a segítség, hogy 
keressük azt, bízzunk benne, és kövessük azt, amit Benjámin király a 
Mormon könyvében „a Szent Lélek hívásainak” (Móziás 3:19) nevez.

Talán nincs is az életben megnyugtatóbb ígéret, mint az isteni 
segítség és lelki iránymutatás ígérete a szükség idejére. Ez a menny 
szabadon adott ajándéka; egy olyan ajándék, amelyre ifjúságunk 
kezdetétől fogva életünk legvégső napjáig szükségünk van. […]

Jézus Krisztus evangéliumában ott van a segítség a magasságból. 
„[B]ízzatok – mondja az Úr –, mert én továbbvezetlek titeket” (T&Sz 
78:18). „[A]dni fogok neked a Lelkemből, amely megvilágosítja az 
elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet” (T&Sz 11:13).

Bizonyságot teszek Jézus Krisztus isteni mivoltáról. Isten valóban él 
és ad nekünk a Lelkéből. Kívánom, hogy az élet gondjaival való szem-
benézéskor és az élet feladatainak elvégzésekor mindannyian kérjük 
el ezt az ajándékot Istentől, a mi Atyánktól, és leljünk lelki örömre.3

2
Joseph Smithhez hasonlóan mi is a 

szentírásokhoz és az imához fordulhatunk, 
hogy a magasságból tanítsanak minket.

[ Joseph Smith a prófétafiú] arra törekedett, hogy megismerje az Úr 
gondolatait és szándékát életének egy zavaros és aggodalmakkal teli 
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időszakában. [A] New York állambeli Palmyra környékét „szokatlan 
vallási nyugtalanság” jellemezte Joseph ott töltött fiatalkori évei alatt. 
Mi több, úgy tűnt, hogy ez az egész vidékre kihatott, és – ahogyan 
azt leírta – „nagy tömegek” álltak a különböző vallási csoportokhoz, 
ami nem kis „zavart és széthúzást” okozott a nép körében [ Joseph 
Smith története 1:5].

Az alig tizennégy éves fiú számára az igazság keresését az is ne-
hezebbé és zavarosabbá tette, hogy a Smith család tagjainak abban 
az időben egymástól eltérő vallási elkötelezettségük volt.

E jól ismert háttér és körülmények fényében arra buzdítalak ben-
neteket, hogy gondoljátok át, milyen figyelemre méltó gondolatai 
és érzései voltak egy ilyen zsenge korú fiúnak. Ezt írta:

„A nagy nyugtalanság ezen időszakában elmémet komoly mérle-
gelés és nagy szorongás járta át; de bár érzéseim mélyek és gyakran 
kínzóak voltak, mégis távol tartottam magamat mindezen [csopor-
toktól]; …de oly nagy volt a zűrzavar és az ellentét a különböző 
felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy olyan fiatal és a világ 
és az emberek dolgaiban annyira járatlan egyénnek, mint amilyen 
akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni arra nézve, hogy kinek 
van igaza, és ki téved.

Elmém időnként nagyon nyugtalan volt, oly nagy és szüntelen 
volt a vitatkozás és a zűrzavar. […]

E szócsaták és a vélemények vihara közepette gyakran azt kérdez-
tem magamtól: Mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek 
van igaza; vagy talán mindannyian tévednek? Ha bármelyiküknek 
igaza van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?

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

Soha egyetlen szentírásrész sem szólt nagyobb erővel az ember 
szívéhez, mint akkor ez az enyémhez. Úgy tűnt, nagy erővel hatolt 
szívem minden érzésébe. Újra meg újra átgondoltam, tudva, hogy 
ha valakinek bölcsességre van szüksége Istentől, hát az én vagyok; 
mert hogy miként cselekedjek, nem tudtam, és hacsak nem tudok 



4 .  f e J e z e t

81

a meglévő tudásomnál többre szert tenni, soha meg sem tudnám” 
[ Joseph Smith története 1:8–12].

Természetesen, ami ezután következett, megváltoztatta az emberi-
ség történelmének menetét. Eltökélten arra, hogy „kérjen Istentől”, az 
ifjú Joseph elvonult a vidéki otthonuk közelében lévő egyik ligetbe. 
Buzgó imájára adott válaszként ott meglátogatta őt Isten, az Örökké-
való Atya, valamint a Fia, Jézus Krisztus. E nagyszerű megnyilvánulás, 
melyről alázattal bizonyságot teszek, adományozási korszakunk 
sokkal több kérdését válaszolta meg, mint csupán azt, hogy mely 
egyházhoz csatlakozzon vagy ne csatlakozzon az ifjú Joseph.

Ám az én célom… nem a visszaállítás első pillanatainak felvázolása, 
bár egyébként ez a szentírások egyik legszentebb története. Inkább 
a lelki fogékonyság azon lenyűgöző mértékét szeretném kihang-
súlyozni, melyről ez a nagyon fiatal és tanulatlan fiú tett tanúságot.

Hányan lennének közülünk képesek arra tizennégy vagy akár-
hány évesen, hogy higgadt fejjel és nyugodt elmével álljunk, mi-
közben ilyen sok erő húz és von bennünket, különösképpen egy 
olyan fontos kérdésben, mint az örökkévaló szabadításunk? Há-
nyan lennének közülünk képesek kibírni azt az érzelmi konflik-
tust, amely a szülők eltérő vallási meggyőződéséből fakadhat? 
Hányan lennének közülünk, tizennégy vagy ötvenévesen, akik a 
saját lelkünkben kutakodnánk és a szent írásokat kutatnánk, hogy 

Követhetjük Joseph smith példáját isten bölcsességének keresésében.
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válaszokat találjunk arra, amit Pál apostol úgy nevezett, hogy „az 
Istennek mélységei”? (1 Kor. 2:10).

Mily figyelemreméltó…, hogy ez az ifjú mélyrehatóan fordult a 
szentírásokhoz, utána pedig a személyes imához, melyek a lelki 
meglátás és lelki benyomás talán két legnagyobb olyan forrását 
alkotják, amelyek egyetemesen elérhetőek az emberiség számára. 
Igen, eltérő vélemények között őrlődött, de eltökélte, hogy a helyes 
dolgot fogja tenni, és eltökélte, hogy megtalálja a helyes utat. Hitte – 
amint azt nektek és nekem is hinnünk kell –, hogy tanítást és áldást 
kaphat a magasságból, ahogyan kapott is.

Azonban – vethetjük közbe – Joseph Smith egy nagyon különle-
ges lélek volt, és az ő esete nagyon különleges volt. Mi van velünk, 
többiekkel, akik már esetleg idősebbek vagyunk (de legalábbis 
tizennégy évesnél idősebbek), és nem az a rendeltetésünk, hogy 
megnyissunk egy evangéliumi adományozási korszakot? Nekünk 
is kell döntéseket hoznunk, tisztáznunk kell a zűrzavart, és át kell 
vágjuk magunkat a legkülönfélébb szócsatákon egy seregnyi olyan 
témában, melyek hatással vannak az életünkre. A világ tele van ilyen 
nehéz döntésekkel, és néha, amikor szembesülünk velük, érezhetjük 
a korunkat vagy a gyengeségeinket.

Olykor úgy érezhetjük, hogy eltompult a lelki élünk. Némely erő-
sen próbára tévő napon még úgy is érezhetjük, hogy Isten elfeledke-
zett rólunk, magunkra hagyott bennünket zavarodottságunkban és 
aggodalmainkban. Ez az érzés azonban semmivel sem indokoltabb 
az időseink számára, mint a fiatalabbak és tapasztalatlanabbak szá-
mára. Isten ismer és szeret mindannyiunkat. Mindannyian a lányai 
és fiai vagyunk, és bármit hoztak is nekünk az élet leckéi, az ígéret 
továbbra is igaz: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, 
kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül 
adja; és megadatik néki” ( Jakab 1:5).4

3
Az ima a lelki tudás és iránymutatás 

elnyerésének egyik módja.

A föld tudására és bölcsességére, valamint mindenre, ami időleges, 
az érzékszerveinken keresztül teszünk szert, földi, fizikai módokon. 
Tapintunk, látunk, hallunk és ízlelünk és szagolunk és tanulunk. 
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A lelki tudást azonban, amint azt Pál mondta, lelki módon kapjuk 
annak lelki forrásából. Pál így folytatja:

„Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: 
mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen 
ítéltetnek meg” (1 Kor. 2:14).

Rájöttünk és tudjuk, hogy a lelki tudás megszerzésének egyetlen 
módja, ha Mennyei Atyánkhoz folyamodunk a Szent Lélek által, Jézus 
Krisztus nevében. Amikor ezt tesszük, és amennyiben lelkileg felké-
szültek vagyunk, akkor olyan dolgokat látunk, melyeket szemeink 
addig még nem láttak, és olyan dolgokat hallunk, melyeket addig 
talán még nem hallottunk – Pál szavaival: „a miket Isten készített” 
(1 Kor. 2:9). E dolgokat a Lélek által kapjuk.

Hisszük és bizonyságot teszünk róla a világnak, hogy elérhető 
napjainkban a Mennyei Atyánkkal történő érintkezés és az Úrtól 
jövő iránymutatás. Bizonyságot teszünk arról, hogy Isten szól az 
emberhez, ahogyan azt a Szabadító napjaiban és az ószövetségi 
időkben is tette.5

4
Mindig imádkozhatunk, nem csak a kétségbeesés idején.

Mai korunk mintha azt üzenné, hogy a szentség iránti imádságos 
odaadás és áhítat ésszerűtlen vagy nem kívánatos, esetleg mindkettő. 
És mégis, a kételkedő, „modern” embereknek is szükségük van 
imára. Veszélyes pillanatok, nagy felelősség, mély szorongás, túlá-
radó gyász – ezek a nehézségek, melyek kizökkentenek bennünket 
a régi kényelmünkből és kialakított szokásainkból, felszínre hozzák 
velünk született késztetéseinket. Ha engedjük, akkor alázatossá tesz-
nek, meglágyítanak, és a tiszteletteljes ima felé fordítanak bennünket.

Ha az ima csupán egy görcsös kiáltás a válság idején, akkor az 
teljességgel önző, és idővel úgy tekintünk Istenre mint egy szerelőre 
vagy egy szolgáltatóra, aki csak a vészhelyzeteink során segít ne-
künk. Éjjel és nappal – mindig – emlékeznünk kell a Magasságosra, 
nem csak azokban az időszakokban, amikor minden más segítség 
kudarcot vallott, és kétségbeesetten segítségre van szükségünk. Ha 
van az emberi életnek olyan része, mellyel kapcsolatban csodás 
sikereket és az emberi lélek felmérhetetlen gyarapodását jegyezték 
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fel, akkor az a Mennyei Atyánkkal való imádságos, áhítatos és oda-
adó kapcsolattartás.

„Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! – 
énekelte a zsoltáríró.

– Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert 
én hozzád imádkozom! 

Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök 
hozzád és [feltekintek]” (Zsolt. 5:2–4).

E világnak talán arra van mindennél jobban szüksége, hogy (a 
zsoltáríró szavaival szólva) feltekintsen – hogy feltekintsünk öröme-
inkben éppúgy mint megpróbáltatásainkban, bőségünkben éppúgy 
mint szükségünkben. Folyamatosan felfelé kell tekintenünk, és el 
kell ismernünk Istent mint aki minden jó ajándékozója és szabadí-
tásunk forrása. […]

„az ima a lélek beszéde az atyaistenhez.”
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Társadalmunk kiterjedt területeiről tűnt már el az ima lelkülete, az 
áhítat és a hódolat. Sok társaság van, ahol a férfiak és a nők okosak, 
érdekesek vagy ragyogóak, ám hiányzik belőlük a teljes élet egyik 
létfontosságú összetevője. Nem tekintenek fel. Nem ajánlanak fel 
fogadalmakat igazlelkűségben [lásd T&Sz 59:11]. Beszélgetésük szi-
porkázó, de nem szent. Beszédük briliáns de nem bölcs. Legyenek 
akár az irodában, az öltözőben vagy a laboratóriumban, túl messzire 
ereszkednek a méltóság lépcsőfokain azok, akik saját korlátozott 
hatalmaikat fitogtatva szükségesnek tartják a fentről jövő korlátlan 
hatalmak káromlását.

Sajnos néha még az egyházon belül is megtaláljuk az áhítat eme 
hiányát. Néha túl hangosan beszélgetünk, túl tiszteletlenül megyünk 
be és ki a gyűlésekről akkor, amikor az ima és a megtisztító hódolat 
órájának lenne az ideje. Az áhítat a menny légköre. Az ima a lélek 
beszéde az Atyaistenhez. Helyesen tesszük, ha úgy válunk hason-
lóbbakká az Atyánkhoz, hogy feltekintünk rá, mindig emlékezünk 
rá, és nagymértékben törődünk a világával és a munkájával.6

5
Amikor időt szakítunk az elmélkedésre, az 

elgondolkodásra és az imára, azzal a lelki tudás 
befogadására való képességünket fejlesztjük.

A lelkiség kifejlesztése és az isteniség legfelsőbb befolyásaira való 
ráhangolódásunk nem könnyű feladat. Idő kell hozzá, és gyakran jár 
küzdelemmel. Véletlenül nem fog bekövetkezni, hanem csak tudatos 
erőfeszítés révén érhető el, valamint azáltal, hogy Istent szólítjuk, és 
betartjuk a parancsolatait. […]

Joseph Smith próféta… megadta nekünk mind közül talán a leg-
világosabb kijelentést a lelkivé válás szükségességéről, illetve arról 
az időről és türelemről, melyeket el kell ismernünk e folyamat része-
ként. [E]zt mondta: „Úgy gondoljuk, hogy Isten az embert felfogásra 
képes értelemmel teremtette meg, és olyan értelmi képességgel, 
amely növekedhet a mennyből az értelem felé közvetített világosság 
iránt tanúsított figyelem és szorgalom arányában, és minél közelebb 
jut az ember a tökéletességhez, annál világosabban lát, és annál 
nagyobb örömben van része, míg le nem győzi élete gonoszságait, 
és elveszít minden vágyat arra, hogy bűnt kövessen el; és az ősi 
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időkben élőkhöz hasonlóan elérkezik a hitnek ahhoz a pontjához, 
ahol [Alkotójának] hatalma és dicsősége betakarja, és felvétetik, hogy 
Vele éljen. De úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan állomás, amelyet 
még soha senki nem ért el egy pillanat alatt” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith [2007]. 219.).7

Időt kell szánnunk arra, hogy felkészítsük elménket a lelki dol-
gokra. A lelki képesség kifejlesztése nem következik a felhatalmazás 
elnyeréséből. Kell hozzá vágy, erőfeszítés és személyes felkészülés. 
Ez természetesen megköveteli… a böjtölést, imádkozást, a szent-
írások kutatását, tapasztalatokat, elmélkedést, valamint az igazlelkű 
élet iránti éhséget és szomjúságot.

Hasznosnak tartom átnézni a Mindenható Isten következő intéseit:

„Ha kértek, akkor kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, ismere-
tet ismeretre kaptok, hogy ismerhessétek a rejtelmeket és a békés 
dolgokat – azokat, amelyek örömet hoznak, azokat, amelyek örök 
életet hoznak” (T&Sz 42:61).

„Kérjétek az Atyát az én nevemben, hittel, híve abban, hogy kapni 
fogtok, és akkor veletek lesz a Szentlélek, amely minden dolgot ki-
nyilvánít, amely célszerű az emberek gyermekeinek” (T&Sz 18:18).

„[A]z örökkévalóság ünnepélyes dolgai pihenjenek meg elméte-
ken” (T&Sz 43:34).

„[T]egyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott 
órában megadatik nektek az a rész, ami minden egyes embernek 
kimérendő” (T&Sz 84:85).

„Kutassatok szorgalmasan, mindig imádkozzatok, és higgyetek, 
és minden… összefog a javatokért, ha egyenes derékkal jártok és 
emlékeztek a szövetségre, amellyel szövetséget kötöttetek egymás-
sal” (T&Sz 90:24).

„Isten meg fogja nektek adni azt a tudást az ő Szent Lelke által, 
igen, a Szentlélek kimondhatatlan ajándéka által” (T&Sz 121:26).

Olyan ígéretek ezek, melyeket az Úr bizonyosan be fog teljesíteni, 
ha felkészítjük magunkat.

Szánjatok időt a lelki dolgokat illető elmélkedésre, elgondolko-
dásra és imára.8
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6
Isten lépésről lépésre fog segíteni 

minket a lelki fejlődésben.

Egyik nehézségünk a lelkiség megszerzésére való törekvés során 
az az érzés, hogy sok a tennivaló, mi pedig nagyon kevesek vagyunk 
ehhez. A tökéletesség mindannyiunk számára olyasvalami, ami még 
előttünk van; építhetünk azonban az erősségeinkre, onnan indulva, 
ahol vagyunk, és törekedve arra a boldogságra, mely az Isten dolga-
iban való iparkodásból fakad. Emlékezzünk az Úr tanácsára:

„Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka 
alapját fektetitek le. És kis dolgokból jő elő az, ami nagyszerű.

Íme, az Úr a szívet és készséges elmét követel meg; és a készsé-
gesek és engedelmesek eszik majd Sion földjének javát ezen utolsó 
napokban” (T&Sz 64:33–34).

Mindig is biztatónak tartottam, hogy az Úr azt mondta, „a készsé-
gesek és engedelmesek eszik majd Sion földjének javát ezen utolsó 
napokban”. Mindannyian lehetünk készségesek és engedelmesek. 
Ha az Úr azt mondta volna, hogy a tökéletesek eszik majd Sion 
földjének javát ezen utolsó napokban, gyanítom, hogy néhányan 
elcsüggednénk és feladnánk. […]

A hely, ahol el kell kezdeni, itt van. A kezdés ideje most van. Egy-
szerre mindig csak egyet kell lépnünk előre. Isten, aki „megtervezte 
boldogságunkat”, végig vezetni fog minket, méghozzá úgy mint a 
kisgyermekeket, mi pedig azon folyamat által a tökéletesség felé 
fogunk közelíteni.

Egyikünk sem érte el a tökéletességet vagy a halandóságban le-
hetséges lelki növekedés tetőpontját. Minden ember képes és köteles 
is lelkileg fejlődni. Jézus Krisztus evangéliuma ama lelki növekedés 
örökkévalóságának isteni terve. Több egy erkölcsi törvénykönyvnél. 
Több egy eszményi társadalmi rendnél. Több az önfejlesztésről és 
az eltökéltségről való pozitív gondolkodásnál. Az evangélium az Úr 
Jézus Krisztus szabadító hatalma, az ő papságával és [lelki] táplálé-
kával és a Szent Lélekkel. Ha az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és 
az evangélium iránti engedelmességgel lépésről lépésre fejlődünk, 
imádkozunk erőért és javítjuk hozzáállásunkat és szándékainkat, 
akkor sikeresen a Jó Pásztor nyájában találhatjuk magunkat. Ehhez 
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fegyelemre, gyakorlásra, erőfeszítésre és erőre lesz szükségünk. Ám 
ahogy Pál apostol mondta, „[m]indenre van erőm a Krisztusban, a 
ki engem megerősít” (Fil. 4:13).

Egy újkori kinyilatkoztatás ezt ígéri: „[H]elyezd bizalmadat abba a 
Lélekbe, amely a jó megtételére vezet – igen, hogy igazságosan tegyél, 
hogy alázatosan járj, hogy igazlelkűen ítélkezz; és ez az én Lelkem.

Bizony, bizony mondom neked, adni fogok neked a Lelkemből, 
amely megvilágosítja az elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet;

És akkor tudni fogsz, vagyis ezáltal fogsz tudni mindent, amit 
tőlem kívánsz, ami az igazlelkűség dolgaihoz tartozik, hittel, híve 
bennem, hogy kapni fogsz” (T&Sz 11:12–14).9

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• A 1. szakasz elolvasását követően gondolkozz el azokon az alkal-

makon, amikor mennyei segítségre volt szükséged. Hogyan áldotta 
meg az életedet a szükség idejére vonatkozó isteni segítség ígérete?

• Mit tanulhatunk Joseph Smith példájából a 2. szakaszban, ami segít-
het nekünk, amikor zűrzavarral nézünk szembe? Hogyan fejleszt-
hetünk ki nagyobb – Josephéhez hasonló – lelki fogékonyságot?

• Gondolkodj el Hunter elnöknek a lelki tudás elnyeréséről szóló 
tanításain (lásd 3. szakasz). Mit tehetünk, hogy növeljük a lelki 
tudás megszerzésére való vágyunkat és képességünket? Milyen 
módokon segített neked a lelki tudás?

• Mik a veszélyei annak, ha úgy tekintünk Istenre „mint egy sze-
relőre vagy egy szolgáltatóra, aki csak a vészhelyzeteink során 
segít nekünk”? (Lásd 4. szakasz.) Miként jelentett és jelent áldást 
számodra az ima?

• Az 5. szakaszban Hunter elnök arra tanít minket, hogy miként 
fejlesszük a lelkiségünket. Miért kell erőfeszítés a lelki erő fej-
lesztéséhez? Mit tanulhatunk a Hunter elnök által e szakaszban 
idézett szentírásokból?

• Tekintsd át Hunter elnök lelki növekedésről szóló tanításait a 6. 
szakaszban. A te lelki növekedésed folyamatában miként nyilvá-
nult meg eddig a fokozatosság? Hogyan lehetnek segítségedre 
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Hunter elnök e szakaszban található tanításai, amikor úgy érzed, 
hogy elégtelennek bizonyulsz a lelki fejlődésedben?

Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok 25:5; Példabeszédek 3:6; 2 Nefi 32:8–9; Alma 5:46; 

34:17–27; 37:36–37; T&Sz 8:2–3; 88:63; 112:10; Joseph Smith tör-
ténete 1:13–17

Tanítási segédlet
Kérd meg az osztály tagjait, hogy keressenek a fejezetben olyan 

mondatokat vagy bekezdéseket, amelyek fontosak nekik. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg e mondatokat vagy bekezdéseket, és mondják 
el, miért jelentősek azok a számukra.
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„Joseph smith nemcsak nagyszerű ember volt, de az 
Úr sugalmazott szolgája, isten prófétája is.”
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5 .  F E J E Z E T

Joseph Smith, a 
visszaállítás prófétája

„Ünnepélyes bizonyságomat teszem 
Joseph Smith prófétáról mint az Úr felkent 

szolgájáról ezen utolsó napokban.”

Howard W. Hunter életéből
Nancy Nowell, aki apai ágon Howard W. Hunter egyik ükanyja 
volt, az 1830- as évek közepén költözött a Michigan állambeli Lape-
erbe. 1842- ben Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza egyik misszionáriusa Lapeerbe érkezett az Illinois állambeli 
Nauvooból. Nancy meghallgatta az üzenetét, imádkozott arról, és 
bizonyságot kapott, hogy a misszionárius az igazságot tanította. 
Nauvooba utazott, hogy többet tudjon meg az egyházról, és az 
alábbiakat jegyezte fel a naplójában erről az élményről:

„Nagy óvatossággal mentem a mormon prédikátor [ Joseph Smith] 
hallgatására, azon reményben, hogy félre ne vezettessek. Beszédé-
nek tárgya a Krisztus második eljövetele volt. Bizonyságot szereztem 
arról, hogy az igazságot szólta, és hogy Joseph Smith igaz próféta, 
elhíva Istentől egy nagyszerű munka végzésére, mert ő előhozta 
az igazságot, ahogyan azt Jézus Krisztus tanította. Kértem, hogy 
megkereszteltessek.” 1

Ükanyjához, Nancy Nowellhez hasonlatosan Howard W. Hunter-
nek is szilárd bizonysága volt Joseph Smith prófétai küldetéséről. 
Három héttel azután, hogy az egyház elnöke lett, Nauvooba utazott 
a Joseph és Hyrum Smith vértanúságának 150. évfordulója alkalmá-
ból tartott megemlékezésre. A Nauvoo templom egykori helyszínén 
tartott gyűlésen Hunter elnök ezt mondta:

„Az a felelősség, melyet a Joseph próféta által bevezetett munka 
iránt érzek, azzal az eltökéltséggel tölt el engem, hogy minden 
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tőlem telhetőt megtegyek a számomra kiszabott időben és alka-
lommal. Joseph bizonyosan hithű és igaz volt a saját idejében és 
alkalmával! […] Ünnepélyes bizonyságomat teszem Joseph Smith 
prófétáról mint az Úr felkent szolgájáról ezen utolsó napokban. Jé-
zus Krisztus isteni mivoltáról és valóságosságáról tett bizonyságához 
teszem hozzá a sajátomat.” 2

Még aznap, a Carthage börtön mellett tartott gyűlésen, Hunter 
elnök bizonyságát tette, hogy „Joseph Smith – aki ezen a helyen adta 
életét – volt az az eszköz, melyet az Úr az Ő evangéliuma teljességé-
nek és az Ő papsága felhatalmazásának visszaállítására használt.” 3

Howard W. Hunter tanításai
1

Az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek Joseph 
Smithnek, hogy megnyissák a visszaállítást.

A prófétákon keresztül sokszor megadatott a világnak az evan-
gélium, és engedetlenség miatt minden egyes alkalommal elveszett. 
1820- ban megtört a csend, és az Úr ismét megjelent egy prófétának. 
Ez a próféta, Joseph Smith, a saját határozott tudása alapján tehette 
bizonyságát arról, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, 
egy feltámadt lény, aki különálló és megkülönböztethető az Atyától. 
Nem arról tette bizonyságát, amit hitt, sem arról, amit ő vagy mások 
gondoltak vagy feltételeztek, hanem amit tudott. Ezt a tudást azért 
nyerte el, mert az Atyaisten és Fiú személyesen megjelentek neki, 
és szóltak hozzá.4

[I]sten személyként mutatta meg magát [ Joseph Smithnek]. Az Atya 
és a Fiú szemléltették továbbá azon tagadhatatlan igazságot is, hogy 
ők különböző és különálló személyek. Mi több, az Atya és a Fiú vi-
szonyát megerősítette a prófétafiúhoz intézett isteni bemutatkozás is: 
„Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” [ Joseph Smith története 1:17].5

Amikor az emberek meghallották Joseph Smith állítását, mely 
szerint Isten megnyilvánult a fiúnak, kigúnyolták és elfordultak tőle, 
pont ahogyan a kereszténység kezdetén a bölcs és derék athéni fér-
fiak elfordultak egy közöttük szolgáló egyedülálló embertől. A tény 
azonban tény marad: azon régi történet idején Pál volt az egyetlen 
férfiú a műveltség ama nagy városában, aki tudta, hogy az ember 
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átléphet a halál kapuján, és élhet. Ő volt az egyetlen férfiú Athénban, 
aki világosan fel tudta vázolni a bálványimádás külsőségessége és az 
egyetlen igaz és élő Isten szívből jövő imádata közötti különbséget. 
[Lásd Apostolok Cselekedetei 17:19–20, 22–23.] 6

Akik azzal a felkiáltással utasították el a Szabadítót, amikor az a 
földre jött, hogy nem Isten Fia, ezt mondták róla: „Nem ez- é amaz 
ácsmesternek fia?” (Máté 13:55). Amikor Joseph bejelentette, hogy 
látomása volt, és látta az Atyát és a Fiút, akkor megfogalmazódott a 
szomszédok, a lelkészek, valamint a város lakói ajkán és elméjében 
a kérdés: „Nem ez- é amaz földművesnek fia?” Krisztust üldözték és 
megölték, de az idő őt igazolta. Ahogyan az az ácsmester fiával volt, 
ugyanúgy lett a földműves fiával is.7

Joseph Smith nemcsak nagyszerű ember volt, de az Úr sugalma-
zott szolgája, Isten prófétája is. Nagysága egyvalamiben áll: azon 
kijelentésének igaz voltában, mely szerint látta az Atyát és a Fiút, és 
hogy reagált ama isteni látomás valóságosságára. […]

Bizonyságomat teszem…, hogy az Atya és a Fiú megjelentek 
Joseph Smith prófétának, hogy megnyissák a mi időnkben ezen 
utolsó napi munka nagyszabású előregördülését.

Bizonyságomat teszem, hogy a prófétafiú, aki ezen egyház… 
létének ma is oly sokféleképpen központi csodája, élő bizonyítéka 
annak, hogy Isten kezében és a világ Szabadítójának irányítása alatt 
az erőtlenek és egyszerűek előállnak és ledöntik a hatalmasokat és 
erőseket.8

2
Jézus Krisztus Joseph Smith prófétán keresztül 

alapította meg ismét az egyházát.

1830. április 6- án… férfiak és nők egy csoportja, Isten egyik 
parancsolata szerinti engedelmességben cselekedve, összegyűltek 
[id.] Peter Whitmer úr házában, hogy megszervezzék Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. […] Egyikük sem állította, 
hogy különleges tanultsággal vagy jelentős vezetői képességekkel 
bírna. Tiszteletre méltó emberek és tisztes polgárok voltak, de lé-
nyegében ismeretlennek számítottak a saját közvetlen környékük 
határain túl. […]



5 .  f e J e z e t

94

Ezek a szerény, egyszerű emberek azért gyűltek egybe, mert az 
egyikük – egy igen fiatal férfi, ifj. Joseph Smith – egy igen figyelemre 
méltó állítást tett. Kijelentette nekik és másoknak, akik hajlandók 
voltak meghallgatni, hogy mélyreható és többszöri mennyei üzenetet 
kapott, beleértve egy nyílt látomást az Atyaistenről és szeretett Fiáról, 
Jézus Krisztusról. E kinyilatkoztató élmények eredményeképpen 
Joseph Smith időközben kiadta a Mormon könyvét, amely egy arról 
szóló feljegyzés, hogy mit tett Krisztus az ősi Amerika lakói körében. 
Ráadásul az Úr azt is megparancsolta ennek a mostanra huszonnégy 
éves fiatalembernek, hogy állítsa vissza azt az egyházat, amely az 
újszövetségi időkben létezett, és hogy visszaállított tisztaságában 
ismét a fő szegletkövének és örökkévaló fejének, magának az Úr 
Jézus Krisztusnak a nevéről neveztessék.

Ily szerény de igen jelentős módon nyitott a nagyszerű egyházi 
színmű első jelenete, amely idővel nemcsak az emberek azon nem-
zedékére, hanem az emberiség egész családjára hatással lesz… 
Szerény kezdet, igen; de az Isten által kijelentett azon állítás, mely 
szerint Krisztus egyháza újjászerveztetett, és a tanai kinyilatkoztatás 
révén megerősíttettek – ez volt a világhoz intézett legkiemelkedőbb 
nyilatkozat magának a Szabadítónak a napjai óta, amikor Ő Júdea 
ösvényeit és Galilea lankáit járta.9

[A Joseph Smithnek adott] isteni kinyilatkoztatás része volt az igaz 
és élő egyház újjáalapítása, visszaállítva azt a mai időkben úgy, aho-
gyan az a Szabadító saját halandó szolgálatának napjaiban létezett. 
Joseph Smith próféta azt mondta, hogy Jézus Krisztus Egyházát „az 
Őtőle kapott parancsolatoknak és kinyilatkoztatásoknak megfelelően 
szervezt[ék] meg ezekben az utolsó napokban, valamint az egyház-
nak ama rendje szerint, amely az Újszövetségben lejegyeztetett” [Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 143.]. […]

Azok, akiket 1830. április 6- án kereszteltek meg az egyházba, egy 
személyes Isten létezésében hittek; hitték, hogy az Ő valóságossága, 
valamint az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak a valóságossága alkotják 
azt az örökkévaló alapot, melyre ez az egyház épült.10

[ Joseph Smith] és a későbbi események által még egyszer vissza-
állíttatott a földre a papság és az evangélium a maga teljességében, 
hogy soha többé el ne vétessék [lásd T&Sz 65:2]. Krisztus egyháza 
– Isten királysága a földön – visszaállíttatott, és a szentírás szerint 
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arra rendeltetett, hogy továbbgördüljön és betöltse az egész földet 
[lásd Dániel 2:35].11

3
Joseph Smith próféta, látnok és kinyilatkoztató volt.

Joseph próféta eljövetele a világba egy olyan prófécia beteljese-
dése volt, melyet évszázadokkal korábban az Egyiptomba eladott 
József mondott ki.

„Látnokot támaszt az Úr, Istenem, aki kiváló látnok lesz ágyékom 
gyümölcse számára. […] És rólam nevezik el nevét, és az atyja neve 
után lesz” (2 Nefi 3:6, 15).

Ifj. Joseph Smith arról a régi Józsefről kapta a nevét, akit Egyip-
tomba hurcoltak fogságba, illetve a saját édesapjáról, id. Joseph 
Smith ről, beteljesítve ezáltal ezt a próféciát. Úgy ismerik őt mint 
Joseph Smith prófétát, és úgy nevezik, hogy „Joseph a látnok”. Gyak-
ran hivatkoznak rá úgy, hogy „próféta, látnok és kinyilatkoztató”.

A „próféta” és „látnok” és „kinyilatkoztató” kifejezéseket gyakran 
használják egymás megfelelőiként, és sokan úgy gondolják, hogy 
mind egy és ugyanaz. Mégsem azonosak azonban, és e három ki-
fejezésnek eltérő és önálló jelentése van.

John A. Widtsoe [elder] tanítóként határozza meg a prófétát – 
olyasvalakiként, aki kifejti az igazságot. Az igazságot tanítja, amint 
az ki lett nyilatkoztatva az Úrtól az embernek, és sugalmazás alatt 
elmagyarázza azt a nép megértésére. Gyakran használják a „próféta” 
szót olyan személy megjelölésére, aki kinyilatkoztatást és irányítást 
kap az Úrtól. Még mindig sokan gondolják azt, hogy a próféta lé-
nyegében az eljövendő események és történések előrejelzője, de ez 
csupán egy a próféta sok feladata közül. Ő az Úr szóvivője.

A látnok olyasvalaki, aki lát. Ez nem azt jelenti, hogy a természetes 
szemein keresztül lát, hanem inkább a lelki szemein keresztül. A 
látnoki ajándék egy természetfeletti felruházás. Joseph hasonlatos 
volt Mózeshez, az ősi látnokhoz; Mózes pedig látta Istent színről 
színre, és e szavakkal magyarázta el ezt a találkozást:

„De most saját szemeimmel láttam Istent; azonban nem a termé-
szetes, hanem a lelki szemeimmel, mert természetes szemeim nem 
láthatták volna; mert elsorvadtam és meghaltam volna jelenlétében; 
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rajtam volt azonban a dicsősége; és én láttam az arcát, mert színe-
változtam előtte” (Mózes 1:11).

Nem szabad azt feltételeznünk, hogy lelkileg látni nem jelent szó 
szerint való látást. Az ilyen látomás nem ábránd vagy képzelgés. 
Annak tárgyát ténylegesen megpillantják, de nem a természetes 
szemekkel. Mindannyiunknak van lelki szeme, amely a természe-
tes szemünk társa. Először lelkileg lettünk megteremtve, azután 
lett megteremtve lelkünk takarója gyanánt a testünk. Azt olvassuk, 
hogy első állapotunkban látásban jártunk. Ez a lelki szemeink általi 
látás volt, mivel akkor még nem kaptunk természetes szemekkel 
rendelkező testet. Minden embernek van lelki látása, de nem mindig 

Joseph smith próféta életét „a kinyilatkoztatás vezérelte”.
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rendelkeznek az ilyen látás használatának kiváltságával, hacsak nem 
eleveníttetnek meg az Úr Lelke által. […]

A Szentlélek hatalma által egyes emberek, akik ebből a célból 
küldettek a földre, képesek megpillantani és látni Isten dolgait. A 
látnok olyasvalaki, aki látja és tudhatja az elmúlt dolgokat, valamint 
az eljövendő dolgokat is, és minden dolog általa lesz kinyilatkoztatva 
(lásd Móziás 8:15–17). Röviden: ő olyasvalaki, aki lát; aki nyitott lelki 
szemmel jár az Úr világosságában, és akit megelevenít a Szentlélek 
hatalma. Mózes, Sámuel, Ésaiás, Ezékiel és sokan mások is látnokok 
voltak, mert kiváltságukban állt más halandóknál közelebbi rálátással 
bírni az isteni dicsőségre és hatalomra.

A kinyilatkoztatás ismertté tesz valami ismeretlent vagy éppen 
valami olyasmit, amit az ember korábban már ismert, de elvétetett 
az emlékezetéből. Mindig az igazság a kinyilatkoztatás tárgya, és 
mindig a jóváhagyás isteni pecsétjét viseli. Kinyilatkoztatás külön-
böző módokon érkezik, de mindig azt feltételezi, hogy előtte a 
kinyilatkoztató a kinyilatkoztatás isteni lelkével, az igazság lelkével 
összhangban, harmóniában élt és viselte magát, és ezért képes rá, 
hogy isteni üzeneteket kapjon.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a próféta az isteni igazság 
tanítója; látnok a szó minden értelmében. A Szentlélek figyelemre 
méltó mértékben elevenítette meg [ Joseph Smith] lelki látóérzékét, 
és tette lelkibbé azt. Ezen ajándék által pillanthatta meg az Atyát és 
a Fiút, amikor elvonult az erdőbe imádkozni. Amikor ettől a ponttól 
kezdve figyelemmel kísérjük az életét és munkásságát, azt találjuk, 
hogy nem próbált a saját erejére támaszkodva cselekedni. Az Úrra 
támaszkodott, ezáltal pedig megkapta a segítségét és irányítását. 
Életét a kinyilatkoztatás vezérelte.12

4
Dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával.

Amikor Joseph Smithről énekelünk –Dicsérd a férfit (Himnuszok 
[1985], 17. sz.) –, oly sok dicséretre méltó dolgot idézünk fel vele 
kapcsolatban.

Nemcsak azért dicsérjük őt, mert Jehovával volt képes szólni, ha-
nem mert képes volt ugyanerre a menny más személyeivel is. Mily 
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sokak látogatásában, kulcsaik adományozásában, illetve oktatásában 
részesült ezt az utolsó napokban támasztott „kiváló látnok” (2 Ne. 
3:6–7). Amikor a Smith családfő 1834- ben megáldotta az ifjú Jose-
phet, kijelentette, hogy az ősi József Egyiptomban ezt az utolsó napi 
látnokot látta. Az ősi József könnyekre fakadt, amikor megértette, 
hogy Joseph próféta munkája meg fogja áldani az ő számos utódait.

Dicsérjük Joseph Smitht azon szorgalmáért és képességéért is, 
hogy kinyilatkoztatott szentírások oldalainak százait fordította le és 
kapta meg. Ő volt a kinyilatkoztató csatorna. A becslések szerint 
több csodálatos oldalnyi szentírás haladt keresztül rajta, mint a tör-
ténelem során bármely más emberen keresztül.

Nemcsak a kitartásra, hanem a „jól kitartásra” (lásd T&Sz 121:8) 
való képességéért dicsérjük Joseph Smitht. A korai időkben, még 
kisfiúként volt az a fájdalmas műtét a lábán – amely műtét nélkül 
nem lett volna képes később megtenni a Sion tábori fáradságos 
menetelést Ohióból Missouriba. A menetelés során Joseph „az idő 
túlnyomó részében gyalogolt, és a hólyagos, vérző és fájó lábak neki 
is osztályrészül jutottak” [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith. 303.]. Hasonlóképpen dicsérjük őt és Emmát azért, ahogyan 
elviselték hat vér szerinti és örökbefogadott gyermekük korai halállal 
történt szomorú elvesztését. Átérezhetik mindezt azokat a szülők, 
akik akár csak egyetlen gyermeket is elveszítettek.

Dicsérjük Josephet azért a képességéért, hogy kitartott az ül-
döztetések során, beleértve ebbe a Liberty börtönben elszenvedett 
hosszú és kemény nélkülözéseket. Mily sokak számára tűnt minden 
reménytelennek akkor. A menny Ura mégis arról biztosította a bebör-
tönzött Josephet, hogy „[a] föld szélei neved után kérdezősködnek 
majd” (T&Sz 122:1). Olyan korban élünk, amelyben megnövekedett 
érdeklődés irányul Joseph Smithre és a visszaállított evangéliumra.

Joseph azon kívánsága, hogy az ősi időkben éltekkel „egyenlő 
súllyal rendelkezhe[ssen] majd …a mérlegen”, már régóta teljesült 
[Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith. 241.]. Ma már arról 
énekelhetünk, hogy „[a]z ősi próféták között kap helyet” (Himnu
szok [1985], 17. sz.).

Dicsérjük Josephet, amiért kitartott a keserű és ismételt árulás 
és csalódások során. Úgy ment tehát Carthage- be, „mint bárány 
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a mészárszékre”, „nyugodt[an], akár a nyári reggel”, „valamennyi 
ember elleni vétek nélkül” (T&Sz 135:4). Nem keserűséggel ment 
Carthage- be. Nem panaszkodva ment Carthage- be. A jó kitartásnak 
mily csodálatos képessége ez!

Joseph tudta, hogy merre tekint. A Szabadító Jézus Krisztus felé, 
akire már azóta figyelt, hogy Mennyei Atyánk először utasította az 
ifjú Josephet ezekkel a szavakkal: „Ez az én Szeretett Fiam. Őt hall-
gasd!” [ Joseph Smith története 1:17].13

5
Joseph Smith próféta élete és küldetése segít azon 

ösvényekre fordulnunk, melyek az örök élethez vezetnek.

Hálás vagyok ezért a férfiúért, a tanításaiért, a kinyilatkoztatásaiért, 
mindazért, amit ránk hagyott, mert általa állíttatott vissza az evangé-
lium a földre. Szerintem az egész történelemben nincs gyönyörűbb 
történet, mint annak az ifjúnak az egyszerű, kedves története, aki 
kiment az otthona melletti erdőbe, letérdelt imádkozni, és mennyei 
látogatók érkeztek hozzá.

Most az ő életére és munkásságára tekintünk. Sokan firtatták azo-
kat kíváncsian, hogy felfedjék az írott szó mögötti nagy rejtélyt – de 
nincs rejtély. […] Egyszerű hit volt; egy olyan fiatal fiú hite, akire az 
Isten dolgaira való okítás várt. Amint telt az idő, ezt a tudományos 
eredmények és iskolai oktatás híján lévő fiatalembert az Úr készítette 
fel az eljövendő dolgokra.

Nos, mi értelmet és elmét kaptunk. Csak arra van szükségünk, 
hogy képezzük és műveljük azt, ahogyan az Úr utasította Josephet, 
és legyen olyan egyszerű hitünk, amilyen neki volt, valamint legyünk 
hajlandóak követni az egyszerű utasításokat. Amikor így teszünk, 
és követjük azt az ösvényt, melyet [az Úr] szeretne, ha követnénk, 
és megtanuljuk a leckéket, melyeket szeretne, ha megtanulnánk, 
akkor azt találjuk, hogy az életünk megtisztíttatik minden olyantól 
ami ellentétes Isten céljaival, ahogyan az Josephfel is történt. Joseph 
a tökéletességhez közelebbi férfivá vált, mert megtisztította lelkét 
és elméjét, és közel élt az Úrhoz, és beszélhetett Ővele, és hallhatta 
Őt azokat a dolgokat szólni, melyeket azután a kinyilatkoztatásain 
keresztül hagyott ránk. Lelki szemein keresztül képes volt látni azt, 
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ami már megtörtént, és ami még eljön, nekünk pedig bizonyítékunk 
van az általa látottak igaz voltára. […]

Hálás vagyok tagságomért az egyházban, és annak isteni erede-
tébe vetett bizonyságom sarkalatos pontja egy egyszerű történet az 
ifjúról a fák alatt, aki letérdelt és mennyei látogatókat fogadott – nem 
egyetlen Istent, hanem két különálló, egyedi személyt, az Atyát és a 
Fiút, ismételten kinyilatkoztatva a föld számára az Istenség szemé-
lyeit. Hitem és bizonyságom sarkalatos pontja ezen egyszerű történet; 
ha ugyanis az nem igaz, a mormonizmus elbukik. Ha viszont igaz 
– márpedig én tanúságomat teszem, hogy az –, akkor az az egész 
történelem egyik legnagyszerűbb eseménye.

Azért imádkozom, [hogy] miközben megemlékezünk e nagyszerű 
prófétáról, és felidézzük az életét, legyen hála a szívünkben azokért 
a dolgokért, melyek az ő látnoksága és számunkra adott kinyilat-
koztatásai okán jönnek az életünkbe; egy kiváló látnok, akit az 
Úr támasztott, hogy utat mutasson nekünk ezen utolsó napokban, 
hogy visszafordíthassuk lépteinket azokra az ösvényekre, melyek a 
felmagasztosuláshoz és az örök élethez vezetnek.14

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondolkodj el Hunter elnöknek Joseph Smith első látomásáról 

szóló tanításain (lásd 1. szakasz). Milyen hatással volt rád az első 
látomásról meglévő bizonyságod? Miért létfontosságú egy utolsó 
napi szentnek bizonysággal rendelkeznie arról, hogy Joseph Smith 
Isten prófétája volt?

• Milyen benyomásaid voltak, amikor áttekintetted Hunter elnök 
tanításait az egyház megszervezéséről? (Lásd 2. szakasz.) Milyen 
áldásokban részesültél te és a családod Jézus Krisztus visszaállított 
egyháza által?

• Miért hasznos megérteni a próféta, látnok és kinyilatkoztató cí-
mek jelentését? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan áldattál meg próféták, 
látnokok és kinyilatkoztatók által?

• A 4. szakaszban Hunter elnök felvázol néhány okot, amelyek 
miatt dicsérjük Joseph Smitht. Miként mélyítik el ezek a tanítások 
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a Joseph próféta iránti nagyrabecsülésedet? Mit tanulhatsz Joseph 
Smith példájából?

• Tekintsd át Hunter elnök tanításait Joseph Smith hitéről, lelki ok-
tatásáról, valamint engedelmességéről (lásd 5. szakasz). Hogyan 
vonatkoznak ránk ezek a tanítások? Hogyan tanúsíthatunk hálát 
azokért az áldásokért, amelyekben Joseph Smith próféta által 
részesülünk?

Kapcsolódó szentírások
Joseph Smith Fordítás, 1 Mózes 50:25–33; Dániel 2:44; Efézusbe-

liek 2:19–22; 4:11–14; T&Sz 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; Joseph 
Smith története

Tanulmányi segédlet
„Amint megérzed az evangélium megértéséből fakadó örömet, 

alkalmazni is akarod majd a tanultakat. Törekedj összhangban élni 
mindazzal, amit megértettél! Ez ugyanis megerősíti a hitedet, a tudáso-
dat és a bizonyságodat” (Prédikáljátok evangéliumomat! [2008]. 19.).
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a szabadító üres sírja „kijelenti az egész világnak: 
»nincs itt, hanem feltámadott«” (lukács 24:6).
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6 .  F E J E Z E T

Jézus Krisztus engesztelése 
és feltámadása

„A Szabadító engesztelő áldozatának és 
feltámadásának köszönhetően fel fogunk támadni a 
halandó halálból, hogy örökkévaló életünk legyen.”

Howard W. Hunter életéből
1934. március 20- án megszületett Howard és Claire Hunter első 
gyermeke. A fiú az ifj. Howard William Hunter nevet kapta, és Billy-
nek becézték. A nyár folyamán észrevették, hogy Billy levertnek 
tűnik. Az orvosok vérszegénységet állapítottak meg nála, és Howard 
kétszer is adott vért az átömlesztéshez, de Billy állapota nem javult. 
A további vizsgálatok súlyos bélgondot mutattak ki, amely vérveszte-
séget okozott Billynek. Az orvosok megműtötték, miközben Howard 
a fia mellett feküdt, hogy vért adjon neki, ám az eredmények nem 
voltak biztatóak. Három nappal később, 1934. október 11- én Billy 
csendben elhunyt, miközben szülei az ágya mellett ültek. „Bánattól 
sújtottak és kábultak voltunk, amikor kiléptünk a kórházból az éj-
szakába” 1 – írta Howard.

Billy halálának és más szerettei halálának átélésekor Hunter elnök-
nek a Szabadító engesztelésébe és feltámadásába vetett bizonysága 
nyújtott támaszt. „Szilárd meggyőződésünk, hogy [az engesztelés] 
valóság – tette bizonyságát Hunter elnök –, és semmi sem fontosabb 
a szabadítás egész isteni tervében, mint Jézus Krisztus engesztelő 
áldozata. Valljuk, hogy a szabadulás az engesztelés miatt jön. Annak 
hiányában a teremtés egész terve semmivé válna. […] Ezen engesz-
telő áldozat nélkül az időleges halál jelentené a véget, és nem lenne 
feltámadás, ahogyan a lelki életünknek sem lenne célja. Nem létezne 
az örök élet reménye.” 2
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Az áprilisi általános konferenciák közel esnek a húsvéti időszak-
hoz, és Hunter elnök ilyenkor gyakran beszélt Jézus Krisztus fel-
támadásáról. Az 1983. áprilisi általános konferencián ezt mondta:

„E húsvéti időszak során erősen érzem azon megbízatásom fontos-
ságát, hogy bizonyságot tegyek a Szabadító feltámadásáról. Férfi-  és 
nőtestvéreim, van egy Isten a mennyben, aki szeret titeket és engem, 
és törődik velünk. Van egy Mennyei Atyánk, aki elküldte lélekgyer-
mekei Elsőszülöttjét, az Egyszülöttjét a testben, hogy földi példaként 
szolgáljon számunkra, hogy magára vegye a világ bűneit, és hogy 
ezt követően keresztre feszítsék a világ bűneiért, és feltámadjon. […]

Ez valóban egy gyönyörű üzenet: lesz élet a halál után. Vissza-
térhetünk, hogy ismét Mennyei Atyánkkal éljünk, köszönhetően 
a Szabadító értünk hozott áldozatának, és köszönhetően a saját 
bűnbánatunknak és a parancsolatok iránti engedelmességünknek.

Húsvét reggelének dicsőséges hajnalán, amikor a keresztény 
világ gondolatai néhány múló pillanat erejéig Jézus feltámadása 
felé fordulnak, fejezzük ki Mennyei Atyánknak nagyrabecsülésün-
ket a szabadítás nagyszerű terve miatt, mely a rendelkezésünkre 
lett bocsátva.” 3

Howard W. Hunter tanításai
1

Az engesztelés a szeretet legfőbb cselekedete volt Mennyei 
Atyánk és a szeretett Fia, Jézus Krisztus részéről.

Jézus Krisztus engesztelése előre elrendelt megbízatás volt 
Mennyei Atyánktól, hogy megváltsa gyermekeit bukott állapotuk-
ból. A szeretet cselekedete volt Mennyei Atyánk részéről az, hogy 
megengedte Egyszülöttjének egy engesztelő áldozat meghozatalát. 
És a szeretet legfőbb cselekedete volt a szeretett Fia részéről, hogy 
véghezvitte az engesztelést.

Sok alkalommal álltam a Gecsemáné kertjében. Elmémben gyak-
ran időztem a Szabadító szenvedésén, gyötrelmein – azon a gyöt-
relmen, melyet akkor élt át, amikor Mennyei Atyánk megengedte 
neki, az elménk által fel nem fogható módon, hogy magára vegye 
az egész emberiség fájdalmát és bűneit. Lelkem megtelt bánattal, 
amikor az emberiségért hozott e nagy áldozatra gondoltam.



6 .  f e J e z e t

105

Álltam a Golgota vagyis a koponyák helye alatt, és elgondol-
kodtam a keresztre feszítés megszégyenítő cselekedetén, amely a 
Szabadító halandó halálát eredményezte, de amely egyúttal elhozta 
számára és az egész emberiség számára a halhatatlanságot. És lelkem 
ismét megalázkodott.

Álltam a kerti sírkamra előtt is, és elképzeltem a feltámadás ama 
dicsőséges napját, amikor a Szabadító élve, feltámadva, halhatatlanul 
kelt ki a sírból. Ezen elmélkedés során szívem örömtől duzzadt.

Ezen élmények révén arra éreztem indíttatást, hogy hálaadásban 
és nagyrabecsülésben öntsem ki lelkemet Mennyei Atyánknak azért 
a szeretetért, melyet ő és a Fia nekünk adott a dicsőséges engesztelő 
áldozat által. Charles Gabriel szavaival: „Ámulok, hogy Jézusunk 
mily nagyon szeretett, [z]avarba ejt irántam érzett nagy kegyelme. 
Megrendít, hogy értem szegezték át szent kezét, [h]ogy értem, egy 
bűnösért áldozta életét. Olyan nagyon szeretett, hogy drága életét 
[á]ldozta érettem, Ó, mily csodálatos, csodás ez nékem! […]

Bizonyságomat teszem nektek férfi-  és nőtestvéreim, hogy 
Mennyei Atyánk elküldte szeretett Fiát, Jézus Krisztust a világba, 
hogy betöltessenek azok a feltételek, melyek a szabadítás tervének 
működéséhez szükségesek. Az engesztelés az irántunk való nagy 
szeretetét jelképezi.4

2
A Szabadító magára vette minden bűnünket, 

gyengeségünket, gyászunkat és fájdalmunkat.

Amikor összegyűltek a páskha megünneplésére, Jézus és az apos-
tolai vettek a szentség azon jelképeiből, melyeket ezen utolsó közös 
vacsorájukon vezetett be, majd pedig kisétáltak az Olajfák hegyéhez.

Tanító volt az utolsó pillanatig, így hát folytatta az áldozati bárány 
témájáról megkezdett beszédét. Elmondta nekik, hogy le fognak rá 
sújtani, őket pedig szétszórják, mint a pásztor nélküli nyájat (lásd 
Máté 26:31). „De föltámadásom után – tette hozzá – előttetek megyek 
majd Galileába” (Máté 26:32).

Az ezt követő órákban vércseppeket izzadt, megostoroztatták 
ugyanazok a vezetők, akik a törvénye letéteményeseinek vallották 
magukat, majd pedig tolvajok társaságában keresztre feszítették. A 



6 .  f e J e z e t

106

Mormon könyvebeli Benjámin király jövendölte a következőt: „kísér-
téseket fog elszenvedni, és testi fájdalmat, éhséget, szomjúságot és 
kimerültséget, méghozzá többet, mint amit ember el tud szenvedni, 
hacsak meg nem hal; mert íme, minden pórusából vér fakad, oly 
nagy lesz az ő kínja népe gonoszsága és utálatosságai miatt. […]

[E]ljön az övéihez, hogy a szabadulás eljöhessen az emberek 
gyermekeihez…; és mindezek után mégis embernek tartják és azt 
mondják, hogy egy ördög lakik benne, és megostorozzák és ke-
resztre feszítik” (Móziás 3:7, 9).

Alma prófétának vagyunk adósai a szenvedések teljességének isme-
retéért: „ő megy, mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést 
szenvedve el; és ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt 
mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit.

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

Gondoljatok bele! Mire testét levették a keresztről, és sietve el-
helyezték egy kölcsönzött sírkamrába, addigra ő, Isten bűntelen Fia 
már magára vette nemcsak minden bűnbánó emberi lélek bűnét és 
kísértését, hanem az összes betegségünket és gyászunkat és min-
denféle fájdalmunkat. Úgy szenvedte el ezeket a megpróbáltatásokat, 
ahogyan mi is elszenvedjük, a test szerint. Mindet megszenvedte. 
Azért tette ezt, hogy tökéletesítse az irgalmát és azon képességét, 
hogy minden földi próbatételünk fölé emeljen bennünket.5

Hozhatunk hibás döntéseket, rossz döntéseket, bántó döntése-
ket. És néha hozunk is, de ez az, ahol Jézus Krisztus küldetése és 
irgalma teljes erejében és dicsőségében megnyilvánul. […] Közben-
járó engesztelést biztosított az általunk hozott hibás döntésekért. Ő 
a szószólónk az Atyánál, és előre megfizetett azon ballépésekért 
és bolondságokért, melyeket gyakran tapasztalunk szabadságunk 
gyakorlása során. El kell fogadnunk az ajándékát, meg kell bánnunk 
azokat a hibákat, és követnünk kell a parancsolatait, hogy teljes 
mértékben kihasználhassuk e megváltást. Az ajánlat mindig él, az út 
mindig nyitva áll. Mindig, még a legsötétebb óránkon és legkataszt-
rofálisabb hibáink során is az Isten Fiára tekinthetünk, és élhetünk.6
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3
Jézus Krisztus kikelt a sírból, és a 

feltámadás zsengéjévé vált.

Térjetek vissza velem az időben a szentföldi események záró-
jeleneteihez. Közeledett Urunk halandó életének vége. Addigra 
már betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, és szentírásokat 
magyarázott – beleértve a saját haláláról és feltámadásáról szóló 
jövendöléseket. Így szólt a tanítványaihoz:

„Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a 
főpapoknak és az írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,

És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megos-
torozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad” (Máté 
20:18–19). […]

Amikor felvirradt ama harmadik nap hajnala, Mária Magdaléna 
és „a másik Mária” ahhoz a sírbolthoz mentek, melybe előzőleg az 
élettelen testét fektették [Máté 28:1; lásd még Márk 16:1; Lukács 
24:10]. A főpapok és a farizeusok korábban már Pilátusnál jártak, és 
meggyőzték, hogy állítson őrt a sírbolt bejáratához, „ne hogy az ő 
tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: 
Feltámadott a halálból” (Máté 27:64). Két hatalmas angyal azonban 
elgördítette a sírkamra ajtaja elől a sziklát, és a kijelölt őrök ennek 
láttán rettegve menekültek el.

Amikor a nők a sírkamrához értek, nyitva és üresen találták azt. 
Az angyalok bevárták őket, hogy közöljék velük a legnagyszerűbb 
hírt, melyet emberi fül valaha is hallott: „Nincsen itt, mert feltámadott, 
a mint megmondotta volt” (Máté 28:6).7

Nincs az egész emberiség számára nagyobb fontossággal bíró tan 
a keresztény kánonban, mint az Isten Fia feltámadásának tana. Rajta 
keresztül jött a feltámadás minden férfihoz, nőhöz és gyermekhez, 
akik valaha is születtek – vagy valaha is születni fognak – a világra.

Azon nagy fontosság ellenére, melyet a tanunkban a feltámadás-
nak tulajdonítunk, sokan közülünk talán még nem teljesen mérték 
fel annak lelki jelentőségét és örökkévaló fenségét. Ha megtettük 
volna, akkor úgy ámulnák annak gyönyörűségén, ahogyan Nefi 
öccse, Jákób tette, és beleborzonganánk abba a másik lehetőségbe, 
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amely akkor várna ránk, ha nem kaptuk volna meg e mennyei aján-
dékot. Jákób így írt erről:

„Ó, mily nagy Isten bölcsessége, irgalma és kegyelme! Mert íme, 
ha a test többé nem támadna fel, akkor lelkünk annak az angyalnak 

Jézus Krisztus röviddel feltámadása után megjelent 
mária magdalénának (lásd János 20:1–18).
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lenne kiszolgáltatva, aki elbukott, kikerült az Örökkévaló Isten színe 
elől, és az ördög lett belőle, hogy többé fel ne keljen” (2 Nefi 9:8).

Biztos, hogy minden keresztény hitének középpontjában a feltá-
madás áll: ez a világ Szabadítója által véghezvitt összes csoda közül 
a legnagyobb. Nélküle valóban reményvesztettek maradnánk. Hadd 
vegyem kölcsön Pál ezen szavait: „[H]a nincsen halottak feltáma-
dása…, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk…, [és] az Isten hamis 
bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizony-
ságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; […] Ha… a Krisztus 
fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok” 
(1 Korinthusbeliek 15:13–15, 17).8

A feltámadás nélkül Jézus Krisztus evangéliuma bölcs mondások 
és látszólag megmagyarázhatatlan csodák litániája – ám ezek végső 
diadal nélküli mondások és csodák. Nem – a végső diadal a végső 
csodában van: először történt az emberiség történetében, hogy 
valaki, aki halott volt, élő halhatatlanságba emelte magát. Igen, ő 
Isten Fia volt, a halhatatlan Mennyei Atyánk Fia, és diadala a testi 
és lelki halál felett az az örömhír, melyet minden keresztény nyelv 
meg kellene valljon.

Az örökkévaló igazság az, hogy Jézus Krisztus kikelt a sírból, és 
a feltámadás zsengéjévé vált. (Lásd 1 Kor. 15:23.) E csodás történés 
tanúinak tanúsága megdönthetetlen.

Az Úr apostolai is a kiválasztott tanúk között vannak. A szent 
apostolságra való elhívás tulajdonképpen arra szól, hogy tanúságot 
tegyenek a világnak az Úr Jézus Krisztus isteniségéről. Joseph Smith 
ezt mondta: „Vallásunk alapvető tantételei az apostolok és a próféták 
bizonysága Jézus Krisztusról; az, hogy Ő meghalt, eltemették, és 
harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe; és a vallásunkra 
vonatkozó minden más ennek csupán függeléke” (History of the 
Church, 3:30). […]

Az apostolait tanítva Krisztus tudatta velük, hogy „az ember Fiának 
sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és 
írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni” (Márk 8:31). 
Így is lett. Keresztre feszítették, és sírkamrába helyezték. A harmadik 
napon feltámadt, hogy újra éljen – az egész emberiség Szabadítója 
és a feltámadás zsengéje. Engesztelő áldozata révén minden ember 
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megszabadul a sírtól, és újra élni fog. Mindig ez volt az apostolok 
bizonysága, melyhez hozzáteszem a saját tanúságomat.” 9

4
Jézus sokaknak megjelent a feltámadását követően.

A feltámadását követő napokban az Úr sokak előtt megjelent. 
Eléjük tárta öt különleges sebhelyét. Járt és beszélt és evett velük, 
mintegy kétségtelenül bizonyítva, hogy a feltámadt test valóban egy 
tapintható húsból és csontból való fizikai test. Később a nefitáknak is 
szolgált, akiknek ezt parancsolta: „jöjjetek hozzám, hogy kezeteket be-
bocsáthassátok az oldalamba, és hogy érezhessétek a szögek nyomait 
a kezeimben és a lábfejeimben, hogy tudhassátok, hogy én vagyok 
Izráel Istene, és az egész föld Istene, és megöltek a világ bűneiért.

És… a sokaság odament, és az oldalába bocsátották a kezeiket, és 
érezték a szögek nyomait a kezeiben és a lábfejeiben; és egyenként 
mind így tettek, míg mindannyian oda nem mentek, és a szemükkel 
láttak, és a kezeikkel éreztek, és biztosan tudták, és bizonyságot 
tettek arról, hogy ő az, akiről a próféták megírták, hogy el fog jönni” 
(3 Nefi 11:14–15).

Minden férfi és nő felelőssége és öröme mindenhol, hogy 
„keressé[k] ezt a Jézust, akiről a próféták és az apostolok [bizony-
ságot tettek]” (Ether 12:41), és hogy lelki tanúsággal rendelkezzenek 
az isteniségéről. Mindenkinek joga és áldása, aki alázatosan keresi, 
hogy meghallja a Szent Lélek hangját, amint bizonyságot tesz az 
Atyáról és az ő feltámadt Fiáról.10

Soha nem cáfolták azok bizonyságát, akik élő személyként látták 
[ Jézust] a halála után. Legalább tíz vagy tizenegy alkalommal jelent 
meg: Mária Magdalénának és a többi asszonynak a kertben, a két 
tanítványnak az Emmausba vezető úton, Péternek Jeruzsálemben, az 
apostoloknak Tamás távollétében, majd pedig a jelenlétében ismét, 
az apostoloknak a Galileai- tengernél, aztán egyszerre 500 atyafinak 
a hegyen, Jakabnak (az Úr testvérének), valamint a mennybemene-
telkor az apostoloknak.11

Olyasvalakiként, akit arra hívtak el és szenteltek fel, hogy az egész 
világnak tanúságot tegyen Jézus Krisztus nevéről, bizonyságomat 
teszem e húsvéti időszak során, hogy ő él. Húsból és csontból való, 
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megdicsőült, halhatatlan teste van. Ő az Atya Egyszülött Fia a testben. 
Ő a Szabadító, a világ Világossága és Élete. Keresztre feszítését és 
halálát követően feltámadt lényként jelent meg Máriának, Péter-
nek, Pálnak és sok más embernek. Megmutatta magát a nefitáknak. 
Megmutatta magát Joseph Smithnek, a prófétafiúnak, és sok más 
embernek a mi adományozási korszakunkban.12

5
Fel fogunk támadni a halálból, és örökkévaló életünk lesz.

A húsvét a halhatatlanság minden embernek megadott ingyenes 
ajándékának ünneplése, mely ajándék visszaállítja az életet és be-
gyógyít minden sebet. Habár a növekedés és fejlődés örök tervének 
megfelelően mindannyian meg fogunk halni, ennek ellenére vigaszt 
találhatunk a zsoltáríró kijelentésében: „[E]ste bánat száll be hozzánk, 
reggelre öröm” (Zsolt. 30:6).

Jób tette fel a korszakosnak nevezhető kérdést: „Ha meghal az 
ember, vajjon feltámad- é?” ( Jób 14:14). Krisztus válasza egészen a 
mostani óráig visszhangzik a korokon át: „[M]ert én élek, ti is élni 
fogtok” ( János 14:19).13

A halál pillanatában megtörténik a lélek és a test szétválasztása. 
A feltámadás ismét egyesíti a lelket a testtel, és a test lelki testté vá-
lik, egy húsból és csontból való testté, melyet azonban vér helyett 
a lélek elevenít meg. Így tehát a feltámadást követően a lélek által 
megelevenített testünk halhatatlanná válik, és többé soha meg nem 
hal. Ezt jelentik Pál azon állításai, hogy „[v]an érzéki test, és van lelki 
test is”, és hogy „test és vér nem örökölheti Isten országát” [lásd 
1 Korinthusbeliek 15:44, 50]. Az érzéki test hús és vér, ha azonban 
vér helyett a lélek eleveníti meg, akkor beléphet és be is fog lépni 
a királyságba. […]

Meggyőződésem, hogy Isten él, és Jézus a Krisztus. Ahogy Pál 
tette bizonyságát ama sok évvel ezelőtti húsvéti időszak során a 
korinthoszi szentekhez írt levelében, én is hozzáteszem a tanúsá-
gomat, hogy a Szabadító engesztelő áldozatának és feltámadásának 
köszönhetően fel fogunk támadni a halandó halálból, hogy örökké-
való életünk legyen. Úgy képzelem el őt az elmémben, mint akinek 
ki van nyújtva a karja mindenki felé, aki hajlandó meghallani:
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„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 
meghal is, él;

És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal” ( János 
11:25–26).14

Krisztus feltámadása hozza el a halhatatlanság áldását és az örök 
élet lehetőségét. Üres sírja kijelenti az egész világnak: „Nincs itt, 
hanem feltámadott” (Lukács 24:6). E szavak tartalmazzák mindazt 
a reményt, bizonyosságot és hitvallást, melyek ahhoz szükségesek, 
hogy támaszul szolgáljanak a kihívásokkal és olykor bánattal teli 
életünkben.15

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miként mutatja Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus irántunk való 

szeretetét az engesztelés? (Lásd 1. szakasz.) Hogyan tudjuk kimu-
tatni a hálánkat a szeretet ezen ajándékáért? (Lásd T&Sz 42:29.)

• Miközben áttekinted a 2. szakaszt, keresd ki azokat a módokat, 
ahogyan az engesztelés megáld bennünket. Miként fejlesztik az 
engesztelésről való megértésedet Hunter elnök tanításai és szent-
íráshasználata? Milyen élmények erősítették meg az engesztelés-
ről való bizonyságodat? Hogyan erősíthet téged az engesztelés 
hatalma a megpróbáltatásaid idején?

• Milyen benyomásaid voltak, amikor tanulmányoztad Hunter elnök 
tanításait a feltámadásról? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan tudnánk még 
jobban értékelni a feltámadás jelentőségét?

• Tekintsd át a 4. szakaszt, amelyben Hunter elnök Jézus Krisztus 
feltámadásának számos tanújáról beszél. Miért jelentős e tanúk 
bizonysága?

• Gondolkodj el Hunter elnök azon tanításán, hogy a feltámadás 
nyújtja „mindazt a reményt, bizonyosságot és hitvallást, melyek 
ahhoz szükségesek, hogy támaszul szolgáljanak a kihívásokkal és 
olykor bánattal teli életünkben” (5. szakasz). Miképpen szolgál a 
remény és vigasz forrásául számodra a feltámadás? Hogyan tette 
gazdagabbá az életedet a feltámadásról való bizonyság?
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Kapcsolódó szentírások
János 10:17–18; 2 Nefi 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 Nefi 27:13–16; 

T&Sz 18:10–16; 19:15–20; Mózes 6:59–60

Tanulmányi segédlet
„Olyan tanulási tevékenységeket tervezz, amelyek a Szabadítóba 

vetett hitedet erősítik” (Prédikáljátok evangéliumomat! [2006]. 22.). 
Például tanulmányozás közben feltehetsz magadnak az alábbiakhoz 
hasonló kérdéseket: „Hogyan segíthetnek nekem ezek a tanítások 
gyarapítani a Jézus Krisztus engeszteléséről való megértésemet? 
Hogyan tudnak ezek a tanítások segíteni nekem abban, hogy mind-
inkább olyanná váljak, mint a Szabadító?”

Jegyzetek
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ter (1994), 88; lásd még 86–87.
 2. In Conference Report, Oct. 1968, 139.
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 4. “The Atonement of Jesus Christ” 
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seminar, June 24, 1988), 2–3, 7, Church 
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 5. “He Is Risen,” Ensign, May 1988, 16–17.
 6. “The Golden Thread of Choice,”  
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 7. “He Is Risen,” 16–17.
 8. “He Is Risen,” 16.
 9. “An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion,” Ensign, May 1986, 16–17.
 10. “He Is Risen,” 17.
 11. In Conference Report, Apr. 1963, 106.
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 13. “An Apostle’s Witness of the Resurrec-
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 14. In Conference Report, Apr. 1969, 138- 39.
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a tizenkét apostol Kvóruma tagjaként Howard w. Hunter elnök gyakran 
tanácsolta az utolsó napi szenteknek, hogy kövessék az egyház elnökét.
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7 .  F E J E Z E T

Folytonos kinyilatkoztatás 
élő prófétákon keresztül

„Isten élő prófétája mutat nekünk irányt, 
aki az Úrtól kap kinyilatkoztatást.”

Howard W. Hunter életéből
Miután támogatták az egyház elnökeként az 1994. októberi álta-
lános konferencián, Howard W. Hunter kifejtette szent feladataival 
kapcsolatos érzéseit:

„Kedves férfi-  és nőtestvéreim, köszönöm támogató szavazatoto-
kat. Alázatosan és szelíden járulok elétek, szeretett prófétánk, Ezra 
Taft Benson közelmúltban történt távozása miatti szomorúsággal. 
Érzékeny a szívem drága barátom távozta miatt, különösképpen 
azon új feladatok fényében, melyek rám hárultak.

Sok könnyet hullattam, és buzgó imában kerestem Mennyei Atyá-
mat, azzal a vággyal, hogy megfeleljek ennek a magasztos és szent 
elhívásnak. Imádkoztam, hogy érdemes legyek azon megbízás vi-
selésére, melyet tizenhárom másik ember is viselt ebben az adomá-
nyozási korszakban. Talán egyedül ők azok, akik – a fátyol másik 
oldaláról figyelve – teljes mértékben képesek megérteni a felelősség 
súlyát, és az Úrtól való mélységes függést, melyet e szent elhívás 
elfogadásakor érzek.”

Hunter elnök elmagyarázta, hogy erőt és bizonyosságot talált 
azon meggyőződésében, hogy az egyházat nem az emberek, ha-
nem maga Jézus Krisztus vezeti, aki felkészíti és sugalmazza azokat, 
akiket elnökölni hív el:

„Az elmúlt hónapokban az a bennem élő bizonyság adta nekem 
a legtöbb erőt, mely szerint ez az Úr munkája, nem pedig az em-
bereké. Jézus Krisztus ezen egyház feje. Ő vezeti azt szavaiban és 
tetteiben. Kifejezni sem tudom, mekkora megtiszteltetés számomra, 
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hogy egy időre elhívnak, hogy eszköz legyek a kezében az egyháza 
feletti elnöklésre. Azon tudás nélkül azonban, mely szerint Krisztus 
a feje az egyháznak, sem én, sem egyetlen másik ember sem lenne 
képes viselni a kapott elhívás súlyát.

Amikor elfogadom ezt a felelősséget, elismerem Isten csodá-
latos kezét az életemben. Többször is megkímélte az életemet és 
visszaállította az erőmet, többször is visszahozott engem az öröklét 
pereméről, és megengedte, hogy még egy ideig folytassam halandó 
szolgálatomat. Alkalmanként eltűnődtem azon, hogy miért is me-
nekültem meg. Most azonban félretettem ezt a kérdést, és csak az 
egyháztagok hitét és imáit kérem, hogy együtt tudjunk dolgozni – 
én, veletek munkálkodva –, hogy megvalósítsuk Isten céljait életünk 
ezen időszakában. […]

Harmincöt éve már, hogy támogattak a Tizenkettek Kvórumának 
tagjaként. Ezek az évek felkészülésben gazdagok voltak. […] A 
lépteim már lassabbak, de az elmém tiszta, és a lelkem fiatal. […]

Előttem járt fivéreimhez hasonlóan, azzal a bizonyossággal fo-
gadom ezt az elhívást, hogy Isten irányítani fogja a prófétáját. Alá-
zattal fogadom a szolgálatra szóló elhívást, és a zsoltáríróval együtt 
jelentem ki: »Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem 
és megsegíttettem« (Zsolt. 28:7).” 1

Howard W. Hunter tanításai
1

Isten minden adományozási korszakban 
prófétát támaszt az Ő szószólójaként.

Amikor az ember az Ószövetség lapjait forgatja, előtűnnek az el-
múlt korok prófétáknak nevezett nagyszerű embereiről szóló írások. 
Az Újszövetség könyvei többek között egy későbbi adományozási 
korszak férfiainak írásait, tanításait és történetét tartalmazzák, akik 
prófétáknak lettek kijelölve. Vannak feljegyzéseink a világ nyugati 
felének prófétáiról is, akik felemelték szavukat az Úr igéjét hirdetve, 
a hamislelkűség ellen tiltakozva, és az evangélium tantételeit tanítva. 
Ők mindannyian hátrahagyták tanúságukat.
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A próféta olyan valaki, akit az Úr támasztott és hívott el, hogy 
előremozdítsa Isten céljait a gyermekei körében. Ő olyan valaki, aki 
elnyerte a papságot, és felhatalmazással szól. A próféták az evangé-
lium tanítói és védelmezői. Tanúságot tesznek az Úr Jézus Krisztus 
isteniségéről. A próféták jövőbeni eseményeket is megjövendöltek, 
de nem ez a legfontosabb feladatuk, habár a prófétai hatalom vala-
melyes bizonyítékául is szolgálhat.

Az idők minden adományozási korszakában szükség volt igaz-
lelkű vezetésre, és Isten jóval azelőtt választott prófétákat erre a 
feladatra, hogy azok ebbe a halandó létbe érkeztek volna [lásd 
Jeremiás 1:5; Ábrahám 3:23].2

Az Úr szent szövegekben található kinyilatkoztatásainak tanul-
mányozása igazolja azt a tényt, hogy minden korszakban a folyama-
tos kinyilatkoztatás mutat irányt a prófétáknak és az egyháznak. Ha 
nem lett volna folyamatos kinyilatkoztatás, Noé nem készült volna 
fel a földet elborító özönvízre. Senki nem mutatta volna az irányt 
Ábrahámnak Háránból Hebronba, az ígéret földjére. A folyamatos 
kinyilatkoztatás vezette ki Izráel gyermekeit a rabságból, vissza a 
megígért földre. A próféták által kapott kinyilatkoztatás mutatott 
irányt a misszionáriusi erőfeszítéseknek, vezérelte Salamon temp-
lomának újjáépítését, és szólalt fel az izráeliták között megjelenő 
pogány szokások ellen.

Mennybemenetelét megelőzően Krisztus ezt ígérte a megmaradt 
tizenegy apostolnak: „ímé én ti veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig” (Máté 28:20). Mennybemenetelét követően kinyi-
latkoztatás által irányította az egyházát az apostolok haláláig és Jézus 
Krisztus egyházának azt követő hitehagyásáig.3

Egész történelme során, beleértve ezeket a napokat is, az egyház-
nak mindig volt prófétája, látnoka és kinyilatkoztatója. Az egyház 
feje Jézus Krisztus, aki irányítja a prófétáját… A tanácsosai [és] a 
Tizenkettek Tanácsának tagjai… szintén próféták, látnokok és kinyi-
latkoztatók. Az egyház… tagja[i] nem kényszerül[nek] arra, hogy egy 
bizonytalan harsonára hallgass[anak]. Hihetnek vezetőik szavának, 
tudva, hogy nekik az Úr mutat irányt.4
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2
Isten ma is egy élő prófétán keresztül nyújt 

iránymutatást a gyermekeinek.

Ugyanaz az apostol, aki lejegyezte a Jelenések könyvét, látomás-
ban látta az idővel majd elkövetkező második eljövetelt megelőző 
utolsó napok egyik jellegzetes jelét is. Ezt mondta:

„[L]áték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökké-
való evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, 
és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” 
( Jel. 14:6). […]

Bizonyságunkat tesszük az egész világnak, hogy jelentek már meg 
mennyei szolgák a mi korunkban, felhatalmazást hozva a mennyből, 
és visszaállítva a megrontott tanítások és szokások miatt elveszített 
igazságokat. Isten ismét szólt, és ma továbbra is iránymutatást nyújt 
a gyermekeinek egy élő prófétán keresztül. Kijelentjük, hogy az 
ígéreteknek megfelelően ő mindig a szolgáival van, és irányítja az 
egyház ügyeit szerte a világon. Ahogyan régen, úgy ma is kinyilat-
koztatás irányítja a misszionáriusi munkát, a templomok építését, 
a papsági tisztségviselők elhívását, és figyelmeztet a társadalom 
azon gonoszságai ellen, melyek megfoszthatják Atyánk gyermekeit 
a szabadulástól.

Isten egyik mai kijelentőjének, Joseph Smithnek adott kinyilat-
koztatásában az Úr ezt mondta:

„Mert én nem vagyok személyválogató, és azt akarom, hogy min-
den ember tudja meg, hogy gyorsan eljön a nap; még nincs itt az 
óra, de hamarosan elközeleg, amikor a békesség elvétetik a földről, 
és az ördögnek hatalma lesz a saját birodalma felett.

És az Úrnak is hatalma lesz a szentjei felett, és uralkodik közöt-
tük…” (T&Sz 1:35–36).

A Szabadító ma folyamatos kinyilatkoztatás által uralkodik a 
szentek között. Bizonyságomat teszem, hogy ő a szolgáival van e 
napokban, és lesz is a föld végezetéig.

Az kívánom, ne legyen a látókörünk oly szűk, hogy csak az ősök-
nek tulajdonítsunk kinyilatkoztatásokat. Isten irgalmas és szereti a 
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gyermekeit minden korszakban, és kinyilatkoztatta magát a törté-
nelem ezen idejében is.5

Az Úr kinyilatkoztatta és kinyilatkoztatja gondolatát és akaratát a 
felkent prófétáinak. A kinyilatkoztatás véget nem érő patakja folyik 
állandóan a menny forrásvidékéről Isten felkent szolgáihoz a földön. 
Joseph Smith próféta halála óta az Úr továbbra is ugyanúgy szól a 
prófétáihoz, mint azelőtt.

3
A lelki éhínség e napjaiban lelki bőségre 

lelhetünk, ha megfogadjuk a próféta szavát.

Az ószövetségi idők gyakori csapása volt az éhínség, és az embe-
rek tisztában voltak a termés elmaradásának és az emberek éhezésé-
nek pusztító következményeivel. Ámós erre a tudásra összpontosított 
élesen, amikor lelki éhínséget jövendölt. Így fogalmazott: „…nem 
kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az 
Úr beszédének hallgatása után [valót]” [Ámós 8:11]. […]

Azok az aktuális beszámolók, melyek az egyének és vallási intéz-
mények azon zavarodottságáról és bosszúságáról szólnak, mely a 
vallási kétségeik és ellentéteik feloldásának kísérletéből fakad, Ámós 
következő szavait juttatják eszünkbe: „Futkosnak, hogy keressék az 
Úrnak beszédét, de nem találják meg” [Ámós 8:12].

Anélkül törekednek a megoldás megtalálására, hogy a kinyilatkoz-
tatás sziklájára építenének, ahogyan azt az Úr kötelezően előírta… 
[lásd Máté 16:17–18].

Azok a zavarodottságok és bosszúságok, melyektől a világ szen-
ved, nem általánosak az egyház hithű tagjai között. [L]étezik egy 
hihető hang mindazok számára, akiknek van hitük és hinni akarásuk. 
Kétségtelenül egy olyan éhínség korában élünk, amilyet Ámós is 
megírt… Ennek ellenére, habár úgy tűnik, hogy lelki éhínség van, 
sokan vannak, akik lelki bőségre leltek.

[A]lázatos bizonyságom…, hogy az evangélium a maga teljességé-
ben visszaállíttatott ezen utolsó napokban, és hogy van ma a földön 
egy próféta, aki az Úr gondolatát és akaratát tolmácsolja azoknak, 
akik hajlandóak a hallásra, és akiknek van hitük a követésre.7
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4
Ha az élő próféták tanításait követjük, 

nem fogunk eltévedni.

Az elmúlt adományozási korszakok és korok népei számára a 
legfontosabb próféta az volt, aki éppen akkor élt, tanított és nyilat-
koztatta ki az Úr akaratát az ő idejükben. Minden egyes korábbi ado-
mányozási korszakban prófétákat támasztott az Úr, hogy szószólói 
legyenek az adott kor emberei felé és a kor konkrét gondjait illetően.

A jelenlegi élő próféta az, aki a mi vezetőnk, a mi tanítónk. A mai 
világban tőle fogadjuk el az irányítást. Mi, akik az Úr prófétájaként 
támogatjuk őt, a világ minden sarkából nagyrabecsülésünket fejezzük 
ki az isteni iránymutatás e forrásáért. […]

Amint emlékeinkben sorra megvizsgáljuk a prófétákat, a kezde-
tektől a jelen ideig, tudatára ébredünk annak a nagyszerű áldásnak, 
mely az élő próféták hatásának köszönhetően ér minket. Meg kellene 
tanuljuk a történelemből, hogy alá leszünk vetve Isten ítéleteinek, 
hacsak nem vagyunk hajlandók megfogadni az Úr prófétájának 
figyelmeztetéseit és követni a tanításait.8

Csak az egyház elnökének van joga az egész egyházat érintő 
kinyilatkoztatásokat kapni, vagy hivatalos értelmezést adni a szent-
írásokat vagy az egyház tanait illetően.

„[S]enki nem jelöltetik ki parancsolatok és kinyilatkoztatások el-
nyerésére ebben az egyházban, csak [az egyház elnöke], mert ő úgy 
fogadja ezeket, mint Mózes” (T&Sz 28:2).9

Ha követjük az egyház vezetői által nekünk adott útmutatásokban 
foglalt javaslatokat, tanácsokat és tanításokat, akkor nem fogunk 
eltévedni a személyes szabadulásunkhoz és felmagasztosulásunkhoz 
fontos dolgokat illetően.10

Hála tölt el azokért a kinyilatkoztatásokért, melyek megalapítot-
ták azt a csodálatos rendszert, amely az ő egyházát kormányozza. 
Minden apostollá elrendelt és a Tizenkettek Kvórumának tagjaként 
elválasztott férfit prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként tá-
mogatnak. Az Első Elnökségnek és a Tizenkét Apostol Kvórumának, 
akiket a papság kulcsainak birtoklására hívtak el és rendeltek el, 
felhatalmazással és felelősséggel bírnak az egyház kormányzására, 
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szertartásainak végrehajtására, tanainak tanítására és gyakorlatának 
meghatározására.

Amikor az egyház valamely elnöke beteg vagy képtelen teljes 
mértékben ellátni a hivatalával járó összes feladatot, akkor a két 
tanácsosa, akik vele együtt az Első Elnökség kvórumát alkotják, 
továbbviszik az elnökségi munkát. Az Első Elnökség tanácsosai és 
a Tizenkét Apostol Kvóruma a tanácsgyűléseik során imádságosan 
megfontolnak minden jelentős kérdést, eljárást, programot vagy 
tant. Egyetlen olyan döntés sem származik az Első Elnökségtől 
és a Tizenkettek Kvórumától, melyben nincs teljes egyetértés az 
összes érintett között.

E sugalmazott mintát követve az egyház töretlenül fog előreha-
ladni. Az egyház kormányzása és a prófétai ajándékok gyakorlása 
mindig azokra az apostoli felhatalmazottakra lesz ráruházva, akik a 
papság összes kulcsát birtokolják és használják.11

„a konferenciák ideje a lelki megújulás időszaka, amikor 
növekszik és szilárdul a tudás és a bizonyság…”
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5
Az általános konferencián sugalmazott tanácsokat kapunk 

a prófétáktól, látnokoktól és kinyilatkoztatóktól.

Miközben a[z általános] konferencia üzenetein tűnődtem, ezt 
kérdeztem magamtól: Hogyan segíthetnék másoknak részesülni 
Mennyei Atyánk jóságából és áldásaiból? A válasz abban rejlik, 
hogy követjük az azoktól kapott iránymutatást, akiket próféták-
ként, látnokokként és kinyilatkoztatókként, illetve más általános 
felhatalmazottakként támogatunk. Tanulmányozzuk a szavaikat, 
melyeket a sugalmazás Lelkének hatása alatt szólnak, és fordul-
junk ezekhez gyakran. Ezen a konferencián az Úr kinyilatkoztatta 
akaratát a szentjeinek.12

Az általános konferencia során sok sugalmazott tanácsot adnak a 
próféták, látnokok és kinyilatkoztatók, valamint az egyház más álta-
lános felhatalmazottai. Napjaink prófétái arra buzdítanak bennünket, 
hogy az egyházi folyóiratok konferenciai kiadásainak olvasását a 
személyes tanulmányozásunk fontos és rendszeres részévé tegyük. 
Ily módon az általános konferencia bizonyos értelemben a Tan és 
a szövetségek kiegészítőjévé vagy bővítményévé válik.13

A konferenciák ideje a lelki megújulás időszaka, amikor növekszik 
és szilárdul a tudás és a bizonyság, mely szerint Isten él és megáldja 
a hithűeket. Ez egy olyan idő, amikor annak megértése, hogy Jézus 
a Krisztus, az élő Isten Fia, beleég azok szívébe, akik eltökéltek a 
szolgálata és a parancsolatai betartása iránt. A konferencia az az 
idő, amikor a vezetőink sugalmazott iránymutatást adnak nekünk 
az életünk vezetésére; az az idő, amikor felserkennek a lelkek, és 
olyan elhatározások születnek, hogy az emberek jobb férjek és fele-
ségek, apák és anyák, engedelmesebb fiak és leányok, jobb barátok 
és szomszédok lesznek. […]

Mi, akik itt ma [az általános konferencián] találkoztunk, állítjuk, 
hogy különleges, egyedi tudással bírunk a Szabadító evangéliumáról. 
Azok számára, akik először ismerkednek velünk, a legszembetű-
nőbb az a világ felé tett kijelentésünk, hogy Isten egyik élő prófétája 
mutat nekünk irányt – olyasvalaki, aki kapcsolatban van az Úrral, 
sugalmazást és kinyilatkoztatást kap tőle.14
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondold át Hunter elnök bizonyságát a 1. szakaszban. Miért 

biztosított Isten prófétákat minden adományozási korszakban? 
Milyen feladatai vannak a prófétáknak? Hogyan segíthetünk a 
gyermekeknek bizonyságot nyerni a prófétákról?

• Hogyan áld meg bennünket ma az, hogy van egy élő próféta? 
(Lásd 2. szakasz.) Miért fontos az, hogy a „kinyilatkoztatás véget 
nem érő patakja” folyik Istentől az Ő élő prófétáihoz?

• Milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a „lelki éhínség” idejét 
éljük? (Lásd 3. szakasz.) Milyen áldásokat nyertél azáltal, hogy 
hallgattál az élő próféta szavára?

• Hunter elnök azt tanítja, hogy „csak az egyház elnökének van joga 
az egész egyházat érintő kinyilatkoztatásokat kapni” (4. szakasz). 
Miért hasznos ezt tudni? Miért hasznos tudnunk, hogy „nem fo-
gunk eltévedni”, amikor az élő prófétát követjük?

• Gondolkozz el az általános konferencia fontosságáról a saját éle-
tedben. (Lásd 5. szakasz.) Mely általános konferenciai tanítások 
áldottak meg téged? Hogyan teheted az általános konferenciát 
erőteljesebb befolyássá az életedben és az otthonodban?

Kapcsolódó szentírások
Ámós 3:7; Máté 10:41; Lukács 1:68–70; Joseph Smith fordítás, 

2 Péter 1:20–21; Móziás 8:15–18; T&Sz 1:14–16, 37–38; 21:1, 4–6; 
43:2–6; 107:91–92

Tanítási segédlet
Az osztály soroljon fel a táblán néhány olyan kérdést, amelyeket 

a más hitet valló emberek tehetnek fel a fejezet tárgyával kapcso-
latban. Kérd meg az osztály tagjait, hogy tekintsék át a fejezetet, 
miközben válaszokat keresnek e kérdésekre, majd pedig osszák 
meg, amit találtak.

Jegyzetek
 1. “Exceeding Great and Precious Promi-

ses,” Ensign, Nov. 1994, 7–8.
 2. In Conference Report, Oct. 1963, 99.
 3. “No Man Shall Add to or Take Away,” 

Ensign, May 1981, 65.

 4. “Spiritual Famine,” Ensign, Jan. 1973, 
65.

 5. “No Man Shall Add to or Take Away,” 
65.



7 .  f e J e z e t

124

 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 196.

 7. “Spiritual Famine,” 64–65.
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 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 225.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 223.
 11. “Exceeding Great and Precious Pro-

mises,” 7. Hunter elnök akkor beszélt 

ezekről a fontos tantételekről, amikor 
az egyház elnöke volt.

 12. “Follow the Son of God,” Ensign, Nov. 
1994, 87.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 212.
 14. “Conference Time,” Ensign, Nov. 1981, 

12–13.
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Elvinni az evangéliumot 
az egész világnak

„A lelkek megmentésén, az emberek 
Krisztushoz hívásán munkálkodunk.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter 1979-ben a Tizenkét Apostol Kvórumának 
tagjaként ezt mondta: „Teljességgel hiszem, hogy a közeljövőben 
olyan hatalmas előrelépéseket fogunk látni az evangélium minden 
nemzethez való eljuttatásában, amekkorák még nem történtek ebben 
az adományozási korszakban vagy bármely korábbi adományozási 
korszakban. Bizonyos vagyok abban, hogy… majdan visszatekint-
hetünk, és Lukácshoz hasonlóan feljegyezhetjük: »És az Isten ígéje 
növekedék« (Az Apostolok cselekedetei 6:7).” 1

Amikor Hunter elder ezeket a szavakat mondta, a legtöbb kelet- 
európai országban és a Szovjetunióban politikai korlátozások tiltot-
ták a misszionáriusoknak, hogy az evangéliumot tanítsák. 10 éven 
belül megkezdődött a korlátozások jelentős részének eltörlése. A 
Nyugat-  és Kelet- Németországot közel 30 éven át kettéosztó berlini 
falat 1989- ben és 1990- ben ledöntötték. Hunter elnök akkoriban 
a Tizenkettek Kvórumának elnökeként szolgált, és az alábbi gon-
dolatokat fogalmazta meg erről a történelmi eseményről, illetve a 
világban végbemenő egyéb változásokról:

„Sok figyelem irányult mostanában a berlini falra. Természetesen 
örömmel látjuk, hogy a fal ledőlt, az újonnan meglelt szabadság-
jogokat jelképezve ezzel. […] Amikor megpróbáljuk megérteni és 
evangéliumi összefüggésben értelmezni a kiegyezésnek ezt a bolygón 
átsöprő lelkületét, tegyük fel magunknak a kérdést: Nem lehetséges- e, 
hogy itt az Úr keze hárítja el a politikai akadályokat és nyit réseket a 
korábban megtámadhatatlan falakon az evangélium tanítása végett, 
mindezt egy isteni tervnek és isteni menetrendnek megfelelően?” 2
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„Jézus Krisztus evangéliuma… világszintű hitvallás, 
mindenkit befogadó üzenettel.”
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Hunter elnök úgy érezte, hogy ezek a változások fontos felelős-
séget helyeztek az egyház tagjaira. Azt mondta, hogy amint egyre 
több ország nyílik meg a misszionáriusi munka előtt, egyre több 
misszionáriusra lesz szükség azon megbízás teljesítéséhez, hogy 
elvigyék az evangéliumot az egész világnak.3

Hunter elnök arra irányuló buzgó vágya, hogy Isten minden gyer-
meke felé kinyújtsa a karját, tekintet nélkül a nemzetiségre és a 
hitvallásra, nyilvánvaló volt a Közel- Keleten végzett munkájában. 
Az Első Elnökség jelentős megbízásokkal látta el Jeruzsálemben, 
beleértve az Orson Hyde emlékkert és a Brigham Young Egyetem 
Jeruzsálemi Közel- keleti Tanulmányok Központja felépítésének fel-
ügyeletét. Habár a hittérítés nem volt engedélyezve a térségben, 
Hunter elnök tartós barátságot alakított ki azokkal, akikkel együtt 
dolgozott, zsidókkal és arabokkal egyaránt. „Jézus Krisztus evangéli-
umának célja az, hogy a szeretet, egység és testvériség legmagasabb 
rendjét valósítsa meg” – jelentette ki.4

Az Isten gyermekei között világszerte végzett munkája során, Hun-
ter elnök üzenete változatlan volt: „A fivéreitek vagyunk; egyetlen 
nemzetre vagy nemzetiségre sem tekintünk másodrendű polgárok-
ként. Arra hívunk minden[kit], hogy vizsgálja meg az üzenetünket, 
és fogadja el a barátságunkat.” 5

Howard W. Hunter tanításai
1

A visszaállított evangélium minden ember 
számára adatott, azon meggyőződésből kiindulva, 

hogy mindenki egyazon Isten gyermeke.

Jézus Krisztus evangéliuma – amely evangéliumot tanítjuk, és 
amelynek szertartásait végezzük – világszintű hitvallás, mindenkit 
befogadó üzenettel. Sem helyhez nincs kötve, se nem részrehajló, 
sem pedig alárendelve nincs a történelemnek vagy a divatnak. A 
lényege egyetemesen és örökkévalón igaz. Az egész világhoz szól 
az üzenete, mely azért állíttatott vissza ezekben az utolsó napokban, 
hogy kielégítse a föld minden nemzetének, nemzetségének, nyelvé-
nek és népének alapvető szükségleteit. Ahogyan az a kezdetekkor 
volt, úgy lett ismét lefektetve, hogy testvériséget építsen, megőrizze 
az igazságot, és lelkeket mentsen meg. […]
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Az evangélium üzenete szerint az egész emberi faj egyetlen család, 
ugyanazon egy Isten leszármazottai. Az összes férfi és nő nemcsak 
egy Ádámhoz és Évához, az első földi szüleihez visszavezető fizikai 
származással rendelkezik, hanem egy lelki örökséggel is, amely Is-
tenhez, az Örökkévaló Atyához vezet vissza. Így hát a földön minden 
személy szó szerint fivér és nővér Isten családjában.

Isten ezen egyetemes atyai mivoltának megértése és elfogadása 
révén képes minden emberi lény a legjobban értékelni Isten velük 
való törődését, és az egymáshoz való viszonyukat. Ez az élet és a 
szeretet üzenete, amely egyértelműen szembemegy minden faji 
vagy nyelvi alapú, gazdasági vagy politikai státuszon vagy kulturális 
jellemzőkön alapuló fojtogató hagyománnyal, mivel mindannyian 
azonos lelki származással rendelkezünk. Isteni családfánk van: min-
den ember Isten lelki gyermeke.

Ebben az evangéliumi szemléletmódban nincs helye a korlátozott, 
szűk vagy előítéletes szemléletnek. Joseph Smith próféta ezt mondta: 
„A szeretet az Istenség egyik fő jellemvonása, és mindazokban meg 
kell nyilvánulnia, akik Isten fiaivá szeretnének válni. Az az ember, 
aki telve van Isten szeretetével, nem elégszik meg azzal, hogy csak 
a családját áldja meg, hanem bejárja az egész világot, arra törekedve, 
hogy megáldja az egész emberi fajt” [Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith (2007). 348.]. […]

A visszaállított evangélium az isteni szeretet üzenete minden 
ember számára mindenhol, azon meggyőződésből kiindulva, hogy 
minden ember egyazon Isten gyermeke. Ezt az alapvető vallási üze-
netet gyönyörűen fejezte ki az Első Elnökség 1978. február 15- én 
kelt nyilatkozata, ily módon:

„Ősi és mai kinyilatkoztatásokra alapozva, Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza örömmel tanítja és jelenti ki azt a 
keresztény tant, hogy minden férfi és nő fivér és nővér, nemcsak a 
közös halandó elődöktől eredő vér szerinti kapcsolat által, hanem 
úgy is mint egy Örökkévaló Atya szó szerinti lélekgyermekei” [State-
ment of the First Presidency Regarding God’s Love for All Mankind. 
1978. feb. 15.].

Az utolsó napi szentek pozitívan és befogadóan közelítenek azok-
hoz, akik nem a mi hitünket vallják. Hisszük, hogy ők szó szerint a 
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fivéreink és nővéreink, és hogy mi egyazon Mennyei Atya fiai és leá-
nyai vagyunk. Közös genealógiánk van, mely Istenhez nyúlik vissza.6

2
Az egyháznak küldetése van, mely szerint minden 

nemzetnek tanítania kell az evangéliumot.

Az egyház mint Isten királysága a földön, minden nemzet irá-
nyában küldetéssel bír. „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek” (Máté 28:19–20). A Mester ajkairól származó ezen szavak 
nem ismerik az országhatárokat; nincsenek faji vagy kulturális hova-
tartozás szerinti korlátaik. Egyetlen nemzet sem kedvesebb a másik-
nál. Az intés világos: „tegyetek tanítványokká minden népeket.” […]

Az Úr egyházának tagjaiként a személyes előítéleteink fölé kell 
emelnünk a tekintetünket. Fel kell fedeznünk azt a legfőbb igazságot, 
hogy Atyánk valóban nem személyválogató. Olykor indokolatlanul 
megsértünk más országbeli fivéreket és nővéreket, amikor kizáró-
lagosságot tulajdonítunk valamely nemzetiségnek vagy népnek egy 
másikkal szemben. […]

Képzeljetek el egy apát, akinek sok fia van, és mindegyik eltérő 
vérmérséklettel, adottsággal és lelki jellemvonásokkal rendelkezik. 
Vajon kevésbé szereti bármelyik fiát a többinél? Előfordulhat, hogy a 
legkevésbé lelki hajlamú fiú felé a többieknél jobban fordul az apa 
figyelme, imái és könyörgései. Vajon ez azt jelenti, hogy a többieket 
kevésbé szereti? Úgy képzelitek, hogy Mennyei Atyánk az egyik 
nemzetiséghez tartozó utódait kizárólagosabban szereti a többiek-
nél? Egyháztagokként fel kell idéznünk Nefi nehéz kérdését: „Nem 
tudjátok, hogy egynél több nemzet van?” (2 Ne. 29:7). […]

Fivéreink és nővéreink minden nemzetiségből! Ünnepélyes tanú-
ságunkat tesszük és megosztjuk bizonyságunkat arról, hogy Isten 
szólt a mi időnkben és korunkban, hogy mennyei hírnökök lettek 
elküldve, hogy Isten kinyilatkoztatta gondolatát és akaratát egy 
prófétának, Joseph Smithnek. […]
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Ahogyan az Atyánk szereti minden gyermekét, úgy kell szeretnünk 
minden embert – minden fajút, kultúrájút és nemzetiségűt –, és ta-
nítanunk kell nekik az evangélium tantételeit, hogy elfogadhassák 
azt, és tudásra tehessenek szert a Szabadító isteniségéről.7

Azon alázatos erőfeszítéseink részeként, hogy testvériséget 
építsünk, és tanítsuk a kinyilatkoztatott igazságot, azt mondjuk 
a világ lakosainak, amit George Albert Smith elnök oly szeretet-
teljesen javasolt:

„Nem azért jöttünk, hogy elvegyünk az Önök által birtokolt igaz-
ságból és erényből. Nem azért jöttünk, hogy hibát keressünk, vagy 
kritizáljuk Önöket. […] Tartsák meg mindazt a jót, amit birtokolnak, 
és hadd adjunk Önöknek még több jót, hogy boldogabbak lehes-
senek, és felkészülhessenek arra, hogy belépjenek Mennyei Atyánk 
jelenlétébe.” 8

A lelkek megmentésén, az emberek Krisztushoz hívásán munkál-
kodunk; azon, hogy a keresztség vizébe hozzuk őket, hogy folytat-
hassák előrehaladásukat az örök életre vezető ösvényen. Ennek a 
világnak Jézus Krisztus evangéliumára van szüksége. Az evangélium 

„a lelkek megmentésén …munkálkodunk.”
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biztosítja az egyetlen módot, mely által a világ valaha is megismer-
heti a békességet.9

Jézus Krisztus Egyházának tagjaiként azon igyekszünk, hogy min-
den igazságot egybegyűjtsünk. Azon igyekszünk, hogy kitágítsuk 
a szeretet és megértés körét a föld összes lakosa között. Ezért arra 
törekszünk, hogy békét és boldogságot szerezzünk, nem csupán 
a kereszténységen belül, hanem az egész emberiség körében. […]

Az, aminek megalapításában Joseph [Smith] jelentős szerepet 
játszott, vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, 
mostanra világvallás; nem egyszerűen azért, mert a tagjai ma már 
világszerte megtalálhatók, hanem főleg azért, mert átfogó és befo-
gadó üzenete van, amely minden igazság elfogadásán alapszik, és 
az egész emberiség szükségleteinek kielégítésére lett visszaállítva.

[A] szeretet és remény ezen üzenetét küldjük az egész világnak. 
Gyertek minden igazság Istenéhez, aki továbbra is szól a gyerme-
keihez a prófétákon keresztül. Hallgassátok annak az üzenetét, aki 
továbbra is elküldi az Ő szolgáit, hogy minden nemzetnek, nem-
zetségnek, nyelvnek és népnek prédikálják az örökké tartó evan-
géliumot. Gyertek és lakmározzatok Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza által elétek helyezett asztalnál. Csatlakozzatok 
hozzánk azon igyekezetünkben, hogy kövessük a Jó Pásztort, aki 
biztosította azt számunkra.10

3
Azok, akik már megtapasztalták Jézus 

Krisztus engesztelésének áldásait, 
kötelesek bizonyságot tenni Őróla.

Mi köze az engesztelésnek a misszionáriusi munkához? Amikor 
csak megtapasztaljuk az engesztelés áldásait az életünkben, nem 
állhatjuk meg, hogy ne törődjünk [mások] jólétével.

A Mormon könyvében bőséggel találhatók az e tantételt szem-
léltető példák. Amikor Lehi – az engesztelésből való részesedés 
jelképeként – evett a fa gyümölcséből, ezt mondta: „kezdtem azt 
kívánni, hogy vegyen a családom” (lásd 1 Nefi 8:12). Amikor Énós 
megtapasztalta a megtérést, és a Jézus Krisztusba vetett hite miatt 
bocsánatot nyert a bűneire, kijelentette: „kezdtem vágyat érezni 
testvéreim, a nefiták jóléte iránt” (Énós 1:9). Azután a lámánitákért, 
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a nefiták engesztelhetetlen ellenségeiért imádkozott. Ott van azután 
Móziás négy fiának – Ammonnak, Áronnak, Omnernek és Himninek 
– a példája, akik az engesztelés által bocsánatot nyertek bűneikre, 
majd évekig azon fáradoztak a lámániták között, hogy Krisztushoz 
vezessék őket. A feljegyzés szerint nem tudták elviselni annak gon-
dolatát, hogy egyetlen lélek is elvesszen (Móziás 28:3).

Legjobban az ifjabb Alma példája szemlélteti egy szövetséget 
kötött egyén mindenek feletti vágyát arra, hogy megossza másokkal 
az evangéliumot. Szeretném felolvasni nektek a bizonyságát. […]

„[A]ttól az időtől kezdve egészen mostanáig szüntelenül azon fá-
radoztam, hogy bűnbánatra vezethessek lelkeket, hogy odavihessem 
őket azon rendkívüli öröm megízlelésére, melyet én is megízleltem; 
hogy ők is születhessenek Istentől, és elteljenek a Szentlélekkel” 
[Alma 36:24; lásd még Alma 36:12–23].

Az ember személyes megtérésének nagyszerű mércéje azon vágya, 
hogy másokkal is megossza az evangéliumot. Ezért adta az Úr min-
den egyháztagnak azt a kötelezettséget, hogy misszionárius legyen.

Figyeljétek meg, milyen szövetséget vesz magára az, aki megke-
resztelkedik az egyházba:

„…szeretnétek Isten nyájába jönni és az ő népének neveztetni, 
és hajlandóak vagytok egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek 
lehessenek;

Igen, és hajlandóak vagytok gyászolni azokkal, akik gyászolnak; 
igen, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és Isten 
tanújaként állni mindig és mindenben, és minden helyen, ahol csak 
vagytok, méghozzá egészen halálotokig, hogy Isten megválthasson 
benneteket, és az első feltámadás részesei közé számláljanak, hogy 
örök életetek lehessen” (Móziás 18:8–9).

Isten tanújaként kell állnunk mindig és minden helyen, méghozzá 
egészen halálunkig. Az úrvacsora során megújítjuk ezt a szövetséget, 
amikor szövetséget kötünk arra, hogy magunkra vesszük Krisztus 
nevét.

A misszionáriusi szolgálat az egyik fontos módja annak, ahogyan 
magunkra vehetjük a nevét. A Szabadító azt mondta, hogy ha szí-
vünk minden szándékával magunkra kívánjuk venni az ő nevét, 
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akkor elhívást kapunk, hogy menjünk el az egész világba, és minden 
teremtménynek prédikáljuk evangéliumát (lásd T&Sz 18:28). […]

Azok, akik közülünk vettek az engesztelésből, kötelezettség alatt 
állnak, hogy hithű bizonyságot tegyenek Urunkról és Szabadítónk-
ról. […] Az evangélium másokkal való megosztására szóló felhívás 
a mi nagy szeretetünket képviseli Mennyei Atyánk gyermekei iránt, 
valamint a Szabadító iránt és aziránt, amit értünk tett.11

4
Az Úr segítségével legyőzhetjük az evangélium 

megosztása előtt álló összes akadályt.

Ahogy leomlanak a falak Kelet- Európában… és a világ sok egyéb 
részén, ennek megfelelően bizonyosan megnő a több olyan misszio-
nárius iránti szükséglet, akik teljesítik azt az isteni megbízatást, hogy 
az egész földnek elvigyék az evangéliumot. Készen állunk- e, hogy 
egy ilyen eshetőségre reagáljunk?

Ahhoz, hogy kielégítsük azon új igényeket, melyek az utolsó 
napok e nagy missziós munkájában érkeznek hozzánk, néhányan 
közülünk (különösen az idősebb nemzedék, akiknek már felnőtt 
családjuk van) talán fel kell hogy mérjék, hogy vajon nem kell- e 
ledönteni a saját elménkben felhúzott „falakat”.

Mi a helyzet például a „kényelem falával”, amely olybá tűnik, 
hogy sok házaspárt és egyedülállót megakadályoz abban, hogy 
misszióba menjen? Mi a helyzet az egyes egyháztagok elindulását 
megnehezítő adósság „pénzügyi falával”, vagy az „unokák falával”, 
vagy az „egészség falával”, vagy az „önbizalomhiány falával”, vagy 
az „önelégültség falával”, vagy a „vétkek falával”, vagy a félelem, 
kétség vagy elkényelmesedés falaival? Kételkedik- e valóban bárki 
is akár egy percig abban, hogy az Úr segítségével leomlaszthatja 
azokat a falakat?

Kiváltságosak vagyunk, hogy nem valamely korábbi adományo-
zási korszakban, hanem ezen utolsó napokban születtünk, hogy 
segíthessünk elvinni az evangéliumot az egész világnak. Nincs na-
gyobb elhívás ebben az életben. Ha elégedetten húzódunk meg a 
magunk által felhúzott falak mögött, akkor szándékosan lemondunk 
a máskülönben minket illető áldásokról. Az Úr egy újkori kinyilat-
koztatásban magyarázta el a nagy szükséget:
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„Mert íme, a mező fehér, készen az aratásra; és lássátok, aki 
szívvel- lélekkel belevágja sarlóját, az raktárba gyűjt, és nem vész 
el, hanem szabadulást hoz a lelkének.” (T&Sz 4:4).

Az Úr ezután még ugyanebben a kinyilatkoztatásban elmagya-
rázza, hogy milyen tulajdonságokra van szükségünk ahhoz, hogy 
jó misszionáriusok legyünk. Teljesen tisztában lévén a gyengesége-
inkkel és fenntartásainkkal, amint a saját magunk által felhúzott fal 
óriási kapuja előtt állunk, egy egyszerű ígérettel biztosít bennünket 
arról, hogy minden akadály leküzdéséhez el fog érkezni az isteni 
segítség, ha mi is megtesszük a mi részünket: „Kérjetek és adatik 
nektek; kopogtassatok és megnyittatik nektek” (T&Sz 4:7).

Kívánom, hogy áldjon meg bennünket az Úr azzal, hogy az elménk 
falai ne zárjanak el bennünket az általunk elnyerhető áldásoktól.12

Halandó szolgálata során az Úr újból és újból megfogalmazott 
egy felhívást, amely egyszerre volt meghívás és kihívás. Ezt mondta 
Krisztus Péternek és Andrásnak: „Kövessetek engem, és azt mívelem, 
hogy embereket halásszatok” (Máté 4:19). […]

A korábbi próféták azt tanították, hogy minden arra alkalmas, 
érdemes fiatal férfi szolgáljon teljes idejű missziót. Ma én is kihang-
súlyozom ennek szükségességét. Arra is nagy szükségünk van, hogy 
az arra képes, érett házaspárjaink a missziós terepen szolgáljanak. 
Jézus ezt mondta a tanítványainak: „Az aratni való sok, de a munkás 
kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat 
az ő aratásába” (Lukács 10:2).13

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondolkozz el Hunter elnök azon tanításán, hogy az evangé-

lium minden ember számára adatott, azon igazság alapján, hogy 
mindannyian Isten gyermekei vagyunk (lásd 1. szakasz). Miként 
segíthet az evangélium megosztásakor az, ha észben tartjuk, hogy 
mindenki szó szerint a fivérünk vagy nővérünk?

• Mit tanulunk a 2. szakaszban Hunter elnök tanításaiból arról, hogy 
milyen érzéseket táplál Mennyei Atyánk a gyermekei iránt? Te mit 
tehetsz azért, hogy jobban szeress mindenkit, és megoszd velük 
az evangéliumot?
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• Milyen választ adnál Hunter elnök e kérdésére: „Mi köze az engesz-
telésnek a misszionáriusi munkához?” (Lásd 3. szakasz.) Hogyan 
növelheted azon vágyadat, hogy megoszd az evangéliumot mások-
kal? Milyen áldások jelentkeztek, amikor megosztottad valakivel az 
evangéliumot, vagy amikor veled osztotta azt meg valaki?

• A 4. szakasz tanulmányozása után gondold át, milyen „falak” aka-
dályoznak téged abban, hogy elnyerd a missziós munkából fakadó 
áldásokat. Beszélgessetek azon akadályok legyőzésének módjairól.

Kapcsolódó szentírások
Ámós 9:9; 2 Nefi 2:6–8; Móziás 28:1–3; Alma 26:37; T&Sz 18:10–16; 

58:64; 68:8; 88:81; 90:11; 123:12; Joseph Smith – Máté 1:31

Tanítási segédlet
„A Szentlélek arra ösztönözheti egy vagy több tanulódat is, hogy 

olyan gondolatokat mondjanak el, melyeket másoknak szükséges 
hallani. Légy nyitott a kapott [sugalmazás] iránt, hogy bizonyos 
embereket felszólíts! Még akár azt is érezheted, hogy megkérj egy 
önként nem jelentkező személyt, hogy megossza… nézeteit” (Ta
nítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 63.).
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„a tizedfizetés erősíti a hitet, növeli a lelkiséget és a lelki 
képességet, valamint megszilárdítja a bizonyságot.”
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9 .  F E J E Z E T

A tizedfizetés törvénye

„A tizedfizetés törvényéről való bizonyság 
a törvény megéléséből fakad.”

Howard W. Hunter életéből
Röviddel azelőtt, hogy Howard W. Hunter és Claire Jeffs össze-
házasodtak, Howard elment a püspökéhez templomi ajánlásért. 
Meglepődött, amikor a beszélgetés során a püspök megkérdője-
lezte, hogy képes lenne a jövedelméből eltartani a feleségét és a 
családját. Howard így emlékezett vissza: „Amikor elmondtam neki, 
hogy mennyit keresek, azt mondta, hogy a feleségem eltartására 
való képességemmel kapcsolatos kételyeit az általam befizetett tized 
összege okozta.”

Addig az ideig Howard nem volt teljes teljestized- fizető, mert nem 
értette a teljes tized fizetésének fontosságát. Ezt így magyarázta: 
„Mivel édesapám nem volt egyháztag az otthon töltött éveim idején, 
a tizedfizetés soha nem volt beszédtéma a családunkban, én pedig 
soha nem gondolkodtam el annak fontosságáról.”

Howard elmondta, hogy miközben tovább beszélgettek, a püspöke 
„a maga kedves módján… megtanította nekem a törvény fontosságát; 
amikor pedig azt mondtam neki, hogy onnantól teljestized- fizető 
leszek, ő folytatta velem a beszélgetést, és az ajánlási nyomtatvány 
kitöltésével és aláírásával eloszlatta szorongásomat.”

Amikor Howard elmesélte mindezt a leendő feleségének, akkor 
tudta meg, hogy Claire mindig is teljes tizedet fizetett. „Elhatároztuk, 
hogy egész házasságunk során e törvény szerint fogunk élni, és 
mindig a tizedfizetés lesz az első” – mondta ezután.2
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Howard W. Hunter tanításai
1

Az Úr egyszerű meghatározást adott 
a tizedfizetés törvényére.

A [tizedfizetési] törvény egyszerűen annyit mond, hogy „egytized 
[rész] minden jövedelmükből” (T&Sz 119:4). A jövedelem jelentése 
haszon, bér vagy gyarapodás. Ide tartozik a munkavállaló fizetése, a 
vállalkozásból származó haszon, a gazda vagy termelő gyarapodása, 
illetve az egyén bármely egyéb forrásból származó jövedelme. Az 
Úr kijelentette, hogy ez egy „örökre állandó törvény”, ahogyan a 
múltban is az volt.2

Az Úr összes többi parancsolatához és törvényéhez hasonlóan, 
[a tizedfizetés törvénye] egyszerű, ha van egy kis hitünk. Az Úr lé-
nyegében ezt mondta: „Vegyétek ki a tizedesvesszőt és helyezzétek 
eggyel előrébb.” Ez a tizedfizetés törvénye. Ilyen egyszerű.3

2
A tizedfizetés törvénye a kezdetektől 

fogva létezett és ma is létezik.

A tized szó első félreérthetetlen bibliai említése az Ószövetség 
legelső könyvében található. Ábrámot… fogadta Melkisédek, Sálem 
királya, a Magasságos Isten papja. Melkisédek megáldotta őt, Ábrám 
pedig „tizedet ada néki mindenből” (1 Mózes 14:20).

Ugyanabban a könyvben, néhány fejezettel később Jákób e sza-
vakkal tett fogadalmat Béthelben: „…valamit adándasz nékem, annak 
tizedét néked adom” [1 Mózes 28:20–22].

A harmadik említés a lévitai törvényhez kapcsolódik. Az Úr Mózes 
által szólt:

„A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az 
Úré; szentség az az Úrnak” (3 Mózes 27:30).

A lévitai törvény alapján a tizedet a lévitáknak, a fenntartásukra 
adományozták, ők pedig kötelesek voltak tizedet fizetni abból, amit 
így kaptak. Erről tanúskodnak az Úr azon szavai, melyekkel Mózest 
utasította:
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„A lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nékik: Mikor beszeditek 
Izráel fiaitól a tizedet, a melyet örökségtekül adtam néktek azoktól, 
akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak; a tizedből 
tizedet” (4 Mózes 18:26).

Ez világosan utal arra, hogy a tizedfizetés a lévitai törvény része 
volt, és azt mindenki megtette – még maguk a léviták is, akik az 
utasítás szerint az általuk kapott tizedből fizettek tizedet.

Egyesek arra az álláspontra helyezkednek, hogy a tized törvénye 
csak egy lévita intézkedés volt, de a történelem azt bizonyítja, hogy 
ez a törvény mindig is egyetemes volt, és ma is az. Alapvető része 
volt a mózesi törvényeknek. A kezdetektől fogva létezett: éppúgy 
megtalálható az ősi egyiptomi törvényekben, mint Babilóniában, 
és a teljes bibliai történelem során nyomon követhető. Említi Ámós 
próféta [lásd Ámós 4:4] és Nehémiás, aki Jeruzsálem falainak újjá-
építését kapta feladatul [lásd Nehémiás 10:37–38; 12:44; 13:5, 12]. 
Röviddel ezután Malakiás egy ennél is nagyobb feladatba kezdett: 
egy nemzet hitének és lelkesedésének újjáépítésébe. Hatalmas erő-
feszítéssel ostorozta a csupán névleg vallásosak irigységét, Isten 
elleni bűnnel vádolva őket.

„Meglopja- e az ember Istent? Ti mégis megloptatok engem. De 
ti azt kérdezitek: Miben loptunk meg téged? A tizedekben és a 
felajánlásokban.

Átokkal vagytok megátkozva, mert megloptatok engem, még-
hozzá ez az egész nemzet.

Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen enni-
való az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja 
a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, 
és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen” (lásd Mal. 3:8–10). […]

Malakiás szavai a tized törvényének megerősítésével zárják az 
Ószövetséget, tanúsítva, hogy ez a kezdetektől létező törvény nem 
került eltörlésre. Tehát az újszövetségi adományozási korszak is ezen 
intelem hatálya alatt kezdődött. […]

Nem sokkal azután, hogy az evangélium visszaállíttatott a mostani 
adományozási korszakban, az Úr kinyilatkoztatást adott a népének 
egy utolsó napi prófétán keresztül, meghatározva a törvényt…:
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„És ezt követően azok, akik ily módon tizedet fizettek, fizes-
senek évente egytized részt minden jövedelmükből; és legyen ez 
örökre állandó törvény nekik, szent papságomnak, mondja az Úr” 
(T&Sz 119:4).4

3
A tizedünkkel ajándékot adunk, és egy fizetési 

kötelezettségnek is eleget teszünk.

A tized Isten törvénye a gyermekei számára, a fizetés mégis tel-
jességgel önkéntes. Ebben a tekintetben nem különbözik a sabbat 
törvényétől, vagy az ő bármelyik másik törvényétől. Elutasíthatjuk 
bármelyiket, de akár az összeset is. Engedelmességünk önkéntes, de 
ha el is utasítjuk a fizetést, az nem törli el és nem helyezi hatályon 
kívül a törvényt.

Ha a tizedfizetés önkéntes ügy, akkor az vajon ajándékozás vagy 
fizetési kötelezettség? Lényegi különbség van a kettő között. Az 
ajándék nem más, mint pénz vagy tulajdon önkéntes, megkötések 
nélküli átruházása. Az ajándék ingyenes. Senki sem köteles ajándékot 
adni. Ha a tizedfizetés ajándékozás, akkor annyit és akkor adha-
tunk, amennyit és amikor kedvünk tartja – vagy éppen semennyit. 
Ez azonos besorolásba helyezné Mennyei Atyánkat azzal az utcai 
koldussal, akinek elhaladtunkban esetleg odavetünk egy pénzérmét.

Az Úr fektette le a tizedfizetés törvényét. Mivel pedig ez az ő 
törvénye, kötelességünk betartani azt, ha szeretjük őt, és vágyunk a 
parancsolatai betartására és az áldásai elnyerésére. Ily módon ez egy 
tartozássá válik. Az az ember, aki tartozásai miatt nem fizet tizedet, 
tegye fel magának a kérdést, hogy vajon nem tartozik- e az Úrnak is. 
A Mester ezt mondta: „Hanem keressétek először Istennek országát, 
és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Máté 6:33).

Nem tarthatunk egyidejűleg keletnek és nyugatnak. Nem szol-
gálhatunk egyszerre Istennek és a Mammonnak. Az az ember, aki 
elutasítja a tized törvényét, az olyan ember, aki még nem próbálta azt 
ki rendesen. Természetesen költséggel jár. Az evangélium törvényei-
nek vagy bármely tantételének megélése munkát és gondolkodást 
és erőfeszítést igényel. […]

Előfordulhat, hogy a tizedünkkel ajándékot adunk, és egy fizetési 
kötelezettségnek is eleget teszünk. A fizetési kötelezettségünk az Úr 



9 .  f e J e z e t

141

felé áll fenn. Az ajándékot embertársainknak adjuk, Isten királyságá-
nak felépítésére. Ha valaki elgondolkozva figyeli a misszionáriusok 
által végzett térítést, az egyház tanítási programját, a nagyszerű ok-
tatási rendszerét, valamint a hódolat házainak felépítésére irányuló 
programot, akkor rá fog jönni, hogy a tized fizetése nem teher, ha-
nem nagy kiváltság. Sokakkal osztjuk meg az evangélium áldásait 
a tizedünk révén.5

4
Az Úrnak tett felajánlás árát az 

adományozónak is meg kell fizetnie.

A 2 Sámuel 24:18–25- ben azt olvassuk, hogy Dávid nem volt haj-
landó olyan áldozatot bemutatni az Úrnak, amely neki nem került 
semmibe. Kétségtelenül úgy gondolkodott, hogy ha az ajándékozó-
nak nem kell valami értékeset adnia cserébe, akkor az az ajándék 
nem méltó ahhoz, hogy áldozatul mutassa be az Úrnak.

Krisztus azt mondta, hogy jobb adni, mint kapni [lásd ApCsel. 
20:35], mégis vannak olyanok, akik csak akkor adnak, ha az nem 

„a tized fizetése nem teher, hanem nagy kiváltság.”
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kerül nekik semmibe. Ez nem felel meg a Mester tanításainak, aki 
ezt mondta: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát” 
(Máté 16:24).

Vannak, akik a költség miatt nem akarnak a tizedfizetés törvénye 
szerint élni. Ez ellentétben áll Dávid gondolkodásával, aki csak úgy 
volt hajlandó áldozatot bemutatni az Úrnak, ha az neki is került 
valamibe. Akik nem tizedfizetők, azok gyakran elsiklanak a tized 
törvényében foglalt nagy erkölcsi tantételek felett, és nem értik a 
törvényt és annak okait.6

5
A tizedfizetés nagyszerű áldásokat hoz.

Az Úr adta a [tizedfizetési] törvényt. Ha követjük ezt a törvényt, 
boldogulni fogunk. Ha azonban úgy gondoljuk, hogy egy jobb utat 
találtunk, kudarc vár ránk. Ahogy utazok szerte az egyházban, és 
látom a tized fizetésének eredményeit, azt a következtetést vonom 
le, hogy az nem teher, hanem nagy áldás.7

Fizess becsületes tizedet. Ez az örökkévaló törvény, melyet az Úr 
nyilatkoztatott ki, a hithűek pedig az ősi prófétáktól a jelen időkig 
gyakorolták, azt tanítja nekünk, hogy az Urat tegyük első helyre az 
életünkben. Arra talán nem kérnek majd minket, hogy áldozzuk fel 
az otthonunkat vagy az életünket, ahogyan ez a korai szentekkel 
történt. Napjaink kihívása az önzésünk leküzdése. Azért fizetünk 
tizedet, mert szeretjük az Urat, nem azért, mert telik rá. Számítha-
tunk arra, hogy az Úr meg fogja nyitni „az egek csatornáit” (Malakiás 
3:10), és áldásokkal árasztja el a hithűeket.8

Azt a tantételt követjük, mely szerint visszaadunk az Úrnak egy 
részt az irántunk tanúsított jóságából, és ezt a részt tizednek ne-
vezzük. A tizedfizetés… teljességgel önkéntes. Megtehetjük, hogy 
fizetünk tizedet, és azt is, hogy nem fizetünk tizedet. Akik fizetnek, 
azok mások által nem tapasztalt áldásokban részesülnek.9

…Mary Fielding Smith… egy rettenthetetlen pionír édesanya, a 
próféta fivérének, Hyrum Smith pátriárkának volt az özvegye. […] 
Az egyik tavaszon, miután a család felnyitotta a krumplisvermet, a 
fiaival összekészíttetett egy rakományt a legjobb burgonyákból, hogy 
elvigyék azt a tizedhivatalba.
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A hivatalhoz érve az egyik írnok fogadta őket a lépcső alján, aki 
[tiltakozott], amikor a fiúk elkezdték lerakodni a krumplit. „Smithné 
asszony – mondta neki, minden bizonnyal felidézve magában az 
özvegy megpróbáltatásait és szenvedéseit –, gyalázat, hogy magának 
tizedet kell fizetnie.” Ezután… megfeddte őt a tizede befizetéséért, 
és sok mindennek nevezte, csak bölcsnek és megfontoltnak nem…

Az apró özvegyasszony teljes magasságában kihúzta magát, és 
azt mondta: „William, szégyellhetné magát! Megtagadna tőlem egy 
áldást? Ha nem fizetném a tizedemet, számíthatnék rá, hogy az Úr 
visszatartja tőlem az áldásait; nemcsak azért fizetem a tizedemet, 
mert ez Isten egyik törvénye, hanem mert áldást is várok attól, 
hogy megteszem. Ennek és a többi törvénynek a betartásával arra 
számítok, hogy boldogulni fogok, és képes leszek ellátni a csalá-
domat” ( Joseph Fielding Smith, Life of Joseph F. Smith [Salt Lake 
City, 1938], 158–59.).10

A tizedfizetés tantétele több kell legyen a törvény matematikai, 
gépies betartásánál. Az Úr elítélte a farizeusokat, amiért gépiesen 
fizettek tizedet a fűszernövényekből, anélkül, hogy lelki alapokon 
álltak volna [lásd Máté 23:23]. Ha az Úr iránti szeretet okán fizetjük a 
tizedünket, teljes szabadságban és hitben, akkor csökkentjük a tőle 
való távolságunkat, a vele való kapcsolatunk pedig bensőségessé 
válik. Eloldoztatunk törvény betűjének kötelékétől, megérint minket 
a lélek, és úgy fogjuk érezni, hogy egyek vagyunk Istennel.

A tizedfizetés erősíti a hitet, növeli a lelkiséget és a lelki képessé-
get, valamint megszilárdítja a bizonyságot. Megadja az abból a tu-
dásból fakadó elégedettséget, hogy az ember az Úr akaratát teljesíti. 
Elhozza azokat az áldásokat, melyek a másokkal való osztozásból 
fakadnak a tizedből megvalósított célok révén. Nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy megtagadjuk magunktól ezeket az áldásokat. 
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne fizessük a tizedünket. 
Egyértelmű a kapcsolatunk a jövővel és a jelennel egyaránt. Amit 
és ahogyan adunk, illetve az a mód, ahogyan az Úr iránti köteles-
ségeinket teljesítjük, örökkévaló jelentőséggel bír.

A tizedfizetés törvényéről való bizonyság a törvény megélésé-
ből fakad.11
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át az 1. szakaszban a tizedfizetés törvényének megha-

tározását. Mi a tizedfizetés? Mit tanulhatunk Hunter elnöktől a 
tizedfizetés törvényének egyszerűségéről?

• Milyen meglátásaid vannak Hunter elnöknek a tizedfizetés tör-
ténetére vonatkozó tanításairól? (Lásd 2. szakasz.) Mit gondolsz, 
miért akarta Hunter elnök, hogy megértsük, hogy a tizedfizetés 
törvénye „mindig is egyetemes volt, és ma is az”?

• Hogyan lehetséges, hogy a tizedünk megfizetése által „ajándékot 
adunk, és egy fizetési kötelezettségnek is eleget teszünk”? (Lásd 
3. szakasz.) Miként tanúsítja a tized fizetése az Úr iránti szerete-
tünket? Hogyan tehetünk szert arra az érzésre, hogy a tizedfizetés 
kiváltság, nem teher?

• Miért van az, hogy az Úrnak tett felajánlás árát az adományozónak 
is meg kell fizetnie? (Lásd 4. szakasz.) Hogyan küzdhetjük le a 
tizedfizetést illető nehézségeket vagy belső ellenállást?

• Tekintsd át azt a sok áldást, melyek Hunter elnök szerint a tized-
fizetésből fakadnak (lásd 5. szakasz). Hogyan jelentek meg ezek 
az áldások a te életedben?

Kapcsolódó szentírások
Alma 13:15; T&Sz 64:23; 104:14–18; 119; 120; Kalauz a szentírá-

sokhoz: tized

Tanulmányi segédlet
Amikor először olvasol egy fejezetet, érdemes lehet gyorsan át-

futnod azt, vagy átnézned a fejezetek kiemelt részeit, hogy átlásd 
a tartalmat. Azután olvasd el még néhányszor a fejezetet, ezúttal 
lassabban haladva és mélységében tanulmányozva. Érdemes lehet 
a tanulmányozást segítő kérdések észben tartásával olvasni az egyes 
szakaszokat. Ha így teszel, mélyreható meglátásokra és alkalmazási 
lehetőségekre bukkanhatsz.
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„reméljük, hogy napi szinten olvassátok és tanulmányozzátok 
a szentírásokat, egyénekként és családként egyaránt.”
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A szentírások – minden 
tanulmány közt a 

leghasznosabb

„Remélem, hogy közülünk mindenki… közelebb fog 
kerülni Mennyei Atyánkhoz és a szeretett Fiához a 
szent írások következetes tanulmányozása révén.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter elnök nagyon szerette a szentírásokat, és el-
kötelezetten tanulmányozta azokat. Ez a szeretet és tanulmányozás a 
tanításaiban is tükröződött, melyek tele voltak az alapművekből vett 
történetekkel és egyéb idézetekkel. Amikor egy evangéliumi tanté-
telt tanított, különösen pedig az általános konferenciákon, gyakran 
kiválasztott legalább egy történetet a szentírásokból, részletesen 
elmondta, majd pedig tanulságokat vont le belőle.

Amikor például az Isten iránti elkötelezettségről tanított, elmesélte 
Józsué történetét, Sidrák, Misák és Abednégó történetét, és másokét 
az Ószövetségből, akik efféle elkötelezettséget tanúsítottak (lásd 19. 
fejezet). Amikor a szolgálatról tanított, a Mormon könyvéből vett 
példákat használt annak szemléltetésére, hogy a kevésbé ünnepelt 
emberek „sem tettek kisebb szolgálatot” azoknál, akiknek a szolgá-
lata szembetűnőbb (lásd 23. fejezet). Amikor arról tanított, hogyan 
érhető el belső békesség a nyugtalan időkben, ismét kiterjedt része-
ket hozott fel a szentírásokból, többek között Péter vízen járásának 
történetét is (lásd 2. fejezet). Amikor az úrvacsoráról tanított, Izráel 
gyermekei és a kivonulás történetének áttekintése által mutatott rá 
az összefüggésekre (lásd 15. fejezet).

Hunter elnök tisztában volt azzal, hogy mekkora fontossággal 
bírnak a szentírások a Jézus Krisztusba vetett egyéni bizonyság 
megszerzésének elősegítésében. Ennek megfelelően gyakran tanított 
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azokból a szentírásbeli beszámolókból, melyek a Szabadító szolgá-
latáról, keresztre feszítéséről és feltámadásáról szólnak. Kijelentette:

„Hálás vagyok a szentírásgyűjteményért, melyből odaadó tanulmá-
nyozás által több tudás szerezhető Jézus Krisztusról. Hálás vagyok, 
hogy az Ó-  és Újszövetséget az Úr Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza prófétái által, egyéb kinyilatkoztatott szentírásokkal 
– a Mormon könyvével, a Tan és a szövetségekkel, valamint a Nagy-
értékű gyönggyel – is kiegészítette, melyek további tanúságot tesznek 
Krisztusról, és amelyekről tudom, hogy mind Isten igéjét tartalmazzák. 
Arról tesznek tanúságot ezek, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia” 1.

Howard W. Hunter tanításai
1

Az általunk folytatható minden tanulmány közt a 
szentírások tanulmányozása a leghasznosabb.

Minden igazság központi eleme az a bizonyság, hogy a názáreti 
Jézus a Krisztus, a nagy Jehova, a világ Szabadítója, és az élő Isten 
egyszülött Fia. Ez a szentírások üzenete. E szent könyvek mindegyi-
két átszövi a felhívás, hogy higgyünk – hogy legyen hitünk Istenben, 
az örökkévaló Atyában, és a Fiában, Jézus Krisztusban; a szentírások 
e könyvei az elsőtől az utolsóig azt a hívást intézik hozzánk, hogy 
Isten akaratát tegyük, és tartsuk be a parancsolatait.2

Amikor követjük vezetőink azon tanácsát, hogy olvassuk és ta-
nulmányozzuk a szentírásokat, abból sokféle hasznunk és áldásunk 
származik. Az általunk folytatható minden tanulmány közt ez a 
leghasznosabb. […]

A szentírások Isten önkinyilatkoztatásának feljegyzését tartalmaz-
zák, rajtuk keresztül tehát Isten szól az emberhez. Hogyan is lehetne 
hasznosabban eltölteni az időt, mint a szentírásgyűjteményből azt 
az irodalmat olvasva, amely Isten megismerésére és a vele való 
kapcsolatunk megértésére tanít bennünket? Az idő mindig becses 
az elfoglalt emberek számára, és meg vagyunk fosztva annak érté-
kétől, amikor órákat pazarolunk el semmitmondó és csekély értékű 
dolgok nézésével vagy olvasásával.3

Reméljük, hogy napi szinten olvassátok és tanulmányozzátok a 
szentírásokat, egyénenként és családként egyaránt. Nem vehetjük 
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félvállról az Úr parancsolatát: „Tudakozzátok az írásokat, mert azt 
hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek 
bizonyságot tesznek rólam” ( János 5:39). Amikor a kinyilatkoztatott 
igét olvassátok, a Lélek eljön az otthonotokba és az életetekbe.4

Tele kellene lennie az egyházunknak olyan férfiakkal és nőkkel, 
akik alaposan ismerik a szentírásokat, akik keresztutalásokkal és je-
lölésekkel látják el a sajátjukat, akik a Kalauz a szentírásokhoz témái 
alapján tanításokat és beszédeket készítenek elő, és akik jártasak a 
térképek, illetve az alapművek ezen csodás kiadásában lévő egyéb 
segédanyagok használatában. Egyértelműen több van azokban, mint 
amit gyorsan el tudunk sajátítani. Bizonyos, hogy a szentírás mezeje 
„fehér, készen az aratásra” [lásd T&Sz 4:4]. […]

Sem ebben az adományozási korszakban, és bizonyosan egyik 
adományozási korszakban sem voltak a szentírások – Isten mara-
dandó, megvilágosító igéje – ilyen könnyen hozzáférhetők és ilyen 
segítőkészen megszerkesztve minden olyan férfi, nő és gyermek 
számára, aki kutatná azokat. A világ történelme során most kerülhet 
Isten leírt igéje a legolvashatóbb és leghozzáférhetőbb formában a 
laikusok kezébe. Minden bizonnyal felelősségre leszünk vonva, ha 
nem olvassuk azokat.5

2
A szentírások tanulmányozása segít nekünk megtudni 

Isten akaratát, és engedelmeskedni annak.

Annak érdekében, hogy engedelmeskedjünk az evangélium tör-
vényének, és hogy engedelmeskedjünk Jézus Krisztus tanításainak, 
először meg kell értenünk a törvényt, és meg kell bizonyosodnunk 
az Úr akarata felől. Ezt akkor tudjuk a legjobban megtenni, ha kutat-
juk és tanulmányozzuk a szentírásokat és a próféták szavait. Ezáltal 
megismerkedünk azzal, amit az Úr kinyilatkoztatott az embernek.

[Hittételeink] között van egy, amelyik így szól: „Hiszünk mindab-
ban, amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat 
ki, és hisszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és 
fontos dolgot Isten királyságát illetően” (Hittételek 1:9).

Isten akarata ki lett nyilatkoztatva a szentírásokban, és ezen ok-
ból azt a parancsolatot kaptuk, hogy olvassuk azokat az igazság 
meglelésére. Az Úr elmagyarázta Oliver Cowderynek, hogy miként 
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állapíthatja meg ezen igazságokat. Ezt mondta: „…íme, parancsolatot 
adok neked, hogy hagyatkozz a leírt dolgokra; Mert ezekben min-
den le van írva egyházam alapját, evangéliumomat és kősziklámat 
illetően” (T&Sz 18:3–4).

Pál a jó barátjának, Timóteusnak írt levelében a szentírások olva-
sására buzdította őt, és ezt mondta: „…gyermekségedtől fogva tudod 
a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a 
Krisztus Jézusban való hit által.” Majd hozzátette: „A teljes írás Is-
tentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre” (2 Timótheus 3:15–16). […]

Egyházi vezetőink mindig nagy hangsúlyt helyeztek a szentírá-
sok, illetve úgy az ősi, mint a mai próféták szavainak olvasására. Az 
apák és az anyák arra lettek megkérve, olvassák a szentírásokat, 
hogy megfelelően taníthassák gyermekeiket. Gyermekeink a szüleik 
által mutatott példa eredményeképpen olvassák a szentírásokat. A 
családi estjeink is alkalmat adnak a szentírások tanulmányozására, 
egyes családok pedig kora reggel olvassák közösen a szentírásokat. 
[…] Ez a módja annak, hogy megtudjuk az Úr akaratát, hogy enge-
delmesek lehessünk.6

Gondoljatok arra a szentírásbeli sorrendre, amely úgy indul, hogy 
szorgalommal vagyunk Isten igéje iránt, majd azzal az ígérettel foly-
tatódik, hogy ha így teszünk, akkor eljuthatunk még az ő színe elé is:

„És most, parancsolatot adok nektek, …hogy szorgalmasan meg-
szívleljétek az örök élet szavait.

Mert nektek minden olyan szó szerint kell élnetek, amely Isten 
szájából előjön.

Mert az Úr szava igazság, és ami igazság, az világosság, és ami 
világosság, az Lélek, méghozzá Jézus Krisztus Lelke. […]

És mindenki, aki hallgat a Lélek hangjára, Istenhez jön, méghozzá 
az Atyához” (T&Sz 84:43–45, 47).

Csodálatos utazás ez, melyet Isten igéje indít el, és amely a felma-
gasztosulásban csúcsosodik ki. „…Krisztus szavai minden olyan dolgot 
meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek” (2 Nefi 32:3).7

Ajánlom nektek Isten kinyilatkoztatásait, mint azt a mércét, mely 
szerint élnünk kell az életünket, és amellyel mérnünk kell minden 
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döntést és minden tettet. Ennek megfelelően, amikor aggodalmaitok 
és nehézségeitek vannak, fogadjátok azokat úgy, hogy a szentírá-
sokhoz és a prófétákhoz fordultok.8

3
A szentírások megértése összpontosított, 

következetes, imádságos tanulmányozást igényel.

Mindenkit arra buzdítunk közületek, hogy alaposan gondoljátok 
át, jelenleg mennyi időt fordítotok a szentírásokon való imádságos 
elmélkedésre.

Az Úr egyik szolgájaként az alábbi kihívást intézem hozzátok:

1. Az egyház egyéni tagjaiként mindennap olvassátok a szentírá-
sokat, elmélkedjetek és imádkozzatok felőlük.

2. Tartsatok rendszeres családi szentírásolvasást. Megdicsérjük 
közületek azokat, akik már ezt teszik, és buzdítjuk közületek azokat, 
akik még nem kezdték el, hogy haladéktalanul kezdjenek neki. […]

Remélem, hogy közülünk mindenki azzal a szilárd elhatározással 
halad majd előre, hogy imádságosabb lesz, hogy igyekezni fog még 
teljesebben a Lélek által élni, és hogy közelebb fog kerülni Mennyei 
Atyánkhoz és a szeretett Fiához a szent írások következetes tanul-
mányozása révén.9

Az olvasási szokások igen különbözőek. Vannak gyorsan olva-
sók és lassan olvasók; egyesek egyszerre csak kisebb részleteket 
olvasnak el, míg mások kitartanak megállás nélkül a könyv végéig. 
Azok azonban, akik a szentírásgyűjteménybe ássák bele magukat, 
azt találják, hogy a megértéshez több kell az alkalmi vagy felületes 
átolvasásnál – ahhoz összpontosított tanulmányozásra van szükség. 
Bizonyos, hogy aki mindennap tanulmányozza a szentírásokat, sok-
kal többet ér el, mint az, aki jelentős időt szentel erre egy nap, majd 
napokat enged elmúlni, mielőtt folytatná. Nemcsak hogy mindennap 
tanulmányoznunk kell, hanem rendszeres időt is el kell erre külö-
níteni, amikor zavartalanul összpontosíthatunk.

Nincs semmi, ami jobban segítené megnyitni számunkra a szent-
írások megértését, mint az ima. Az ima által arra hangolhatjuk elmén-
ket, hogy válaszokat keressünk a kutakodásainkra. Az Úr ezt mondta: 
„Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek 
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és megnyittatik néktek” (Lukács 11:9). Krisztus itt biztosít bennünket 
arról, hogy ha kérünk, keresünk és zörgetünk, a Szent Lélek vezetni 
fogja megértésünket, amennyiben készek és lelkesek vagyunk a 
befogadásra.

Sokan úgy találják, hogy a reggel a legjobb időpont a tanulmányo-
zásra, amikor az éjszakai pihenés után vagyunk, amely megtisztítja 
az elmét attól a sok gondtól, melyek zavarják a gondolkodást. Má-
sok a csendes órákban szeretnek tanulmányozni, miután végeztek 
a napi teendőkkel és félretették a gondokat, olyan békességben és 
nyugalomban fejezve be ezáltal a napot, amilyen a szentírásokkal 
való kapcsolatból fakad.

Talán fontosabb a napszaknál az, hogy rendszeres idő legyen el-
különítve a tanulmányozásra. Az lenne az eszményi, ha mindennap 
egy órát lehetne ezzel tölteni; ha azonban ennyit nem lehet, akkor a 
rendszeresen erre fordított fél óra is jelentős eredményekhez vezet. 
A negyed óra nem sok idő, mégis meglepően sok megvilágosodásra 
és tudásra lehet szert tenni ezalatt, egy ilyen jelentős témában is. Az 

a szentírás- tanulmányozás „az általunk folytatható 
minden tanulmány közt a leghasznosabb”.
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a fontos, hogy ne engedjük, hogy bármi más akármikor megzavarja 
a tanulmányozásunkat.

Egyesek egyedül szeretnek tanulni, de a társak közös tanulása is 
hasznos lehet. A családok számára hatalmas áldást jelent, amikor a 
bölcs apák és anyák maguk köré gyűjtik gyermekeiket, együtt olvas-
nak a szentírás- könyvtáruk lapjairól, majd szabadon megbeszélik a 
gyönyörű történeteket és gondolatokat, hogy mindenki megértse. 
Gyakran a fiataloknak és a kisgyermekeknek vannak bámulatos 
meglátásaik az alapvető vallási irodalomra vonatkozóan, és ők ér-
tékelik leginkább ezeket.

Ne legyünk véletlenszerűek az olvasásunkban, hanem alakítsunk 
ki egy rendszeres tanulmányozási tervet. Vannak, akik beosztás 
szerint elolvasnak naponta vagy hetente egy bizonyos mennyiségű 
oldalt vagy fejezetet. Ez tökéletesen jó és örömteli lehet, ha valaki az 
olvasás élvezetéért teszi, de nem lesz belőle jelentőségteljes tanulmá-
nyozás. Jobb, ha inkább egy meghatározott időtartam van naponta 
kijelölve a szentírás- tanulmányozásra, mintsem egy meghatározott 
mennyiségű fejezet elolvasása. Néha úgy alakul, hogy egyetlen vers 
tanulmányozása kitölti a teljes időt.10

4
A Jairus rövid szentírásbeli történetéről való elmélkedés 
sokkal mélyebb megértést és értelmezést eredményez.

Jézus élete, cselekedetei és tanításai gyorsan átolvashatók. A tör-
ténetek legtöbbször egyszerűek, és a történetek egyszerűen vannak 
elmondva. A Mester kevés szóval tanított, de mindegyik olyan átfogó 
jelentéssel bír, hogy együtt tiszta képet közvetítenek az olvasó felé. 
Néha azonban sok órát lehet eltölteni a néhány egyszerű szóval 
kifejezett mély gondolatok feletti elmélkedéssel.

Történt valami a Szabadító életében, amit Máté, Márk és Lukács is 
megemlített. A történet jelentős részét Márk csupán két rövid versben 
és a harmadik vers első szavaival mondja el. […]

„És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meg-
látván őt [vagyis, amikor meglátta Jézust], lábaihoz esék,

És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd 
reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.
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El is méne vele” (Márk 5:22–24).

A történet ezen részének elolvasása körülbelül harminc másod-
percig tart. Rövid és nem bonyolult. A közvetített kép világos, és akár 
egy gyermek is el tudná mondani minden nehézség nélkül. Amint 
azonban időt szánunk a gondolkodásra és elmélkedésre, sokkal 
mélyebb megértést és értelmezést nyerünk belőle. […]

Jézus és a kíséretében lévők éppen előtte keltek át ismét a Galileai- 
tengeren, és várakozó emberek sokasága fogadta őt a Kapernaum 
melletti partszakaszon. „És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike.” 
Akkoriban a nagyobb zsinagógákban egy- egy vének tanácsa elnö-
költ, egy elöljáró avagy vezető irányítása alatt. Ez tehát egy rangos 
és tekintélyes férfi volt, akire a zsidók nagy tisztelettel tekintettek.

Máté nem adja meg ezen elöljáró vén nevét, Márk azonban meg-
nevezi, amikor e szavakat fűzi a rangjához: „névszerint Jairus”. Sehol 
máshol a szentírásokban nem kerül elő ez a férfi vagy a neve, kivéve 
ezt az alkalmat, az emléke mégis fennmaradt a történelemben, a 
Jézussal való rövid érintkezése okán. Sok- sok olyan élet vált emlé-
kezetessé, amelyek máskülönben elvesztek volna az ismeretlenség 
homályában, ha a Mester kezének érintése nem vezetett volna je-
lentős gondolkodás-  és cselekedetbeli változáshoz, valamint egy új 
és jobb élethez.

„És meglátván őt [vagyis, amikor Jairus meglátta Jézust], lábai-
hoz esék.”

Ez szokatlan körülmény volt egy hozzá hasonló rangú és tekinté-
lyű ember esetében: egy zsinagóga elöljárója Jézus lábaihoz térdel 
– egy olyan ember lábaihoz, akit a gyógyítás ajándékával rendelkező 
vándortanítónak tartottak. Sok más tanult és tekintélyes ember is 
látta Jézust, de nem törődtek vele. Elméjük zárva volt. Ma sincs ez 
másként: sok embert gátolnak akadályok abban, hogy elfogadják őt.

„És [ Jairus] igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van.” 
Gyakran történik ilyesmi, amikor valaki nem annyira a saját szükség-
letei miatt, hanem valamely szeretett személy keserves szükségének 
okán jön Krisztushoz. Szinte halljuk Jairus hangjának remegését, ami-
kor kimondja: „az én leánykám”. Együttérzésre serkenti a lelkünket, 
amikor erre a magas zsinagógai hivatalt viselő emberre gondolunk, 
aki térden áll a Szabadító előtt.
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Ezután következik hitének nagyszerű megvallása: „jer, vesd reá 
kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen”. Ezek nem csupán egy fáj-
dalomtól gyötört édesapa hitének szavai, hanem emlékeztetőül is 
szolgálnak számunkra, hogy bármire helyezi Jézus a kezeit, az élni 
fog. Ha Jézus egy házasságra helyezi a kezeit, az élni fog. Ha hagyják 
neki, hogy a családra helyezze a kezeit, az élni fog.

Ezután az „el is méne vele” szavak következnek. Nem feltételez-
hetjük, hogy ez az esemény előre be volt tervezve arra a napra. A 
Mester éppen visszatért a túlpartról, és egy sokaság várt arra, hogy 
tanítsa őket. [K]özbejött egy édesapa könyörgése. Figyelmen kívül 
hagyhatta volna a kérést, mert még sokan várakoztak. Mondhatta 
volna Jairusnak, hogy majd másnap meglátogatja a lányát, de ehe-
lyett Jézus „el is méne vele”. Ha a Mester nyomdokain járunk, vajon 
lehetünk- e bármikor túl elfoglaltak ahhoz, hogy figyelmen kívül 
hagyjuk embertársaink szükségleteit?

Nem szükséges felolvasni a történet hátralévő részét. Amikor 
odaértek a zsinagóga elöljárójának házához, Jézus kézen fogta a 
kislányt és feltámasztotta őt a halálból. Hasonló módon emel és tá-
maszt fel minden olyan embert egy új és jobb életre, aki megengedi 
a Szabadítónak, hogy kézen fogja.11

5
A Mormon könyve és a Tan és a szövetségek 

közelebb visznek minket Krisztushoz.

a mormon könyve

Ezen isteni munka elvégzéséhez az Úr által segítségünkre bocsá-
tott források egyik legjelentősebbike a Mormon könyve, mely az 
alcíme szerint „egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról”. [Ezra Taft 
Benson elnök] kereken arra intett bennünket, hogy ne hanyagoljuk 
el az írások ezen szent kötetének olvasását, illetve az előírásai sze-
rinti életet. „[A]z a nagy küldetése – tanította nekünk Benson elnök 
–, hogy Krisztushoz [és ezáltal az Atyához] vigye az embereket, és 
minden egyéb másodlagos.” (Ensign, May 1986, p. 105.) Reméljük, 
hogy ti, fivérek és nőtestvérek, tápláljátok a lelketeket a Mormon 
könyve és más szentírások rendszeres olvasása és szolgálatotok 
során való használata által.12
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A Mormon könyve Isten szava. E csodálatos feljegyzés olvasására 
hívlak fel benneteket. Ez a ma létező legfigyelemreméltóbb könyv. 
Olvassátok figyelmesen és imádságosan, és amikor így tesztek, Is-
ten bizonyságot fog tenni nektek annak igaz voltáról, ahogyan azt 
Moróni megígérte (lásd Moróni 10:4).13

A Mormon könyve olvasása és tanulmányozása, illetve a tartal-
mának megerősítésére irányuló imádságos igyekezet által kapunk 
bizonyságot arról, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, és hogy 
Jézus Krisztus egyháza visszaállíttatott a földre.14

[A Mormon könyvének] elolvasása mély hatással lesz az életetekre. 
Ki fogja bővíteni arról való tudásotokat, hogy miként cselekszik 
Isten az emberrel, és nagyobb vágyat fog adni nektek arra, hogy az 
evangéliumi tanításaival összhangban éljetek. Erőteljes bizonyságot 
fog nektek adni Jézusról is.15

a tan és a szövetségek

A Tan és a szövetségek páratlan könyv. Az egyetlen könyv az 
egész föld színén, melynek előszavát maga a Teremtő szerezte. Ezen 
túlmenően, e szentíráskönyv több közvetlenül az Úrtól származó 
idézetet tartalmaz, mint bármelyik másik ismert szentíráskönyv.

Nem egy ősi irat fordítása, hanem újkori eredetű. Ez egy napjainkra 
vonatkozó kinyilatkoztatás- könyv. Olyan kinyilatkoztatások egyedi és 
isteni sugalmazású válogatása, amelyek a mi napjainkban érkeztek 
Isten prófétáin keresztül, válaszul azokra a kérdésekre, aggodalmakra 
és kihívásokra, melyekkel ők és mások szembesültek. Isteni vála-
szokat tartalmaz a valós élet valódi embereket érintő gondjaira. […]

Vajon tudatára ébredtetek annak, hogy a Tan és a szövetségek 
olvasása révén az Úr hangját hallhatjátok a szentíráson keresztül? 
[Lásd T&Sz 18:33–36]. […] A megvilágosodás ama hangja rendszerint 
„gondolatokként” érkezik az elmétekbe, és „érzésekként” a szíve-
tekbe (lásd T&Sz 8:1–3). A tanúság azon ígérete… minden olyan 
érdemes férfi, nő és gyermek számára elérhető, aki imádságosan 
keresi az ilyen tanúságot. Vajon nem kellene- e közülünk minden-
kinek elhatároznia, hogy olvasni és tanulmányozni fogja e szent 
kinyilatkoztatásokat, és hogy elmélkedni és imádkozni fog róluk? 16
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Milyen élmények segítettek neked megtudni, hogy a szentírások 

tanulmányozása „minden tanulmány közt a leghasznosabb”? (Lásd 
1. szakasz.) Hogyan erősíthetjük meg azon elkötelezettségünket, 
hogy olyan férfiak és nők legyünk, „akik alaposan ismerik a 
szentírásokat”?

• Hogyan segít nekünk a szentírások tanulmányozása abban, hogy 
engedelmesebbek legyünk? (Lásd 2. szakasz.) Milyen módon ta-
pasztaltad már, hogy „Krisztus szavai minden olyan dolgot meg 
fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek”? (2 Nefi 32:3).

• Hunter elnöknek a szentírás- tanulmányozás módjára irányuló 
tanácsai közül melyek segítettek neked a legtöbbet? (Lásd 3. 
szakasz.) Hogyan áldott meg téged a szentírások következetes, 
imádságos tanulmányozása?

• Milyen meglátásokra tehetünk szert Hunter elnöknek a Jairus 
lányát meggyógyító Szabadítóról szóló történetéből? (Lásd 4. sza-
kasz.) Hogyan gazdagíthatja a szentírás- tanulmányozásodat már 
az is, ha csak néhány ilyen versről elmélkedsz?

• Hogyan segített a Mormon könyve és a Tan és a szövetségek 
közelebb kerülnöd a Szabadítóhoz? (Lásd 5. szakasz.) Milyen 
módokon voltak rád hatással ezek a szent könyvek? Fontold 
meg, hogy megosztod az e szentírásokról való bizonyságodat a 
családtagjaiddal és másokkal.

Kapcsolódó szentírások
Józsué 1:8; Példabeszédek 30:5; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 3:12; Alma 

31:5; 37:44; Hélamán 3:29–30; T&Sz 98:11

Tanulmányi segédlet
„Az olvasás, tanulmányozás és az elmélkedés… nem ugyanaz. A 

szavak olvasásával gondolataink támadhatnak. Tanulmányozás által 
mintákat és összefüggéseket fedezhetünk fel a szentírásokban. Elmél-
kedés közben viszont meghívjuk a Lélek általi kinyilatkoztatást. Az 
elmélkedés számomra abból áll, hogy a szentírások gondos [olvasása 
és] tanulmányozása után elgondolkozom, majd imádkozom azokról” 
(Henry B. Eyring: A Lélek által szolgálni. Liahóna, 2010. nov. 60.).
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Valódi nagyság

„A mindennapi élet kis dolgaira fordított következetes 
erőfeszítés eredményez valódi nagyságot.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter elnök azt tanította, hogy a valódi nagyság 
forrása nem a világi siker, hanem „a szolgálat és áldozat azon ezer-
nyi kis cselekedete…, melyek az egyén életének másokért és az 
Úrért történő odaadását avagy elveszítését képezik.” 1 Hunter elnök 
e tanítás szerint élte az életét. A reflektorfényre vagy mások elis-
merésére való törekvés helyett a szolgálat és áldozat napi, gyakran 
észrevétlenül maradó cselekedeteit tette.

Az egyik példa Hunter elnök viszonylag észrevétlen szolgálatára 
az a gondoskodás, melyet feleségének nyújtott, aki több mint egy 
évtizeden át küszködött romló egészségi állapotával. A ’70- es évek 
elején Claire Hunternél rendszeres fejfájás és romló memória lépett 
fel. Később több kisebb szélütés érte, melyek megnehezítették szá-
mára a beszédet és a kezei használatát. Onnantól kezdve, hogy a 
felesége folyamatos ápolásra kezdett szorulni, Hunter elnök a tőle 
telhető legtöbbet tette érte, miközben teljesítette az apostolként rá 
háruló feladatokat is. Megszervezte, hogy legyen valaki Claire mellett 
napközben, de éjszaka maga gondoskodott róla.

Egy agyvérzés következtében 1981- ben Claire beszéd-  és járás-
képtelenné vált. Ennek ellenére Hunter elnök olykor kisegítette 
feleségét a kerekesszékéből, és szorosan magához ölelte, hogy úgy 
táncolhassanak együtt, ahogyan évekkel korábban tették.

Claire második agyvérzése után az orvosok ragaszkodtak hozzá, 
hogy gondozóotthonba kerüljön, ahol azután élete utolsó 18 hónap-
ját töltötte. Ezalatt az idő alatt Hunter elnök naponta meglátogatta, 
kivéve azokat az alkalmakat, amikor egyházi megbízásból el kellett 
utaznia. Amikor hazaérkezett, mindig egyenesen hozzá sietett a 
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repülőtérről. Amikor ott volt, a felesége legtöbbször mélyen aludt 
vagy nem ismerte fel, de ő továbbra is biztosította a szeretetéről, és 
gondoskodott arról, hogy kényelemben legyen.

James E. Faust elder a Tizenkettek Kvórumából később azt mondta, 
hogy Hunter elnöknek a „több mint tíz éven keresztül betegeskedő 
felesége, Claire iránti gyengéd, szerető gondoskodása olyan példája 
volt egy férfi nő iránti elkötelezettségének, melynél nemesebbet 
kevesen láttunk az életünk során.” 2

Hunter elnök halálát követően megjelent az Ensign folyóiratban 
egy életrajz, mely a valódi nagyságról szóló tanításaiból tartalmazott 
részleteket, és összefoglalta, hogy miképpen vezérelték az életét 
ezek a tanítások:

„Habár mélyen gyökerező szerénysége soha nem engedné, hogy 
ő maga ilyen összehasonlítást tegyen, Hunter elnök megfelelt a 
nagyság saját maga által felállított meghatározásának. Nagysága 
életének reflektorfénytől távoli szakaszaiban jelentkezett, amikor 
sarkalatos döntéseket hozott arról, hogy keményen fog dolgozni, 
hogy egy- egy kudarc után ismét megpróbálja, és hogy segíteni fog 
az embertársainak. E tulajdonságok tükröződtek azon figyelemre 
méltó képességében, hogy sokféle dologban is sikeres tudott lenni, 
úgymint a zenében, a jogban, az üzleti életben, a nemzetközi kap-
csolatokban, az asztalosságban, illetve legfőképpen abban, hogy »jó 
és hű szolgá[ja]« [Máté 25:21] volt az Úrnak. […]

Az egyház tizennegyedik elnöke számára éppen annyira önzetlenül 
és természetesen ment az Úr céljainak beteljesítése, mint az iskolás-
ként, fiatal édesapaként, elkötelezett püspökként és fáradhatatlan 
apostolként végzett munkálkodásai. Howard W. Hunter úgy tekintette, 
hogy az Úr szőlőskertje folyamatos gondozást igényel, és a Mester 
csupán annyit követel meg tőle, hogy »jó és hű szolga« legyen. Hunter 
elnök valódi nagysággal teljesítette ezt, állandó figyelmet szentelve 
a Szabadító példájának, akit mindvégig szolgált.” 3
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Howard W. Hunter tanításai
1

A nagyság világ általi meghatározása gyakran 
félrevezető, és káros összehasonlításokat szülhet.

Sok utolsó napi szent boldog, és élvezi az élet nyújtotta lehető-
ségeket. Én azonban amiatt aggódom, hogy néhányan közöttünk 
boldogtalanok. Néhányan úgy érzik, hogy nem felelnek meg az elvárt 
eszményeknek. Különösen aggódom azokért, akik ugyan igazlelkűen 
élnek, ám – mivel nem érték el mindazt az egyházban vagy a világ-
ban, amit mások elértek – úgy gondolják, hogy kudarcot vallottak. 
Mindannyian vágyunk arra, hogy elérjünk egy bizonyos mértékű 
nagyságot ebben az életben. És miért is ne tennénk? Amint azt va-
laki egyszer megjegyezte, mindannyiunkban rejtőzik egy celesztiális 
honvággyal küszködő óriás. (Lásd Móziás 11:13; T&Sz 45:11- 14.)

Annak felismerése, hogy kik vagyunk és kivé válhatunk, azt a 
bizonyosságot adja nekünk, hogy Istennel valójában semmi sem 
lehetetlen. Attól a pillanattól, amikor először halljuk, hogy Jézus ked-
véért napsugarak leszünk, és később mindvégig, mialatt teljesebben 
elsajátítjuk az evangélium alapvető tantételeit, azt tanuljuk, hogy 
tökéletességre kell törekednünk. Nem újdonság tehát számunkra, 
hogy a teljesítményről beszélgessünk. Akkor merül fel nehézség, 
amikor a világ mesterségesen megnövelt elvárásai megváltoztatják 
a nagyság meghatározását.

Mi a valódi nagyság? Mi az, ami naggyá tesz egy embert?

Úgy tűnik, hogy a világ, amelyben élünk, a magafajta nagyságnak 
hódol, és magafajta hősöket termel ki. Egy a közelmúltban, 18–24 
éves fiatalok körében készült felmérés azt mutatta ki, hogy napjaink 
fiataljai előnyben részesítik az „erős, saját útját járó, minden helyzet-
ben győztes” egyéneket, és egyértelműen a szépek és „határtalanul 
gazdagok” mintájára szeretnék alakítani az életüket. Az ’50- es években 
az embereknek olyan hőseik voltak, mint Winston Churchill, Albert 
Schweitzer, Harry Truman elnök, Erzsébet királynő, vagy Helen Keller, 
a vak és siket író- előadó. Ezek olyan személyek voltak, akik vagy a 
történelem alakításához járultak hozzá, vagy az inspiráló életük miatt 
voltak ismertek. Ma a top tízes hősök között sok a filmcsillag és egyéb 
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előadóművész, ami valamiféle eltolódást jelez a hozzáállásunkban. 
(Lásd U.S. News & World Report, 22 Apr. 1985, pp. 44–48.)

Igaz, hogy a világ hősei nem sokáig maradnak meg az emberek 
emlékezetében, de azért mégis mindig van újabb bajnok és kie-
melkedő teljesítmény. Szinte naponta hallunk új csúcsokat felállító 
sportolókról, csodás új szerkezeteket, gépeket és eljárásokat feltaláló 
tudósokról, valamint az életek megmentésének új módjait alkalmazó 
orvosokról. Állandóan kivételes módon rátermett zenészekkel és 
előadókkal, illetve szokatlanul tehetséges művészekkel, építészekkel 
és alkotókkal szembesülünk. A folyóiratok, reklámtáblák és tévé-
reklámok olyan egyének képeivel bombáznak bennünket, akiknek 
tökéletes fogaik és hibátlan vonásaik vannak, divatos ruhákat visel-
nek, és csupa olyasmit tesznek, amit a „sikeres” emberek szoktak.

Mivel állandóan ki vagyunk téve a világ nagyságról alkotott meg-
határozásának, érthető, ha összehasonlítgatjuk, hogy milyenek va-
gyunk mi és milyenek – vagy milyennek tűnnek – mások, valamint 

„a valódi nagyság [forrása] a szolgálat és áldozat azon ezernyi 
kis cselekedete és feladata, melyek az egyén életének másokért 

és az Úrért történő odaadását avagy elveszítését képezik.”
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azt, hogy mivel rendelkezünk mi, és mivel rendelkeznek mások. 
Habár az igaz, hogy az összehasonlítások hasznosak lehetnek, és 
arra ösztönözhetnek bennünket, hogy sok jó dolgot valósítsunk 
meg, és jobbá tegyük az életünket, ugyanakkor gyakran engedjük, 
hogy az igazságtalan és helytelen összehasonlítások lerombolják a 
boldogságunkat, amikor beteljesületlennek vagy elégtelennek vagy 
sikertelennek érezzük magunkat miattuk. Ezen érzések miatt néha 
tévedésbe esünk, és a kudarcainkon időzünk, miközben figyelmen 
kívül hagyjuk életünk azon vonatkozásait, melyek a valódi nagyság 
elemeit tartalmazzák.4

2
A mindennapi élet apróbb dolgaira fordított következetes 

erőfeszítés eredményez valódi nagyságot.

1905- ben Joseph F. Smith próféta ezt a mélyreható kijelentést tette 
a valódi nagyságról:

„Azon dolgok, melyeket rendkívülinek, figyelemre méltónak vagy 
szokatlannak hívunk, lehetnek történelemformálók, de nem formál-
ják a mindennapokat.

Elvégre az Isten által az emberiség közös sorsaként elrendelt 
dolgok jó elvégzése jelenti a valódi nagyságot. Sikeres apának vagy 
sikeres anyának lenni nagyobb eredmény, mint sikeres tábornok-
nak vagy sikeres államférfinak lenni.” (Juvenile Instructor, 15 Dec. 
1905, p. 752.)

Ez a kijelentés felveti a kérdést: melyek azok a dolgok, amelyeket 
Isten „az emberek közös sorsaként” rendelt el? Bizonyosan tartalmaz-
zák azokat a dolgokat, melyeket ahhoz kell megtenni, hogy jó apák 
vagy jó anyák, jó fiak vagy jó lányok, jó tanulók vagy jó szobatársak 
vagy jó szomszédok legyünk.

[…] A mindennapi élet kis dolgaira fordított következetes erőfeszí-
tés eredményez valódi nagyságot. Ez konkrétan a szolgálat és áldozat 
azon ezernyi kis cselekedete és feladata, melyek az egyén életének 
másokért és az Úrért történő odaadását avagy elveszítését képezik. 
Beletartozik az is, hogy ismeretet szerzünk Mennyei Atyánkról és 
az evangéliumról. Beletartozik az is, hogy királyságának hitébe és 
közösségébe hozunk másokat. E dolgok rendszerint nem vívják ki 
a világ érdeklődését és tömjénezését.5
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3
Joseph próféta törődött a szolgálat napi feladataival, 

és a másokról való gondoskodással.

Joseph Smithre általában nem tábornokként, polgármesterként, 
építészként, szerkesztőként vagy elnökjelöltként szoktak emlékezni. 
A visszaállítás prófétájaként emlékszünk rá; olyan férfiként, aki 
elkötelezett volt Isten szeretete és az Ő munkájának előmozdítása 
iránt. Joseph Smith próféta mindennapi keresztény volt. Törődött a 
kis dolgokkal, a szolgálat napi feladataival, és a másokról való gon-
doskodással. Lyman O. Littlefield tizenhárom éves fiú volt, amikor a 

„Joseph smith próféta mindennapi keresztény volt. törődött a kis dolgokkal, 
a szolgálat napi feladataival, és a másokról való gondoskodással.”
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Missouriba vonuló Sion táborát kísérte. Később elmesélt egy apró, 
de személy szerint fontos szolgálatot a Próféta életéből:

„Az utazás rendkívül vesződséges volt mindenki számára, és a 
testi szenvedések, valamint azon testvéreink szenvedésének tudata, 
akiknek a megsegítésére utaztunk, azt okozta, hogy az egyik napon 
búskomorságba estem. Miközben a tábor induláshoz készülődött, én 
fáradtan és borongón ültem az út szélén. A Próféta volt a legelfog-
laltabb férfi a táborban; mégis, amikor meglátott engem, elfordult 
az egyéb kötelezettségek sürgető hívásától, hogy vigasztaló szót 
szóljon egy gyermekhez. Fejemre helyezve a kezét ezt mondta: 
»Nem találod a helyedet, fiam? Akkor találnunk kell neked egyet.« 
E történés oly benyomást tett elmémre, melyet sem az idő hosszú 
folyása, sem az érettebb évek el nem halványítottak.” (In George Q. 
Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1986, p. 344.)

Más alkalommal, amikor Carlin kormányzó Illinois állam Adams 
megyéjéből kiküldte a Thomas King seriffből és több más férfiból álló 
különítményt, hogy elfogják a Prófétát, és átadják Boggs kormányzó-
nak Missouriban, King seriff halálosan megbetegedett. Nauvooban 
a Próféta otthonába fogadta a seriffet, és testvéreként ápolta négy 
napon keresztül. (Ibid., p. 372.) A szolgálat apró, kedves, mégis 
jelentős cselekedetei nem csak időnként jellemezték a Prófétát.

[ Joseph Smith próféta] nauvooi bolt[jának] megnyitásáról írva, 
George Q. Cannon elder ezt jegyezte fel:

„Maga a Próféta sem habozott kereskedelmi és ipari törekvésekre 
adni magát; az általa prédikált evangélium éppúgy volt az időleges 
szabadítás evangéliuma is, mint a lelki felmagasztosulásé; ő pedig 
hajlandó volt megtenni a gyakorlati munka rá eső részét. Úgy tette 
ezt, hogy nem a személyes gyarapodása járt a fejében.” (Ibid., p. 385.)

A Próféta pedig így írt egy levélben:

„[A nauvooi vöröstéglás] üzlet csordultig telt, és én egész nap a 
pult mögött álltam, kiszolgálva áruinkat oly szorgalmasan, mint bár-
mely eladó, akit valaha is láttál, hogy megelégítsem azokat, akiknek 
nélkülözniük kellett a megszokott karácsonyi és újévi vacsorájukat, 
és hiányt szenvedtek egy kis cukorban, melaszban, mazsolában stb.; 
és hogy magamnak is örömet szerezzek, mert szeretem kiszolgálni 
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a szenteket, és mindenkinek szolgája lenni, azt remélvén, hogy fel-
magasztosulhatok az Úr megfelelő idejében.” (Ibid., p. 386.)

George Q. Cannon ezt fűzte hozzá e leíráshoz:

„Micsoda kép tárul elénk! Ama férfiú, kit az Úr kiválasztott egyháza 
alapjainak lefektetésére, és hogy annak prófétája és elnöke legyen, 
örömöt és büszkeséget talál fivérei és nővérei szolga módjára való 
kiszolgálásában. …Joseph soha nem élt oly napot, mikor ne érezte 
volna, hogy Istent szolgálja, és hogy kegyet talál Jézus Krisztus sze-
mében, kedvességet és figyelmet szentelve »ezek legkisebbjének«.” 
(Ibid., p. 386.)6

4
A valódi nagyság abból fakad, ha kitartunk az 

élet nehézségei során, és oly módokon szolgálunk, 
melyek gyakran észrevétlenek maradnak.

A valódi nagyság összességében arról szól, hogy sikeresek va-
gyunk az elderek kvórumának titkáraként vagy segítőegyleti taní-
tóként vagy szeretetteljes szomszédként vagy odafigyelő barátként. 
Az a valódi nagyság, ha az élet hétköznapi küzdelmeivel – és talán 
a kudarcokkal is – szembesülve a tőlünk telhető legjobbat tesszük, 
és továbbra is szilárdak maradunk és kitartunk az élet folytatódó 
nehézségei közepette, amennyiben azok a küzdelmek hozzájárulnak 
mások fejlődéséhez és boldogságához, valamint a saját örökkévaló 
szabadulásunkhoz.

Mindannyian el akarunk érni egy bizonyos mértékű nagyságot 
ebben az életben. Sokan már elértek nagy dolgokat, mások azon 
igyekeznek, hogy elérjék a nagyságot. Hadd bátorítsalak benneteket 
a teljesítményre, és arra, hogy eközben emlékezzetek rá, kik vagy-
tok. Ne engedjétek, hogy legyőzzön benneteket az illékony világi 
nagyság. Sok ember veszíti el a lelkét ilyen kísértések során. Nincs 
az az ár, amiért megérné eladni a jó hírneveteket. A valódi nagyság 
hűnek maradni:„Hűek leszünk mindig atyáink hitéhez, [a]z igaz-
sághoz, melyért mártírok haltak meg” (Himnuszok [1985], 166. sz.).

Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszerű, észrevétlen és elfele-
dett hős van közöttünk. Azokról beszélek, akik közületek csendesen 
és következetesen azokat a dolgokat teszik, melyeket tenniük kell. 
Azokról beszélek, akik mindig jelen vannak és mindig készen állnak. 
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Annak az édesanyának a nem mindennapi hősiességére utalok, 
aki óráról órára, nappal és éjjel a beteg gyermeke mellett marad és 
ápolja, miközben a férje munkában van vagy tanul. Az önkéntes 
véradókat vagy az időseket segítő önkénteseket is beleszámítom. 
Azokra gondolok, akik közületek hithűen teljesítik papsági és egy-
házi feladataikat, és a tanulókra, akik rendszeresen írnak haza, hogy 
megköszönjék szüleik szeretetét és támogatását.

Azokról is beszélek, akik hitet és az evangélium szerinti élet iránti 
vágyat ültetnek el másokban; akik tevékenyen dolgoznak mások 
életének építésén és alakításán, testileg, közösségileg és lelkileg 
egyaránt. Azokra utalok, akik becsületesek és kedvesek és dolgosak 
a mindennapi feladataik során, de akik egyúttal a Mester szolgái és 
juhainak pásztorai is.

Mármost én nem szeretném lekicsinyelni a világ nagyszerű ered-
ményeit, melyek oly sok lehetőséget biztosítanak számunkra, és 
amelyek kultúrát és rendet és izgalmat visznek az életünkbe. Csu-
pán arra utalok, hogy meg kell próbálnunk világosabban azokra a 
dolgokra összpontosítani, amelyek a legnagyobb értékkel bírnak. 
Emlékeztek, a Szabadító jelentette ki, hogy „a ki a nagyobb közöt-
tetek, legyen a ti szolgátok” (Máté 23:11).7

5
A valódi nagyság következetes, apró és olykor 

hétköznapi lépéseket igényel, hosszú időn keresztül.

Mindannyian láttunk már hirtelen – szinte egy nap alatt – meg-
gazdagodó, sikeressé váló embereket. Hiszem azonban, hogy bár 
egyeseket érhet ilyen siker anélkül, hogy előtte hosszan küzdenének 
érte, még sincs olyasmi, hogy azonnali nagyság. A valódi nagyság 
elérése hosszú távú folyamat. Alkalmanként lehetnek benne fenn-
akadások is. A végeredmény talán nem mindig látszik világosan, de 
úgy tűnik, hogy mindig rendszeres, következetes, apró, valamint 
olykor hétköznapi és unalmas lépéseket igényel, hosszú időn ke-
resztül. Mindig emlékeznünk kell rá, hogy az Úr jelentette ki: „…kis 
dolgokból jő elő az, ami nagyszerű” (T&Sz 64:33).

A valódi nagyság soha nem egy véletlenszerű esemény vagy egy-
szeri erőfeszítés, teljesítmény eredménye. A nagyság jellemfejlődést 
igényel. Helyes döntések sokaságát igényli a jó és gonosz közti 
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mindennapi választások során. Erről beszélt Boyd K. Packer elder, 
amikor ezt mondta: „Az évek során ezek az apró döntések egymásba 
fonódnak, és világosan megmutatják, hogy mit tartunk értékesnek” 
(Ensign, Nov. 1980, p. 21.). Azok a döntések azt is világosan meg 
fogják mutatni, hogy milyenek vagyunk.8

6
Gyakran a hétköznapi feladatok vannak a 

legnagyobb pozitív hatással másokra.

Amikor kiértékeljük az életünket, fontos, hogy ne csak az ered-
ményeinkre tekintsünk, hanem azon körülményekre is, melyek 
közepette munkálkodtunk. Mindannyian különbözőek és egye-
diek vagyunk; mindannyian más- más pontról indultunk az élet 
versenyében; mindannyiunkban egyedi módokon ötvöződnek a 
tehetségek és a készségek; mindannyiunknak megvannak a saját 
kihívásaink és korlátaink, melyekkel meg kell küzdenünk. Így te-
hát a saját magunkról és a teljesítményünkről alkotott ítéletünkben 
nemcsak az eredményeink mértékét vagy terjedelmét, illetve azok 
mennyiségét kell figyelembe vennünk: figyelembe kell vennünk az 
azokat övező körülményeket, valamint az erőfeszítéseink másokra 
gyakorolt hatását is.

Saját kiértékelésünk ezen utóbbi vonatkozása – életünknek má-
sok életére gyakorolt hatása – segít nekünk megérteni, miért kell 
oly nagyra értékelni az életben végzett némely mindennapos, hét-
köznapi munkát. Gyakran éppen az általunk elvégzett hétköznapi 
feladatok vannak a legnagyobb pozitív hatással mások életére, össze-
hasonlítva azokkal a dolgokkal, melyeket a világ oly gyakran társít 
a nagysághoz.9

7
Az Isten által fontosnak rendelt dolgok 

megtétele valódi nagysághoz fog vezetni.

Úgy tűnik számomra, hogy az a fajta nagyság, melyre Mennyei 
Atyánk szeretné, ha törekednénk, karnyújtásnyira van mindazok 
számára, akik az evangélium hálójában vannak. Korlátlan számú 
lehetőségünk van arra, hogy megtegyük azt a sok egyszerű és apró 
dolgot, melyek végül naggyá tesznek bennünket. Azok számára, 



1 1 .  f e J e z e t

170

akik a családjuk, más emberek és az Úr iránti szolgálatnak és áldo-
zatnak szentelték az életüket, a legjobb tanács az, hogy tegyenek 
ugyanabból még többet.

Azok számára, akik oly sok csendes de jelentőségteljes módon 
mozdítják előre az Úr munkáját; azok számára, akik a föld sóját és 
a világ erősségét és az egyes nemzetek gerincét alkotják – felétek 
csupán a csodálatunkat szeretnénk kifejezni. Ha mindvégig kitar-
totok, és ha hősiesek vagytok a Jézusról vallott bizonyságotokban, 
valódi nagyságot fogtok elérni, és egy napon majd Mennyei Atyánk 
társaságában élhettek.

Ahogyan Joseph F. Smith elnök mondta: „Ne igyekezzünk azon, 
hogy mesterséges élettel cseréljük fel a valódit.” (Juvenile Instruc
tor, 15 Dec. 1905, p. 753.) Emlékezzünk arra, hogy az Isten által 
fontosnak és szükségesnek és nélkülözhetetlennek rendelt dolgok 
megtétele – még ha a világ talán lényegtelennek és jelentéktelennek 
látja is azokat – végül valódi nagysághoz fog vezetni.

Igyekeznünk kell emlékezni Pál apostol szavaira, különösen ak-
kor, amikor boldogtalansággal tölt el az életünk, és úgy érezzük, 
hogy nem értük el a nagyság semmilyen formáját. Ezt írta:

„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen- igen nagy örök 
dicsőséget szerez nékünk;

Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2 
Kor. 4:17–18).

A kis dolgok jelentősek. Nem a farizeus által adományozott 
összegre emlékszünk, hanem az özvegyasszony két fillérére; nem 
a filiszteus sereg hatalmára és erejére, hanem Dávid bátorságára és 
meggyőződésére.

Kívánom, hogy soha ne csüggedjünk el azon mindennapi fela-
datok elvégzésében, melyeket Isten rendelt el „az emberek közös 
sorsaként.” 10
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért zavarodunk néha össze annak megítélésében, hogy mi a 

valódi nagyság? (Lásd 1. szakasz.) Miért eredményezi a nagyság 
világ szerinti meghatározása azt, hogy egyesek beteljesületlennek 
és boldogtalannak érzik magukat?

• Miben különbözik a valódi nagyság Hunter elnök szerinti meg-
határozása a világétól? (Lásd 2. szakasz.) Hogyan segíthet neked 
a valódi nagyság e meghatározása az életed során? Gondolkodj 
el néhány olyan konkrét „kis dologról”, amelyekre jó lenne több 
időt és figyelmet fordítani.

• Mi ragad meg téged a Joseph Smith által tett apró szolgálatokban, 
ahogyan azokról a 3. szakaszban olvashatsz? A szolgálatnak milyen 
kis cselekedetei áldottak meg téged?

• Tekintsd át a 4. szakaszban felsorolt példákat arra, hogy miből áll a 
valódi nagyság. Láttál már olyat, hogy az emberek ilyen módokon 
tanúsítottak valódi nagyságot? Mikor?

• Mit tanulhatunk az 5. szakaszban lévő tanításokból a valódi nagy-
ság elérésének mikéntjéről?

• Milyen példákat láttál arra, hogy „az általunk elvégzett hétköznapi 
feladatok vannak a legnagyobb pozitív hatással mások életére”? 
(Lásd 6. szakasz.)

• Elmélkedj Hunter elnöknek a 7. szakaszban lévő tanításain. Miként 
eredményez valódi nagyságot a szolgálat és az áldozat? Miként 
segít nekünk a valódi nagyság elérésében, ha bátrak vagyunk a 
Jézus Krisztusról való bizonyságunkban?

Kapcsolódó szentírások
1 Sámuel 16:7; 1 Timótheus 4:12; Móziás 2:17; Alma 17:24–25; 

37:6; Moróni 10:32; T&Sz 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

Tanítási segédlet
„Amint imádságos lélekkel készülsz a tanításra, [az oda] vezethet, 

hogy bizonyos tantételeket kihangsúlyozz. Jobban megértheted, 
hogy miként mutass be bizonyos elképzeléseket. Az… élet [egy-
szerű] tevékenységeiben példákat, szemléltető leckéket és sugalmazó 
történeteket fedezhetsz fel… Késztetést érezhetsz arra, hogy felkérj 
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egy bizonyos személyt, hogy segítsen az órán. Eszedbe juthat egy 
személyes élmény, [amelyet] megoszthatsz” (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 47–48.).

Jegyzetek
 1. “What Is True Greatness?” Ensign, Sept. 

1987, 71.
 2. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 

Man of God,” Ensign, Apr. 1995, 28.
 3. “President Howard W. Hunter: The 

Lord’s ‘Good and Faithful Servant,’ ” 
Ensign, Apr. 1995, 9, 16.

 4. “What Is True Greatness?” 70.

 5. “What Is True Greatness?” 70–71.
 6. “What Is True Greatness?” 71.
 7. “What Is True Greatness?” 71–72.
 8. “What Is True Greatness?” 72.
 9. “What Is True Greatness?” 72.
 10. “What Is True Greatness?” 72.
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Jöjjetek vissza és lakmározzatok 
az Úr asztalánál

„Nyújtsátok ki karotokat a kevésbé tevékenyek felé, 
és éljétek át az örömöt, amelyben részetek lesz úgy 

nektek, mint az általatok megsegítetteknek…”

Howard W. Hunter életéből
Egy nappal azután, hogy az egyház elnöke lett, Howard W. Hunter 
szeretetteljesen meghívta azokat az egyháztagokat, akik nem voltak 
tevékenyek a részvételben:

„Azoknak, akik vétkeztek vagy akiket megsértettek, azt mond-
juk, jöjjetek vissza. Azoknak, akik megbántva érzik magukat és 
küszködnek és félnek, azt mondjuk, hadd álljunk veletek, és hadd 
szárítsuk fel a könnyeiteket. Azoknak, akik össze vannak zavarodva, 
és minden oldalról tévedések ostromolják őket, azt mondjuk, jöjjetek 
a minden igazság Istenéhez és a folytonos kinyilatkoztatás egyhá-
zához. Jöjjetek vissza. Álljatok velünk. Haladjatok tovább. Legyetek 
hívőek. Minden jó, és minden jó lesz. Lakmározzatok Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában számotokra terített 
asztalnál, és törekedjetek annak a Jó Pásztornak a követésére, aki 
elkészítette azt. Legyen reménységetek, fejtsetek ki hitet, fogadjátok 
be – és adjátok ti is – a jószívűséget, Krisztus tiszta szeretetét.” 1

Néhány hónappal később, az egyház elnökeként mondott első 
általános konferenciai beszédében Hunter elnök kifejtette, hogy su-
galmazást érez e hangsúlyos felhívás fenntartására. „Jöjjetek vissza! 
– mondta ismét. – Értsétek szó szerint [a Szabadító] meghívását, 
vagyis hogy »jer, kövess engem«. […] Ő az egyetlen biztos út; Ő a 
világ világossága.” 2

Az élete során Hunter elnök sok egyháztagnak segített ismét te-
vékennyé válni. Így idézte fel fiatal felnőttkora egyik ilyen élményét:
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„mindannyiunknak újra és újra el kellene olvasnunk az 
elveszett bárány példázatát… remélem, hogy ezen példabeszéd 

üzenete mindannyiunk szívében nyomot hagy majd.”
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„Az egyházközségem püspöke engem jelölt ki egyházközségi 
tanítónak egy olyan testvérhez, aki azzal dicsekedett, hogy ő a leg-
idősebb diakónus az egyházban. Akkoriban a házitanítás megfelelője 
az egyházközségi tanítás volt. A testvér gondja az volt, hogy szeretett 
vasárnaponként golfozni. Csüggesztő volt úgy találkozni vele és a 
feleségével hónapról hónapra, hogy nem látszott a fejlődésnek sem-
miféle jele. Végül azonban sikerült megtalálni azt a megfelelő szót, 
amely egy fogékony húrt pendített meg benne. Ez a szó a szövetség 
volt. Ezt kérdeztük tőle: »Mit jelent számodra a keresztelés szövet-
sége?« Az arckifejezése megváltozott, és akkor először megláttuk a 
komoly oldalát is. Idővel azután elkezdett járni az óráinkra, felhagyott 
a golfozással, és elvitte a feleségét a templomba.” 3

Howard W. Hunter tanításai
1

Az elveszett bárány példázata arra tanít 
bennünket, hogy kutassuk az elveszetteket.

Az Első Elnökség jelentőségteljes felkérést [intézett] az egyház 
tagjaihoz…:

„Azoknak, akik többé már nem tevékenyek, és azoknak, akik 
bírálattal élnek, azt mondjuk: »Jöjjetek vissza. Jöjjetek vissza és lak-
mározzatok az Úr asztalánál, és ízleljétek meg ismét a szentek kö-
zösségének elégedettséget nyújtó gyümölcseit.«

Biztosak vagyunk abban, hogy sokan vágyakoznak visszatérni, 
de kínosnak érzik megtenni azt. Biztosítunk benneteket, hogy ki-
tárt karok fogadnak és szolgálatkész kezek segítenek majd titeket.” 
(Ensign, March 1986, p. 88.)

Úgy vélem, hogy mindannyiunkra mély benyomást tett ez a nagy-
lelkű felhívás. Hasonlatos volt ez ahhoz, amit Alma szögezett le a 
Mormon könyvében az Úr által adott felhívással kapcsolatban. Alma 
ezt mondta:

„Íme, ő minden emberhez felhívást intéz, mert ki van nyújtva 
feléjük az irgalom karja, és ő így szól: Tartsatok bűnbánatot, és én 
majd befogadlak benneteket.
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Igen, ezt mondja: Jöjjetek hozzám, és vesztek az élet fájának 
gyümölcséből; igen, szabadon esztek és isztok az élet kenyeréből 
és az élet vizéből;

Igen, jöjjetek hozzám, hozzatok igazlelkű cselekedeteket…” (Alma 
5:33–35).

Mindannyiunknak újra és újra el kellene olvasnunk az elveszett 
bárány példázatát, amely Lukács tizenötödik fejezetében található, 
a negyedik verssel kezdődően.

„Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet 
azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, 
és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?

És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.

És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván 
nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, 
a mely elveszett vala” [Lukács 15:4–6]. […]

Joseph Smith próféta jelentősen megváltoztatta az egyik verset a 
Joseph Smith fordításban. Az így szól: „Melyik ember az közületek, 
a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja 
ott a kilenczvenkilenczet, és nem megy a pusztába az elveszett után, 
mígnem megtalálja azt?” ( JSF Lukács 15:4; kiemelés hozzáadva).

Az a fordítás arra utal, hogy a pásztor biztonságban hagyja hátra 
a nyáját, és kimegy a pusztába – vagyis kimegy a világba az eltévedt 
ember után. Honnan tévedt el? Attól a nyájtól tévedt el, ahol véde-
lem és biztonság van. Remélem, hogy ezen példabeszéd üzenete 
mindannyiunk szívében nyomot hagy majd.4

2
Az Úr azt várja tőlünk, hogy az Ő juhászbojtárai 

legyünk, és segítsünk visszahozni azokat, 
akik küszködnek vagy eltévedtek.

Mit tegyünk, hogy megsegítsük azokat, akik eltévedtek a 
pusztában?

Mivel a Mester a kilencvenkilenc hátrahagyásáról beszélt, és 
az egyetlen elveszett kereséséről a pusztában; továbbá, mivel az 
Első Elnökség azt a felhívást intézte azokhoz, akik többé már nem 
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tevékenyek, és azokhoz, akik bírálattal élnek, hogy „jöjjetek vissza”, 
ezért arra hívunk benneteket, hogy kapcsolódjatok be a lelkek 
megmentésébe. Nyújtsátok ki karotokat a kevésbé tevékenyek felé, 
és éljétek át az örömöt, amelyben részetek lesz úgy nektek, mint 
az általatok megsegítetteknek, ha ti is részt vesztek és ők is részt 
vesznek azon meghívások tolmácsolásában, hogy [a távol lévők] 
jöjjenek vissza és lakmározzanak az Úr asztalánál.

Az Úr, a mi Jó Pásztorunk, azt várja tőlünk, hogy az ő juhászbojtá-
rai legyünk, és segítsünk visszahozni azokat, akik küszködnek vagy 
eltévedtek. Nem mondhatjuk meg nektek, hogy miképpen tegyétek 
ezt, de amikor bekapcsolódtok és sugalmazásra törekedtek, siker 
fogja kísérni az erőfeszítéseiteket a területeiteken, …cövekeitekben 
és egyházközségeitekben. Néhány cövek már reagált a korábbi ké-
résekre, és figyelemre méltó sikerrel járt.

Az ismert himnusz szavai tartalmazzák a Szabadító hozzánk in-
tézett felhívását:

Halld, Ő könyörögve szólít,
Gyengéden esedezik:
„Keresd meg az elveszettet,
Távol a karámtól, kinn!”

Ez a gyakran énekelt himnusz a tőlünk elvárható választ is 
megadja:

„Tégy minket hű [bojtárokká],
Adj igaz szeretetet;
Küldj ki a pusztába minket
Keresni, ki elveszett.”

(Himnuszok, 1985, 142. sz.)

Ha ezt tesszük, örökkévaló áldások érnek bennünket.5

Az elveszettek, a tévelygők és az elkóboroltak keresése az Úr 
munkáját képezi. […] Alma imádságos fohásza jó emlékeztetőül 
szolgál feladatunk szent mivoltát illetően:

„Ó Uram, add meg nekünk, hogy sikerüljön [a lelkeket] ismét 
tehozzád vezetnünk Krisztusban.

Íme, Ó Uram, értékes az ő lelkük…” (Alma 31:34–35).6
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3
Fő célunk, hogy segítsünk az embereknek 

visszatérni Isten színe elé.

Az évek során az egyház nagyszabású erőfeszítéseket tett a ke-
vésbé tevékenyek visszahozásáért. […] És milyen célból? Azért, hogy 
megmentsük a fivéreink és nővéreink lelkét, és gondoskodjunk arról, 
hogy részesüljenek a felmagasztosulás szertartásaiban.

Amikor cövekelnökként szolgáltam a Los Angeles- i területen, a 
tanácsosaimmal arra kértük a hozzánk tartozó püspököket, hogy 
gondosan válasszanak ki négy vagy öt olyan házaspárt, akik tovább 
szerettek volna fejlődni az egyházban. Egyesek kevésbé tevékenyek 
voltak, mások új megtértek, de mindannyian a lelki fejlődésre tö-
rekedtek. Összegyűjtöttük őket egy cöveki képzésre, és az evangé-
liumot tanítottuk nekik. A templom kiemelése helyett a Mennyei 
Atyánkkal és a Fiával, Jézus Krisztussal ápolt jobb kapcsolatra he-
lyeztük a hangsúlyt. A gondos kiválasztási folyamatunk biztosította a 
sikert, és e párok többsége tevékennyé vált és elment a templomba.

Hadd osszak meg [egy másik] példát. […] Volt az egyik egyház-
községben egy testvér, aki semmilyen gyűlésen nem vett részt. A 
felesége nem volt egyháztag, és valamelyest ellenséges is volt, tehát 

„Ó uram, add meg nekünk, hogy sikerüljön [a lelkeket] 
ismét tehozzád vezetnünk Krisztusban. Íme, Ó uram, 

értékes az ő lelkük…” (alma 31:34–35).
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nem küldhettünk hozzájuk házitanítókat. A püspök azzal kereste 
meg ezt a testvért, hogy az illetőnek egy olyan kapcsolata van a 
Szabadítóval, amelyet szükséges lenne kiterjesztenie és kibővítenie. 
A testvér elmagyarázta a nem egyháztag feleségével kapcsolatos 
gondját, így a püspök vele is beszélt. Ugyanazt hangsúlyozta, 
vagyis azt az Úrral ápolt kapcsolatot, melyet ki kellett terjeszteni. 
Ő továbbra sem volt fogadókész, de örömmel hallotta, hogy az 
utolsó napi szentek hisznek Krisztusban, így végül részben enyhült 
az ellenállása.

A siker nem érkezett azonnal, de akik látogatták őket az ottho-
nukban, mindig kihangsúlyozták a házaspár kapcsolatát az Úrral. 
Idővel a feleség is barátságossá vált, végül pedig beleegyezett, hogy 
a férjével együtt részt vegyen azon a cöveki képzésen, melyet a 
főtanács tagjai tartottak. Kihangsúlyoztuk a kereszteléskor kötött 
szövetséget, és a többi szövetséget. A feleség idővel az egyház tagja 
lett, a férj pedig eredményes papsági vezető. […]

Nagy benyomást tett rám a Mormon könyve címlapján szereplő 
azon kijelentés, mely szerint a szent könyv egyik célja, „hogy [Izráel 
háza az utolsó időkben] ismerhess[e] az Úr szövetségeit ”. (Kiemelés 
hozzáadva.) Cövekelnökségként arra éreztünk sugalmazást, hogy 
ezt hangsúlyozzuk ki a kevésbé tevékenyek számára. Igyekeztünk 
azon az alapon megszólítani őket, hogy milyen fontosak az Úrral 
kötött szövetségeik; azután a keresztelési szövetség és a többi olyan 
szövetség fontosságáról tanítottuk őket, melyeket megköthetnek 
azért, hogy azok örökkévaló családként egyesítsék őket.7

Az egyház helyi szintű gördülékeny működésének egyetlen ren-
deltetése, hogy jogosulttá tegye az egyéneket visszatérni Isten színe 
elé. Ez csak úgy érhető el, ha részesülnek a szertartásokban, és 
templomi szövetségeket kötnek.8

Erőfeszítéseink arra irányulnak, hogy az egész emberiség részére 
elérhetővé tegyük az evangélium szabadító szövetségeit és szertar-
tásait – a nem egyháztagok részére a misszionáriusi erőfeszítéseink 
révén, a kevésbé tevékeny egyháztagok részére a barátkozási és 
aktiválási erőfeszítések révén, a tevékeny egyháztagok részére az 
egyházi részvétel és szolgálat révén, a fátyolon túlra távozottak ré-
szére pedig a halottak megváltásának munkája révén.9
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Minden egyes egyháztag esetében egyetlen cél felé haladunk. Ez 
pedig az, hogy mindenki részesüljön az evangélium szertartásaiban, 
és szövetségeket kössön Mennyei Atyánkkal, hogy visszatérhesse-
nek a színe elé. Ez a mi nagyszabású célunk. A szertartások és a 
szövetségek jelentik az eszközöket azon isteni természet eléréséhez, 
amely ismét visszavisz bennünket a színe elé. […]

Tartsátok észben a célt: arra hívni mindenkit, hogy jöjjenek 
Krisztushoz. […]

Fivéreim és nővéreim, bizonyságomat teszem az ő isteniségéről és 
azon hatalmáról, hogy megszabadítsa azokat, akik megtört szívvel 
és töredelmes lélekkel jönnek hozzá. A szertartások és az ő Szent 
Lelke által minden egyes ember megtisztulhat.10

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hunter elnök arra buzdít minden egyháztagot, hogy újra és újra 

olvassa el az elveszett bárány példázatát (lásd 1. szakasz; Lukács 
15:4–7). Milyen mondanivalókat szűrtél le a példázatból és az első 
szakaszban található más tanításokból? Gondold át, hogyan vezet-
hetnek téged ezek a tanítások az egyházban való szolgálatod során.

• Mik a feladataink az Úr juhászbojtáraiként? (Lásd 2. szakasz.) 
Hogyan segíthetünk az embereknek ismét tevékennyé válni az 
egyházban? Milyen áldásokban részesültél (vagy részesült egy 
ismerősöd) egy olyan személy révén, aki kinyújtotta feléd a kezét, 
amikor azok közé tartoztál, akik „küszködnek vagy eltévedtek”?

• Mit tanulhatunk azokból a történetekből, melyeket Hunter elnök 
a 3. szakaszban említ? Miként segíthet a szövetségek kihangsú-
lyozása az egyháztagoknak ismét tevékennyé válni?

Kapcsolódó szentírások
Ezékiel 34:1–16; Lukács 15:11–32; János 10:1–16, 26–28; 13:35; 

1 János 1:7; Móziás 18:8–10; Hélamán 6:3; 3 Nefi 18:32; Moróni 
6:4–6; T&Sz 38:24
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Tanulmányi segédlet
A tantétel olyan igazság, amely irányítja döntéseinket és tettein-

ket. „Miközben olvasol, kérdezd meg magadtól: »Mely evangéliumi 
tantételt tanítja ez a rész? Miként alkalmazhatom ezt az életemben?«” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 17.).

Jegyzetek
 1. In Jay M. Todd, “President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church,” Ensign, July 1994, 5.

 2. “Exceeding Great and Precious Promi-
ses,” Ensign, Nov. 1994, 8.

 3. “Make Us Thy True Undershepherds,” 
Ensign, Sept. 1986, 9.

 4. “Make Us Thy True Undershepherds,” 
7–8.

 5. “Make Us Thy True Undershepherds,” 9.

 6. “The Mission of the Church” (address 
given at the regional representatives’ 
seminar, Mar. 30, 1990), 4.

 7. “Make Us Thy True Undershepherds,” 
8–9.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 218.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
245–46.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 218.
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az arizonai mesa templom, ahol Howard w. Hunter 
elnököt a szüleihez pecsételték 1953- ban.
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1 3 .  F E J E Z E T

A templom – egyháztagságunk 
nagyszerű jelképe

„Az szívem legmélyebb vágya, hogy az egyház minden 
tagja érdemes legyen belépni a templomba.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter édesanyja egész életében az egyház hithű 
tagja volt, édesapja viszont csak azután keresztelkedett meg, hogy 
Howard 19 éves lett. Évekkel később, amikor Howard Kaliforniá-
ban volt cövekelnök, a cövek tagjai az Arizonai Mesa templomba 
utaztak templomi munkát végezni. A szertartások kezdete előtt a 
templomelnök arra kérte, hogy szóljon a kápolnában összegyűltek-
hez. Ez Hunter elnök 46. születésnapján volt. Később ezt írta erről 
az élményről:

„Mialatt a gyülekezethez beszéltem, …bejött a kápolnába édes-
apám és édesanyám, fehérbe öltözve. Fogalmam sem volt, hogy 
édesapám már felkészült a templomi áldásaira, habár Anya már egy 
ideje izgatottan várta ezt. Annyira elárasztottak az érzelmek, hogy 
képtelen voltam tovább beszélni. Pierce elnök [a templomelnök] 
mellém lépett és elmagyarázta a megszakítás okát. Amikor édes-
apám és édesanyám eljöttek a templomba azon a reggelen, azt 
kérték az elnöktől, hogy ne említse nekem, hogy ott vannak, mert 
azt szerették volna, hogy születésnapi meglepetés legyen. Ez egy 
olyan születésnap volt, amelyet soha nem felejtettem el, mert azon 
a napon felruházták őket, nekem pedig az a kiváltság adatott, hogy 
tanúja lehettem az egybepecsételésüknek, amely után hozzájuk 
pecsételtek engem.” 1

Valamivel több mint 40 évvel később, amikor Howard W. Hunter 
először szólt nyilvánosan az egyház elnökeként, elsődleges üze-
netei közé tartozott az, hogy az egyháztagok nagyobb odaadással 
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törekedjenek a templom áldásaira.2 Ezt az üzenetet egész elnöki 
szolgálata során folyamatosan hangsúlyozta. A Nauvoo templom 
helyszínén tartott 1994. júniusi beszédében ezt mondta:

„[E] hónap elején azzal kezdtem a szolgálatomat, hogy hangot 
adtam mélységes vágyamnak, mely szerint egyre több és több egy-
háztag váljon érdemessé a templomra. Ahogyan Joseph [Smith] 
napjaiban is, a királyság egész világon való felépítésének kulcsa 
az, hogy legyenek érdemes és felruházott egyháztagok. A temp-
lomi érdemesség biztosítja, hogy életünk összhangban legyen az 
Úr akaratával, és rá legyünk hangolódva arra, hogy megkapjuk az 
Ő iránymutatását az életünkben.” 3

Néhány hónappal később, 1995. januárjában, Hunter elnök utolsó 
nyilvános tevékenysége a Utahi Bountiful templom felszentelése volt. 
A felszentelési imában azt kérte, hogy a templom áldásai gazdagabbá 
tegyék mindazok életét, akik oda belépnek:

„Alázattal imádkozunk, hogy elfogadd ezt az építményt, és add, 
hogy a te áldásaid rajta legyenek. Add, hogy a lelked jelen legyen 
és irányt mutasson mindazoknak, akik itt szolgálnak, hogy szentség 
diadalmaskodjék minden helyiségben. Kívánom, hogy mindenki, 
aki ide belép, ártatlan kezű és tiszta szívű legyen. Kívánom, hogy 
épüljenek a hitükben, és a békesség érzetével távozzanak, dicsérve 
a te szent nevedet. […]

Kívánom, hogy ez a ház a béke lelkiségét nyújtsa mindazoknak, 
akik szemrevételezik fenségét, különösképpen pedig azoknak, akik 
a saját szent szertartásaikért és a fátyolon túl lévő szeretteikért vég-
zendő munka céljából lépnek be. Hadd érezzék a te isteni szeretete-
det és irgalmadat. Kívánom, hogy kiváltságukban legyen kijelenteni, 
ahogyan azt a régi zsoltáríró tette: »A kik együtt édes bizalomban 
éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.«

Miközben felszenteljük e szent építményt, a mi saját életünket is 
újraszenteljük neked és a te munkádnak.” 4
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Howard W. Hunter tanításai
1

Arra buzdítanak bennünket, hogy tegyük a 
templomot egyháztagságunk nagyszerű jelképévé.

Abban az időben, amikor elhívtak engem e szent hivatalba [az 
egyház elnökének], az egyház minden tagja meghívást kapott arra, 
hogy az Úr templomát egyháztagságuk nagyszerű jelképévé és leg-
szentebb szövetségeik mindenek feletti helyszínévé tegyék.

Amikor a templomon gondolkodom, e szavak jutnak eszembe:

„A templom a tanítás helye, ahol mélyreható igazságok bontakoz-
nak ki Isten királyságát illetően. Ez a békesség helye, ahol az elmék 
a lélek dolgaira összpontosíthatnak, és a világ aggodalmait félre lehet 
tenni. A templomban szövetségeket kötünk, hogy betartjuk Isten tör-
vényeit, nekünk pedig ígéreteket tesznek, mindig a hithűségünktől 
függőket, melyek az örökkévalóságba nyúlnak” (The Priesthood and 
You, Melchizedek Priesthood Lessons—1966, Salt Lake City: The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1966, p. 293).

Maga az Úr az, aki a nekünk adott kinyilatkoztatásaiban a temp-
lomot nagyszerű jelképpé tette az egyház tagjai számára. Gondol-
kozzunk el azon a magatartáson és igazlelkű viselkedésen, melyre 
az Úr utalt Joseph Smith próféta által a kirtlandi szenteknek adott 
tanácsában, amikor a templom felépítésére készültek. Ez a tanácsa 
még mindig érvényben van:

»Szerveződjetek; készítsetek elő minden szükséges dolgot; és ala-
pítsatok meg egy házat, méghozzá az ima házát, a böjtölés házát, a 
hit házát, a tanulás házát, a dicsőség házát, a rend házát, Isten házát« 
(T&Sz 88:119). Vajon ez a hozzáállás és magatartás valóban tükrözi 
azt, amire közülünk mindenki vágyik és törekszik? […]

[A]hhoz, hogy a templom tényleg jelkép legyen számunkra, muszáj 
vágynunk arra, hogy ez így legyen. Érdemesen kell éljünk arra, hogy 
beléphessünk a templomba. Be kell tartanunk az Urunk parancso-
latait. Ha az életünket a Mester életének mintájára tudjuk alakítani, 
és az Ő tanítását és példáját a saját legfőbb mintánkká tudjuk tenni, 
akkor nem fogjuk nehéznek találni azt, hogy érdemesek legyünk a 
templomra, hogy következetesek és hűek legyünk az élet minden 
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területén, hiszen a viselkedés és a hit egységes, szent mércéjének 
leszünk elkötelezve. Otthon vagy a piacon, az iskolában vagy az 
iskolát rég magunk mögött tudva, teljesen egyedül vagy egy sereg 
más emberrel összehangoltan cselekedve, az utunk világos lesz, 
mércéink pedig nyilvánvalóak lesznek.

Az a képesség, hogy valaki kiálljon az elvei mellett, hogy tisz-
tességgel és hittel éljen a hitelveinek megfelelően – ez az, ami szá-
mít. Az igaz tantétel iránti ezen odaadás – az egyéni életünkben, 
az otthonunkban és a családunkban, és minden helyen, ahol más 
emberekkel találkozunk és hatással vagyunk rájuk –, ez az odaadás 
az, amit végső soron Isten kér tőlünk. Ez elkötelezettséget igényel – 
teljes lényünkből fakadó, mélységesen elhatározott, örökkévalóan 
becsben tartott elkötelezettséget az Istentől adott parancsolatokban 
foglalt tantételek mellett, amelyekről tudjuk, hogy igazak. Ha iga-
zak és hűek leszünk az Úr tantételeihez, akkor mindig érdemesek 
leszünk a templomra, és az Úr és az Ő szent templomai lesznek az 
Ővele való tanítványságunk nagyszerű jelképei.5

2
Mindegyikünknek törekednie kell arra, hogy 

érdemesek legyünk a templomi ajánlás elnyerésére.

Az szívem legmélyebb vágya, hogy az egyház minden tagja ér-
demes legyen belépni a templomba. Kedves lenne az Úr előtt, ha 
minden felnőtt egyháztag érdemes lenne egy érvényes templomi 
ajánlásra (és lenne is nála). Azok a dolgok, amelyeket a templomi 
ajánlásra való érdemesség érdekében kell tennünk vagy elkerül-
nünk, pont azok a dolgok, amelyek biztosítják, hogy egyénekként 
és családokként is boldogok legyünk.6

Mennyei Atyánk világosan felvázolta, hogy mindazoknak, akik 
belépnek a templomba, tisztáknak és menteseknek kell lenniük a 
világ bűneitől. Ezt mondta: „És amennyiben népem házat épít nekem, 
az Úr nevében, és semmi tisztátalan dolgot nem enged be oda, hogy 
meg ne rontasson, akkor dicsőségem nyugszik majd rajta; […] De 
ha megrontatik, akkor én nem jövök oda, és dicsőségem nem lesz 
ott; mert szentségtelen templomokba nem jövök” (T&Sz 97:15, 17).

Talán érdekesnek fogjátok találni, hogy régebben az egyház el-
nöke írt alá minden egyes templomi ajánlást. Ennyire fontosnak 
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tartották a korai elnökök a templomi belépésre való érdemességet. 
1891- ben a felelősség átkerült a püspökökre és cövekelnökökre, 
akik több kérdést is feltesznek nektek a templomi ajánlásra való 
érdemességeteket illetően. Tudnotok kell, mit várnak tőletek ahhoz, 
hogy jogosulttá váljatok egy templomi ajánlásra.

Hinnetek kell Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az ő Fiában, 
Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Hinnetek kell abban, 
hogy ez az ő szent és isteni munkájuk. Buzdítunk benneteket, hogy 
naponta munkálkodjatok a Mennyei Atyánkról és az Úr Jézus Krisz-
tusról való bizonyságotok építésén. Az a Lélek, amelyet éreztek, az 
a Szentlélek, aki bizonyságot tesz nektek az ő valóságosságukról. 
Később, a templomban, további tudást fogtok szerezni az Istenségről 
a kinyilatkoztatott tanítás és szertartások révén.

Támogatnotok kell az általános felhatalmazottakat és az egyház 
helyi felhatalmazottait. Amikor e vezetők nevének elhangzásakor 
derékszögben felemelitek karotokat, azt jelzitek, hogy támogatni 
fogjátok őket a feladataikban és a nektek adott tanácsaikban.

Ez nem a tiszteletadás kifejezése azok iránt, akiket az Úr elnökölni 
hívott el, hanem annak a ténynek az elismerése, hogy Isten prófétákat, 

„[a püspökök és cövekelnökök] több kérdést is feltesznek nektek 
a templomi ajánlásra való érdemességeteket illetően.”
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látnokokat és kinyilatkoztatókat, továbbá más általános felhatalmazot-
takat hívott el. Ez egy elkötelezettség aziránt, hogy követni fogod az 
útmutatásokat, amelyek az egyház elnöklő tisztségviselőitől érkeznek. 
Szintúgy hűséggel kell viseltess a püspök és a cövekelnök és más 
egyházi vezetők iránt. A felhatalmazottak támogatásának elmulasztása 
összeegyeztethetetlen a templomban való szolgálattal.

Erkölcsileg tisztának kell lenned ahhoz, hogy belépj a szent temp
lomba. A nemi erényesség törvénye azt követeli meg tőletek, hogy ki-
zárólag a férjetekkel vagy feleségetekkel legyen nemi kapcsolatotok. 
Különösképpen buzdítunk benneteket arra, hogy őrizkedjetek Sátán 
azon csábításaitól, melyek beszennyeznék erkölcsi tisztaságotokat.

Gondoskodnotok kell arról, hogy ne legyen semmi a családtagjai
tokkal ápolt viszonyotokban, ami ne lenne összhangban az egyház 
tanításaival. Különösképpen buzdít[juk a fiatalokat], hogy igazlelkű-
ségben engedelmeskedje[nek] a szülei[knek]. A szülőknek ébereknek 
kell lenniük, biztosítandó, hogy a családtagjaikkal ápolt viszonyuk 
összhangban van az evangélium tanításaival, és annak soha nem 
része a bántalmazás vagy elhanyagolás.

A templomi belépéshez őszintének kell lennetek a másokkal való 
érintkezéseitekben. Utolsó napi szentekként van egy szent kötele-
zettségünk, mely szerint soha nem lehetünk csalárdak vagy becs-
telenek. Alapvető tisztességünk forog kockán, amikor megszegjük 
ezt a szövetséget.

Ahhoz, hogy jogosulttá váljatok egy templomi ajánlásra, igye
keznetek kell elvégezni az egyházi kötelességeiteket, részt venni az 
úrvacsorai, papsági és egyéb gyűléseken. Igyekeznetek kell továbbá 
engedelmeskedni az evangélium szabályainak, törvényeinek és pa-
rancsolatainak. Tanuljátok meg… elfogadni az elhívásokat és a 
nektek kiszabott egyéb feladatokat. Legyetek tevékeny résztvevők 
az egyházközségeitekben és gyülekezeteitekben, és legyetek azok, 
akikre a vezetőitek támaszkodhatnak.

A templomi belépéshez teljestized fizetőnek kell lennetek, és a Böl
csesség szava szerint kell élnetek. E két parancsolat, mely tanításában 
egyszerű, ám lelki növekedésünkben hatalmas fontossággal bír, 
alapvető az egyéni érdemességünk igazolásához. Sok év tapaszta-
lata azt mutatja, hogy akik hithűen fizetik a tizedüket, és betartják 
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a Bölcsesség szavát, azok rendszerint a templomi belépéshez kap-
csolódó összes egyéb ügyben is hithűek.

Ezek nem olyan dolgok, amelyeket könnyedén szabad venni. Ha 
egyszer érdemesnek találtattunk arra, hogy belépjünk a templomba, 
akkor olyan szertartásokat végzünk, amelyek a legszentebbek mind 
közül, melyeket a földön bárhol is végeznek. Ezek a szertartások az 
örökkévalóság dolgaira irányulnak.7

3
A templomi munka végzése nagy áldásokat 

hoz az egyénekre és a családokra.

Mily dicső dolog, hogy kiváltságunkban áll elmenni a templomba 
a saját áldásainkért. Miután pedig elmentünk a templomba a saját 
áldásainkért, mily dicső kiváltság, hogy azokért is munkálkodhatunk, 
akik előttünk távoztak. A templomi munkának ez a vonatkozása 
önzetlen munka. Mégis, amikor csak templomi munkát végzünk más 
emberekért, ránk is áldás száll vissza. Így hát nem szabad megle-
pődni azon, hogy az Úr igenis azt szeretné, hogy a népe templomba 
igyekvő nép legyen. […]

Ne csak az elhunyt rokonainkért menjünk oda, hanem a templomi 
hódolat személyes áldásáért is, a szentségért és biztonságért, amely 
azok között a megszentelt és felszentelt falak között található. Amikor 
elmegyünk a templomba, gazdagabb és mélyebb tudást szerzünk 
az élet értelméről és az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatának 
jelentőségéről. Tegyük a templomot – a templomi hódolattal és a 
templomi szövetségekkel és a templomi házassággal – legfőbb földi 
célunkká és a legfeljebbvaló halandó élménnyé.8

Templomlátogatásunk több dolgot is megvalósít: eleget teszünk 
az Úr útmutatásainak a saját szertartási munkánk elvégzését illetően, 
megáldjuk a családunkat a pecsételő szertartások révén, és meg-
osztjuk áldásainkat másokkal, amikor megtesszük értük azt, amit 
magukért nem tudnak megtenni. Ezen túlmenően pedig felemeljük 
a saját gondolatainkat, közelebb kerülünk az Úrhoz, megtiszteljük 
[a] papságot, és lelkibbé tesszük az életünket.9

Személyes áldásokban részesülünk, amikor elmegyünk a temp-
lomba. Arról szólva, hogy miként változtatja meg az életünket a 
templomlátogatás, John A. Widtsoe elder kijelentette:
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„A templomi munka… csodálatos lehetőséget nyújt arra, hogy 
életben tartsuk a lelki tudásunkat és erőnket. […] A szent templo-
mokban felfeslik előttünk az örökkévalóság erőteljes távlata: látjuk 
az időt annak végtelen kezdeteitől a vég nélküli végeztéig, és kibon-
takozik előttünk az örök élet előadása. Ekkor világosabban látom 
a helyemet a világegyetem dolgai között, a helyemet Isten céljai 
között; jobban el tudom helyezni magamat ott, ahová tartozom, és 
jobban képes vagyok felmérni és lemérni, elkülöníteni és megszer-
vezni életem általános, hétköznapi kötelességeit, hogy ezáltal a kis 
dolgok ne nyomasszanak engem, és ne vonják el figyelmemet ama 
nagyobb dolgokról, melyeket Isten adott nekünk” (in Conference 
Report, Apr. 1922, pp. 97–98).10

Gondolkodjatok el a Kirtland templom nagyszerű felszentelési 
imájának fenséges tanításain. Ezen imáról Joseph Smith próféta azt 
mondta, hogy kinyilatkoztatás révén kapta. Ez egy olyan ima, amelyre 
továbbra is érkeznek az egyéni válaszaink, a családi válaszaink, és 
a népként kapott válaszaink, köszönhetően azon papsági hatalom-
nak, melyet az Úr azért adott nekünk, hogy a szent templomaiban 
használjuk.

„És most, Szent Atyánk – fohászkodott Joseph Smith próféta –, 
arra kérünk, hogy segíts nekünk, népednek kegyelmeddel…, hogy 
szemedben érdemesnek találtassunk azon ígéretek beteljesedésének 
biztosítására, amelyeket nekünk tettél, a te népednek, a nekünk 
adott kinyilatkoztatásokban;

Hogy dicsőséged megpihenhessen népeden…

És arra kérünk téged, Szent Atyánk, hogy szolgáid hatalmaddal 
felfegyverkezve mehessenek el ebből a házból, és hogy neved rajtuk 
lehessen, és dicsőséged körülöttük, és rá legyenek bízva angyalaidra” 
[T&Sz 109:10–12, 22].11

A templomlátogatás lelkiséget teremt. Ez az egyik legkiválóbb 
rendszer a lelki fejlődésre, mellyel az egyházban rendelkezünk. A 
fiak szívét az atyáikhoz fordítja, az atyák szívét pedig a fiaikhoz (lásd 
Malakiás 4:6). Elősegíti a családi együttérzést és egységet.12
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4
Iparkodjunk a templomba.

Osszuk meg gyermekeinkkel a templomban átélt lelki érzéseinket. 
És tanítsuk nekik buzgóbban és bátrabban azokat a dolgokat, melye-
ket helyénvalóan közölhetünk az Úr házának rendeltetéséről. Legyen 
az otthonotokban egy kép az egyik templomról, hogy a gyermekei-
tek láthassák azt. Tanítsátok őket az Úr házának rendeltetéséről. 
Már egészen fiatalon kezdjenek el készülni arra, hogy elmenjenek 
oda, és hogy érdemesek maradjanak arra az áldásra. Készítsünk fel 
minden misszionáriust arra, hogy érdemesen mehessen templomba, 
és hogy ezt még kiemelkedőbb élménnyé tegye, mint a missziós 
elhívása elnyerését. Készítsünk terveket, és tanítsuk és kérleljük 
gyermekeinket arra, hogy az Úr házában házasodjanak. Erősítsük 
meg nyomatékosabban, mint ahogyan azt a múltban valaha is tettük, 
hogy igenis számít, hogy hol házasodtok, és milyen felhatalmazás 
által nyilvánítanak férjnek és feleségnek benneteket.13

Kedves az Úrnak, ha a fiataljaink érdemesen templomba mennek 
és helyettes általi keresztelést végeznek azokért, akiknek nem volt 
lehetőségük megkeresztelkedni az életük során. Kedves az Úrnak, 
amikor érdemesen templomba megyünk, hogy személyesen meg-
kössük a saját szövetségeinket Ővele, és hogy egybepecsételjenek 
bennünket házaspárokként és családokként. És az is kedves az 
Úrnak, amikor érdemesen templomba megyünk, hogy elvégezzük 
ugyanezen szabadító szertartásokat azokért, akik meghaltak; akik 
közül sokan lelkesen várják, hogy el legyenek végezve e szertartá-
sok a nevükben.14

Titeket, akik még nem részesültetek a templomi áldásaitokban, 
vagy nem birtokoltok érvényes templomi ajánlást, arra szeretnélek 
biztatni alázattal és szeretettel, hogy dolgozzatok annak a napnak 
az elérésén, amikor beléphettek az Úr házába. Ő ezt ígérte a szö-
vetségeikhez hűeknek: „[H]a népem hallgat hangomra, valamint 
szolgáim hangjára, akiket népem vezetésére kijelöltem, akkor íme, 
bizony mondom nektek, nem lesznek elmozdítva a helyükről” (T&Sz 
124:45). [M]egígérem nektek, hogy a személyes lelkiségetek, kap-
csolatotok a férjetekkel vagy feleségetekkel, és a családi kapcsola-
taitok megáldatnak és megerősíttetnek, amikor rendszeresen jártok 
a templomba.15
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Legyünk templomlátogató és templomszerető nép. Iparkodjunk 
olyan gyakran eljutni a templomba, amennyire csak az időnk, anyagi 
lehetőségeink és személyes körülményeink megengedik. Ne csak az 
elhunyt rokonainkért menjünk oda, hanem menjünk oda a temp-
lomi hódolat személyes áldásáért is, a szentségért és biztonságért, 
melyet azok a megszentelt és felszentelt falak nyújtanak. A templom 
gyönyörű hely; a kinyilatkoztatás helye az, a békesség helye az. Az 
Úr háza az. Szent az az Úr számára. Legyen számunkra is szent! 16

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondold át Hunter elnök tanításait az 1. szakaszban. Miként te-

hetjük „az Úr templomát egyháztagságu[nk] nagyszerű jelképévé”?

• Tekintsd át a templomi ajánlás követelményeit, amint azok fel 
lettek vázolva a 2. szakaszban. Hogyan áldott meg téged és a 
családodat az, hogy e követelmények szerint éltek? Miért vagyunk 
kötelesek „tisztáknak és menteseknek [lennünk] a világ bűneitől”, 
amikor belépünk a templomba?

• Tekintsd át Hunter elnök tanításait a templomi munka végzéséből 
fakadó áldásokról (lásd 3. szakasz). Hogyan áldott meg téged és 
a családodat a templomi szertartásokban való részvétel? Miként 
fordíthatnád javadra még teljesebb mértékben a templom áldásait? 
Beszélnél egy olyan alkalomról, amikor lelki erőt vagy útmutatást 
éreztél a templomban? Ha még nem voltál a templomban, gondold 
át, hogyan készülhetnél fel ezen áldás elnyerésére.

• Milyen módokon segíthetünk a gyermekeknek és a fiataloknak a 
templomokról tanulni, és megtanulni szeretetni azokat? (Lásd 4. 
szakasz.) Hogyan segíthetünk a gyerekeknek és fiataloknak arra 
vágyni, hogy az Úr házában házasodjanak? Miért fontos számunkra 
„olyan gyakran eljutni a templomba, amennyire csak az időnk, 
anyagi lehetőségeink és személyes körülményeink megengedik”?

Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok 55:15; Ésaiás 2:2–3; T&Sz 97:12–17; 110:6–10; 124:39–41; 

138:53–54; Kalauz a szentírásokhoz: templom, az Úr háza
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Tanítási segédlet
„Gyakran egy lecke több anyagot fog tartalmazni, mint amennyit 

tanítani tudsz a rendelkezésedre álló időben. Ilyen esetekben válaszd 
ki azt az anyagot, amely a leghasznosabb lesz a tanulóid számára!” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 98.).
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1 4 .  F E J E Z E T

A családtörténeti és templomi 
munka meggyorsítása

„Az Úr bizonyosan támogatni fog bennünket, 
ha a tőlünk telhető legnagyobb erőfeszítéssel 

dolgozunk a családtörténeti kutatásra és templomi 
munkára vonatkozó parancsolat teljesítésén.”

Howard W. Hunter életéből
A családtörténet mindig közel állt Howard W. Hunter elnök szívé-
hez. Gyermekkora óta nagy érdeklődéssel hallgatta az őseiről szóló 
történeteket. Amikor idősebb lett, jelentős időt szentelt családtörté-
nete kutatásának.1 Amikor 1972- ben egyházi megbízásból Európában 
járt, a feleségével Claire- rel olyan dániai helyszínekre látogatott el, 
ahol egykor az ősei éltek. Az egyik faluban ráleltek arra a templomra, 
amelyben Hunter elnök Rasmussen dédapját keresztelték, és amelybe 
a család egykor misére járt. Ez az élmény elmélyítette Hunter elnök 
nagyrabecsülését az anyai ági ősei iránt. Hasonló látogatásokat tett 
Norvégia és Skócia egyes vidékein, ahol más ősei éltek.2

Hunter elnök fia, Richard így idézte fel édesapja családtörténet 
iránti szeretetét:

„Egész életében lelkes kutató volt. Gyakran szakított időt az ügy-
védi praxisa mellett arra, hogy elmenjen a Los Angeles- i közkönyv-
tárba, és annak kiterjedt genealógiai részlegén kutasson. A kutatásait, 
a családi csoportíveket, a leszármazási táblázatokat és a kísérő tör-
téneteket személyesen írta be nagy méretű naplókba.

Alkalmanként vele tartottam különböző konferenciai megbízá-
sokra. Olyankor betett néhány ilyen naplót a csomagtartóba, és 
a cövekkonferencia után azt mondta: »Ugorjunk be [ehhez az] 
unokatestvérünkhöz pár percre. Ellenőrizni akarok néhány dá-
tumot.« Olyankor elmentünk [az] unokatestvérünkhöz. Elővette a 
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csomagtartóból a naplókat, és az ebédlőasztalt hamarosan elborí-
tották a családi csoportívek.

Ha valamelyik családtag biztos akart lenni benne, hogy a saját 
kutatásukhoz jó adatokat használnak, akkor felhívták Apát, vagy írtak 
neki, hogy összevessék a tényeket, mert tudták, hogy az ő adatai 
pontosak. Bámulatos munkát végzett.” 3

Egyszer, amikor Hunter elnök már a Tizenkettek Kvórumában 
szolgált, meglátogatták a házitanítói, és ezt mondták: „Meg akartuk 
neked mutatni a családi csoportíveinket, amelyeket elkészítettünk. 
[M]a este nincs időnk arra, hogy megnézzük a tieidet, de amikor 
legközelebb jövünk, szívesen megnéznénk azokat.”

„Hát, ez igen érdekesnek ígérkezett számomra – mondta Hunter 
elnök. – Egy hónapig dolgoztam azon, hogy felkészüljek a következő 
házitanítói látogatásra.” 4

1964 és 1972 között Howard W. Hunter töltötte be a Utahi Gene-
alógiai Társaság elnöki tisztét (lásd a 19-20. oldalt). A tiszteletére, 
illetve a Genalógai Társaság megalakulásának 100. évfordulójára 
rendezett 1994- es gyűlésen Hunter elnök ezt mondta:

„Nyolcvanhetedik születésnapom előestéjén ámulattal tekintek 
vissza arra a kárpitra, melyet az Úr szőtt a templomi és a család-
történeti munka előmozdítása során. Amikor a Utahi Genealógiai 
Társaság elnöke voltam, elképzeltük, hogy miként fog a munka 
erőteljesen előrehaladni. Most azt látjuk, hogy valami dicsőséges 
zajlik világszerte. Az evangélium előrehalad, hogy felöleljen min-
den nemzetet, nemzetséget, nyelvet és népet. Az egész földön 
megtalálhatók a templomok, és Illés lelke számos egyháztag szí-
vét érinti meg, akik példátlan iramban végzik a családtörténeti és 
templomi munkát.” 5

Howard W. Hunter tanításai
1

A templomok azon szertartások elvégzésére épülnek, 
melyek alapvető fontosságúak Isten gyermekeinek 

szabadításához és felmagasztosulásához.

A templomok szentek azon legszorosabb közösség okán, mely 
az Úr és azok között jön létre, akik a szent papság legmagasabb 
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és legszentebb szertartásaiban részesülnek. A templom az a hely, 
ahol a földi dolgok társulnak a menny dolgaihoz. […] Isten nagy 
családja egyesítve lesz az evangélium szabadító szertartásai által. A 
templomok rendeltetése a halottakért végzett helyettes általi munka, 
és az élőkért végzett szertartások.6

Az az evangélium, melyet az utolsó napi szentek hirdetnek a 
világnak, Jézus Krisztus evangéliuma, amint az vissza lett állítva a 
földre ezen adományozási korszakban, és amely az egész emberiség 
megváltására van. Maga az Úr nyilatkoztatta ki azokat a dolgokat, 
melyek elengedhetetlenül szükségesek gyermekei szabadulásához 
és felmagasztosulásához. Ezek egyike a templomok építése, hogy 
bennük elvégezhessük azokat a szertartásokat, melyekre sehol más-
hol nem kerülhet sor.

Amikor ezt elmagyarázzuk a világ minden tájáról a templomaink 
megtekintésére érkezett embereknek, akkor leggyakrabban azt kér-
dezik, hogy mely szertartásokat szokták a templomokban végezni.

Halottakért végzett keresztelés

Válaszul először gyakran a halottakért végzett keresztelésként 
ismert szertartást szoktuk elmagyarázni. Megemlítjük, hogy sok 
keresztény úgy hiszi, halálunk időpontjában az örökkévalóságra 
eldől a sorsunk az Úr szemében, hiszen nem ezt mondta- e Krisztus 
is Nikodémusnak: „Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” ( János 
3:5)? Tudjuk azonban, hogy sokan haltak meg a keresztelés szertar-
tása nélkül, és ily módon – Krisztus Nikodémusnak tett kijelentése 
szerint – kizáratnának abból, hogy belépjenek Isten királyságába. 
Ez felveti a kérdést: Isten igazságos?

A válasz az, hogy Isten természetesen igazságos. Nyilvánvaló, hogy 
a Szabadító Nikodémusnak tett kijelentése azt feltételezi, hogy azo-
kért is végezhető keresztelés, akik megkereszteletlenül haltak meg. 
Az utolsó napi próféták elmondták nekünk, hogy a keresztelés egy 
földi szertartás, amelyet csak élők végezhetnek. Hogy lehet akkor 
megkeresztelni a halottakat, ha csak élők végezhetik a szertartást? 
Ez volt a tárgya Pál apostol korinthosziakhoz íntézett írásának is, 
amikor is feltette ezt a kérdést:
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„Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztel-
kednek meg, ha halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is 
keresztelkednek meg a halottakért?” (1 Kor. 15:29).7

Vajon ésszerűnek tűnik- e, hogy azok az emberek, akik a keresz-
telkedés lehetősége nélkül éltek és haltak meg a földön, az örökké-
valóságig nélkülözzenek? Van bármi ésszerűtlen abban, ha az élők 
keresztelést végeznek a halottakért? A halottakért végzett helyettes 
általi munka talán legnagyszerűbb példája maga a Mester. Ő az 
életét adta helyettes általi engesztelés gyanánt, hogy mindenkinek, 
aki meghal, újra élhessen, és örökké tartó élete legyen. Megtette 
értünk azt, amit mi nem tudtunk volna magunkért megtenni. Ha-
sonlóképpen végezhetünk szertartásokat azokért, akiknek nem volt 
lehetőségük elvégezni azokat az életük során.8

a felruházás

A felruházás is egyike a templomainkban végzett szertartások-
nak. Két részből áll: először egy sor iránymutatásból, másodszor 
pedig ígéretekből avagy szövetségekből, melyeket a felruházásban 
részesülő személy tesz – ígéret arra, hogy igazlelkű életet fog élni, 
és eleget fog tenni Jézus Krisztus evangéliuma követelményeinek. 
A felruházás a szentek nagy megáldására szolgáló szertartás – úgy 
az élő, mint a holt szentekére. Így tehát ez egy olyan szertartás is, 
amelyet az élők az elhunyt személyekért is végeznek: azokért végzik, 
akikért már elvégezték a keresztelés munkáját.

Celesztiális házasság

További templomi szertartás a celesztiális házasság, melyben a 
feleséget a férjhez pecsételik, és a férjet a feleséghez pecsételik az 
örökkévalóságra. Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy a 
polgári házasságok véget érnek a halállal. A templomban kötött örök 
házasságok azonban örökké fennállhatnak. Azok a gyermekek, akik 
egy férfi és egy nő örök házasságának megkötését követően szület-
nek, automatikusan szüleikhez pecsételtetnek az örökkévalóságra. 
Ha a gyermekek azelőtt születnek, hogy a feleséget a férjéhez pe-
csételik, akkor van egy olyan templomi pecsételési szertartás, amely 
ezeket a gyermekeket az örökkévalóságra a szüleikhez pecsételheti, 
és így történik az is, hogy a gyermekeket helyettes által lehet elhunyt 
szüleikhez pecsételni. […]
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Mindezen papsági… szertartások elengedhetetlenek Mennyei 
Atyánk gyermekeinek szabadulásához és felmagasztosulásához.9

2
Az a családtörténeti munka célja, hogy minden ember 

számára elérhetővé tegye a templom áldásait.

Az biztos, hogy nagy munka vár ránk, akik a fátyolnak ezen az 
oldalán vagyunk. [A] templomok építésének mélyreható jelentősége 
van magunk és az emberiség számára, és a feladataink világossá vál-
nak. El kell végeznünk a felmagasztosulásunkhoz szükséges papsági 
templomi szertartások munkáját; aztán pedig el kell végeznünk a 
szükséges munkát azokért is, akiknek életükben nem volt lehető-
ségük az evangélium elfogadására. A másokért végzett munka két 
lépésből áll: először családtörténeti kutatás által meghatározzuk, kik 
az őseink, azután a templomi szertartások elvégzése által biztosítjuk 
számukra az élők rendelkezésére álló lehetőségeket.

Sok egyháztag viszont csak nagyon nehezen tud eljutni a temp-
lomokba. Megtesznek minden tőlük telhetőt. Ők családtörténeti 
kutatást végeznek, a templomi szertartások munkáját pedig másokra 

„valóban nincs olyan munka, amely a templomban 
végzetthez lenne mérhető.”
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bízzák. Ezzel szemben vannak olyan egyháztagok, akik ugyan részt 
vesznek a templomi munkában, saját családi vonalaikon azonban 
nem végeznek családtörténeti kutatást. Bár másokat segítve isteni 
szolgálatot végeznek, áldást veszítenek el azzal, hogy nem keresik 
meg saját elhunyt rokonaikat, amint azt az utolsó napi próféták által 
Isten parancsba adta.

Emlékszem egy néhány évvel ezelőtti élményre, amely hasonló 
ehhez az állapothoz. Az egyik böjti és bizonyságtételi gyűlés végén 
a püspök megjegyezte: „Lelki élményben volt ma részünk, egymás 
bizonyságtételeit hallgatva. Ez azért van, mert – az Úr törvényének 
megfelelően – böjtölve jöttünk ide. De soha ne feledjük, hogy a tör-
vény két részből áll: abból, hogy az ételtől és italtól való tartózkodás 
révén böjtölünk, és abból, hogy amit ezáltal megtakarítottunk, azzal 
a püspök tárházának adományozzuk a kevésbé szerencsések javára.” 
Majd hozzátette: „Remélem, egyikünk sem megy ma haza fél áldással.”

Én azt tapasztaltam, hogy akik családtörténeti kutatást végeznek, 
majd elvégzik a templomi szertartások munkáját is azokért, akiknek 
neveire rátaláltak, kétszer annyi örömben van részük, mivel az áldás 
mindkét felét megkapják.

Ráadásul a holtak izgatottan várják, hogy az utolsó napi szentek 
felkutassák a neveiket, azután elmenjenek a templomokba, hogy ott 
eljárjanak a nevükben, hogy ők a lélekvilágban kiszabadíttathassanak 
fogházukból. Mindannyiunknak örömet kellene találnunk a szeretet 
ezen pompás munkájában.10

Az a családtörténeti munka célja, hogy minden ember számára, 
legyenek azok élők vagy holtak, elérhetővé tegye a templom áldásait. 
Amikor elmegyünk a templomba, és munkát végzünk a halottakért, 
akkor elérjük az Istennel való szövetség mély érzetét, és az emberi 
faj megszabadítását célzó tervének jobb megértését. Megtanuljuk úgy 
szeretni felebarátainkat, mint saját magunkat. Valóban nincs olyan 
munka, amely a templomban végzetthez lenne mérhető.11

3
Kívánom, hogy legyünk hősiesek a családtörténeti 

és templomi munkánk felgyorsításában.

Amikor munkát végzünk… a templomban azokért, akik mára eltá-
voztak, eszünkbe jut Joseph F. Smith elnök sugalmazott tanácsa, aki 
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kijelentette: „Az értük tett erőfeszítéseink által rabláncaik lehullnak 
róluk, s eloszlik az őket körülvevő sötétség, hogy fény ragyoghassa 
be őket, és a lélekvilágban hallani fognak arról a munkáról, melyet 
gyermekeik végeztek el itt értük, s ők… örvendezni [fognak]” [in 
Conference Report, Oct. 1916, 6].12

Ez a szent munka [a családtörténet és a templomi munka] előkelő 
helyet foglal el az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma tagjainak 
szívében és elméjében. Minden fivér nevében szólok, amikor kö-
szönetet mondok azoknak, akik értékes részt vállaltak a szabadító 
szertartások biztosításában a fátyolon túl lévők számára. […] Hálásak 
vagyunk az önkéntesek seregének, akik világszerte előreviszik ezt a 
hatalmas munkát. Köszönjük nektek azt, amit oly kiválóan tesztek.

Joseph Smith próféta leszögezte: „A legnagyobb felelősség, ame-
lyet Isten ránk ruházott ebben a világban, a halottaink felkutatása” 
[Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 499.]. Később 
hozzátette:… „Azok a szentek, akik elhanyagolják mindezt az el-
hunyt rokonaikért, a saját szabadulásuk kárára teszik” [Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith. 496.].

Ugyanígy értelmezve e fontos kinyilatkoztatás üzenetét, Brigham 
Young elnök ezt mondta: „Elvégzendő munkánk van, amely éppen 
olyan fontos a maga szférájában, mint amilyen a Szabadító munkája 
volt a maga szférájában. Atyáink nem lehetnek tökéletessé nélkü-
lünk; mi nem lehetünk tökéletessé nélkülük. Ők már elvégezték a 
munkájukat, és most alszanak. Most minket hívtak el arra, hogy el-
végezzük a miénket, amely a legnagyobb munka lesz, melyet ember 
valaha is végzett ezen a földön” (Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, p. 406).

Minden próféta, aki Joseph Smith napjai óta a jelen időkig ve-
zette ezt az egyházat, elismételte ugyanezen magasztos igazságot. 
Ezen igazságok által vezérelve az egyház ennek az adományozási 
korszaknak a kezdete óta folytatja a szabadítás és felmagasztosulás 
munkáját Isten minden fia és leánya részére, függetlenül attól, hogy 
mikor éltek a földön.

Mi, akik ezekben az időkben élünk, azok vagyunk, akiket Isten 
a születésünk előtt arra jelölt ki, hogy az Ő képviselői legyünk a 
földön ebben az adományozási korszakban. Mi Izráel házából valók 
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vagyunk. A mi kezünkben van a szent hatalom arra, hogy szabadítók 
legyünk Sion hegyén az utolsó napokban [lásd Abdiás 1:21].

A templomi és a családtörténeti munkát illetően egyetlen meg-
határozó üzenetem van: ennek a munkának fel kell gyorsulnia. Az 
elvégzésre váró munka döbbenetes, és meghaladja az emberi fel-
fogóképességet. Tavaly [1993- ban] mintegy öt és fél millió emberért 
végeztünk helyettes általi templomi felruházást, de ezalatt mintegy 
ötven millió ember halt meg. Ez akár az előttünk álló munka hiába-
valóságát is sugallhatná, de mi nem gondolhatunk a hiábavalóságra. 
Az Úr bizonyosan támogatni fog bennünket, ha a tőlünk telhető 
legnagyobb erőfeszítéssel dolgozunk a családtörténeti kutatásra 
és templomi munkára vonatkozó parancsolat teljesítésén. A temp-
lomokban végzett munkának és mindennek, ami azt támogatja, 
terjeszkednie kell. Ez elengedhetetlen! […]

Szeretett férfi-  és nőtestvéreim, kívánom, hogy legyünk hősiesek 
a családtörténeti és templomi munkánk felgyorsításában. Az Úr így 
szólt: „Templomom munkája, és mindazon munkák, amiket kijelöl-
tem nektek, folytatódjanak, és ne maradjanak abba; és kettőződjön 
meg szorgalmatok, és kitartásotok, és türelmetek, és cselekedeteitek, 
és semmiképpen nem fogjátok elveszíteni a jutalmatokat, mondja a 
Seregek Ura” (T&Sz 127:4).

Erőfeszítéseitekben Joseph Smith próféta e szavaival buzdítalak 
benneteket: „Testvérek, ne haladjunk tovább ily nagyszerű ügyben? 
Menjetek előre, ne hátra! Bátorság, testvérek, és tovább, tovább a 
győzelemig! Örvendjen a szívetek, és legyetek rendkívül örömteliek. 
Törjön ki éneklésbe a föld! Zengjék a halottak az örök dicséret him-
nuszait Immánuel Királynak, aki, mielőtt lett volna a világ, elrendelte 
azt, ami lehetővé teszi számunkra a börtönből való kiváltásukat; mert 
a foglyok szabadon bocsáttatnak” (T&Sz 128:22).

Szeretem ezt a munkát. Tudom, hogy az Úr megad mindent, ami 
ennek elvégzéséhez szükséges, amikor mi is odaadóan tesszük a 
részünket. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, amikor kivesszük a 
részünket ebből a nagyszerű munkából, melyet napjainkban el kell 
végeznünk.13
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondold át a nyitómondatot az 1. szakaszban. Hogyan segített nek-

tek a templomi szertartások végzése közelebb kerülni Istenhez? Mit 
tudtál meg ebből a szakaszból, ami segíthet neked elmagyarázni 
a templomok rendeltetését valaki olyannak, aki nem érti azt?

• Milyen módokon tapasztaltad meg „az áldás mindkét felét” a 
családtörténeti kutatásban és a templomi munkában? (Lásd 2. 
szakasz.) Hogyan vonhatjuk be a gyerekeket és más családtagokat 
ebbe a fontos munkába?

• Amikor áttekinted Hunter elnök tanításait a 3. szakaszban, gondol-
kodj el azon, hogy milyen fontos szerepet szán az Úr a családtörté-
neti és templomi munkának. Hogyan gyorsul fel a családtörténeti 
és templomi munka napjainkban? Hogyan fokozhatjuk részvéte-
lünket ebben a munkában?

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás 42:6–7; Malakiás 4:5–6; 1 Péter 3:18–20; 4:6; T&Sz 2; 

110:12–15; 124:28–30; 128:15–18; 138:57–59

Tanulmányi segédlet
Ahhoz, hogy a próféták szavait magadhoz hasonlítsd, gondolkozz 

el azon, hogyan vonatkoznak rád a tanításai (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 165.). Tanulmányozásod során érdemes lehet 
feltenni magadnak a kérdést, hogy miként segítenek neked azok a 
tanítások életed aggodalmaiban, kérdéseiben és kihívásaiban.

Jegyzetek
 1. Lásd Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), 186.
 2. Lásd Francis M. Gibbons, Howard W. 

Hunter: Man of Thought and Indepen
dence, Prophet of God (2011), 16–18.

 3. Richard A. Hunter kiadatlan kézirata.
 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 192.
 5. “We Have a Work to Do,” Ensign, Mar. 

1995, 64.
 6. “The Great Symbol of Our Members-

hip,” Ensign, Oct. 1994, 2.

 7. “A Temple- Motivated People,” Ensign, 
Feb. 1995, 2.

 8. “Elijah the Prophet,” Ensign, Dec. 
1971, 71.

 9. “A Temple- Motivated People,” 2, 4.
 10. “A Temple- Motivated People,” 4–5.
 11. “We Have a Work to Do,” 65.
 12. A Utahi Bountiful templom felszente-

lési imája. Forrás: “ ‘Magnificent Edifice’ 
Consecrated to [the] Lord,” Church 
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 13. “We Have a Work to Do,” 64–65.
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„…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (lukács 22:19).
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1 5 .  F E J E Z E T

Az úrvacsora szentsége

„Amikor [ Jézus] vette és megszegte a kenyeret, fogta és 
megáldotta a poharat, akkor úgy volt jelen, mint Isten 

Báránya, aki lelki táplálékot és örök szabadítást nyújt.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Huntert egy tevékeny utolsó napi szent édesanya, és 
egy semmilyen egyházhoz nem tartozó derék édesapa nevelte fel. 
Az édesapja nem ellenezte a család részvételét az egyházban – néha 
még velük is tartott az úrvacsorai gyűlésekre –, de nem akarta, hogy 
a gyerekei 8 éves korukban megkeresztelkedjenek. Úgy érezte, hogy 
ezt a döntést csak később kellene meghozniuk. Amikor Howard 12 
éves lett, nem nyerhette el az ároni papságot, és nem rendelhették el 
diakónusnak, mert még nem volt megkeresztelve. Habár részt vehe-
tett a fiatal férfiakkal a többi tevékenységben, Howard mélységesen 
csalódott volt, hogy nem oszthatja velük az úrvacsorát.

„Ott ültem az úrvacsorai gyűléseken a többi fiúval – emlékezett 
vissza később. – Amikor arra került a sor, hogy kiosszák az úrva-
csorát, mindig magamba roskadtam a helyemen. Annyira mellőzve 
éreztem magamat. Osztani akartam az úrvacsorát, de nem tehettem, 
mert még nem voltam megkeresztelve.” 1

Majdnem öt hónappal a 12. születésnapja után, Howard meggyőzte 
édesapját, hogy engedje őt megkeresztelkedni. Ezután hamarosan 
diakónussá rendelték el. „Emlékszem, amikor először osztottam úr-
vacsorát – mondta. – Féltem, de izgatott is voltam a kiváltság okán. A 
gyűlés után a püspök gratulált nekem ahhoz, ahogyan viselkedtem.” 2

Miután Howard W. Huntert apostolnak hívták el, rendszeresen 
részt vett a Salt Lake templomban a többi általános felhatalmazottal 
az úrvacsora szertartásában. David B. Haight, aki vele szolgált a Ti-
zenkettek Kvórumában, így írta le, hogyan élte meg, amikor Hunter 
elnök az úrvacsorát áldotta meg:
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„Azt kívánom, bárcsak az ároni papságot viselő fiúknak egyház-
szerte ugyanúgy lehetőségük lenne hallani, amint Howard W. Hunter 
elder megáldja az úrvacsorát, ahogyan mi hallhattuk őt a templom-
ban. Ő Krisztus különleges tanúja. Amikor hallgattam őt, ahogy 
arra kéri Mennyei Atyánkat, hogy áldja meg az úrvacsorát, éreztem 
lényében a mély lelkiséget. Minden szó világos és jelentőségteljes 
volt. Nem sietett, nem kapkodott. Az összes apostol szóvivőjeként 
szólt Mennyei Atyánkhoz.” 3

Ezek a beszámolók azt az élethosszig tartó tiszteletet szemléltetik, 
mellyel Hunter elnök viseltetett Krisztus engesztelő áldozatának 
szent jelképei iránt.

Ahogyan az e fejezetben található tanítások is mutatják, Hunter 
elnök többek között azáltal is törekedett segíteni az egyháztagoknak 
megérteni az úrvacsora jelentőségét, hogy elmagyarázta annak kap-
csolatát a páskha [pészah, húsvét] ősi ünnepével, valamint áttekin-
tette azt, ahogyan a Szabadító bevezette e szertartást a tanítványaival 
elköltött húsvéti étkezés során.

Howard W. Hunter tanításai
1

A húsvét azt hirdeti, hogy a halálnak 
nincs végleges hatalma felettünk.

[A pészah, az „elkerülés és kivonulás ünnepe”] a zsidó ünnepek 
között a legősibb. Megemlékezés egy olyan eseményről, amely meg-
előzte a hagyományos mózesi törvények kihirdetését is. Emlékeztet 
minden nemzedéket Izráel gyermekeinek a megígért földre való 
visszatérésére, és a nagy egyiptomi gyötrődésre, amely megelőzte azt. 
Emléket állít egy nép kivonulásának az alávetettségből és rabságból 
a szabadságba és szabadulásba. Ez az ószövetségi tavaszünnep, ami-
kor a természet világa életre kel, növekedni kezd és termőre fordul.

A pészah összekapcsolódik a húsvét keresztény ünnepével… 
A pészah [és a húsvét] tanúságot tesznek az Isten által adott nagy 
ajándékról és az adományozásához kapcsolódó áldozatról. E két 
nagy vallási megemlékezés mindegyike azt hirdeti, hogy a halál 
„elkerül” bennünket, vagyis nem lehet végleges hatalma felettünk, 
és a sírnak nem lesz diadala.
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Hogy kiszabadítsa Izráel gyermekeit Egyiptomból, maga Jehova 
szólt Mózeshez a Sinai- hegyen a lángoló bokorból:

„Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, a mely Égyiptom-
ban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; 
sőt ismerem szenvedéseit. […]

Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én 
népemet, az Izráel fiait Égyiptomból” (2 Móz. 3:7, 10).

Mivel a fáraó hajthatatlan volt, sok csapás jött Egyiptomra, ám 
ennek ellenére „kemény maradt a Faraó szíve, és nem bocsátá el 
az Izráel fiait…” (2 Móz. 9:35).

A fáraó elutasítására válaszul az Úr ezt mondta: „És meghal Égyip-
tom földén minden elsőszülött, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki 
az ő királyi székében űl, a szolgálónak első szülöttéig, a ki malmot 
hajt; a baromnak is minden első fajzása” (2 Móz. 11:5).

Védelem gyanánt ezen utolsó és legszörnyűbb büntetéssel szem-
ben, mely az egyiptomiakat sújtotta, az Úr arra utasította Mózes által 
Izráel gyermekeit, hogy minden férfi vegyen magának egy ép bárányt.

„És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, 
hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.

A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan ke-
nyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt. […]

És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok 
lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; 
mert az Úr páskhája az. […]

Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti 
szertartástok?

Akkor mondjátok: Páskha- áldozat ez az Úrnak, a ki elment az 
Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban” (2 Móz. 12:7–8, 11, 26–27).

Miután az izraeliták megmenekültek a fáraó szorításából, a halál 
pedig elragadta az egyiptomi elsőszülötteket, az izráeliták végül át-
keltek a Jordánon. Feljegyezték, hogy „Gilgálban táborozának Izráel 
fiai, és megkészíték a páskhát a hónapnak tizennegyedik napján, 
estve, Jérikhónak mezején” ( Józs. 5:10). Ezután pedig évről évre 
így tettek a zsidó családok, beleértve József családját Máriával és a 
kisfiúval, Jézussal.4
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2
A Szabadító a pészah emlékünnepén 
vezette be az úrvacsora szertartását.

János evangéliuma világossá teszi, hogy a pészah ünnepei jelen-
tős mérföldköveket jelentettek Krisztus halandó szolgálata során. 
Szolgálata első pészahja alatt hirdette ki Jézus a küldetését, amikor 
megtisztította a templomot, elűzve kapuitól a pénzváltókat és az ál-
latok árusait. A második pészah idején mutatta meg Jézus a hatalmát 
a kenyerek és a halak csodája által. Krisztus itt vezette be azokat 
a jelképeket, amelyek később még jelentőségteljesebbé válnak a 
felső szobában. Így szólt: „Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki 
hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg 
nem szomjúhozik soha” ( János 6:35).

Természetesen Jézus az utolsó pészahja során juttatta kifejezésre 
ezen ősi ünnep teljességét. Halandó szolgálatának azon utolsó he-
tére Jézus már világosan tudta, hogy mit fog jelenteni számára ez 
a pészah. Sűrűsödtek az aggasztó előjelek. Máté ezt jegyezte fel:

„…mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda 
az ő tanítványainak:

Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az 
embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék” (Mt. 26:1–2).

Pontosan tudva, hogy mi vár rá, Jézus megkérte Pétert és Já-
nost, hogy szervezzék meg a páskhai vacsorát. Azt mondta nekik, 
hogy kérdezzék meg az egyik ottani ház gazdáját: „Hol van az a 
szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a husvéti bárányt?” 
(Lukács 22:11).

Bizonyos értelemben a születésének magányát tükrözte halálának 
magánya. A rókáknak barlangjuk volt, a madaraknak fészkük, de az 
ember Fiának nem volt hova a fejét lehajtania – sem születésekor, 
sem halandósága utolsó óráiban [lásd Máté 8:20].

Végül megtörténtek a pészahi étkezés előkészületei, összhangban 
a majdnem ezerötszáz éves hagyománnyal. Jézus leült a tanítvá-
nyaival, és az ősi ünnephez tartozó áldozati bárány, kenyér és bor 
elfogyasztása után ezen ősi, Istentől kapott áldás újabb és szentebb 
jelentéséről tanította őket.
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Fogott egyet a lapos, kerek, kovásztalan kenyerek közül, elmondta 
felette az áldást, darabokra tördelte, és szétosztotta az apostolok 
között, mondván: „Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lukács 22:19).

Amikor megtöltötték a poharat, Jézus a kezébe vette, és hálát 
adva arra kérte őket, hogy igyanak belőle, mondván: „E pohár amaz 
új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik” (Lukács 
22:20). Pál ezt mondta erről: „Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret 
és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend” 
(1 Kor. 11:26).

„amikor vette és megszegte a kenyeret, fogta és megáldotta a 
poharat, akkor úgy volt jelen, mint Isten Báránya…”
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Az állatok és füvek helyett a kenyér és a bor váltak ezután a nagy 
Bárány testének és vérének jelképeivé; olyan jelképekké, melyeket 
áhítattal és rá való emlékezéssel kell mindörökké enni és inni.

Ezen egyszerű de lenyűgöző módon a Szabadító bevezette azt 
a szertartást, melyet ma az úrvacsora szentségeként ismerünk. A 
Gecsemánéban átélt szenvedései, a Kálvárián hozott áldozata, és a 
kerti sírkamrából történt feltámadása révén Jézus beteljesítette az ősi 
törvényt, és egy új adományozási korszakot nyitott meg, melynek 
alapja az áldozat törvényének magasabb szintű, szentebb megértése. 
Többé nem követeltetett meg az emberektől, hogy feláldozzák nyá-
juk elsőszülöttjét, mert az Isten Elsőszülöttje eljött, hogy „végtelen 
és örökkévaló áldozatnak” ajánlja fel magát.

Ez az engesztelés és a feltámadás fensége, vagyis nemcsak a halál 
elkerülése, hanem végtelen áldozat által az örök élet ajándéka.5

Mily pontosan illett a védelem ezen ősi szövetségéről való meg-
emlékezéshez [a pészahi vacsorához], hogy Jézus ekkor vezette 
be a védelem egy új szövetségének jelképeit – saját testének és 
vérének jelképeit. Amikor vette és megszegte a kenyeret, fogta és 
megáldotta a poharat, akkor úgy volt jelen, mint Isten Báránya, aki 
lelki táplálékot és örök szabadítást nyújt.6

3
Részvételünk az úrvacsorában alkalmat ad arra, hogy 

áttekintsük az életünket és megújítsuk a szövetségeinket.

Nemrégiben… kiváltságomban volt részt venni az otthoni egyház-
községünk úrvacsorai gyűlésén. [M]iközben a papok elkészítették 
az úrvacsorát, ezt énekeltük: 

Isten, Atyánk, halld imánk,
Áraszd irgalmad most ránk;
Míg e jegyekből veszünk,
Jézusra emlékezünk.

[Himnuszok, 105. sz.]

Az egyik pap letérdelt a megtört kenyérhez, és imádkozott:  
„[H]ogy azt Fiad testének emlékezetére ehessék, és tanúsítsák neked, 
Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, hogy Fiad nevét készek magukra 
venni, őrá mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani…” 



1 5 .  f e J e z e t

211

(T&Sz 20:77). A diakónusok eloszlottak a kápolnában, hogy kiosszák 
a megtört kenyeret. Az egyikük a padsorunkhoz lépett, és tartotta 
az ezüstös tálcát, amíg én vettem belőle. Utána én tartottam a tálcát 
Hunter nőtestvér előtt, hogy ő is vehessen belőle, majd pedig ő 
tartotta a mellette ülőnek. Így ment végig a tálca a soron, miközben 
mindenki szolgált és szolgálatban részesült.

Azokra az eseményekre gondoltam, melyek mintegy kétezer évvel 
ezelőtt, Jézus elárulásakor történtek. [A]z úrvacsora szentsége [azért 
lett bevezetve], hogy felváltsa az [állat]áldozatot, és emlékeztetőül 
szolgáljon mindenkinek, aki vesz belőle, hogy Ő igazán áldozatot 
hozott értük; és azért, hogy további emlékeztetőül szolgáljon azon 
szövetségeket illetően, melyeket az Ő követésére, a parancsolatai 
betartására, és a mindvégig való hithűségre kötöttek.

Miközben ezen gondolkodtam, eszembe jutott Pál intése a korint-
hoszi egyháznak írt leveléből. Ezt mondta: „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 kenyér-
ből, és úgy igyék abból a pohárból,

Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, 
mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét” (1 Kor. 11:27- 29).

Gondterhelt voltam. Ezt kérdeztem magamtól: „Vajon minden más 
dolog elé helyezem- e Istent, és betartom- e az összes parancsolatát?” 
Ezután elmélkedés és elhatározás következett. Szövetséget kötni az Úr-
ral arra, hogy mindig betartjuk a parancsolatait, komoly kötelezettség. 
E szövetség megújítása az úrvacsoravétel révén ugyanilyen komoly. 
Nagy jelentőséggel bírnak az elgondolkodás ünnepélyes pillanatai az 
úrvacsora kiosztása alatt. Ezek az önvizsgálat, a befelé tekintés, az 
önismeret pillanatai – az elmélkedés és az elhatározás ideje.

Időközben már a másik pap térdelt az asztalnál, és azért imádko-
zott, hogy akik isznak, azok „Fiad vérének emlékezetére tehessék, 
amely érettük ontatott, és… mindig emlékez[ze]nek őrá, hogy Lelke 
velük legyen” (T&Sz 20:79).

A halk elmélkedés csendjét csak egy csecsemő hangja törte meg, 
akit az édesanyja gyorsan magához ölelt. Semmi sem tűnik odaillő-
nek, ami megtöri a csendet e szent szertartás alatt, de egy kisgyermek 
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hangja bizonyára nem bosszantja az Urat. Őt is egy szerető édesanya 
ringatta azon halandó életének kezdetén, amely Betlehemből indult 
és a Kálvária keresztjén ért véget.

A fiatal férfiak befejezték az úrvacsora kiosztását. Ezt követték a 
buzdítás és tanítás szavai, majd a záró himnusz és - ima, melyekkel 
le is zárultak azok a szent pillanatok, amikor „földi gond nem bánt” 
[lásd Titkos ima, Himnuszok, 86. sz.]. Hazafelé… ez a gondolat öt-
lött fel az elmémben: Milyen csodálatos is lenne, ha minden ember 
értené a keresztelés rendeltetését, és hajlandó lenne elfogadni azt; 
ha vágyna arra, hogy megtartsa azokat a szövetségeket, melyeket 
az Úr szolgálatára és a parancsolatai betartására köt azon szertartás 
során; és ha vágyna arra is, hogy vegyen az úrvacsorából a sabbat 
napján, megújítandó az Ő szolgálatára és a mindvégig való hithű-
ségre kötött szövetségeket. […]

Az, hogy részt vettem az úrvacsorai gyűlésen, és vettem az úrvacso-
rából, jelentőségteljesebbé tette a napot, és úgy éreztem, hogy jobban 
értem annak okát, amiért az Úr ezt mondta: „És hogy még teljesebb 
mértékben megtarthasd magad szeplőtlennek a világtól, menj el az 
imádság házába, és ajánld fel szentségeidet az én szent napomon;

Mert bizony, ez a nap jelöltetett ki számodra, hogy megpihenj mun-
káidtól, és odaadásodat leródd a Magasságosnak” (T&Sz 59:9–10).7

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át Hunter elnök tanításait az ősi Izráel pészahjáról (lásd 

1. szakasz). Mit tanulhatunk a pészahból? Miként kapcsolódik a 
pészah a húsvét megünnepléséhez?

• Tekintsd át Hunter elnök beszámolóját arról, ahogy a Szabadító 
bevezette az úrvacsorát (lásd 2. szakasz). Miért jelentőségteljes 
számodra ez az esemény? Milyen módokon lehet az úrvacsora a 
„védelem szövetsége” számunkra?

• Mi tesz rád mély benyomást Hunter elnök úrvacsoravételi beszá-
molójából a 3. szakaszban? Mit tanulhatunk ebből a beszámolóból, 
amivel jelentőségteljesebbé tehetjük az úrvacsorát? Miképpen 
jelent áldást számodra az úrvacsoravétel?
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Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 5:7–8; 11:23–29; 3 Nefi 18:3–14; 20:8–9; Moróni 

6:5–6; T&Sz 20:75–79; 27:1–2

Tanítási segédlet
„Amikor az evangéliumot tanítjuk, alázattal fel kell ismernünk, 

hogy a Szentlélek a valódi tanító. A mi kiváltságunk, hogy eszkö-
zök legyünk, melyeken keresztül a Szentlélek taníthat, tanúsíthat, 
vigasztalhat, és ösztönözhet másokat” (lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 41.).

Jegyzetek
 1. In Gerry Avant, “Elder Hunter—Packed 

Away Musician’s Career for Marriage,” 
Church News, May 19, 1985, 4.

 2. In J M. Heslop, “He Found Pleasure in 
Work,” Church News, Nov. 16, 1974, 4.

 3. David B. Haight, “The Sacrament,” En
sign, May 1983, 13.

 4. “Christ, Our Passover,” Ensign, May 
1985, 17–18.

 5. “Christ, Our Passover,” 18–19.
 6. “His Final Hours,” Ensign, May 1974, 18.
 7. “Thoughts on the Sacrament,” Ensign, 

May 1977, 24–25.
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„a templomban részesülünk a férfiak és nők számára 
elérhető legfőbb szertartásban, a férjek és feleségek 
örökkévalóságra szóló egymáshoz pecsételésben.”
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Házasság – egy 
örökkévaló társulás

„Az élet legnagyobb társulása a házasságban 
van – azon kapcsolatban, melynek 

jelentősége maradandó és örök.”

Howard W. Hunter életéből
Amikor Howard W. Hunter 20 éves volt, egy Los Angeles- i egy-
házi bálon találkozott Claire Jeffsszel, akit éppen az egyik barátja 
kísért el oda. A bál után néhány fiatal felnőtt kiment sétálni egyet az 
óceán partra futó hullámaiban. Howard elveszítette a nyakkendőjét, 
Claire pedig vállalkozott rá, hogy elsétál vele a part mentén és segít 
megkeresni. Howard később ezt mondta: „Amikor ismét elmentünk 
valahová, én Clairt vittem, [a barátom] pedig valaki mást hívott el” 1.

A rákövetkező évben komolyan randevúzni kezdtek, majd egy 
tavaszi estén, közel három évvel az első találkozásuk után, Howard 
kivitte Claire- t egy óceánra néző gyönyörű kilátóteraszra. „[A] teli-
hold fényében néztük, ahogy a Csendes- óceán hullámai kifutnak 
és megtörnek a sziklákon” – írta Howard. Aznap este Howard meg-
kérte Claire kezét, aki igent mondott. „Beszélgettünk a terveinkről 
– mondta Howard –, [és sok] döntést hoztunk azon az estén, és 
néhány erélyes elhatározást az életünket illetően” 2.

Howard és Claire 1931. június 10- én házasodott össze a Salt Lake 
templomban. A rákövetkező 52 évben szerelmük elmélyült, miköz-
ben nevelték a fiaikat, szolgáltak az egyházban, és hittel fogadták 
a nehézségeiket.

Házaspárként megélt boldogságuk nyilvánvaló volt a családjuk 
számára. A legidősebb unokájuk, Robert Hunter ezt mondta: „Ami-
kor Hunter nagypapára gondolok, legfőképpen a szeretetteljes férj 
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példájára gondolok. […] Valóban érezhető volt a kettejük közötti 
szeretetteljes kötelék” 3.

Hunter elnöknek a felesége iránti szeretete különösen nyilvánvaló 
lett, amikor Claire komoly egészségügyi gondokkal küszködött, és 
élete utolsó évtizedében férje gondoskodására szorult. Amikor Claire 
1983. október 9- én elhunyt, az „letaglózó csapás” volt Hunter elnök-
nek.4 Azt írta, hogy amikor felesége halálának napján hazaért, „a ház 
hidegnek tűnt, és amint körbesétáltam, minden őrá emlékeztetett” 5.

Hét évnyi egyedüllét után Hunter elnök 1990. áprilisában elvette 
Inis Stantont. A szertartást Gordon B. Hinckley elnök végezte a Salt 
Lake templomban. Inis a vigasz és az erő nagy forrásának bizonyult 
Hunter elnök számára, amikor a Tizenkettek Kvóruma és az egyház 
élén szolgált. Sokszor tartott a férjével, amikor az a világszerte élő 
szentekhez utazott.

James E. Faust elder, a Tizenkettek Kvórumából így beszélt arról 
az áldásról, amit Inis jelentett Hunter elnöknek: „[Claire] elhunytát 
követően évekig tartó magányos idők következtek, mígnem feleségül 
vette Inist. Igen sok boldog emlékre és élményre tettek szert együtt.” 
Majd Hunter nőtestvérhez fordulva ezt mondta: „Kifejezhetetlenül 
hálásak vagyunk neked Inis a számára nyújtott társaságodért, illetve 
a róla való szerető és odaadó gondoskodásodért. Csillogást hoztál a 
szemébe és örömet az életét és szolgálatát megkoronázó évekbe” 6.

Howard W. Hunter tanításai
1

A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte 
el, és szándéka szerint az örökkévaló.

Az Úr meghatározta számunkra a házasságot. Ezt mondta: „Annak 
okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, 
és lesznek ketten egy testté” (Máté 19:5).7

Az élet legnagyobb társulása a házasságban van – azon kapcso-
latban, melynek jelentősége maradandó és örök.8

A szabadítás tervéről való tudásra alapozva a papságviselő férfi 
szent kiváltságként és kötelezettségként tekint a házasságra. Nem jó 
a férfinak sem a nőnek egyedül lenni. A férfi nem teljes nő nélkül. 
Egyik sem képes betölteni megalkotása célját a másik nélkül (lásd 
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1 Kor. 11:11; Mózes 3:18). A férfi és nő közötti házasságot Isten 
rendelte el (lásd T&Sz 49:15–17). Csak a házasság új és örök szö-
vetsége révén valósíthatják meg az örökkévaló áldások teljességét 
(lásd T&Sz 131:1–4; 132:15–19).9

A házasságra gyakran utalnak az Istennel való társulásként is. 
Ez nem csupán egy szófordulat. Ha ez a társulás erős és tevékeny 
marad, akkor a férfi és a nő úgy fogják szeretni egymást, ahogyan 
Istent szeretik, és az otthonukba olyan gyengédség és ragaszkodás 
költözik, amely örökkévaló sikert eredményez.10

Az első házassági szertartást az Úr végezte. Örökkévaló házasság 
volt az, mivel az időlegesség még nem létezett, amikor az a szertartás 
lezajlott. A szertartás olyan pár részére lett elvégezve, akik nem voltak 
kitéve a halálnak; az adott körülmények között tehát a kapcsolat 
soha nem ért volna véget. A bukást követően első szüleink kiűzettek 
a kertből. Ezután már ki voltak téve a halálnak, de meg lett ígérve 
számukra a feltámadás. Soha nem volt olyan kijelentés, mely szerint 
az örökkévaló házasságuknak véget kell érnie.11

A templomban részesülünk a férfiak és nők számára elérhető 
legfőbb szertartásban, a férjek és feleségek örökkévalóságra szóló 
egymáshoz pecsételésben. Reméljük, hogy a fiataljaink nem érik be 
a templomi házasságnál bármi kevesebbel.12

Pont úgy, ahogy a keresztelkedés is az Úr parancsolata, a temp-
lomi házasság is az. Ahogyan a keresztelkedés alapvető fontosságú 
az egyházba való belépéshez, oly alapvető fontosságú a templomi 
házasság az Isten színe előtti felmagasztosulásunkhoz. Része ez a mi 
rendeltetésünknek. Anélkül nem teljesíthetjük be legfőbb céljainkat. 
Ne elégedjetek meg semmivel, ami ennél kevesebb!

Nem fogadnátok el a keresztelés világi formáját, igaz? Isten megha-
tározta a keresztelés módját: alámerítéssel, egy felhatalmazással bíró 
személy által. Akkor hogyan fogadnátok el a házasság világi formáját? 
Ő meghatározta a házasság módját is: ez a templomi házasság.13

Azért imádkozom, hogy az Úr megáldjon minket létezésünk oká-
nak és annak megértésével, hogy mit kell tennünk a felmagasztosu-
láshoz és az örök élethez vezető utunk megtalálásáért. Az örökkévaló 
terv része a házasság is, melyet szentnek tartunk. Ha készek vagyunk 
engedelmeskedni, a szertartások örökre állandósulnak. Mily dicső 
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dolog, hogy rendelkezünk e megértéssel, és hogy elnyertük az ezen 
igazságokról való kinyilatkoztatást! 14

2
Amikor arról hoztok döntést, hogy kivel 

házasodjatok, legyetek türelmesek, és maradjatok 
méltók az isteni segítség elnyerésére.

Úgy vélem, a legnagyobb döntés, melyet meg kell hoznotok…, 
az az a döntés, amely az örökkévalóságra szólóan fogja alakítani 
az életeteket, ez pedig a házasságotok. Biztos vagyok benne, hogy 
egyetértetek velem abban, hogy ez sokkal fontosabb lesz, mint bármi 
más, amit az életetekben tesztek, mert a munkátok és a szakmátok, 
vagy akármi, amit csinálni fogtok, közel sem olyan fontos, mint az 
örök értékek. [A házasságról hozott döntés] az örökkévalóságra 
szólóan hatással lesz rátok; hatással lesz rátok akkor is, amikor itt 
a földön éltek.15

[N]e rohanjatok bele egy kapcsolatba a megfelelő előrelátás és 
sugalmazás nélkül. Imádságosan törekedjetek az Úr iránymuta-
tására ebben az ügyben. Maradjatok méltók ezen isteni segítség 
elnyerésére.16

[S]okan közületek aggódnak az udvarlás, a házasság és a család-
alapítás miatt… Valószínűleg nem fogtok rálelni leendő házas-
társatok nevére Nefi látomásában vagy a Jelenések könyvében; 
valószínűleg nem fogja közölni veletek egy angyal, de még a püs-
pökötök sem. Bizonyos dolgokat magatoknak kell megoldanotok. 
Legyen hitetek és legyetek engedelmesek, és az áldások jönni 
fognak. Igyekezzetek türelmesnek lenni. Igyekezzetek nem megen-
gedni, hogy mindaz, amivel nem rendelkeztek, elvakítson az iránt, 
amivel viszont rendelkeztek. Ha túl sokat aggódtok a házasság 
miatt, az éppen annak lehetőségét pusztíthatja el. Éljetek teljes és 
hithű egyszemélyes életet, mielőtt feleslegesen idegeskednétek 
egy kétszemélyes élet miatt.17

Miközben a megígért áldásokra vártok, ne a percek számolga-
tásával töltsétek az időt, mert bizonyos mértékig az előrehaladás 
elmulasztása is visszafejlődés. Buzgón munkálkodjatok jó ügyekben, 
beleértve ebbe a saját fejlődéseteket is.18
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3
Egyetlen áldás sem lesz megtagadva az arra 

érdemes, nem házas személyektől.

Ez Jézus Krisztus egyháza, nem pedig a házasok vagy az egye-
dülállók vagy bármely egyéb csoport vagy egyén egyháza. Az evan-
gélium, melyet hirdetünk, Jézus Krisztus evangéliuma; ez magában 
foglalja az olyan összes szabadító szertartást és szövetséget, melyek 
elengedhetetlenek minden olyan egyén megváltásához és felmagasz-
tosulásához, akik készek elfogadni Krisztust, és betartani az általa 
és Mennyei Atyánk által adott parancsolatokat.19

Nincs olyan áldás, beleértve ebbe az örökkévaló házasság és az 
örökkévaló család áldását is, amely meg lesz tagadva bármely ér-
demes egyéntől. Bár egyeseknél tovább tarthat ezen áldás elérése 
– talán még e halandó életen túl is –, az nem lesz megtagadva. […]

Most pedig a tanácsadás és a szeretet hangján szólnék hozzátok.

Azoknak, akik közöttetek egyedülálló férfiak: Ne halogassátok 
a házasságot, csupán mert nem tökéletes a szakmai és pénzügyi 
helyzetetek. […] Emlékezzetek rá, hogy papságviselőkként a ti kö-
telességetek kézbe venni az örökkévaló társ keresését.

„miközben a megígért áldásokra vártok, [b]uzgón munkálkodjatok 
jó ügyekben, beleértve ebbe a saját fejlődéseteket is.”
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Nektek, egyedülálló nők: Isten prófétáinak tanácsai mindig is arról 
szóltak, hogy az Úr gondol rátok; ha hithűek vagytok, minden áldás a 
tiétek lesz. Házasság és család nélkül lenni ebben az életben csupán 
ideiglenes állapot, és az örökkévalóság hosszú idő. Benson elnök 
emlékeztetett bennünket, hogy „csak az ember számszerűsíti az időt. 
Isten az örökkévaló kilátásaitokra gondol” (Ensign, Nov. 1988, p. 97.). 
Töltsétek meg életeteket értékes, jelentőségteljes tevékenységekkel.

Azoknak, akik közületek megtapasztalták a válást: Ne engedjétek, 
hogy a csalódás, vagy a kudarc érzése árnyalják a házasságról vagy 
az életről alkotott képeteket. Ne veszítsétek el a házasságba vetett 
hiteteket, sem azt ne engedjétek, hogy a keserűség megmételyezze 
a lelketeket, és elpusztítson benneteket, illetve azokat, akiket sze-
rettek vagy szerettetek.20

4
A sikeres házasság az evangélium tantételei szerint 

életre irányuló legnagyobb erőfeszítéseinket igényli.

[A házasság] egy tanult viselkedésforma. Tudatos erőfeszítésünk 
határozza meg a sikert, nem az ösztöneink. A hajtóerő a kedvesség-
ből, az igaz vonzalomból, és az egymás boldogsága és jóléte iránti 
figyelmességből fakad.

A házasság előtt saját szemszögünkből szemléltük az életet, át-
lépve azonban azt a küszöböt, elkezdjük más szemszögéből is szem-
lélni azt. Szükséges az áldozathozatal és az igazodás a bizonyosság 
és a szeretet megnyilvánulásaiként.

Gyakran mondjuk, hogy a boldog és sikeres házasság általában 
nem attól függ, hogy a megfelelő emberrel kötünk- e házasságot, in-
kább attól, hogy mi magunk megfelelőek vagyunk e. A magas válási 
arányokat mutató statisztikák talán a dőre párválasztási döntéseket 
jelzik. Ha mással házasodtak volna, talán elkerülhető lett volna az 
adott gond, de minden bizonnyal más gond jött volna helyette. A 
bölcs partnerválasztás nagyban hozzájárul a sikeres házassághoz, 
ám a sikert legjobban elősegítő alkotóelem az arra irányuló tudatos 
erőfeszítés, hogy az ember teljes mértékben megtegye a saját részét.21

Miközben az igaz, hogy az érdemes házaspárok felmagasztosulást 
nyernek a celesztiális királyságban, minden egyes férfi és nő, akiket 
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örökkévaló kapcsolatra pecsételtek egybe, egyénileg is méltónak 
kell lennie arra az áldásra.

Az örökkévaló házasságokat érdemes férfi és érdemes nő alkotja, 
mindketten egyénileg megkeresztelve vízzel és a Lélekkel; akik egyé-
nileg jártak a templomban a saját felruházásukért; akik egyénileg 
hűséget fogadtak Istennek és a társuknak a házassági szövetségben; 
és akik egyénileg megtartották a szövetségeiket, megtéve mindent, 
amit Isten elvárt tőlük.22

Az evangélium tantételei szerinti élet boldog házasságot eredmé-
nyez. […] Amikor két ember képes az evangélium tantételei szerint 
élni, a házasság édes lehet és boldog lehet.23

5
A férjeknek és feleségeknek együtt kell dolgozniuk 

azon, hogy megerősítsék a házasság kötelékeit.

Jószívűség és türelem a tökéletlenségek iránt

A legtöbb társnak vannak tökéletlenségei. […] Richard L. Evans 
egyszer ezt mondta: „Talán bármelyikünk jól kijönne a tökéletes 
emberekkel, a feladatunk azonban az, hogy kijöjjünk a tökéletlen 
emberekkel” [Richard Evans’ Quote Book (1971), 165]. Tisztában 
vagyunk vele, hogy a házasságban nem tökéletes emberekkel van 
dolgunk; keressük a tökéletességet, és azon az útvonalon haladunk, 
amelyen reményeink szerint megtaláljuk a tökéletességet, ugyan-
akkor megértést kell tanúsítanunk, a tőlünk telhető legjobbat kell 
nyújtanunk, és széppé kell tennünk az életet. […]

A Biblia ezt mondja nekünk: „A szeretet hosszútűrő, kegyes” (lásd 
1 Korinthusbeliek 13:4). Az ilyen fajta szeretet, az a fajta, amelyiket 
nem veszik félvállról, nem vetnek neki véget tetszés szerint és hajítják 
félre eldobható műanyagként, hanem amelyik kéz a kézben, egy-
befonódó lélekkel néz szembe az élet összes kisebb nehézségeivel 
– ez az emberi boldogság legfőbb megnyilvánulása.24

szívbéli egység

Egészen bizonyos, hogy a legboldogabb házasságok azok, ahol 
a te bánatod az én bánatom, az én fájdalmam a te fájdalmad, az én 
győzelmem a te győzelmed, az én aggodalmaim a te aggodalmaid. 
A szívbéli, lelki, testi egység minden korábbinál nagyobb kihívásnak 
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tűnik abban a világban, ahol mintha csak ezt kérdeznék: „Mi ebben 
a jó nekem?” Túlontúl sok házastársból lett szívbéli kincs helyett 
egyszerű dísztárgy.25

Hűség a gondolatokban, a szavakban és a tettekben.

A papságot birtokló férfi tökéletes erkölcsi hűséget tanúsít fele-
sége iránt, és nem ad neki okot arra, hogy kételkedjen a hűségében. 
A férjnek teljes szívével kell szeretnie feleségét, és őhozzá ragasz-
kodnia és senki máshoz (lásd T&Sz 42:22–26). Spencer W. Kimball 
elnök így magyarázta ezt:

„A senki más szavak kizárnak mindenkit és mindent. Ekkor a 
házastárs kerül első helyre a férj vagy feleség életében, és sem a 
társasági élet, sem a szakmai élet, sem a politikai élet, sem bármilyen 
más érdeklődési kör, személy, illetve dolog nem előzi meg fontosság 
tekintetében a házastársat” (The Miracle of Forgiveness, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1969, p. 250).

Az Úr tilt és az egyháza elítél bármely és minden intim kapcsolatot 
a házasság keretein kívül. A férfi hűtlensége összetöri felesége szívét, 
valamint elveszíti az ő és a gyermekei bizalmát (lásd Jákób 2:35).

amikor a férj és a feleség „szeret[ik] egymást, ahogyan istent 
szeretik, …az otthonukba olyan gyengédség és ragaszkodás 

költözik, amely örökkévaló sikert eredményez.”
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Legyetek hűségesek házassági szövetségeitekben – gondolatban, 
szóban és tettben. A pornográfia, a flörtök és az ártalmas képzelgé-
sek elkoptatják az ember jellemét, és a boldog házasság alapjaira 
sújtanak le. Ezzel megsemmisül a házasságon belüli egység és biza-
lom. Aki nem uralja a gondolatait, és ezáltal házasságtörést követ el 
a szívében, ha ő nem tart bűnbánatot, akkor nem lesz vele a Lélek, 
hanem megtagadja a hitet és félni fog (lásd T&Sz 42:23; 63:16).26

gyengédség és tisztelet az intimitásban

Tartsátok magatokat távol bármiféle parancsolgató vagy méltat-
lan viselkedéstől a férj és feleség közti gyengéd, intim viszonyban. 
Mivel a házasságot Isten rendelte el, a férj és feleség közti intim 
kapcsolat jó és tiszteletre méltó Isten szemében. Azt parancsolta, 
hogy legyenek egy testté, és hogy sokasodjanak és töltsék be a 
földet (lásd Mózes 2:28; 3:24). Úgy kell szeretnetek feleségeteket, 
ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért (lásd 
Efézusbeliek 5:25–31).

A gyengédség és a tisztelet – soha ne az önzés – szolgáljon vezér-
elvként a férj és feleség közti intim viszonyban. Mindkét társ legyen 
figyelmes és fogékony a másik szükségletei és vágyai iránt. Az Úr 
elítél bármiféle parancsolgató, illetlen vagy indulatos viselkedést a 
férj és feleség közti intim viszonyban.

Bármelyik férfi, aki a feleségét testileg vagy lelkileg bántalmazza 
vagy lealacsonyítja, az súlyos bűnben vétkes, és őszinte és komoly 
bűnbánatra van szüksége. A különbségeket szeretettel és kedves-
séggel, illetve a kölcsönös kiegyezés lelkületével kell megoldani. A 
férfi mindig szeretettel és kedvesen beszéljen a feleségéhez, a leg-
nagyobb tisztelettel viszonyulva hozzá. A házasság olyan, mint egy 
érzékeny virág…, és állandóan táplálni kell a szeretet és ragaszkodás 
megnyilvánulásaival.27

érdeklődő figyelem

Sok gondra gyorsan választ lehetne találni, sok nehéz helyzetet 
pedig megoldani, ha megértenénk, hogy vannak pillanatok, amikor 
figyelnünk kell. Az iskolában akkor tanultuk meg az anyagot, ha 
odafigyeltünk, viszont kudarcot vallottunk, amikor nem voltunk 
hajlandóak figyelni. A házasságban teljes a megértés hiánya, ha nem 
vagyunk hajlandóak odafigyelni. […] Természetesen beszélnünk is 
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kell, de muszáj odafigyelnünk a másik álláspontjára annak érdekében, 
hogy elégséges mértékben bővíthessük megértésünket egy értelmes 
döntés meghozatalához. Az érdeklődő fül gyakran sokat számít.28

önzetlenség

A barátságok nem lehetnek tartósak, ha az önzés homokjára 
épülnek. A házasságok nem tartósak, amikor a testi vonzalmon kívül 
nincs egyéb indokuk, és nem rendelkeznek a mélyebb szeretet és 
hűség alapjaival.29

Reméljük, hogy ti, akik házasságban éltek, emlékezni fogtok a 
szeretet ama érzéseire, melyek az Úr házának oltára elé vezettek 
benneteket. Szívünk elszomorodik, amikor arról a sok emberről 
hallunk, akiknek kihűlt a szeretete, illetve akik az önzés és a vétkeik 
okán elfeledik vagy félvállról veszik a templomban kötött házassági 
szövetségeiket. Azért könyörgünk a férjekhez és feleségekhez, hogy 
szeretettel és tisztelettel legyenek egymás iránt. Mi több, az a legdé-
delgetettebb reményünk, hogy minden egyes család olyan anyával 
és apával áldatik meg, akik kifejezik egymás iránti szeretetüket, 
akik tiszteletteljesek egymás iránt, és akik közösen munkálkodnak 
a házasság kötelékeinek megerősítésén.30

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Az 1. szakaszban Hunter elnök kihangsúlyozza, hogy a férfi és 

nő közötti házasságot Isten rendelte el, és szándéka szerint az 
örökkévaló. Hogyan befolyásolhatja ez a tudás a házastársaddal 
való kapcsolatodat? Mit jelent számodra az, hogy a házasság „Is-
tennel való társulás”? Hogyan segíthetünk a gyermekeknek és a 
fiataloknak felkészülni arra, hogy templomi házasságot kössenek?

• Milyen gondolataid és benyomásaid vannak, miközben Hunter 
elnöknek a leendő házastárs kiválasztására vonatkozó tanácsát 
tanulmányozod? (Lásd 2. szakasz.)

• Hogyan segíthetnek Hunter elnöknek a 3. szakaszban olvasható 
ígéretei és tanácsa azoknak, akik nem házasok? Hogyan alkalmaz-
hatjuk Hunter elnök azon üzenetét, mely szerint „ez Jézus Krisztus 
egyháza, nem pedig a házasok vagy az egyedülállók… egyháza”?
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• Szerintetek mit ért Hunter elnök az alatt, hogy a házasság „egy 
tanult viselkedésforma”? (Lásd 4. szakasz.) Láttál már olyat, hogy 
az evangélium tantételei szerinti élet boldoggá tett egy házassá-
got? Mikor? Ha van házastársad, gondold át, mit tehetnél annak 
érdekében, hogy még teljesebben juttasd kifejezésre az iránta 
való szeretetedet.

• Elmélkedj Hunter elnöknek az 5. szakaszban lévő tanácsán. Ho-
gyan fejleszthetnek ki a házastársak nagyobb türelmet egymás 
tökéletlenségei iránt? Hogyan fejleszthetnek ki a házastársak na-
gyobb „szívbéli egységet”? Miként tanúsíthatnak a házastársak 
hűséget a házasságban gondolatok, szavak és tettek révén?

Kapcsolódó szentírások
1 Mózes 2:18, 21–24; Jákób 2:27, 31–33; 4 Nefi 1:11; T&Sz 42:22; 

Mózes 3:19–24; lásd még A család: Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 
2010. nov. 129.

Tanulmányi segédlet
„Az evangélium tanulása akkor a leghatékonyabb, amikor a Szent-

lélek tanít téged. Az evangélium tanulását mindig azzal kezdd, hogy 
a Szentlélekért imádkozol, hogy segítsen tanulni!” (Prédikáljátok 
evangéliumomat! [2008]. 18.).
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A család megőrzése 
és megóvása

„Az otthon időnként átlagos helynek tűnhet a maga 
ismétlődő feladataival, mégis annak sikeressége 
kellene, hogy a legfőbb törekvésünk legyen…”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter szeretetteljes, keményen dolgozó családban 
nőtt fel, ahol a szüleitől megtanulta, hogy a boldog otthon felépítése 
gyakran igényel áldozathozatalt. Nem sokkal a házasságkötése előtt 
ő is hozott egy döntést, amellyel kapcsolatban úgy érezte, hogy 
szükséges a leendő családja jóllétéhez.

Howard már fiatalon megszerette a zenét. Először zongorázni 
és hegedülni tanult meg, azután magától megtanult játszani még 
sok más hangszeren is. Tizenéves korában megalakította a saját 
zenekarát Hunter’s Croonaders néven, akikkel bálokon és egyéb 
rendezvényeken lépett fel az Idaho állambeli Boiseban. Amikor 
19 éves lett, felfogadták őt és a zenekarát, hogy egy Ázsiába tartó 
luxushajó kéthónapos útja alatt zenét szolgáltassanak.1

Egy évvel azután, hogy Howard visszatért a hajóútról, Dél- 
Kaliforniába költözött, ahol továbbra is játszott különböző zene-
karokban. Kaliforniában találkozott Claire Jeffsszel is, akinek 1931 
tavaszán kérte meg a kezét. Négy nappal az esküvőjük előtt Howard 
még fellépett a zenekarával, azután elrakta a hangszereit, és soha 
többé nem játszott hivatásos zenészként. A táncmulatságokon és 
összejöveteleken való zenélésnek „bizonyos értelemben megvolt a 
maga varázsa – mondta, – és jó pénzt kerestem vele”, de úgy érezte, 
hogy ennek az életvitelnek egyes részei nem egyeztethetők össze 
az olyan élettel, melyet a családjának szánt. „Hagyott egy bizonyos 
űrt maga után az, amit korábban örömmel csináltam, [de] a döntést 
soha nem bántam meg” – idézte fel évekkel később.2
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a család „minden egyéb érdeket felülmúl az életben”.
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Howard és Claire három fiúval – Howard Williammel (Billy), John-
nal és Richarddal – áldatott meg. Bánatukra, Billy csecsemőkorában 
elhunyt. Ahogy John és Richard növekedett, Hunterék egy összetartó 
családot alakítottak ki. Howard egész napját lefoglalták az ügyvédi 
teendői és az egyházi elhívásai, de számára és Claire számára a 
családjuk állt az első helyen. Jóval azelőtt, hogy az egyház a hétfő 
estéket jelölte volna ki a családi est számára, Hunterék azt az estét 
tették meg az evangélium tanítása, a történetmondás, a játékok és 
a közös programok idejének. A fiúk gyakran kaptak feladatokat a 
leckékkel kapcsolatosan.

Howard és a fiai közös érdeklődési köröket alakítottak ki, mint 
például a vasútmodellezés. A vonatokat modellkészletekből szerel-
ték össze, majd pedig részletgazdag pályákat építettek furnérleme-
zekre. Így emlékezett vissza: „Kedvenc időtöltéseink közé tartozott, 
hogy kimentünk a teherpályaudvarokhoz… a Southern Pacific vasút 
alhambrai állomása mellett, hogy ötleteket merítsünk a rendező- 
pályaudvarainkhoz és a berendezéseinkhez” 3.

Idővel Hunter elnök és felesége családja 18 unokával bővült. A 
gyermekeinél és unokáinál tett hosszabb látogatások mellett Hunter 
elnök sok „futó” látogatást is tett náluk, amikor egyházi utazásai 
során Kaliforniában kellett átszállnia. Mivel John gyakran vitte ki 
gyermekeit a repülőtérre, hogy az ilyen átszállások alkalmával ta-
lálkozhassanak a nagyapjukkal, a gyerekek néha „a reptéren lakó 
nagypapának” 4 nevezték őt.

Howard W. Hunter tanításai
1

A család a legfontosabb egység a társadalomban, 
az egyházban és az örökkévalóságban.

A család a legfontosabb szervezet az időre és az örökkévalóságra, 
és mint ilyen, minden egyéb érdeket felülmúl az életben.5

Az egyházé a felelősség – és a felhatalmazás –, hogy megőrizze 
és megóvja a családot, mint a társadalom alapját. A családi élet 
azon mintája, amely már a világ megalapítása előtt lefektetésre ke-
rült, azt tartalmazza, hogy egy törvényesen összeházasodott férj és 
feleség apává és anyává váljon, gyermekeik szülessenek, akiket 
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nevelnek. A szülői mivolt szent kötelesség és kiváltság, melynek 
során a gyermekeket úgy fogadják, mint akik „az Úrnak öröksége” 
(lásd Zsoltárok 127:3).

Az aggódó társadalom most kezdi el észrevenni, hogy a család 
felbomlása a próféták által megjövendölt csapásokat hozza a világra. 
A világ tanácskozásai és mérlegelései csak akkor lesznek sikeresek, 
amikor úgy határozzák meg a családot, ahogyan annak mibenlétét 
az Úr kinyilatkoztatta. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak 
azon annak építői” (Zsoltárok 127:1).6

Amikor az egyének és családok jólétére törekszünk, fontos em-
lékezni arra, hogy az egyház alapvető egysége a család. Miközben 
azonban a családra összpontosítunk, emlékezzünk arra, hogy abban 
a világban, melyben élünk, a családok nem korlátozódnak a hagyo-
mányos – apa, anya és gyermekek – felosztásra. Manapság a családok 
az egyházban állhatnak gyermektelen [férjből és feleségből], gyer-
mekekből és az őket egyedül nevelő szülőkből, valamint egyedül 
élő egyénekből. […] E családok mindegyikének részesülnie kell a 
papság figyelő gondoskodásából. Gyakran a nem hagyományos szer-
kezetű családoknak van szükségük a leggondosabb odafigyelésre. 
Minden egyes otthonnak szüksége van gondoskodó és elkötelezett 
házitanítókra. Senkit sem szabad elhanyagolni.7

Hunter elnök a fiaival, unokáival és családjaikkal 1994. október 2- 
án, az egyház elnökeként történt támogatásának másnapján



1 7 .  f e J e z e t

231

2
A szülők társak az otthoni vezetésben, és szigorú 

kötelességük óvni és szeretni gyermekeiket.

A szülői léttel járó felelősségek a legfontosabbak. Erőfeszítéseink 
eredményeinek örökkévaló következményei lesznek ránk, illetve az 
általunk nevelt fiúkra és lányokra nézve. Bárki, aki szülővé válik, 
szigorú kötelezettség alatt áll, hogy óvja és szeresse gyermekeit, és 
segítsen nekik visszatérni Mennyei Atyjukhoz. Minden szülőnek meg 
kell értenie, hogy az Úr nem fogja bűntelennek tartani azokat, akik 
elhanyagolják e felelősségeket.8

Az apáknak és anyáknak nagy felelősségük van azon gyermekek 
tekintetében, akik a gondjaikra vannak bízva. […] A Példabeszédek 
könyvében ezt a szülőkhöz intézett intést találjuk:

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor meg-
vénhedik is, el nem távozik attól” (Példabeszédek 22:6).

A legnagyszerűbb képzés, melyet egy gyermek csak kaphat, a 
szülők példájából ered. A szülőknek kell megmutatniuk a fiatalok 
által követendő példát. Nagy erő forrása az olyan otthon, ahol igaz-
lelkű tantételeket tanítanak, ahol egymás iránti szeretet és tisztelet 
van, ahol hatással van az ima a család életére, és ahol tiszteletet 
tanúsítanak Isten dolgai iránt.9

A család eredményes vezetése… egyaránt megköveteli a mennyi-
ségi és a minőségi időt. A család tanítását és kormányzását nem 
szabad… a társadalomra, az iskolára, vagy akár az egyházra hagyni.10

A papságviselő férfi úgy tartja, hogy a családot Isten rendelte el. Csa-
ládotok vezetése a legfontosabb és legszentebb felelősségetek. […]

A papságviselő férfi az egyházi részvételben is vezeti a családját, 
hogy ismerjék az evangéliumot, illetve hogy a szövetségek és szertar-
tások védelme alatt álljanak. Ahhoz, hogy az Úr áldásait élvezzétek, 
rendbe kell hoznotok a saját otthonaitokat. A feleségetekkel együtt 
ti határozzátok meg otthonotok lelki légkörét. Első kötelességetek, 
hogy rendbe hozzátok a saját lelki életeteket, rendszeres szentírás- 
tanulmányozás és mindennapi ima által. Biztosítsátok be és tartsátok 
tiszteletben a papságotokat és templomi szövetségeiteket; buzdítsá-
tok ugyanerre a családotokat is.11
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A papságviselő férfi nagyrabecsüléssel viszonyul az anyasághoz. 
Az anyáknak szent kiváltság adatott, hogy „emberi lelkeket szülhes-
senek; mert ebben folytatódik [az Atya] munkája, hogy megdicső-
ülhessen” (T&Sz 132:63).

[…] A papság nem teljesítheti a rendeltetését, és Isten céljai sem 
töltethetnek be a segítőtársaink nélkül. Az anyák olyan munkát vé-
geznek, melyre a papság nem képes. Az élet ezen ajándéka okán a 
papságnak határtalan szeretettel kell lennie gyermekei anyja iránt.

[Fivérek,] tiszteljétek feleségetek egyedi és istenadta szerepét mint 
édesanyáét Izráelben, valamint azon különleges képességét, hogy 
gyermekeket szüljön és neveljen. Isteni parancsolat alatt állunk, hogy 
sokasodjunk és töltsük be a földet, illetve hogy világosságban és igaz-
ságban neveljük fel gyermekeinket és unokáinkat (lásd Mózes 2:28; 
T&Sz 93:40). Szerető társként osztoztok a gyermekek gondozásában. 
Segítsetek feleségeteknek az otthonotok vezetésében és fenntartá-
sában. Segítsetek tanítani, képezni és fegyelmezni gyermekeiteket.

Rendszeresen fejezzétek ki feleségetek és gyermekeitek felé az 
iránta való nagyrabecsüléseteket és tiszteleteteket. Valójában az 
egyik legnagyobb dolog, amit egy apa tehet a gyermekeiért, az az, 
hogy szereti az anyjukat.12

A papságviselő férfi társként fogadja el feleségét az otthon és a 
család vezetésében, akinek teljeskörű ismerete és teljeskörű rész-
vétele van az ezekkel kapcsolatos döntéseket illetően. Szükséges, 
hogy az egyházban és a családban is legyen egy elnöklő tisztség-
viselő (lásd T&Sz 107:21). Isteni megbízatásból az otthon feletti 
elnöklés felelőssége a papságviselőre hárul (lásd Mózes 4:22). Az 
Úr szándéka szerint a feleség a férj segítőtársa (társ, vagyis egyenlő) 
– tehát egyenlő és elengedhetetlen kísérő egy teljes értékű társas 
kapcsolatban. Az igazlelkű elnöklés a férj és a feleség közös felelős-
ségvállalását teszi szükségessé: együtt cselekszetek, minden családi 
ügyről tudva, abban részt véve. Ha egy férj a felesége érzéseitől és 
tanácsaitól függetlenül vagy azokra tekintettel nem lévén kormá-
nyozza családját, azzal hamislelkű uralmat gyakorol.13

Arra buzdítunk benneteket fivérek, hogy emlékezzetek rá: a pap-
ság csak igazlelkű felhatalmazás lehet. Vívjátok ki gyermekeitek 
tiszteletét és bizalmát azáltal, hogy szeretetteljes kapcsolatot ápoltok 
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velük. Az igazlelkű apa azáltal óvja gyermekeit, hogy idejével és je-
lenlétével járul hozzá közösségi, oktatási és lelki tevékenységeikhez, 
feladataikhoz. A szeretet és a törődés gyengéd megnyilvánulásai 
a gyermekek felé éppen annyira képezik az apa feladatát is, mint 
amennyire az anyáét. Mondjátok meg a gyermekeiteknek, hogy 
szeretitek őket.14

3
Otthonaink legyenek a szeretet, az ima és 

az evangélium tanulásának helyszínei.

Egyszerűen muszáj, hogy szeretet és feddhetlenség és határozott 
elvek legyenek az otthonainkban. Elkötelezettségünknek a házasság 
és a gyermekek és az erkölcsösség iránt maradandónak kell lennie. 
Ott kell sikert elérnünk, ahol a siker leginkább számít az eljövendő 
nemzedéknek.

Nyilván az az otthon a legerősebb és leggyönyörűbb, melyben 
azt találjuk, hogy minden egyes ember tekintettel van a többiek ér-
zéseire, igyekszik szolgálni másokat, és igyekszik azon elvek szerint 
élni otthon, amelyek nyilvános helyeken is jellemeznek bennünket. 
Keményebben kell igyekeznünk azon, hogy családunk körében 
az evangélium szerint éljünk. Otthonaink megérdemlik leghívebb 
elköteleződéseinket. A gyermeknek joga van azt érezni, hogy az 
otthonában biztonságban van, hogy azon a helyen védelemre lelhet 
a külvilág veszélyei és gonoszságai elől. E szükséglet kielégítéséhez 
pedig a családi egység és feddhetetlenség elengedhetetlen. Minden 
gyermeknek olyan szülőkre van szüksége, akik boldogok az egy-
mással való kapcsolatukban, akik boldogan dolgoznak az elképzelt 
családi életük megvalósításáért, akik őszinte és önzetlen szeretettel 
szeretik gyermekeiket, és akik elkötelezettek a család sikeressége 
iránt.15

Amikor a családi esteket hivatalos egyházi programként először 
bevezették, az Első Elnökség kijelentette: „Megígérjük, hogy ha a 
szentek megfogadják ezt a tanácsot [hogy családi esteket tartsanak], 
akkor az nagyszerű áldásokat fog eredményezni. Fokozódik majd 
az otthoni szeretet és a szülők iránti engedelmesség. Kialakul a hit 
Izráel fiataljainak szívében, és erőt nyernek majd ahhoz, hogy meg-
küzdjenek az őket körülvevő gonosz befolyással és kísértésekkel.” 
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Megerősítjük a megígért áldásokat azok részére, akik hűségesen 
tartják a családi esteket.

A hétfő esték legyenek a családi est számára fenntartva. A helyi 
vezetők gondoskodjanak arról, hogy az egyházi épületek és léte-
sítmények zárva legyenek, ne legyenek egyházközségi vagy cöveki 
programok a hétfő estékre betervezve, és a családi estek másféle 
megzavarása is kerülendő.

A családi est elsődleges célja az legyen, hogy a családok az evangé-
liumot tanulmányozva együtt lehessenek. Emlékeztetünk mindenkit, 
hogy az Úr arra intette a szülőket, hogy tanítsák gyermekeiknek az 
evangéliumot, az imádkozást és a sabbatnap megszentelését. A szent-
írások jelentik az evangélium tanításának legfontosabb forrását.16

Imádkozzatok családként este és reggel egyaránt. Mily nagy ál-
dások jönnek azon gyermekek életébe, akik hallják a szüleiket az 
Úrhoz folyamodni az ő jólétükért. Egészen bizonyos, hogy az ilyen 
igazlelkű szülők hatása alá kerülő gyermekek védettebbek lesznek 
az ellenség befolyásával szemben.17

Annak érdekében, hogy a szülők és a gyermekek jobban meg-
értsék egymást, az egyház elfogadta a „Családi tanács” elnevezésű 
kezdeményezést. Ezt a tanácsot a szülők hívják össze és vezetik le, 
és a család minden tagja részt vesz rajta. Ez megerősíti a családi 
kötelékeket, bizonyosságot ad a gyermekeknek, hogy „tartoznak 
valahova”, és meggyőzi őket, hogy a szülőket érdeklik az ő gondjaik. 
E családi gyűlés az egymás iránti kölcsönös tiszteletre tanít, eloszlatja 
az önzést, és az aranyszabály [lásd Máté 7:12] otthoni alkalmazására, 
illetőleg a tiszta életvitelre helyezi a hangsúlyt. Tanítás folyik a családi 
hódolatról és imáról, a kedvesség és becsületesség leckéivel együtt. 
A családi gond általában olyan közelről érinti az embert, hogy nem 
könnyű felbecsülni annak tényleges mértékét és jelentőségét; ami-
kor azonban a családok erősek és egységesek azon erőfeszítésben, 
hogy szolgálják Istent és betartsák az Ő parancsolatait, akkor sok 
jelenkori gondunk eltűnik.18

[Fivérek,] vegyétek komolyan azon felelősségeteket, hogy az evan-
géliumot tanítsátok a családotoknak, rendszeres családi est, családi 
ima, áhítatok és szentírás- olvasási idő, illetve egyéb tanítási alkalmak 
során. Kapjon kiemelt hangsúlyt a misszionáriusi szolgálatra és a 
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templomi házasságra való felkészülés. Otthonotok pátriárkái lévén, 
használjátok a papságotokat azáltal, hogy elvégzitek családotok 
részére a megfelelő szertartásokat, és hogy áldásokat adtok fele-
ségeteknek és gyermekeiteknek. Fivérek, a saját szabadulásotokon 
kívül semmi sincs olyan fontos számotokra, mint feleségetek és 
gyermekeitek szabadulása.19

4
A sikeres szülő az, aki szeret egy gyermeket, áldozatot hoz 

érte, gondoskodik róla, tanítja és ellátja a szükségleteit.

Az általános felhatalmazottaknak kiváltságos lehetőségük világ-
szerte találkozni és megismerkedni az egyház tagjaival, akik kö-
vetkezetesen jó életet élnek, és akik az evangélium hatása alatt 
nevelték fel családjukat. E szentek élvezik azokat a nagy áldásokat 
és megnyugvást, melyek akkor jöhetnek el, amikor szülőkként, 
nagyszülőkként és dédszülőkként visszatekintenek hosszú és sikeres 
szülői erőfeszítéseikre. Minden bizonnyal olyasmi ez, amit mindenki 
szeretne közülünk.

„imádságosnak kell lennünk, és… tudatnunk kell 
gyermekeinkkel szeretetünket és törődésünket.”
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Sokan vannak azonban az egyházban és a világban, akik a bűn-
tudat és érdemtelenség érzéseivel élnek, mert valamely fiuk vagy 
lányuk elkóborolt vagy eltévelyedett a nyájtól.

[M]egértjük, hogy a lelkiismeretes szülők a tőlük telhető legjobbat 
próbálják tenni, mégis szinte mindenki követett el hibákat. Senki 
nem vág bele úgy egy ilyen vállalkozásba, mint amilyen a szülővé 
válás, hogy hamarosan rá ne jönne, hogy sok tévedés lesz majd me-
net közben. Mennyei Atyánk nyilván tudja, amikor lélekgyermekeit 
fiatal és tapasztalatlan szülők gondjaira bízza, hogy lesznek majd 
hibák és téves döntések. […]

Mindannyian egyediek vagyunk. Minden gyermek egyedi. Éppen 
úgy, ahogyan közülünk mindenki más pontról indul az élet ver-
senyében, és ahogyan közülünk mindenki eltérő erősségekkel és 
gyengeségekkel és tehetségekkel rendelkezik, pont úgy a gyermekek 
közül is mindegyik saját, különleges jellemvonásokkal áldatott meg. 
Ne feltételezzük, hogy az Úr pont ugyanúgy fogja megítélni az egyik 
ember sikerét, mint egy másikét. Szülőkként gyakran feltételezzük, 
hogy ha a gyermekünk nem teljesít kiemelkedően minden területen, 
akkor kudarcot vallottunk. Legyünk óvatosak az ítéleteinkben. […]

A sikeres szülő az, aki szeret egy gyermeket, aki áldozatot hoz érte, 
és aki gondoskodik róla, tanítja és ellátja a szükségleteit. Ha megtetté-
tek mindezeket, és a gyermeketek továbbra is tévelyeg vagy neveletlen 
vagy világias, ennek ellenére könnyen lehet, hogy ti sikeres szülők 
vagytok. Talán vannak olyan gyermekek, akik úgy érkeztek erre a 
világra, hogy bármely szülőpárnak, bármilyen körülmények között 
kihívást jelentenének. Hasonlóképpen lehetnek olyanok is, akik majdʼ 
minden apának és anyának áldást és örömöt hoznának az életébe.

Én ma amiatt aggódom, hogy vannak szülők, akik talán keményen 
bírálják önmagukat, és talán azt is engedik, hogy ezek az érzések 
lerombolják az életüket, miközben valójában a tőlük telhető legjob-
bat tették, és hittel kellene továbbmenniük.20

[Az olyan] apa vagy anya, [akinek a gyermeke eltévelyedett], nincs 
egyedül. Első szüleink is ismerték az abból fakadó fájdalmat és 
szenvedést, hogy egyes gyermekeik elvetették az örök élet tanításait. 
(Lásd Mózes 5:27.) Évszázadokkal később Jákób is szembesült idő-
sebb fiainak az általa annyira szeretett József iránti féltékenységével 
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és rosszindulatával. (Lásd 1 Móz. 37:1–8.) A nagy Alma próféta, aki-
nek a fiát is Almának hívták, hosszasan imádkozott az Úrhoz fiának 
lázadó hozzáállását illetően, és minden bizonnyal elárasztotta őt 
az aggodalom és nyugtalanság azon széthúzás és gonoszság miatt, 
melyet fia okozott az egyház tagjai között. (Lásd Móziás 27:14.) 
Mennyei Atyánk is sok lélekgyermekét veszítette el a világ miatt – 
ismeri szívetek érzéseit.

[N]e adjátok fel a reményt egy eltévelyedett fiú vagy lány iránt. 
Sokan tértek már vissza olyanok, akik látszólag teljesen elvesztek. 
Imádságosnak kell lennünk, és lehetőség szerint tudatnunk kell 
gyermekeinkkel szeretetünket és törődésünket.

[T]udnotok kell, hogy Mennyei Atyánk el fogja ismerni a szeretetet 
és az áldozatot, az aggódást és törődést, még ha a nagy erőfeszíté-
sünk sikertelennek bizonyul is. A szülők szíve gyakran megtörik, 
ám tudatában kell lenniük annak, hogy miután szülei megtanították 
neki a helyes tantételeket, a végső felelősség a gyermekre hárul.

[B]ármi okozza is a bánatot, bármi okozza is az aggódást, bármi 
okozza is a fájdalmat és a gyötrelmet, keressétek annak lehetőségét, 
hogy ezt jótékony irányba fordítsátok. Talán segíthettek másoknak 
elkerülni ugyanezen gondokat, vagy talán nagyobb rálátással fog-
tok rendelkezni azok érzéseire, akik hasonló módon küszködnek. 
Minden bizonnyal mélyebben meg fogjuk érteni Mennyei Atyánk 
szeretetét, amikor – ima által – végre felismerjük, hogy szeret ben-
nünket, és azt akarja, hogy előre tekintsünk. […]

Soha ne engedjük Sátánnak, hogy elhitesse velünk, hogy minden 
elveszett. Legyünk büszkék az általunk tett jó és helyes dolgokra; 
utasítsuk el, és vessük ki az életünkből mindazon dolgokat, amelyek 
helytelenek; tekintsünk az Úrra megbocsátásért, erőért és vigaszért; 
végül pedig lépjünk előre.21

5
Otthonaiknak szent helyeknek kell lenniük, 
ahol az evangélium tantételei szerint lehet 

élni, és ahol az Úr Lelke lakozhat.

Reméljük, nem gyűr le benneteket a csüggedés azon próbálko-
zásaitok közben, hogy igazlelkűségben neveljétek családotokat. 
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Emlékezzetek, az Úr parancsolta ezt: „De tanítványaim szent helye-
ken fognak állni, és nem mozdíttatnak el” (T&Sz 45:32).

Vannak ugyan, akik ezt a templomra értik – ami nyilván igaz is 
–, de ez egyúttal az otthonokat is jelképezi, amelyekben élünk. Ha 
szorgalmasan dolgoztok azon, hogy családotokat igazlelkűségben 
vezessétek, ha a mindennapi családi imára, szentírásolvasásra, csa-
ládi estekre buzdítotok és részt is vesztek azokban, illetve szeretitek 
és támogatjátok egymást az evangélium tanításai szerinti életvitel-
ben, meg fogjátok kapni az Úr által megígért áldásokat az igazlelkű 
utódok felnevelését illetően.

Egyre gonoszabb világunkban mily alapvető fontosságú, hogy 
közülünk mindenki „szent helyeken álljon”, és kötelezze el magát, 
hogy igaz és hű lesz Jézus Krisztus evangéliumának tanításaihoz.22

A családi siker eléréséhez a szülőknek szeretettel és tisztelet-
tel kell lenniük egymás iránt. A férjeknek – a papság viselőinek 
– a legnagyobb megbecsüléssel kell viszonyulniuk feleségükhöz a 
gyermekeik előtt, a feleségeknek pedig szeretniük és támogatniuk 
kell férjüket. Ezek után a gyermekek szeretettel lesznek a szüleik 
és egymás iránt. Az otthon ezáltal megszentelt hellyé válik, ahol a 
leginkább lehet az evangélium tantételei szerint élni, és ahol az Úr 
Lelke lakozhat. Sikeres apának vagy sikeres anyának lenni sokkalta 
nagyobb eredmény, mint vezetővé válni vagy magas hivatalba kerülni 
az üzleti életben, a kormányzatban vagy a világi ügyek terén. Az 
otthon időnként átlagos helynek tűnhet a maga ismétlődő feladatai-
val, mégis annak sikeressége kellene, hogy a legfőbb törekvésünk 
legyen az életben.23

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miközben áttekinted Hunter elnök tanításait a 1. szakaszban, gon-

dold át a család fontosságát. Mi az egyház felelőssége a családdal 
kapcsolatban? Hogyan óvhatjuk és erősíthetjük a családunkat?

• Gondolkodj el Hunter elnök azon tanításáról, hogy a szülők társak 
az otthonuk vezetésében (lásd 2. szakasz). Hogyan segíthetnek 
e tanítások az apáknak és az anyáknak is? Hogyan válhatnak a 
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szülők egységessé gyermekeik nevelésében? Gondold át, miként 
javíthatnál otthonod „lelki légkörén”.

• A 3. szakaszban Hunter elnök tanácsot ad az erős családok meg-
alapozásához. Mit tehetünk a nagyobb „családi egység és fedd-
hetetlenség” kialakításáért? Hogyan áldotta meg családodat a 
családi est? Hogyan áldotta meg családodat a családi szentírás- 
tanulmányozás és a családi ima?

• Hogyan segíthetnek Hunter elnök 4. szakaszban található taní-
tásai egy eltévelyedett gyermek szüleinek? Hogyan fordíthatják 
a szülők jótékony irányba az általuk átélt bánatot és fájdalmat? 
Mit tehetnek a szülők, a nagyszülők, a fiatalok vezetői és mások, 
hogy az eltévelyedett gyermekeken segítsenek?

• Az 5. szakasz elolvasását követően töprengj el Hunter elnök azon 
tanításán, hogy otthonainkat „szent helyekké” alakítsuk. Milyen 
kihívásokkal kell eközben szembenéznünk? Hogyan törekedhe-
tünk arra, hogy otthonainkat szent helyekké tegyük?

Kapcsolódó szentírások
2 Mózes 20:12; 5 Mózes 6:4–7; Zsoltárok 127:3–5; Efézusbeliek 

6:1–4; Énós 1:1–3; Móziás 4:14–15; Alma 56:45–48; 3 Nefi 18:21; 
T&Sz 68:25–28; 93:40; 121:41–46

Tanítási segédlet
Kérd meg az osztály tagjait, hogy párokban dolgozva tervezzék 

meg, hogyan tanítanának egy részt ebből a leckéből egy családi est 
során. Hogyan alakíthatjuk úgy a tanításokat, hogy azok megszó-
lítsák a gyermekeket és a fiatalokat? Kérj meg néhány párost, hogy 
mondják el terveiket az osztálynak.
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Hisszük, hogy becsületesnek 
kell lennünk

„Ha szeretnénk, hogy társunk legyen a Mester 
és a Szentlélek, becsületesnek kell lennünk saját 

magunkkal, Istennel, valamint embertársainkkal is.”

Howard W. Hunter életéből
Amíg arra vártak, hogy elkezdődjön egy körséta a kaliforniai 
Hearst Castle- ben, Hunter elnök és a felesége egy másik házaspár 
társaságában elautóztak egy kis boltba. Amint a boltban nézelődtek, 
„Hunter elder odament a pulthoz, kivett néhány medvecukrot, [és] 
10 centet fizetett az eladónak”. Azután a két házaspár visszament az 
autóhoz, és elindultak vissza a kastélylátogatásra. Útközben „Hunter 
elder körbekínálta egyszer a medvecukrot, azután ismét, majd hir-
telen nyilvánvalóvá vált számára, hogy elszámolhatta magát, mert 
az általa kifizetett 10 darab helyett 11 volt nálunk.

Könnyű lett volna elsiklani a tévedés felett. Végül is csak egyet-
len centről volt szó, mi pedig egy kissé siettünk, hogy odaérjünk 
a sétára. Ki tudna az eltérésről, és ki foglalkozna vele? De ő egy 
pillanatig sem gondolkodott róla. Megfordult az autóval és elindult 
vissza az úton a bolthoz. […] Elmagyarázta a problémát egy másik 
dolgozónak, elnézést kért a tévedésért, és kifizette a hiányzó egy 
centet a meglepett eladónak.” 1

Howard W. Hunter számára fontos volt, hogy a kis dolgokban 
éppúgy becsületes legyen, mint a nagyokban.

Fiait a saját példája által tanította a feddhetetlenségről. „Amit a 
becsületességről és feddhetetlenségről tudok, azt nagyrészt abból 
fakad, amit az emberek az édesapámról mondtak nekem” – idézte fel 
Richard Hunter. Egyszer Richard az édesapjával tartott egy üzleti ér-
tekezletre, ahol egy összetett projektet vitattak meg. Amikor szünetet 
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a tízparancsolat a következő intelmet tartalmazza: „ne tégy a te 
felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” (2 mózes 20:16).
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tartottak, Richard és az egyik férfi az értekezletről beszélgettek kint. 
Richard azt mondta, hogy valószínűleg sokáig kell majd várni a 
projekt elkezdésével, mert a jogi rész hatalmas mennyiségű papír-
munkával jár. A férfi kijavította Richardot, és azt mondta neki, hogy 
a projekt a papírmunka befejezése előtt is elkezdődhet, mert az em-
berek tudják, hogy amit Howard W. Hunter megígér, azt megteszi.2

1962- ben Hunter elnök az egyház fiataljaihoz szólt, és meggyőző-
dését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy fontos becsületesnek lenni:

„Mindenkire boldog élet vár közülünk, ha mást nem is teszünk, 
csak becsületesek vagyunk: becsületesek apánkkal és anyánkkal 
– legyen szó akár a randevúzásunkról, az iskolai munkánkról, a 
haverokról, akikkel bandázunk, vagy az egyházi gyűléseken való 
részvételről; becsületesek a püspökünkkel – megfogadva a tanácsát, 
elmondva neki az igazat magunkról, becsületesen fizetve a tizedün-
ket, ártatlan, tiszta életet élve; becsületesek az iskolánkban – soha 
nem csalva a tevékenységeink egyetlen részében sem, legyen az 
az osztályteremben vagy a kampuszon; becsületesek abban, hogy 
megfizetjük, amit kell – legyen szó meccsről vagy moziról, vagy 
arról, hogy egy összejövetelen megtesszük a feladatok ránk háruló 
részét; becsületesek az udvarlónkkal vagy barátnőnkkel – soha ki 
nem használva őt, soha meg nem tévesztve őt, soha nem víve őt 
kísértésbe; becsületesek magával az Úrral.” 3

Howard W. Hunter tanításai
1

Az Úr arra int bennünket, hogy legyünk becsületesek.

A szentírások bővelkednek a becsületességre szólító intelmekkel, 
és számtalan parancsolat van arra, hogy becsületesek legyünk. Úgy 
kell ezekre gondolnunk, mint amelyek vastagon vannak szedve: NE 
TEDD! Ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne kívánd a másét 
[lásd 2 Mózes 20:15–17]. […]

Következzen a becstelenség néhány közkeletű példája:

1. Lopás. Ritkán olvashatok újságot úgy, hogy ne találnék bennük 
számos hírt betörésről, rablásról, táskaletépésről, bolti szarkákról, 
autólopásról és ezernyi másról. Még a kápolnáinkból is érkeznek 
jelentések kisebb lopásokról.
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2. Csalás. Hasonló beszámolókat közölnek a lapok az értékpapír- 
kereskedelemben, az üzleti ügyletekben, a befektetések terén elkö-
vetett csalásokról, és egyéb olyan dolgokról, amelyekre közfigyelem 
irányul. Vannak olyanok, akik a tanulmányok során csalnak, és 
olyanok is, akik a vizsgákon csalnak.

3. A Bölcsesség szava mércéinek megszegése. Ezek egyházi mércék. 
Nem jelentik a világ mércéinek megszegését. Megkaptátok azonban 
az Úr szavát e kérdéskört illetően.

4. Közlekedési előírások megszegése. Nem lehet valaki alapvetően 
becsületes, ha közben megszegi a társadalom és a kormány által a 
más emberek jóléte érdekében megfogalmazott törvényeket.4

„Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” [2 Mózes 
20:16]. Ez a parancsolat elsődlegesen a jogi eljárások során tett ha-
mis tanúskodásra utal, de kiterjesztve lefed minden olyan állítást, 
amely tényszerűen hamis. Bármely valótlanság, amely hajlamos 
kárt okozni másnak az ő javaiban, személyében vagy jó hírne-
vében, ellentétes e törvény szellemével és betűjével. Az igazság 
olyan eltitkolása, amely ugyanilyen kárt eredményez, szintén e 
parancsolat megszegése.

„Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátod-
nak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, 
és semmit, a mi a te felebarátodé” [2 Mózes 20:17]. Kívánni annyit 
tesz, mint valami olyan után áhítozni, vágyakozni, sóvárogni, ami 
egy másik személyé. A jó dolgok áhítása nem törvényszegés, de az a 
vágy, hogy törvénytelenül vegyük el azokat mástól, már az. Ebben a 
tekintetben jól tesszük, ha megértjük, hogy a jóság vagy a gonoszság 
nem a cselekedet bekövetkeztekor kezdődik, hanem akkor, amikor 
valaki a szívét egy adott dologra helyezi.5

Gyűlöli az Úr a kevély tekintetet, a hazug nyelvet, az álnok gondo-
latokat forraló szívet, a gonoszra sietséggel futó lábakat, a hazugságot 
szóló hamis tanút, [és] azt, aki viszályokat szít [lásd Példabeszédek 
6:16–19]. Vajon utolsó napi szentekként megengedhetjük- e ma-
gunknak, hogy bármi olyat tegyünk, amit az Úr gyűlöl? Mily gyakran 
emelte fel szavát a becstelenség ellen! 6
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2
Becsületességet ápolunk az élet apró, 

hétköznapi dolgaiban.

Ha érzékenyek vagyunk a Szabadítóval ápolt kapcsolatunkra, 
akkor a kis dolgokban éppúgy becsületesnek kell lennünk, mint a 
nagyokban.7

Amikor eredményre és sikerre törekszünk, oly sok időnket veszi 
el az, hogy átgondoljuk és tanulmányozzuk az összetettet, hogy 
csak elvétve fordítunk időt az egyszerűre – azon egyszerű dolgokra, 
kis dolgokra, melyek valójában az építkezésünk alapját képezik, 
és amelyek nélkül nem létezhet erős alapozás. Lehet egy szerkezet 
égre törő, és tekinthetünk rá ámulattal a terjedelme és nagy magas-
sága miatt – mégsem állhat meg, ha nincs az alapja sziklához, vagy 
acélhoz és betonhoz horgonyozva.

A jellemnek is ilyen alapra van szüksége. Felhívom figyelmeteket 
a becsületesség tantételére. Miért van az, hogy oly sokan hisznek 
a becsületesség magasztos és fennkölt elveiben, mégis oly kevesen 
hajlandóak szigorúan véve becsületesnek lenni?

[Sok] évvel ezelőtt a kápolnáink bejáratainál és folyosóin plakátok 
voltak kifüggesztve, melyeken ez állt: »Légy becsületes magaddal 
szemben!« Legtöbbjük az élet apró, hétköznapi dolgaira utalt. A 
becsületességet pontosan ilyen dolgokban kell kifejleszteni.

Vannak néhányan, akik elismerik, hogy erkölcsileg helytelen nagy 
dolgokban becstelennek lenni, azonban úgy hiszik, hogy a kevésbé 
fontos dolgokban ez megbocsátható. […]

Emlékszem egy fiatalemberre, aki a cövekelnöki szolgálatom 
idején a cövekünkhöz tartozott. Olyan csoporttal járt- kelt, akik úgy 
gondolták, hogy nagyon szellemesek, amikor helytelen dolgokat 
tesznek. Néhány alkalommal lebukott pár kisebb szabálysértéssel. 
Egy nap felhívtak a rendőrőrsről, és közölték, hogy az illetőt egy 
közlekedési szabálysértés miatt tartják fogva. Gyorshajtáson érték, 
ahogyan korábban már többször is. Tudva, hogy akár a missziós 
szolgálatát is megakadályozhatják az általa tett dolgok, jó útra tért, 
és amikor 19 éves lett, megkapta az elhívását.

Soha nem felejtem el a visszatérése után folytatott beszélgetésün-
ket. Elmondta, hogy amikor a missziós terepen volt, gyakran gondolt 
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arra a zűrre, melyet azon téves elképzelése miatt okozott, hogy a 
kis dolgok megszegése nem számít. Azonban nagy változás történt 
az az életében. Eljutott arra a felismerésre, hogy nincs boldogság 
vagy élvezet a törvényszegésben, legyen szó Isten törvényeiről vagy 
azokról a törvényekről, amelyeket a társadalom ró miránk.8

3
Azáltal szolgálhatjuk Istent, ha becsületesek 

és igazságosak vagyunk a személyes 
és üzleti érintkezéseinkben.

A vallás része lehet a napi munkánknak, az üzleti ügyeinknek, a 
vásárlásainknak és eladásainknak, építkezésünknek, szállításunknak, 
termelésünknek, a szakmánknak vagy foglalkozásunknak, vagy 
bárminek, amit teszünk. Az üzleti ügyleteinkben tanúsított becsü-
letesség és igazságos üzletmenet révén éppúgy szolgálhatjuk Istent, 
mint ahogyan a vasárnapi hódolat során tesszük. A kereszténység 
igaz tantételei nem lehetnek elválasztva és elkülönítve az üzlettől 
és a mindennapi ügyeinktől.9

Ha jelent számunkra bármit is a vallás, akkor annak ösztönöznie 
kellene az egész életünket. Nem hiszem, hogy a vallást be lehet 
szorítani valamely pap egy órás vasárnapi prédikációjába, úgy, hogy 
az jelentsen is valamit az életünkben. Ha az nem kerül be az egyéni 
életünkbe – a családi életünkbe, az üzleti életünkbe –, és mindenbe, 
amit csak teszünk, akkor a vallás keveset jelent számunkra, és pusz-
tán egy bálvánnyá válik, amelyet felteszünk jó magasra, hogy csak 
alkalmanként hódoljunk neki.10

Milyen nagy változás érné a világot, ha a becsületességet illetően 
mindannyian számíthatnánk egymásra. Az embereknek tökéletes 
bizalmuk lenne egymásban a személyes és az üzleti ügyekben. Nem 
lenne… bizalmatlanság a dolgozók és a vezetőség között. Feddhetet-
lenség lenne az állami tisztségekben és a kormányzati ügyekben, és 
a nemzetek békében léteznének, nem pedig abban a zűrzavarban, 
melyet ma látunk a világban. […]

Az üzleti ügyek terén vannak olyanok, akik kihasználják a becste-
len előnyt, ha felkínálják nekik. Azt hozzák fel álláspontjuk magya-
rázatára vagy igazolására, hogy az üzleti életben elvárható, hogy az 
ember minden felkínált előnyt kihasználjon. Az ilyen ügyletek nagy 
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összegekre rúghatnak, de elvi szinten nem különböznek attól, mint 
amikor a tévedést észlelve valaki nem ad vissza egy centet, miután 
a pénztáros többet fizetett ki neki. Ez a csalás egy formája.11

Szeretnék javasolni egy meghatározást a „tisztességes foglalkoz-
tatásra”. A tisztességes foglalkoztatás becsületes foglalkoztatás. Igaz-
ságos értéket nyújt, és nincs becsapás, csalás vagy megtévesztés. A 
terméke vagy szolgáltatása magas színvonalú, a munkaadó, a vevő, 
az ügyfél vagy a beteg pedig többet kap, mint amire számított. A 
tisztességes foglalkoztatás erkölcsös. Nem része semmi, ami aláásná 
a közjót vagy - erkölcsöt. Nem része például a szeszesitalok, kábí-
tószerek vagy szerencsejátékok forgalmazása. A tisztességes foglal-
koztatás hasznos. Olyan javakat és szolgáltatásokat nyújt, amelyek 
jobb hellyé teszik a világot az életre.12

4
A feddhetetlenség óv bennünket a gonosztól, segít 

sikeresnek lennünk, és meg fogja menteni a lelkünket.

A gonosz kísértései minden oldalról körülvesznek bennünket. A 
feddhetetlenség védelme nélkül ki vagyunk szolgáltatva mindenféle 
bűn és helytelen cselekedet kényének.

Jób kijelentette: „ártatlanságomból magamat ki nem tagadom” ( Jób 27:5).
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Jóbnak nem okoztak nehézséget ezek a gondok. Védelmezte őt 
a saját feddhetetlensége. Így érzett ezzel kapcsolatban:

„Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az 
Istennek lehellete van az én orromban; 

Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem 
mond csalárdságot! […]

Igaz[lelkűségemhez] ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim 
miatt nem korhol az én szívem” ( Jób 27:3–4, 6).

Mily lelkesítő! Az erejéből fakadóan nem aggódott azon hét-
köznapi kísértések miatt, melyeken a legtöbb ember elbukik. Jób 
olyan erőt és elégedettséget épített be az életébe, melyet Sátán 
sem tudott összezúzni. Azt is érdekes megfigyelni, hogy mennyire 
gyönyörködött benne az Úr: „[N]incs a földön olyan, mint ő; fedd-
hetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll a ő feddhe-
tetlenségében” ( Jób 2:3).

A feddhetetlenség e nagyszerű tulajdonsága teljes mértékben el-
érhető számunkra. Ha eredményesen alkalmazzák, meg fog oldani 
minden kormányzati, vallási, gazdasági és egyéni gondot. Kitörölné 
a bűnözés, válás, szegénység és nyomorúság szörnyű csapását. Sike-
ressé tenne bennünket itt, és megmentené a lelkünket ezt követően.

Életünk egyik legnagyobb eredménye az, ha becsületes, lelkiis-
meretes feddhetetlenséget alakítunk ki magunkban. Ez azt jelenti, 
hogy lelkileg szilárddá, intellektuálisan őszintévé, erkölcsileg becsü-
letessé, és Isten előtti személyes felelősségünket mindig felvállalóvá 
válunk. A feddhetetlenség az az aranykulcs, amely szinte bármely 
siker ajtaját megnyitja.13

5
Az igaz öröm abból fakad, ha becsületesek 

vagyunk magunkkal, másokkal és Istennel.

Gyakran idézzük ezt a szentírás- részletet: „az emberek azért van-
nak, hogy örömük lehessen” [2 Nefi 2:25]. Van egy olyan öröm, ami 
annak révén éri az embert, hogy becsületes. Hadd beszéljek nektek 
erről. Ennek révén a Mester társaságában lehettek, és veletek lehet a 
Szentlélek Lelke. A becsületesség szabályainak megszegése meg fog 
benneteket fosztani e két nagyszerű áldástól. El tudnátok képzelni, 
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hogy aki hazudik vagy csal…, az a Mester társaságában lehetne, 
vagy vele lehetne a Szentlélek Lelke?

[…] Mindig emlékezzünk arra, hogy soha nem vagyunk egyedül. 
Nincs az a cselekedet, amely látatlan maradna; nincs az a kimondott 
szó, amely ne kerülne meghallásra; nincs az az emberi elmében fogant 
gondolat, amely ismeretlen lenne Isten előtt. Nincs az a sötétség, amely 
elrejthetné a tetteinket. Gondolkodnunk kell, mielőtt cselekszünk.

Vajon azt gondoljátok, hogy egyedül lehettek, amikor becstelen 
dolgot tesztek? Vajon azt gondoljátok, hogy látatlanok maradtok, 
amikor csaltok egy vizsgán, még ha csak ti vagytok is egyedül a 
teremben? Becsületesnek kell lennünk saját magunkkal. Ha szeret-
nénk, hogy társunk legyen a Mester és a Szentlélek, becsületesnek 
kell lennünk saját magunkkal, Istennel, valamint embertársainkkal 
is. Ez valódi örömöt eredményez.14

Az Úr ismeri a legbelső gondolatainkat [lásd T&Sz 6:16]. Ismeri 
minden egyes tettünket. Egy napon találkozni fogunk vele, és szem-
től szemben fogunk állni. Vajon akkor majd büszkék leszünk életünk 
feljegyzéseire?

Ezeket a feljegyzéseket naponta írjuk. Része ennek minden egyes 
cselekedet, minden egyes gondolat. Büszkék leszünk rá? Azok le-
szünk, ha megtettünk minden tőlünk telhetőt – ha becsületesek 
voltunk saját magunkkal, szeretteinkkel, az egész emberiséggel. […]

Áldottak azok, akik becsületesek. […]

Áldottak azok, akik engedelmesek az Úrnak.

Ők azok, akik szabadok – akik boldogok –, akik magasra emelt 
fővel járhatnak. Önbecsüléssel rendelkeznek. Rendelkeznek azok 
megbecsülésével, akik a legjobban ismerik őket.

Mindenekfelett pedig rendelkeznek Mennyei Atyánk megbecsülé-
sével és áldásaival. Jézus arra hív minket, hogy kövessük. Az ösvényei 
egyenesek és tiszták és feddhetetlenek és becsületesek. Kövessük 
őt a boldogság bővelkedő életére. Ez az egyetlen út.15
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át a becstelenség azon példáit, melyeket Hunter elnök 

az 1. szakaszban szemléltet. Milyen következményei vannak azon 
becstelen szokásoknak? Mit taníthatnak nekünk azok a követ-
kezmények arról, hogy az Úr miért fektet olyan nagy hangsúlyt 
a becsületességre?

• Gondolkodj el Hunter elnök tanításain a kis dolgokban tanúsított 
becsületességgel és a saját magunkkal szembeni becsületes-
séggel kapcsolatban (lásd 2. szakasz). Miért szükséges, hogy 
becsületesek legyünk a „kis dolgokban”? Mit jelent becsületes-
nek lenni saját magunkkal szemben? Miként győzhetjük le azon 
kísértéseket, hogy akár csak a legkisebbnek is tűnő becstelen 
cselekedeteket mentegessük?

• Hunter elnök kihangsúlyozza annak szükségességét, hogy a vallást 
mindannak részévé tegyük, amit a mindennapjainkban csiná-
lunk (lásd 3. szakasz). Hogyan tudunk még jobban ezen szakasz 
tanításai szerint élni? Hogyan taníthatjuk eredményesebben a 
becsületességet otthonunkban?

• A 4. szakaszban Hunter elnök számos olyan áldást említ, amelyek 
a feddhetetlen életből fakadnak. Hogyan fejleszti ki az ember a 
feddhetetlenséget? Milyen áldásokban részesültél, amikor az Úr 
mércéi szerint éltél?

• Milyen módon okoz örömöt számunkra a becsületesség? (Lásd 5. 
szakasz.) Miért szükséges a becsületesség ahhoz, hogy élvezhes-
sük a Szentlélek társaságát? Milyen módon tesz minket szabaddá 
a becsületesség?

Kapcsolódó szentírások
Jób 27:5; 31:5–6; Zsoltárok 15; Példabeszédek 20:7; Alma 53:20–

21; T&Sz 10:25–28; 42:20–21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; 
Hittételek 1:13

Tanulmányi segédlet
Amikor olvasol, „húzz alá és jelölj meg szavakat vagy kifejezése-

ket, amelyek különböző gondolatokat különböztetnek meg egyet-
len [szakaszon] belül. A lapszélekre írj olyan szentírás- utalásokat, 
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amelyek világossá teszik a tanult részt” (Prédikáljátok evangéliu
momat! [2008]. 23.).
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a „teljes elkötelezettség” és a „hiánytalan odaadás” kimutatásának 
egyik módja, ha szolgáljuk a szükséget látókat.
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Isten iránti elkötelezettségünk

„A sikeres élet… elköteleződést igényel – egész 
lelkes, mélyen vallott, örökké becsben tartott 

elköteleződést azon elvek mellett, melyeket az 
Isten által adott parancsolatok tartalmaznak, 

és amelyekről tudjuk, hogy igazak.”

Howard W. Hunter életéből
Amikor Howard W. Huntert elhívták a Tizenkettek Kvórumának 
tagjaként, kijelentette: „[E]lfogadom, fenntartások nélkül, a rám rótt 
elhívás[t], és hajlandó vagyok az életemet és mindent, amivel ren-
delkezem, e szolgálatnak szentelni.” 1

Hunter elnök ezen elkötelezettségéhez hűen élte az életét. Miután 
elrendelték apostolnak, visszatért Kaliforniába, hogy lezárja az egy-
házi és üzleti ügyeit, és felkészüljön az átköltözésre Salt Lake Citybe. 
Hunter eldernek és feleségének nehéz volt maguk mögött hagyni 
a családjukat és barátaikat Kaliforniában – Hunter eldernek pedig 
maga mögött hagyni az ügyvédi praxisát. Ügyvédi pályafutásának 
lezárásakor ezt írta:

„Ma befejeztem az irodában a munkám nagyját. El lett végezve 
majdnem az összes függőben lévő ügy. Egyedül voltam ma az irodá-
ban azzal a felismeréssel, hogy az ügyvédi praxisom ezennel véget 
ért. Jegyzeteket írtam számos aktához, és az asztalon hagytam őket. 
[…] Szinte belebetegedtem, amikor kiléptem az ajtón. Élveztem az 
ügyvédként való praktizálást, és ez volt az életem az elmúlt évek 
során, de ennek ellenére örömmel és boldogan válaszolok arra a 
nagy elhívásra, amely az egyházban ért engem.” 2

Hunter elder személyes tapasztalatból tudta, hogy „alávetni magun-
kat Atyánk akaratának nem mindig könnyű.” 3 Mindazonáltal tisztában 
volt annak fontosságával, hogy teljes mértékben el legyen kötelezve 
Isten iránt. Így írt ezen elkötelezettséggel kapcsolatban: „A legtöbben 
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nem értik, hogy miért fogadják el mi hitünkön lévő emberek a szol-
gálatra szólító elhívásokat, vagy hogy miért kötelezzük el magunkat 
az iránt, hogy mindent beleadunk. Nagyon élveztem az ügyvédként 
való praktizálást, de ez az elhívás, amely engem ért, bőven el fogja 
homályosítani a szakmai törekvéseket vagy az anyagi gyarapodást.” 4

Howard W. Hunter tanításai
1

Mennyei Atyánk nemcsak a hozzájárulásunkat, 
hanem a teljes elkötelezettségünket követeli meg.

Amikor az Isten által nekünk adott áldásokra és Jézus Krisztus 
evangéliumának számos szépségére gondolok, tisztában vagyok vele, 
hogy az utunk során bizonyos hozzájárulásokat kérnek tőlünk cse-
rébe, időbeli vagy pénzbeli vagy egyéb erőforrásbeli hozzájárulásokat. 
Ezek mind értékesek és mind szükségesek, de nem képezik a teljes 
felajánlásunkat Istennek. Amit Mennyei Atyánk végső soron meg fog 
követelni tőlünk, az több mint hozzájárulás: teljes elkötelezettség az, 
hiánytalan odaadás, mindaz, amik vagyunk és mindaz, amik lehetünk.

Kérlek, értsétek meg, hogy nemcsak az egyház és annak tevékeny-
ségei iránti elkötelezettségről beszélek, bár azt is állandóan erősíteni 
kell. Nem. Én ennél konkrétabban, egy olyan elkötelezettségről be-
szélek, amely megjelenik az egyéni viselkedésünkben, a személyes 
feddhetetlenségünkben, az otthon és család és közösség, valamint 
az egyház iránti hűségünkben. […]

Hadd idézzek fel röviden mindössze egyetlen pompás példát 
a szentírásból, ahol három, viszonylag fiatal ember kiállt az elvei 
mellett, és kitartott a feddhetetlensége mellett, habár nyilvánvalónak 
tűnt, hogy ez az életükbe fog kerülni.

Mintegy 586 évvel Krisztus előtt Nabukodonozor, Babilónia királya 
Jeruzsálem városa ellen vonult és meghódította azt. Annyira mély 
benyomást tettek rá Izráel gyermekeinek jellemvonásai és tanultsága, 
hogy közülük többeket is a [babilóniai] királyi udvarba vitetett.

Az izráeliták akkor kerültek bajba, amikor Nabukodonozor egy 
arany bálványt készített, és parancsba adta, hogy mindenki azt imádja 
Babilónia tartományában. Ezt a parancsot a három fiatal izráelita – 
Sidrák, Misák és Abednégó – csendben megtagadta. A király eltelt 
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„haraggal és felgerjedéssel”, és azt követelte, hogy hozzák őket elé. 
(Dán. 3:13.) Tájékoztatta őket, hogy ha nem borulnak le az arany 
állókép előtt a megadott időben, akkor „tüstént bevettettek az égő, 
tüzes kemenczébe”. Utána pedig feltette egy kis önelégültséggel 
a kérdést: „és kicsoda az az Isten, a ki kiszabadítson titeket az én 
kezeimből?” [Dán. 3:15.]

A három fiatal férfi udvariasan, de habozás nélkül felelt:

„Ímé – mondták –, [ha te halállal fenyegetsz is bennünket,] a mi 
Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tü-
zes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.

De ha nem tenné is [bármi okból, hogy kiszabadít minket a tűzből], 
legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és 
az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.” [Dán. 3:17–18.]

Nabukodonozor természetesen még haragosabb lett, és utasítást 
adott, hogy az egyik kemencét a szokásosnál hétszerte forróbra 
izzítsák. Azután megparancsolta, hogy ezt a három bátor fiatal férfit 
dobják be teljes ruházatukban a tűzbe. Mi több, a király annyira haj-
líthatatlan, a tűz pedig annyira forró volt, hogy a Sidrákot, Misákot 
és Abednégót vivő katonák holtan estek össze a kemence hevétől, 
amikor belökték a foglyaikat.

Ekkor megtörtént azon nagy csodák egyike, melyekre a hithűek 
Isten akarata szerint jogosultak. Ez a három fiatal férfi nyugodtan állt 
és sétált a kemence közepében, és nem égett meg. Mi több, amikor 
a megdöbbent király kihívta őket később a kemencéből, a ruhájuk 
tiszta volt, a bőrük mentes volt minden égésnyomtól, és egyetlen 
hajszál sem perzselődött meg a fejükön. Még füstszag sem lengte 
be ezeket a bátor, elkötelezett fiatal férfiakat.

„Áldott… a Sidrák, Misák és Abednégó Istene – mondta a király 
–, a ki… kiszabadította az ő szolgáit, a kik ő benne bíztak… és ve-
szedelemre adták az ő testöket és nem szolgáltak és nem imádtak 
más istent az ő Istenökön kivűl.

[…] Akkor a király nagy tisztességre emelé Sidrákot, Misákot és 
Abednégót Babilon tartományában.” (Dán. 3:28, 30.)

Az a képesség, hogy kiálljunk az elveinkért, hogy feddhetetlenül 
és hittel éljünk a hitelveink szerint – ez az, ami számít. Ez jelenti a 
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különbséget a hozzájárulás és az elköteleződés között. Az igaz tan-
tétel iránti ezen odaadás – az egyéni életünkben, az otthonunkban 
és a családunkban, és minden helyen, ahol más emberekkel talál-
kozunk és hatással vagyunk rájuk –, ez az odaadás az, amit végső 
soron Isten kér tőlünk. […]

A sikeres élet, a jó élet, az igazlelkű keresztény élet valamivel töb-
bet igényel egy hozzájárulásnál, habár minden hozzájárulás értékes. 
Végső soron elköteleződést igényel – egész lelkes, mélyen vallott, 
örökké becsben tartott elköteleződést azon elvek mellett, melyeket 
az Isten által adott parancsolatok tartalmaznak, és amelyekről tudjuk, 
hogy igazak. […]

Ha igazak és hűek leszünk az elveinkhez, elkötelezettek a becsü-
letesség és feddhetetlenség szerinti élet mellett, akkor nem lesz az a 
király vagy kihívás vagy tüzes kemence, amely képes lenne megalku-
vásra késztetni bennünket. Isten földi királyságának sikere érdekében 
álljunk a tanúiként „mindig és mindenben, és minden helyen, ahol 
csak vagy[unk], méghozzá egészen halál[unkig]”. (Móziás 18:9).5

2
Légy elkötelezett az Úrnak való engedelmesség iránt, 

tekintet nélkül arra, hogy mások mit döntenek.

[A]mikor Józsué azt az utasítást kapta, hogy pusztítsa el Jerikó 
városát, amely [Izráel törzsei előtt] terült el, a város nagy falai tisz-
teletet parancsoló és fizikailag leküzdhetetlen akadályként álltak 
Izráel sikerének útjában – vagy legalábbis úgy tűnt. Nem ismerve 
az eszközt, de bizonyossággal rendelkezve a célt illetően, Józsué 
végrehajtotta az Úr hírnökétől kapott utasításokat. Elkötelezett volt 
a teljes engedelmesség mellett. Az foglalkoztatta, hogy pontosan 
úgy tegyen, ahogyan az utasítás szólt, hogy beteljesedhessen az 
Úr ígérete. Az utasítások kétségtelenül furcsának tűnhettek, de a 
végkimenetelbe vetett hite hajtotta előre. Az eredmény természete-
sen egy újabb csoda volt a csodák azon hosszú sorában, melyeket 
megtapasztaltak az izráeliták, miközben sok éven át vezette őket 
Mózes, Józsué és sok más próféta, akik elkötelezettek voltak az Úr 
parancsolatainak és iránymutatásainak követése iránt.

Amikor Józsué és a népe megközelítette Jerikót, pontosan követ-
ték az Úr utasításait, és a szentírásbeli beszámoló szerint „leszakada 
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a kőfal magától, és felméne a nép a városba, kiki az előtte való 
helyen, és bevevék a várost.” ( Józs. 6:20).

A feljegyzés szerint, miután Izráel megpihent az ellenségeikkel 
vívott háborúk után, az addigra már nagyon öreg Józsué összehívta 
egész Izráelt. Búcsúbeszédében emlékeztette őket arra, hogy azért 
lehettek győzedelmesek, mert Isten az oldalukon harcolt; ha azonban 
onnantól felhagynak az Úr szolgálatával és a törvényei betartásával, 
akkor el lesznek pusztítva. […]

Ezt követően ez a nagy katonai és lelki vezető elköteleződést 
sürgetett, illetve a maga és a családja nevében is megfogalmazott 
egyet: „[V]álaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; …én 
azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” ( Józs. 24:15.)

Nagyszerű kijelentés volt ez: egy embernek az Isten iránti elköte-
lezettségéről, egy prófétának az Úr kívánalmai iránti elkötelezettsé-
géről, Józsuénak, a férfiúnak az ő Istene iránti elkötelezettségéről, 
aki korábban sok alkalommal megáldotta őt az engedelmességéért. 
Azt mondta ekkor az izráelitáknak, hogy bárhogy döntsenek is, ő 
azt fogja tenni, amiről tudja, hogy helyes. Azt mondta, hogy az ő 
döntése az Úr szolgálatát illetően független az ő bármiféle dönté-
süktől; hogy az ő cselekedeteik nem fogják befolyásolni az övét; 
hogy az Úr akaratának megtétele iránti elkötelezettségén nem fog 
változtatni semmi, amit akár ők akár bárki más tesz majd. Józsué 
szilárdan uralta a cselekedeteit, és az Úr parancsolataira szegezte 
szemeit. Elkötelezett volt az engedelmesség iránt.6

3
Döntsetek úgy most, hogy a szigorú 
engedelmesség ösvényét követitek.

Az evangélium törvényének és az Úr akaratának – a szentírások 
és a próféták szavainak olvasásából és tanulmányozásából fakadó 
– megértését követi az a további megértés, hogy miért nevezik gyak-
ran az engedelmességet a menny első törvényének, és hogy miért 
elengedhetetlen az engedelmesség a szabaduláshoz. Ez el is vezet 
bennünket a legfőbb próbához. Hajlandóak vagyunk teljes mérték-
ben engedelmeskedni Isten törvényének? Mindannyiunk életében 
eljön az idő, amikor határozott döntést kell hoznunk.7
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Az Úr biztos, hogy mindennél jobban szereti azt, amikor az ember 
megingathatatlanul elkötelezett a tanácsainak való engedelmes-
ségben. Biztos, hogy az Ószövetség nagy prófétáinak tapasztalatai 
azért kerültek feljegyzésre, hogy segítsenek megértenünk annak 
fontosságát, hogy a szigorú engedelmesség ösvényét válasszuk. 
Mily elégedett lehetett az Úr, amikor Ábrahám – azt követően, hogy 
iránymutatást kapott egyetlen fia, Izsák feláldozását illetően – úgy 
tett, ahogyan utasítva volt, kérdés és megingás nélkül. A feljegyzés 
szerint Isten így szólt Ábrahámhoz:

„Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, 
és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a 
hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.” (1 Móz. 22:2.)

A következő vers pedig igen egyszerűen leszögezi:

„mily elégedett lehetett az Úr, amikor ábrahám… úgy tett, 
ahogyan utasítva volt, kérdés és megingás nélkül.”
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„Felkele azért Ábrahám jó reggel, …és maga mellé vevé …az ő 
fiát Izsákot, …és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott 
vala.” (1 Móz. 22:3.)

Évekkel később, amikor Rebekát megkérdezték, hogy Ábrahám 
szolgájával tartana- e, hogy Izsák felesége legyen – kétségtelenül 
annak tudatában, hogy az Úr áldása van a szolga küldetésén –, ő 
egyszerűen ennyit mondott: „Elmegyek.” (1 Móz. 24:58.)

Egy nemzedékkel később, amikor Jákób utasítást kapott, hogy 
térjen vissza Kánaán földjére – vagyis, hogy hagyjon maga mögött 
mindent, amiért sok éven át dolgozott –, elhívta Rákhelt és Leát a 
mezőre, ahol a nyája volt, és elmagyarázta, hogy mit mondott az 
Úr. Ráhel [és Lea] válasza egyszerű és egyértelmű volt, és [kettejük] 
elkötelezettségét mutatta: „valamit néked az Isten mondott, azt cse-
lekedjed.” (1 Móz. 31:16.)

Rendelkezésünkre állnak tehát szentírásbeli példák arra, hogy 
miként tekintsünk az Úr parancsolataira, és miként mérlegeljük 
azokat. Ha azt választjuk, hogy Józsuéhoz és Ábrahámhoz és Re-
bekához és Ráhelhez [és Leához] hasonlóan reagálunk, akkor a 
válaszunk egyszerűen az lesz, hogy megyünk, és megtesszük azt, 
amit az Úr parancsolt.

Jó oka van annak, hogy most hozzuk meg az Úr szolgálatára 
vonatkozó döntésünket. Ezen a vasárnap reggelen [az általános 
konferencia idején], amikor az élet bonyodalmai és kísértései 
valamelyest távolabb vannak, és amikor van időnk – és főleg 
hajlandóságunk – az örökkévaló szemléletmódra, tisztábban mér-
legelhetjük, hogy mi fogja az életben a legnagyobb boldogságot 
hozni számunkra. Most kellene döntenünk, a reggeli fényben, 
hogy miként fogunk cselekedni, amikor eljön az éjszaka sötétje 
és a kísértés viharai.

Imádkozom, hogy legyen erőnk most eldönteni, hogy azt tegyük, 
amit tennünk kellene. Imádkozom, hogy most döntsünk az Úr szol-
gálata mellett.8
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4
Önmagában a hit nem elég: cselekednünk 

is kell a Mennyei Atya akaratát.

Amikor a sokasághoz szólt, a Mester ezt mondta: „Nem minden, a 
ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; 
hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Máté 7:21).

Amikor e szavakra figyelek, az olyan, mintha az Úr ezt mondaná: 
„Csak azért, mert valaki esetleg elfogadja a felhatalmazásomat, 
vagy hisz az isteni természetemben, vagy pusztán kijelenti a hitét 
a tanításaimban vagy az általam hozott engesztelő áldozatban, 
még nem jelenti azt, hogy be fog jutni a menny királyságába, vagy 
hogy a felmagasztosulás magasabb fokát fogja elérni.” Közvetve 
ezt mondja: „A hit önmagában nem elegendő.” Majd pedig kifeje-
zetten hozzáteszi: „…hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát”. Vagyis az, aki dolgozik, és metszi a szőlőskertet, hogy az 
jó gyümölcsöt hozhasson. […]

Úgy tűnik, hogy az egész természet, amely az Úr birtoka, ugyane-
zen tantételt szemlélteti. Azt a méhet, amely nem „cselekszi”, hamar 
kiűzik a kaptárból. Amikor a sürgölődő hangyákat figyelem az ös-
vényen vagy a boly körül, lenyűgöz az a tény, hogy ők cselekvők, 
és nemcsak hívők. A kotkodácsolástól még nem talál szemet a tyúk 
– ahhoz kapirgálnia kell. A pangó medence, melyet zöldre fest az 
alga és a tétlenség piszka, a mocsári betegségek tenyészete. A tiszta 
hegyi patak azonban, amely a sziklákon át rohanva kanyarog lefelé 
a szorosban, kínálja magát az ivásra.

A Mester szavai az alap nélküli házról azt üzenik nekem, hogy az 
ember nem táplálhat olyan sekélyes és meggondolatlan elképzelé-
seket, hogy ő önmagában is elégséges, és bármilyen alapra felépít-
heti a saját életét, ha az könnyűnek és kellemesnek tűnik számára 
[lásd Máté 7:26–27]. Ameddig tart a jó idő, a bolondsága talán nem 
derül ki; de egy napon jönnek majd az árvizek, valamely hirtelen 
szenvedély zavaros vizei, az előre nem látott kísértés rohanó árja. 
Ha a jellemének nincs biztos alapja a szavakon túl, akkor az egész 
erkölcsi felépítménye összeomolhat 9.

Jakab ezt mondta: „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az 
Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az 
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ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól” 
( Jakab 1:27).

Más szavakkal, a vallás több mint Istenről való tudás vagy valamely 
hit megvallása, és több mint teológia. A vallás Isten igéjének megcse-
lekvése. Az, amikor – többek között – a fivérünk őrizői vagyunk. […]

Lehetünk vallásosak a sabbatnapi hódolatunk során, és lehetünk 
vallásosak feladatainkban a hét másik hat napján. […] [Mennyire 
fontos] minden bizonnyal, hogy minden gondolatunk, az általunk 
kimondott szavak, a cselekedeteink, a viselkedésünk, a szom-
szédokkal való kapcsolataink, az üzleti ügyleteink, és az összes 
mindennapi ügyünk összhangban legyen vallási hitelveinkkel. Pál 
szavaival szólva, „akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére 
míveljetek” (1 Korinthusbeliek 10:31). Vajon kiiktathatjuk- e tehát a 
vallást a mindennapi ügyeinkből, és korlátozhatjuk- e azt kizárólag 
a sabbatnapra? Ha Pál intését követjük, akkor bizonyosan nem.10

5
„Élő egyháztagok” azok, akik a teljes 

elkötelezettségre törekszenek.

Az Úr kijelentette a Tan és a szövetségekhez fűzött előszavában, 
hogy ez az „egyetlen igaz és élő egyház… az egész föld színén”. Majd 
hozzátette: „amellyel én, az Úr, nagyon elégedett vagyok, az egyház 
egészének, és nem egyéneknek mondva ezt” (T&Sz 1:30). Ennek 
egy örökkévaló jelentőségű kérdést kellene felvetnie az elménkben: 
Tudjuk, hogy intézményileg ez az igaz és élő egyház, de vajon mint 
egyén, igaz és élő egyháztag vagyok- e?

[…] Amikor azt kérdezem, hogy „igaz és élő egyháztag vagyok- e”, 
akkor a kérdésem azt jelenti, hogy vajon mélységesen és teljességgel 
az Úrral kötött szövetségeim megtartásának szentelem- e magam? 
Vajon teljes mértékben el vagyok- e kötelezve amellett, hogy az 
evangélium szerint éljek, és az igének megtartója legyek, ne csak 
hallgatója? A vallásom szerint élek? Igaz maradok? Szilárdan állok 
ellen Sátán kísértéseinek? […]

Az „élő egyháztag vagyok- e” kérdésre adott igenlő válasz meg-
erősíti az elkötelezettségünket. Azt jelenti, hogy szeretjük Istent, 
és szeretjük a felebarátainkat úgy, mint saját magunkat, most és 
mindörökké. Azt jelenti, hogy a cselekedeteink tükrözik azt, hogy 
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kik vagyunk, és miben hiszünk. Azt jelenti, hogy mindennapi ke-
resztények vagyunk, és úgy járunk, ahogyan azt Krisztus szeretné.

Élő egyháztagok azok, akik a teljes elkötelezettségre 
törekszenek. […]

Az élő egyháztagok felismerik azon kötelezettségüket, hogy előre 
kell törekedniük. Élő utazásuk első lépéseként megkereszteltetnek. 
Ez egy jelzés Isten, az angyalok és a menny felé, hogy követni fogják 
Isten akaratát. […]

Az élő egyháztagok odafigyelnek a Lélekre, aki felserkenti a belső 
létet. Folyamatosan keresik az útmutatását. Erőért imádkoznak és 
legyőzik a nehézségeket. Szívüket nem a világ dolgaira, hanem a 
végtelenre helyezik. A lelki megújulást nem áldozzák fel a fizikai 
elégedettségért.

Az élő egyháztagok Krisztust helyezik első helyre az életükben, 
tudva, hogy mely forrásból származik az életük és a fejlődésük. 
Van egy olyan hajlam az emberben, hogy magát helyezze a világ-
egyetem középpontjába, és elvárja, hogy mások alkalmazkodjanak 
az ő kívánságaihoz és szükségleteihez és vágyaihoz. A természet 
azonban nem díjazza ezt a téves elgondolást. Az életben a központi 
szerep Istené. Ahelyett, hogy arra kérnénk, hogy a mi kívánságain-
kat teljesítse, arra kellene törekednünk, hogy összhangba hozzuk 
magunkat az akaratával, és ezáltal folytatódjon fejlődésünk élő 
egyháztagként. […]

Az élő egyháztagok megtérésüket követően végrehajtják azon 
parancsolatot, hogy a fivéreiket és nővéreiket erősítsék [lásd Lukács 
22:32]. Izgatottan várják, hogy megoszthassák örömüket másokkal, 
és ezen vágyukat soha nem veszítik el. […]

Az élő egyháztagok felismerik annak szükségességét, hogy a hit-
elveiket tettekre váltsák. E szentek izgatottan vesznek részt abban, 
hogy sok jó és nemes dolgot vigyenek véghez saját szabad akara-
tukból és elhatározásukból [lásd T&Sz 58:27]. […]

Az élő egyháztagok szeretik egymást. Meglátogatják az árvákat 
és özvegyeket az ő nyomorúságukban. Szeplőtelenül tartják meg 
magukat a világtól [lásd Jakab 1:27]. […]
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Szilárd hitünk van azon kijelentésben, hogy ez az igaz és élő Is-
ten igaz és élő egyháza. Ez a kérdés viszont még a válaszunkra vár: 
Odaadó és elkötelezett, igaz és élő egyháztag vagyok- e?

Kívánom, hogy álljunk szilárdan, és legyünk igaz és élő tagjai 
az egyháznak, és nyerjük el a megígért jutalmat, vagyis hogy azok 
között lehessünk, akik a Tan és a szövetségek szerint „Sion hegyé-
hez jönnek, és az élő Isten városába, a mennyei helyre, mindenek 
legszentebbikébe” (T&Sz 76:66).11

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át Hunter elnök tanításait a „hozzájárulás” és a „teljes 

elkötelezettség” közti különbségről (lásd 1. szakasz). Milyen vál-
tozást eredményez az életünkben, ha teljesen elköteleződünk 
Istennek? Milyen tanulságokkal szolgálhat számunkra Sidrák, 
Misák és Abednégó története?

• Tekintsd át Hunter elnök Józsuéról szóló összefoglalóját a 2. 
szakaszban. Mit tanulhatsz az Isten iránti teljes elkötelezettségről 
ebből a beszámolóból? Hogyan fejleszthetünk ki elkötelezettsé-
get az Istennek való engedelmesség iránt, tekintet nélkül mások 
tetteire? Hogyan segíthetünk a gyermekeknek és a fiataloknak 
kifejleszteni ezt az elkötelezettséget?

• Milyen benyomásaid vannak, miközben a 3. szakaszban lévő 
szentírásbeli történeteket tekinted át? Az engedelmességnek mi-
lyen egyéb szentírásbeli példái voltak rád hatással? Szerinted miért 
van, hogy az Úr „szereti azt, amikor az ember megingathatatlanul 
elkötelezett a tanácsainak való engedelmességben”?

• Elmélkedj Hunter elnöknek a 4. szakaszban lévő tanításain. Miért 
„nem elegendő” önmagában a hit? Hogyan segít felkészülni a 
vészterhes időkre, ha a Mennyei Atya akaratát cselekedjük? Mi-
ként alkalmazhatjuk Hunter elnöknek a vallásunk szerinti életről 
szóló tanításait?

• Tekints át minden egyes jellemzést, melyet Hunter elnök az „élő 
egyháztagról” mond az 5. szakaszban. Hogyan fejleszthetjük ki az 
„élő egyháztagok” e jellemvonásait? Gondold át, hogyan lehetnél 
még jobb „igaz és élő tagja” az egyháznak.
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Kapcsolódó szentírások
1 Sámuel 15:22–23; Zsoltárok 1:1–3; Jakab 2:14–26; 2 Nefi 32:9; 

Omni 1:26; Móziás 2:41; Alma 37:35–37; 3 Nefi 18:15, 18–20; T&Sz 
58:26–29; 97:8; Ábrahám 3:24–26

Tanítási segédlet
Olvassatok el együtt néhány idézetet a fejezetből. Az egyes idéze-

tek elolvasása után kérd meg az osztály tagjait, hogy osszanak meg 
olyan példákat a szentírásokból vagy a saját élményeikből, melyek 
kapcsolódnak az idézetben lévő tanításokhoz.
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A jószívűség szabadítói 
ösvényén járni

„Az együttérzés próbaköve tanítványságunk mércéje, 
az Isten és az egymás iránti szeretetünk mércéje.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter elnök azt tanította, hogy a Szabadító „a szere-
tetét, a szolgálatát és az életét adta nekünk. […] Törekedjünk arra, 
hogy úgy adjunk, ahogyan Ő adott” 1. Hunter elnök különösképpen 
arra buzdította az egyháztagokat, hogy a Szabadító jószívűségének 
példáját kövessék a saját mindennapi életükben.

A jószívű cselekedetek meghatározó elemét alkották Howard W. 
Hunter jogi pályafutásának. Ezt mondta erről az egyik ügyvédtársa:

„Sok idejét töltötte azzal, hogy [ingyenes] jogi tanácsot adott… mert 
egyszerűen nem volt szíve kiküldeni a számlát. […] Úgy tekintettek rá, 
mint egy barátra, útmutatóra, tanácsadóra, és egy olyan szakemberre, 
akit sokkal jobban foglalkoztatott az, hogy az emberek megkapják a 
szükséges segítséget, mint az, hogy ő megkapja érte a jussát” 2.

Jószívűség fémjelezte Hunter elnök egyházi szolgálatát is. Egy 
olyan asszony, aki élete legnagyobb hatású tanítójaként nyilatkozott 
róla, így beszélt ennek okairól:

„Megfigyeltem, hogy ez az ember azáltal szeretett másokat, hogy 
kiemelt fontosságúnak tekintette őket; odafigyelt rájuk, hogy meg-
értse őket; és megosztotta velük a tapasztalatait, amit felettébb él-
vezett. Megtanította nekem megérteni ezen erények fontosságát, és 
hogy örömöt leljek a gyakorlásukban” 3.

Egy másik nő Hunter elnök kaliforniai cövekéből e szavakkal 
tisztelgett az emléke előtt:

„Howard W. Hunter elnök volt évekkel ezelőtt a cövekelnökünk, 
amikor a családunk a Pasadena Cövekben lakott. Édesapám meghalt, 
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Jézus Krisztus „a szeretet leckéit tanította, és folyton mások 
önzetlen szolgálatát végezte. szeretetéből mindenki részesült.”
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édesanyámra hagyva a nővérem és az én felnevelésemet. Habár nem 
voltunk nevezetes család az óriási földrajzi területet lefedő cövekben, 
Hunter elnök mégis személyesen ismert bennünket.

A legjelentősebb emlékem róla az a történés, amely az önérté-
kelésemhez is hozzájárult. Minden cövekkonferencia után sorban 
álltunk, hogy kezet foghassunk vele. Mindig megfogta édesanyám 
kezét, és megkérdezte: »Hogy vagy Sessions nőtestvér, és hogy van 
Betty és Carolyn?« Mindig izgalommal töltött el, amikor azt hallottam, 
hogy a nevünkön szólít. Tudtam, hogy ismer bennünket és törődik 
a jóllétünkkel. Ez az emlék most is megmelengeti a szívemet” 4.

Hunter elnök egyszer ezt mondta: „Úgy érzem, az a küldetés hárul 
ránk, hogy szolgáljunk és szabadítsunk, építsünk és felmagasztal-
junk” 5. Fivéreinek, a Tizenkettek tagjainak megjegyzései szemléltetik, 
hogy mennyire jól teljesítette ezt a küldetést. „Ért hozzá, hogy az 
emberek kellemesen érezzék magukat – mondta egyikük. – Nem 
nyomja el őket. Jó hallgatóság.” Egy másik ezt mondta: „Amikor vele 
utazol, mindig odafigyel arra, hogy mindenkiről gondoskodjanak, és 
hogy senki ne érezze magát kényelmetlenül vagy zavarban.” Megint 
egy másik arról számolt be, hogy „törődik másokkal és tekintettel 
van rájuk. Jószívű, és megbocsátó szíve van. Az evangélium, az 
emberiség, az emberi természet tanulmányozója” 6.

Howard W. Hunter tanításai
1

A két nagy parancsolat szolgál az Úrnak 
tanítványságunk próbakövéül.

Az ősi időkben az arany tisztaságának egyik próbáját egy sima, 
fekete kovapalán végezték, melyet próbakőnek neveztek. Amikor 
a próbakőhöz dörzsölték, az arany csíkot vagy nyomot hagyott 
annak felületén. Az aranyműves összehasonlította ezt a nyomot a 
saját színtáblázatával. A nyom annál vörösebb volt, minél több réz 
vagy más elem volt benne, és annál sárgább, minél magasabb volt 
az arany százaléka. Ez az eljárás meglehetősen pontosan mutatta 
ki az arany tisztaságát.

Az arany tisztaságának ellenőrzésére szolgáló próbaköves mód-
szer gyors volt, és kielégítő volt ahhoz, amire a gyakorlatban kellett. 
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Az az aranyműves viszont, aki még mindig kételkedett a tisztaság-
ban, egy ennél pontosabb próbát végzett el, méghozzá egy tüzet is 
igénylő folyamat által.

Azt mondom nektek, hogy szerintem az Úr elkészített számo-
tokra és számomra egy próbakövet, egy külső mércéjét ama belső 
tanítványságunknak, mely a hithűségünket jelöli, és amely túléli az 
eljövendő tüzeket.

Egy alkalommal, miközben Jézus az embereket tanította, egy bi-
zonyos törvénytudó ment oda hozzá, és megkérdezte: „Mester, mit 
cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?”

Jézus, a mestertanító egy ellenkérdéssel válaszolt a törvényben 
nyilvánvalóan igen járatos férfinak: „A törvényben mi van megírva? 
mint olvasod?”

A férfi a két nagy parancsolat határozott összefoglalásával vála-
szolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lel-
kedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, 
mint magadat.”

Krisztus pedig jóváhagyólag azt felelte, hogy „ezt cselekedd, és 
élsz” (Lukács 10:25–28).

Az örök élet, az Istentől való élet, az az élet, melyre törekszünk, 
két parancsolatban gyökerezik. A szentírások kijelentik: „E két paran-
csolattól függ az egész törvény és a próféták” (Máté 22:40). Szeresd 
Istent és szeresd a felebarátodat. E kettő közösen működik: elvá-
laszthatatlanok. A legmagasabb értelemben véve akár hasonértel-
műnek is tekinthetők. Ráadásul olyan parancsolatok ezek, melyeket 
mindannyian gyakorolhatunk az életünkben.

Úgy tekinthetünk a törvénytudónak adott jézusi feleletre, mint 
az Úr próbakövére. Egy másik alkalommal azt is mondta, hogy „a 
mennyiben megcselekedtétek egygyel ez én legkisebb atyámfiai 
közül, én velem cselekedtétek meg” (Máté 25:40). Ő azon fogja 
lemérni az iránta való elkötelezettségünket, hogy mennyire szeret-
jük és szolgáljuk embertársainkat. Vajon milyen nyomot hagyunk 
az Úr próbakövén? Vajon igazán jó felebarátok vagyunk? Vajon azt 
mutatja- e meg a próba, hogy 24 karátos aranyból vagyunk, vagy a 
bolondok aranyának nyomait mutatja ki? 7
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2
A Szabadító arra tanított bennünket, hogy szeressünk 

mindenkit, beleértve azokat, akiket esetleg nehéz szeretni.

Mintha csak mentegetőzött volna azért, mert egy ilyen egyszerű 
kérdést tett fel a Mesternek, a törvénytudó igazolni akarta magát 
egy további kérdéssel: „De ki az én felebarátom?” (Lukács 10:29).

Mindannyiunknak örökké hálásnak kellene lennünk ezért a kér-
désért, mivel a Szabadító erre adott válasza tartalmazza az egyik 
legbőségesebb és legtöbbször méltányolt példázatot, amelyet kö-
zülünk már mindenki sokszor olvasott és hallott:

„Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók ke-
zébe esék, a kik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott 
hagyák félholtan.

Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, a ki 
azt látván, elkerülé.

Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt 
látta, elkerülé.

Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és 
mikor azt látta, könyörületességre indula.

És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén 
azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendég-
fogadó házhoz, és gondját viselé néki.

Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és 
monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én 
mikor visszatérek, megadom néked” (Lukács 10:30–35).

Azután Jézus megkérdezte a törvénytudót: „E három közül azért 
kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?” 
(Lukács 10:36). Ezzel a Mester feltartja a kereszténység próbakövét. 
Azt kéri, hogy vizsgáljuk meg rajta a nyomainkat.

A Krisztus példázatában szereplő papnak és lévitának egyaránt 
emlékeznie kellett volna a törvény követelményére: „Ha látod, hogy a 
te atyádfiának szamara vagy ökre az úton eldűlve fekszik, ne fordulj 
el azoktól, hanem vele együtt emeld fel azokat” (5 Mózes 22:4). És 
ha már egy ökröt, akkor mennyivel inkább hajlandónak kell lenni 
megsegíteni egy szükségben lévő testvért. Ahogyan azonban azt 
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James E. Talmage elder írta: „Kifogásokat [a segítség mellőzésére] 
könnyű találni: oly könnyedén és sűrűn sarjadnak, mint az útszéli 
gyomok (Jesus the Christ, 3d ed., Salt Lake City: The Church of Jesus 
Christ of Latter- day Saints, 1916, p. 431).

A szamaritánus példát mutatott nekünk tiszta keresztényi szeretet-
ből. Együttérző volt: odament a rablók által megsebesített férfihoz, és 
bekötözte a sebeit. Elvitte egy fogadóba, ápolta, kifizette a költségeit, 
és további fizetséget ajánlott fel szükség esetére. Ez a történet egy 
felebarátnak a felebarátja iránti szeretetéről szól.

Egy régi mondás szerint, „a teljesen önmagába gubódzó ember 
igen kicsi csomagot tesz ki”. A szeretet valahogyan eléri, hogy a kicsi 
csomagból nagy legyen. A kulcs az, hogy szeressük felebarátainkat, 
beleértve azt a felebarátot, akit nehéz szeretni. Emlékeznünk kell 
arra, hogy bár a barátainkat mi szerezzük, a felebarátainkat minde-
nütt Isten alkotta. A szeretetnek nem lehet határa: elkötelezettségeink 
nem lehetnek korlátozottak. Krisztus ezt mondta: „Mert ha azokat 
szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy 
a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik- é?” (Máté 5:46).8

3
Szeretnünk és szolgálnunk kell 
másokat a nyomorúságukban.

Joseph Smith levelet írt a szenteknek az Isten előtti megigazulás-
hoz szükséges egymás iránti szeretet témájában, melyet a Messenger 
and Advocate [Hírnök és szószóló] közölt. Ezt írta:

„Kedves Fivérek! Oly kötelesség ez, melyet minden szentnek sza-
badon kell megadnia az ő fivéreinek, vagyis hogy folyton szeresse 
őket és mindég istápolja őket. Hogy megigazuljunk Isten előtt szeret-
nünk kell egymást: le kell bírnunk a gonoszt, meg kell látogatnunk 
az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplőtelenül 
kell megtartunk magunkat a világtól, hiszʼ az ily erények a tiszta 
istentisztelet nagyszerű forrásából fakadnak. Erősítvén hitünket min-
den jó tulajdonság felvételével, melyek az áldott Jézus gyermekeit 
ékítik, imádkozhatunk az ima idejében, szerethetjük felebarátainkat 
mint önnön magunkat, és hívek maradhatunk a nyomorgatásokban, 
tudván, hogy nagyobb az ilyennek jutalma a menny királyságában. 
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Mily vigasztalás! Mily öröm! Hadd éljem az igazak életét, és hadd 
legyen az én jutalmam is ilyetén!” (History of the Church, 2:229).

E két erénnyel – a szeretettel és a szolgálattal – kell rendelkez-
nünk, hogy jó felebarátok lehessünk, és békességet találjunk az éle-
tünkben. Minden bizonnyal jelen voltak ezek Willard Richards elder 
szívében is. Amikor Joseph és Hyrum vértanúságának délutánján 
a Carthage börtönben tartózkodtak, az egyik foglár azt tanácsolta, 
hogy a zárkákban nagyobb biztonságban lennének. Joseph akkor 
Richards elderhez fordult, és megkérdezte: „Ha mi bemegyünk a 
zárkába, velünk jönnél- e?”

Richards elder szeretetteljes válasza ez volt: „Joseph testvér, nem te 
kértél, hogy keljek át veled a folyón, nem te kértél, hogy Carthage- ba 
jöjjek veled. Nem te kértél arra sem, hogy eljöjjek veled a börtönbe – 
gondolod, hogy most magadra hagynálak? Megmondom, mit fogok 
tenni: ha arra kárhoztatnak téged, hogy »árulás« miatt felakasszanak, 
akkor engem akasszanak fel helyetted, és te megszabadulsz.”

Bizonyára alaposan elérzékenyülve és megindulva felelte erre 
Joseph: „De te nem teheted.”

az Úr „azon fogja lemérni az iránta való elkötelezettségünket, 
hogy mennyire szeretjük és szolgáljuk embertársainkat.”
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Amire ez volt Richards elder határozott válasza: „Megteszem” 
(lásd B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:283).

Richards elder próbatétele talán nagyobb volt, mint amilyenekkel 
a legtöbben szembesülünk: inkább tűzpróba, mintsem próbakő. 
Ha azonban arra kérnének bennünket, képesek lennénk letenni az 
életünket a családunkért? A barátainkért? A felebarátainkért?

Az együttérzés próbaköve tanítványságunk mércéje, az Isten és az 
egymás iránti szeretetünk mércéje. Vajon tiszta arany lesz az általunk 
hagyott nyom, vagy – a paphoz és a lévitához hasonlóan – mi is 
inkább kerülünk a túloldalon? 9

4
Eltökéltebben kell járnunk a jószívűség 

Jézus által kijelölt ösvényén.

Megrázó és korai vértanúsága előtt alig egy évvel Joseph Smith 
próféta fontos üzenetet intézett a nauvooi utolsó napi szentekhez, 
melyben többek között ezt mondta:

„Ha biztosítani és ápolni akarjuk mások szeretetét, akkor sze-
retnünk kell másokat, még az ellenségeinket is, ugyanúgy, mint a 
barátainkat. […] A keresztényeknek fel kell hagyniuk az egymás közti 
pörlekedéssel és vitatkozással, és az egység és barátság elveit kell 
ápolniuk maguk között.” (History of the Church, 5:498–99.)

Ez ma is éppen olyan pompás tanács, mint amilyen [akkor] volt. 
A világnak, amelyben élünk, az otthonunkhoz közel és attól távol 
egyaránt Jézus Krisztus evangéliumára van szüksége. Az biztosítja 
az egyetlen módot, mely által a világ valaha is megismerheti a bé-
kességet. Kedvesebbnek kell lennünk egymáshoz, gyengédebbnek 
és megbocsátóbbnak. Késedelmesebbnek kell lennünk a haragra 
és gyorsabbnak a segítségnyújtásra. Ki kell nyújtanunk a barátság 
karját, és vissza kell tartanunk a megtorlás karját. Röviden tehát, 
szeretnünk kell egymást Krisztus tiszta szeretetével, valódi jószívű-
séggel és együttérzéssel, és szükség esetén a szenvedésekben való 
osztozással is, mert Isten is ily módon szeret bennünket.

Istentiszteleteinken gyakran éneklünk egy kedves himnuszt, mely-
nek szövegét Susan Evans McCloud írta. Ha megengeditek, felidéz-
nék nektek néhány sort abból a himnuszból.
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Szabadítóm, hadd szeressek,
Hadd kövessem az utad;
Másoknak hadd segíthessek
Erőt nyerve Általad. […]

Ki vagyok, hogy ítélkezzek?
Hibátlan én sem vagyok.
Csendes szívben bánat rejlik,
Mit talán nem láthatok. […]

Őrizném a testvéremet,
Enyhíteném fájdalmát,
És a fáradt, sebzett lelkét
Gyengéd szívvel ápolnám.
Őrizném a testvéremet –
Lásd, követlek, Uram!

(Himnuszok, 1985, 140. sz.)

Eltökéltebben és nagyobb jószívűséggel kell járnunk a Jézus 
által kijelölt ösvényen. Meg kell állnunk, hogy „másoknak hadd 
segíthess[ünk]”, és bizonyos, hogy ehhez a sajátunkat meghaladó 
„erőt nyer[ünk]”. Ha többet tennék azért, hogy elsajátítsuk a fájdalom 
enyhítésének módjait, számtalan lehetőség adódna az alkalmazá-
sukra és arra, hogy a „fáradt, sebzett” emberek felé „gyengéd[ebb] 
szívvel” forduljunk. Igen, Uram, követnünk kell téged.10

5
A jószívűség Krisztus tiszta szeretete, és nem fogy el.

„Új parancsolatot adok néktek – mondta [ Jézus] –, hogy egymást 
szeressétek… Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” ( János 13:34–35). Ezt a sze-
retetet, mellyel mindannyiunknak rendelkeznünk kellene férfi-  és 
nőtestvéreink iránt az emberiség családjában, és amellyel Krisztus 
rendelkezik mindannyiunk iránt, jószívűségnek, avagy „Krisztus 
tiszta szeretetének” nevezik. (Moróni 7:47.) Ez a szeretet vezetett 
Krisztus engesztelésének szenvedéséhez és áldozatához. Ez az em-
beri lélek által elérhető legmagasabb csúcs, és az emberi szív leg-
mélyebb kifejezése.
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[…] A jószívűség az összes többi isteni erényt magába foglalja. Egy-
aránt meghatározza a szabadítás tervének kezdetét és végét. Amikor 
minden más kudarcot vall is, a jószívűség – Krisztus szeretete –, nem 
vall kudarcot. Az összes isteni tulajdonság közül ez a legnagyobb.

Szívének teljességből fakadóan Jézus beszélt a szegényekkel, 
az elesettekkel, az özvegyekkel, a kisgyermekekkel; parasztokkal 
és halászokkal, a kecskék és juhok őrizőivel; idegenekkel és jöve-
vényekkel, gazdagokkal, politikai hatalmasságokkal, valamint az 
ellenséges farizeusokkal és írástudókkal. Szolgálta a szegényeket, 
az éhezőket, a nélkülözőket, a betegeket. Megáldotta a bénákat, 
a vakokat, a süketeket és más testi fogyatékossággal rendelkező 
embereket. Kiűzte a démonokat és gonosz lelkeket, melyek elme-
beli és érzelmi betegséget okoztak. Megtisztította azokat, akiket 
bűn terhelt. Ő a szeretet leckéit tanította, és folyton mások önzet-
len szolgálatát végezte. Szeretetéből mindenki részesült. Mindenki 
„kiváltságos [volt], az egyik éppen úgy, mint a másik, és senkit nem 
tilt[ott] el” (2 Ne. 26:28). Ezek mind a határtalan jószívűségének 
megnyilvánulásai és példái.

A világnak, melyben élünk, nagyban hasznára válna, ha a fér-
fiak és nők mindenütt Krisztus tiszta szeretetét gyakorolnák, amely 
kedves, szelíd és alázatos. Irigység és kevélység nélkül való. Ön-
zetlen, mert semmire nem törekszik viszonzásképpen. Nem ked-
vez a gonoszságnak vagy rosszindulatnak, sem nem örvendezik a 
romlottságban; nem ad teret a vakbuzgóságnak, gyűlöletnek vagy 
erőszaknak. Elutasítja, hogy elnézze a gúnyt, a közönségességet, 
a bántalmazást vagy a kiközösítést. Arra buzdít különböző embe-
reket, hogy keresztényi szeretetben éljenek együtt, vallástól, fajtól, 
nemzetiségtől, pénzügyi helyzettől, képzettségtől vagy kulturális 
háttértől függetlenül.

A Szabadító azt parancsolta nekünk, hogy úgy szeressük egymást, 
ahogyan ő szeretett bennünket; hogy öltsük magunkra „a jószívű-
ség kötelékét” (T&Sz 88:125), ahogyan ő is magára öltötte azt. Arra 
lettünk felszólítva, hogy tisztítsuk meg belső érzéseinket, változtas-
suk meg szívünket, igazítsuk külső tetteinket és megjelenésünket 
a megvallott hitünkhöz és ahhoz, amit belül érzünk. Krisztus igaz 
tanítványainak kell lennünk.11
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6
Másokat szeretni „még különb utat” jelent.

Vern Crowley testvér mesélte, hogy fiatalemberként elsajátított 
valamit abból az életbevágóan fontos leckéből, melyet Joseph pró-
féta tanított a korai szenteknek Nauvooban, mikor azt mondta, hogy 
„szeretnünk kell másokat, még az ellenségeinket is, ugyanúgy, mint 
a barátainkat”. Ez mindannyiunknak jó lecke.

Miután édesapja megbetegedett, Vern Crowley vette át a családi 
autóbontó működtetését, bár még csak tizenöt éves volt. Voltak 
ügyfelek, akik kihasználták a fiatalembert, és éjjelente alkatrészek 
tünedeztek el a telepről. Vern mérges volt, és megesküdött, hogy el 
fog kapni valakit, akivel példát statuálhat. Övé lesz a bosszú.

Az egyik este, amikor édesapja már lábadozott, Vern a nap végén a 
bontó udvarán körözött. Már majdnem teljesen besötétedett. A telep 
egyik távoli sarkában egyszer csak megpillantott valakit, aki éppen a 
hátsó kerítés felé cipelt egy nagyobb szerkezetet. Rohant, mint egy 
futóbajnok, és elkapta az ifjú tolvajt. Az első gondolata az volt, hogy 
az öklével vezeti le a bosszúságát, azután elráncigálja a fiút az irodába 
és kihívja a rendőrséget. Harag és bosszúvágy töltötte meg a szívét. 
Elkapta a tolvajt, és szándékában állt jogos elégtételt venni rajta.

Váratlanul megjelent Vern apja, a fia vállára helyezte erőtlen, 
beteg kezét, és ezt mondta: „Látom, egy kicsit zaklatott vagy, Vern. 
Megengeded, hogy átvegyem?” Azután odalépett az ifjú majdnem- 
tolvajhoz, átkarolta a vállát, egy pillanatra a szemébe nézett, majd 
azt mondta: „Fiam, árulja el, miért csinálja ezt. Miért próbálta ellopni 
azt a sebváltót?” Ezután az idősebb Crowley, karját továbbra is a fiú 
vállán tartva, elindult az iroda felé, és amíg sétáltak, kikérdezte a 
fiatalembert az autójával kapcsolatos gondokról. Amikor odaértek az 
irodához, az apa azt mondta: „Nos, szerintem vége a kuplungjának, 
abból adódhat ez a gond.”

Ezalatt Vern csak dühöngött. „Kit érdekel a kuplungja?! – gondolta 
magában. – Hívjuk ki a rendőrséget, és zárjuk le az egészet.” Az 
édesapja azonban tovább beszélt. „Vern, hozz neki egy kuplungot. 
Hozz egy kinyomócsapágyat is. És hozz neki egy nyomótárcsát. 
Ennyi már biztosan elég lesz.” Apja átadta a fiatalembernek az al-
katrészeket, aki megpróbálta kirabolni őket, és ezt mondta: „Fogja 
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ezeket. És itt van a sebváltó is. Nem kell lopnia, fiatalember. Elég, 
ha kéri. Minden gondból van kiút. Az emberek szívesen segítenek.”

Vern Crowley testvér elmondta, hogy egy örök időkre szóló leckét 
tanult aznap. A fiatal férfi gyakran visszajött a telepre. Hónapról hó-
napra önként kifizette az alkatrészeket, melyeket Vic Crowley adott 
neki, beleértve a sebváltót is. Látogatásai során megkérdezte Verntől, 
hogy mitől olyan az édesapja, amilyen, és miért tette azt, amit tett. 
Vern beszélt neki egy keveset az utolsó napi szent hitelveikről, és 
hogy az édesapja mennyire szereti az Urat és az embereket. Idővel 
ez a majdnem- tolvaj megkeresztelkedett. Vern később ezt mondta: 
„Ma már nehéz leírnom, hogy mit éreztem és mit éltem át a történtek 
során. Én is fiatal voltam. Elkaptam a gonosztevőmet. A legnagyobb 
büntetést akartam kiszabni rá. Édesapám azonban megtanított ne-
kem egy másik utat.”

Egy másik utat? Egy jobb utat? Egy magasztosabb utat? Egy még 
különb utat? Ó, mennyire hasznára válna a világnak egy ilyen pom-
pás lecke! Ahogyan azt Moróni is kijelenti:

„Ezért, aki hisz Istenben, az biztosan remélhet egy jobb világot…

[F]iának ajándéka által Isten még különb utat mutatott…” (Ether 
12:4, 11).12

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Mit ért Hunter elnök az alatt, hogy a két nagy parancsolat alkotja az 

Úr próbakövét? (Lásd 1. szakasz.) Töprengj el azon, milyen válaszo-
kat adnál Hunter elnöknek az 1. szakasz végén feltett kérdéseire.

• Tekintsd át Hunter elnök összefoglalóját az irgalmas szamaritánus 
példázatáról (lásd 2. szakasz). Mit tanulhatunk e tanításokból a 
felebarátaink iránti szeretetről? Miként növelhetjük szeretetünket 
azok iránt, akiket esetleg „nehéz szeretni”?

• A 3. szakaszban Hunter elnök arról tanít, hogy szeretnünk és szol-
gálnunk kell másokat a nyomorúságukban. Miképpen áldott meg 
téged az, hogy valaki szeretett és szolgált téged a szükség idején?

• Gondolkodj el Hunter elnök azon tanításain, melyek a jószívű-
ség szabadítói példájának követéséről szólnak (lásd 4. szakasz). 
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Hogyan fejleszthetünk ki nagyobb szeretetet mások iránt? Milyen 
módokon tudjuk tevékenyebben kimutatni a szeretetünket?

• Az 5. szakaszban Hunter elnök áttekint néhány módot, ahogyan 
Krisztus kimutatta a szeretetét. Érezted- e már a Szabadító szere-
tetét az életedben? Mikor? Milyen áldások fakadtak abból, hogy 
„Krisztus tiszta szeretetét gyakorol[tad]”?

• Mit tanulhatunk Hunter elnök Vern Crowley- ról szóló történetéből? 
(Lásd 6. szakasz.) Miként válthatjuk fel a „harag és bosszúvágy” 
érzéseit a jószívűség érzésével? Milyen élmények segítettek neked 
megtudni, hogy a jószívűség egy „még különb [út]”?

Kapcsolódó szentírások
Máté 25:31–46; 1 Korinthusbeliek 13; Efézusbeliek 4:29–32; 1 Já-

nos 4:20; Móziás 4:13–27; Alma 34:28–29; Ether 12:33–34; Moróni 
7:45–48; T&Sz 121:45–46

Tanulmányi segédlet
„Ha a tanultak szerint cselekszel, még több dolgot fogsz megérteni 

maradandóan (lásd János 7:17)” (Prédikáljátok evangéliumomat! 
[2008]. 19.). Érdemes lehet feltenned magadnak a kérdést, hogy 
miképpen alkalmazhatod a tanításokat a saját otthonodban, mun-
kádban és egyházi elhívásaidban.
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„a legnagyobb küldetés isten keresése – megállapítani a 
valóságosságát, a személyes tulajdonságait, és biztos tudást 

szerezni a fia, Jézus Krisztus evangéliumáról.”



279

2 1 .  F E J E Z E T

Hit és bizonyság

„Az életben a legfőbb eredmény megtalálni 
Istent, és tudni, hogy Ő él.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter már az Idaho állambeli Boiseban töltött gyer-
mekkora során elkezdte kifejleszteni a bizonyságát. Habár édesapja 
akkoriban nem volt az egyház tagja, édesanyja az evangélium szerint 
nevelte. „Az ő szoknyája mellett tanultunk meg imádkozni – emlé-
kezett vissza később. – Kisfiúként édesanyám szoknyája mellett… 
szereztem tanúbizonyságot” 1.

Howard tanúbizonysága az évek során tovább növekedett. Ami-
kor a húszas éveiben járt és Los Angelesben élt, elkezdte felismerni 
a komoly evangélium- tanulmányozás fontosságát. Ezt írta: „Habár 
egész addigi életemben jártam egyházi órákra, az evangélium iránti 
első igazi ébredésem [az] Adams Egyházközségben, egy vasárnapi 
iskolai osztályban történt, melyet Peter A. Clayton testvér tanított. 
Rendkívüli volt a tudása és azon képessége, hogy megihlesse a 
fiatalokat. Tanulmányoztam a leckéket, elolvastam az általa adott 
házi feladatokat, és beszéltem a kijelölt témákról. [Ú]gy gondolok 
vissza életem e szakaszára, mint arra az időre, amikor az evangélium 
igazságai elkezdtek kibontakozni előttem. Mindig volt bizonyságom 
az evangéliumról, de hirtelen elkezdtem érteni is” 2.

Sok évvel később Hunter elnök kifejtette: „Eljön az az idő, amikor 
megértjük megalkotásunk tantételeit és azt, hogy kik vagyunk. Ezek a 
dolgok hirtelen megvilágosodnak előttünk, és szívünk húrjai rezegni 
kezdenek. Ez az az idő, amikor a bizonyság egészen a lelkünkbe 
hatol, és minden kérdést vagy kétséget meghaladóan tudjuk, hogy 
Isten az atyánk, hogy ő él, hogy ő valóságos, hogy mi szó szerint 
az ő gyermekei vagyunk” 3.
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Hunter elnök hitével és bizonyságával kapcsolatban Gordon B. 
Hinckley elnök ezt mondta:

„Hunter elnök számára… ott volt a hit hatalmas ereje. Ott volt 
az isteni dolgokról és az örök dolgokról való tudás bizonyossága. 
[B]iztos és maradandó bizonysággal rendelkezett Isten, a mi Örök-
kévaló Atyánk élő valóságosságáról. Nagy meggyőződéssel adott 
hangot az Úr Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója isteniségéről 
vallott tanúságának” 4.

Howard W. Hunter tanításai
1

Hit által meglelhetjük Istent, és tudhatjuk, hogy Ő él.

Az életben a legfőbb eredmény megtalálni Istent, és tudni, hogy 
Ő él. Mint minden más értékes eredményt, ezt is csak azok érhetik 
el, akik hisznek; akiknek hitük van abban, ami elsőre talán nem 
nyilvánvaló.5

Amint az ember gondolatai Isten, illetve Isten dolgai felé fordul-
nak, az ember lelki átalakuláson megy keresztül. Ez kiemeli őt a 
közönségesből, és nemes és Istenhez hasonlatos jellemet ad neki. 
Ha van hitünk istenben, akkor az élet egyik nagy törvényét alkalmaz-
zuk. Az emberi természet leghatalmasabb ereje a hit lelki hatalma.6

A legnagyobb küldetés Isten keresése – megállapítani a valósá-
gosságát, a személyes tulajdonságait, és biztos tudást szerezni a Fia, 
Jézus Krisztus evangéliumáról. Nem könnyű tökéletes megértést 
nyerni Istent illetően. A keresés kitartó erőfeszítést kíván, és vannak 
olyanok, akik soha nem is indulnak neki, hogy szert tegyenek erre 
a tudásra. […]

Akár a tudományos igazságok megismerésére, akár Isten felfe-
dezésre irányul egy kutatás, az embernek muszáj, hogy hite legyen. 
Ez válik a kiindulóponttá. A hitet sokféleképpen meghatározták 
már, de a leginkább közkeletű meghatározást a Zsidókhoz írt levél 
szerzője fogalmazta meg, e jelentőségteljes szavakkal: „A hit pedig 
a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés” (Zsid. 11:1). Más szavakkal, a hit magabiztossá tesz 
bennünket afelől, amit remélünk, és meggyőződést nyújt arról, amit 
nem látunk. [A]zok, akik buzgón keresik Istent, nem látják őt, de hit 
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által tudják az ő valóságosságát. Több ez mint remény. A hit meg-
győződéssé teszi – a nem látott dolgok bizonyítékává.

A Zsidókhoz írt levél szerzője [Pál apostol] úgy folytatja, hogy hit 
által értjük meg, hogy a világok Isten beszéde által lettek összeren-
dezve; hogy nem a megmutatkozó dolgokból lettek a látott dolgok. 
(lásd Zsidók 11:3). E meghatározás szerint a hit annak elhívése, 
avagy az arról való meggyőződés, hogy a világ Isten szava által 
került megalkotásra. Nem találhatunk tanúkat e tény bizonyítására, 
de a hit megadja az arról való tudást, hogy mindent, amit a föld és 
az egész természet csodáinak sorában látunk, Isten alkotott. […]

Határozott meggyőződéssel rendelkezem arról, hogy Isten valósá-
gos, hogy ő él. Ő a mi Mennyei Atyánk, és mi az ő lelki gyermekei 
vagyunk. Ő alkotta a mennyet és a földet és minden dolgot a föl-
dön, és ő azon örök törvények szerzője, melyek a világegyetemet 
kormányozzák. E törvények felfedezése apránként zajlik, ahogy az 
ember folyamatosan kutat, ám azok mindig is léteztek, és örökké 
változatlanok maradnak.7

2
Ahhoz, hogy tudást szerezzünk Isten valóságosságáról, 

hithű erőfeszítést kell tennünk, cselekednünk kell 
az Ő akaratát, és megértésért kell imádkoznunk.

Annak érdekében, hogy valóságként leljük meg Istent, követnünk 
kell azt az útvonalat, melyet a kereséshez kijelölt számunkra. Ez 
egy felfelé vivő ösvény: hit és erőfeszítés kell hozzá, és ez nem a 
könnyű útvonal. Ezen okból sok ember nem is szenteli magát annak 
a fáradságos feladatnak, hogy bebizonyítsa saját maga számára Isten 
valóságosságát. Éppen ellenkezőleg, egyesek a könnyű ösvényt 
választják és tagadják a létezését, vagy csupán a kételkedő ember 
bizonytalan útvonalán járnak. […]

Olykor a hit azt jelenti, hogy igaznak hiszünk valamit, ha nincs 
elég bizonyíték a tudás megalapozásához. Folytatnunk kell a vizsgá-
latot és követnünk kell az emlékeztetést: „Kérjetek és adatik néktek; 
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a 
ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik” 
(Máté 7:7- 8). […]



2 1 .  f e J e z e t

282

Az az általános szabály, hogy nem tehetünk szert értékes dolgokra, 
ha nem vagyunk hajlandóak megfizetni az árukat. A tudós nem válik 
tanulttá, ha nem fektet munkát és erőfeszítést abba, hogy sikerrel 
járjon. Ha nem hajlandó így tenni, vajon mondhatja- e, hogy nem 
létezik tudomány? […] Éppen ilyen dőreség bárkinek azt mondania, 
hogy nincs Isten, pusztán azért, mert nem volt hajlandósága arra, 
hogy keresse.

[…] Annak érdekében, hogy egy egyén megingathatatlan tudást 
szerezzen Isten valóságosságáról, azon parancsolatok és tanok sze-
rint kell élnie, melyeket a Szabadító a személyes szolgálata során 
jelentett ki. [A]zok, akik készek elvégezni a keresést, odatenni ma-
gukat, és Isten akaratát cselekedni, részesülni fognak az Isten való-
ságosságáról való tudásban.

Amikor egy ember megleli Istent és megérti az útjait, akkor meg-
tanulja, hogy a világmindenségben semmi sem esett véletlenség-
ből, hanem minden egy előre elrendezett isteni terv eredménye. 
Mily gazdag értelmet nyer az élete! A világi tanultságot meghaladó 
megértés lesz birtokában. A világ gyönyörű dolgai gyönyörűbbé, a 
világmindenség rendje jelentőségteljesebbé, valamint Isten összes 
alkotása érthetőbbé válik, amint tanúja lesz annak, miként jönnek 
és mennek Isten napjai, és az évszakok egymást követik a saját 
rendjük szerint.8

Szolgálata során Krisztus elmagyarázta azt a módot, ahogyan 
valaki megismerheti az igazságot Istent illetően. Ezt mondta: „Ha 
valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudomány-
ról, vajjon Istentől van- é, vagy én magamtól szólok?” ( János 7:17). 
A Mester elmagyarázta az Atya akaratát és a nagy parancsolatot is, 
ily módon: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből” (Máté 22:37). Azok, akik Isten akara-
tának megtételére és parancsolatainak megtartására törekszenek, 
személyes kinyilatkoztatást fognak kapni az Úr munkájának isteni 
mivoltáról, ami az Atyáról tett tanúbizonyságot illeti.

Azok számára, akik megértésre vágynak, Jakab szavai elmagya-
rázzák, hogyan tehetnek szert rá: „Ha pedig valakinek közületek 
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készsége-
sen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki” ( Jakab 1:5). 
Nem tűnik úgy, hogy Jakab a tényszerű, tudományos értelemben 
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vett tudásra utalt, hanem inkább arra a kinyilatkoztatásra, amely a 
magasból érkezik, és amely – ezen imára intő felhívás követésének 
eredményeképpen – választ ad az ember kérdéseire. […]

Birtokunkban van tehát a képlet Isten kereséséhez, ahogyan az 
eszközök is e küldetés elvégzéséhez: a hit, a szeretet és az ima. A 
tudomány csodálatos dolgokat tett az emberért, de nem végezheti 
el azokat a dolgokat, melyeket magának kell megtennie, ezek közül 
pedig a legnagyobb Isten valóságosságának meglelése. A feladat nem 
könnyű, a munka nem könnyed, de amint azt a Mester leszögezte: 
„Nagy lesz az ő jutalmuk, és örök lesz az ő dicsőségük” (T&Sz 76:6).9

3
Hinnünk kell, hogy lássunk.

tamás látni akart, mielőtt hitt volna.

A feltámadás napjának estéjén Jézus megjelent és ott állt tanítvá-
nyai között a bezárt szobában. Megmutatta nekik a szögekkel átü-
tött kezeit és a dárdával átlyukasztott oldalát. Tamás, a Tizenkettek 
egyike, nem volt jelen ekkor, de a többiek elmondták neki, hogy 
látták az Urat, aki szólt hozzájuk. [T]amás kételkedett, és ezt mondta 
a tanítványoknak:

„Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom 
ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő 
oldalába, semmiképen el nem hiszem” ( János 20:25).

[…] Bizonyos értelemben Tamás a mai korszellemet képviseli. 
Nem elégedett meg semmivel, amit nem láthatott, pedig korábban a 
Mesterrel volt és ismerte annak hitről és kételyről szóló tanításait. […] 
Amikor valakinek tapintania vagy látnia kell ahhoz, hogy higgyen, 
akkor a hit nem írja felül a kételyt.

Tamás nem volt hajlandó a hitre támaszkodni. Kifejezett bizonyí-
tékot akart a tényekről. Tudást akart, nem hitet. A tudás a múlthoz 
kapcsolódik, mert a múltbéli tapasztalataink azok, amelyek tudást 
adnak nekünk. A hit azonban a jövőhöz kapcsolódik – ahhoz az 
ismeretlenhez, ahol még nem jártunk.

Úgy gondolunk Tamásra, mint aki a Mesterrel utazott és beszélt, 
és aki ki lett választva általa. Legbelül azt kívánjuk, bárcsak az akkor 
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nem látható dolgokba vetett bizalommal fordult volna Tamás a jövő 
felé, ahelyett, hogy gyakorlatilag azt mondta: „Hiszem, ha látom.” […]

a hit megadja nekünk a nem látható dolgokba vetett bizalmat.

Egy héttel később a tanítványok ismét együtt tartózkodtak ugyan-
abban a jeruzsálemi házban. Ezúttal Tamás is velük volt. Az ajtó zárva 
volt, de Jézus eljött és köztük állva ezt mondta: „Békesség néktek!

Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én 
kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: 
és ne légy hitetlen, hanem hívő” ( János 20:26- 27). […]

„Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldo-
gok, a kik nem látnak és hisznek” ([ János] 20:29).

Ez az esemény minden idők egyik legnagyobb leckéjét jelenti. 
Tamás ezt mondta: „Hiszem, ha látom.” Ám Jézus válasza ez volt: 
„Ha hiszed, látod.” […]

A hit egyik klasszikus példáját Pálnak tulajdonítják, a Zsidókhoz 
írt levelében: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a 
nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid. 11:1).

Ez a kijelentés nem feltételez tökéletes tudást, hanem egy olyan hitet 
ír le, amely bizonyosságot vagy bizalmat nyújt az embernek olyan dol-
gok felől, amelyek még a jövőben vannak. Ezek a dolgok létezhetnek, 
de valóra a hit által válnak. A hit megadja a nem látható és a kifejezett 
bizonyítékkal alá nem támasztható dolgokba vetett bizalom érzetét.

Úgy tűnik, hogy Tamás elveszítette a jövőbe vetett bizalmát. A 
múltba tekintett. Olyan bizonyítékot akart, amely akkor nem volt 
látható. Azok, akik elveszítik a hitüket vagy híján vannak annak, 
a múltban élnek – elvész a jövőbe vetett remény. Mily nagy válto-
zások jönnek annak életébe, aki bizonyosságot és bizalmat adó, 
maradandó hitre lel.

a vakon született ember nem kételkedett: hitt a szabadítóban.

Ha visszalapozunk János kilencedik fejezetéhez, egy másik je-
ruzsálemi eseményről is olvashatunk, melynek során egy vakon 
született ember látni kezdett. A sabbat napja volt, és úgy tűnik, hogy 
Jézus a templom közelében tartózkodott, amikor is meglátott egy vak 
embert. Azt kérdezték tőle a tanítványai az illetővel kapcsolatban:
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„Mester, ki vétkezett, ez- é vagy ennek szülei, hogy vakon született?

Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, 
hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a 
míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok” ( János 9:2–5).

Jézus ezután a földre köpött és föld porát a nyállal sárrá keverte. 
Megkente a sárral a vak ember szemeit, majd azt mondta neki, hogy 
menjen és mosdjon meg a Siloám vizében. Ha Tamás lett volna a férfi 
helyében, ő vajon elindult volna az utasítás szerint, vagy inkább azt 
kérdezte volna: „Mi jó származhat abból, ha megmosakszom ama 
piszkos medence pangó vizében?” Vagy: „Miféle gyógyhatása van a 
föld porával kevert nyálnak?” Ezek ésszerű kérdéseknek tűnhetnek, 
de ha a vak kételkedett és kérdezősködött volna, még mindig vak 
lenne. Hittel rendelkezvén viszont gyakorolta azt és azt tette, amire 
utasítást kapott. Ment és megmosakodott a medencében, és látása 
birtokában tért vissza. Aki hisz, az lát.

„Boldogok, a kik nem látnak és hisznek.”

A vak hitt és újra láthatott. Tamás nem volt hajlandó hinni, amíg 
előbb nem látott. A világ tele van Tamásokkal, de sokan vannak 
olyanok is, mint a jeruzsálemi vak ember. Az egyház misszionáriusai 
mindkettővel naponta találkoznak, amikor elviszik az üzenetüket – 
Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának üzenetét – a világnak. 
[…] Egyesek hiszik azt, hitet gyakorolnak és megkeresztelkednek. 
Mások nem fogadják el, mert nem láthatják vagy tapinthatják.

Nincs kifejezett, kézzelfogható, tapintható bizonyíték arra, hogy 
Isten él, mégis milliók tudják ezt azon hit által, amely a nem látott 
dolgok bizonyítékát jelenti. Sokan mondják a misszionáriusoknak, 
hogy „elfogadnám a keresztséget, ha hinni tudnék abban, hogy 
Joseph Smitht meglátogatta az Atya és a Fiú.” E tényre nincs kifeje-
zett, kézzelfogható, tapintható bizonyíték, ám azok számára, akiket 
megérintett a Lélek, a hit tölti be a nem látott dolgok ilyetén bizo-
nyítékainak helyét. Emlékezzetek a megfeszített Mester szavaira, 
melyeket Tamás előtt állva szólt:

„[B]oldogok, a kik nem látnak és hisznek” ([ János] 20:29).
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azok, akik hit által hisznek, látni fognak.

A misszionáriusok ezreinek tanúságához hozzáteszem a sajátomat 
is arról, hogy Isten valóban él, hogy Jézus a világ Szabadítója, hogy 
azok, akik hit által hisznek, látást nyernek.10

4
A hitünk szerinti cselekvés személyes bizonysághoz vezet.

Gyermekként, a beléjük vetett bizalmunkból fakadóan tényként 
fogadtuk el a szüleink és tanítóink által mondottakat. A kisfiúk fé-
lelem nélkül ugranak le a magasból, ha az édesapjuk azt mondja, 
hogy lent el fogja őket kapni. A kicsiknek van hitük abban, hogy az 
édesapjuk nem hagyja leesni őket. Amint a gyermekek idősebbek 
lesznek, elkezdenek a maguk fejével gondolkodni, megkérdőjelezni 

„a vak hitt és újra láthatott.”
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a kézzelfoghatóan nem bizonyítható dolgokat, és kételkedni azok-
ban. Együtt érzek azokkal a fiatal férfiakkal és fiatal nőkkel, akiknek 
őszinte kételyek férkőznek az elméjükbe, ők pedig belevágnak a 
kételyek feloldásának nagy konfliktusába. Ezek a kételyek felold-
hatók, ha őszinte vágyuk van az igazság megismerésére erkölcsi, 
lelki és szellemi erőkifejtés által. A konfliktus végén egy szilárdabb, 
erősebb, nagyobb hitre ébrednek e küzdelemnek köszönhetően. 
Egy egyszerű, bizalomteljes hitből indulva – kétségeken és kon-
fliktusokon keresztül – biztos és alapos hithez érkeznek, amely 
bizonysággá érik.11

Sok tanuló órákat tölt laboratóriumokban, hogy kísérletek által 
ráleljenek az igazságra. Ha ugyanezt teszik a hittel, imával, meg-
bocsátással, alázattal és szeretettel, akkor rá fognak lelni a Jézus 
Krisztusról – ezen elvek ajándékozójáról – való bizonyságra.12

[ J]ézus Krisztus evangéliuma nem csupán a hit evangéliuma – ez 
egy akcióterv. […] Nem azt mondta, hogy „figyeljétek” az evangéliu-
momat – azt mondta, hogy „éljétek” azt! Nem mondta, hogy „vegyé-
tek észre a gyönyörű felépítését és képi világát”; azt mondta, hogy 
„menjetek, tegyetek, lássatok, érezzetek, adjatok, higgyetek!” […]

A cselekedet a személyes bizonyság egyik fő alapja. A legbiz-
tosabb tanúság az, amelyik első kézből, személyes tapasztalatok-
ból származik. Amikor a zsidók megkérdőjelezték a Jézus által a 
templomban tanított tant, így felelt nekik: „Az én tudományom 
nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem.” Azután hozzátette 
a személyes bizonyság kulcsát: „Ha valaki cselekedni akarja az ő 
akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van- é, vagy 
én magamtól szólok” ( János 7:16- 17).

Vajon kihalljuk a felszólítást a Szabadító ezen kijelentéséből? „Ha 
valaki cselekedni akarja…, megismerheti! ” János felfogta e felszólítás 
jelentőségét, és kihangsúlyozta annak jelentését a saját [levelében]. 
Ezt írta: „A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, 
a mint ő járt” (1 János 2:6).

Nem elég pusztán kimondani, elfogadni és elhinni. Ezek mind 
befejezetlenek, amíg nem válik a mindennapi lét lendületes cse-
lekvésének részévé mindaz, amire utalnak. Ez tehát a személyes 
bizonyság legkiválóbb forrása. Az ilyen ember tapasztalatból tudja, 



2 1 .  f e J e z e t

288

amit tud. Nem szükséges azt mondania, hogy „Jones testvér szerint 
ez igaz, én pedig hiszek neki”. Azt mondhatja, hogy „megéltem ezt a 
tantételt a saját életemben, és személyes tapasztalatból tudom, hogy 
ez működik. Éreztem a hatását, kipróbáltam a gyakorlati hasznát, és 
tudom, hogy ez jó. Saját tudásom alapján tehetek bizonyságot arról, 
hogy ez egy igaz tantétel.”

Sokan hordoznak ilyen bizonyságot a saját életükben, és nem 
ismerik fel az értékét. Nemrégiben egy fiatal hölgy ezt mondta: 
„Nincs bizonyságom az evangéliumról. Bárcsak volna. Elfogadom 
a tanításait. Tudom, hogy azok működnek az életemben. Láttam, 
hogy mások életében is működnek. Ha az Úr csak megválaszolná 
az imáimat és bizonyságot adna nekem, én lennék a világ egyik 
legboldogabb embere!” Az, amit ez a fiatal hölgy szeretett volna, egy 
csodás beavatkozás volt – annak ellenére, hogy addigra már látta, 
ahogyan az evangélium csodája kitágítja és felemeli az ő saját életét. 
Az Úr igenis megválaszolta az imáit. Neki igenis volt bizonysága, de 
nem ismerte fel, hogy mi is az.13

Elrendelt apostolként és Krisztus különleges tanújaként ünnepé-
lyes tanúságomat teszem nektek, hogy Jézus Krisztus ténylegesen 
Isten Fia. […] A Szentlélek hatalma által teszem tanúságomat. Úgy 
ismerem Krisztus valóságosságát, mintha a saját szemeimmel láttam 
és a saját füleimmel hallottam volna. Azt is tudom, hogy a Szent Lélek 
meg fogja erősíteni tanúságom igaz voltát mindazok szívében, akik 
a hit fülével hallgatnak.14

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hunter elnök azt tanítja, hogy „az életben a legfőbb eredmény 

megtalálni Istent, és tudni, hogy Ő él” (1. szakasz). Milyen sze-
repe van a hitnek e küldetés elvégzésében? Milyen tapasztalatok 
segítettek neked az életben eljutni oda, hogy megtaláld Istent, és 
tudd, hogy Ő él?

• Hunter elnök azt mondja, hogy „a feladat nem könnyű”, és „a 
munka nem könnyed” miközben tudásra teszünk szert Isten va-
lóságosságáról. Szerinted miért szükséges számunkra az odaadó 
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erőfeszítés e tudás megszerzéséhez? Miért olyan fontos a paran-
csolatok betartása ahhoz, hogy eljussunk Isten megértéséhez?

• A 3. szakaszban Hunter elnök Tamás példáját állítja szembe a vak-
nak született férfiéval, hogy arra tanítson: ha hiszünk, láthatunk. 
Hogy lehet alkalmazni az életetekben Hunter elnök meglátásait 
e történeteket illetően? Hogyan tette lehetővé számodra a hit 
gyakorlása azt, hogy láss?

• Tekintsd át Hunter elnök tanításait arról, hogy a hitünk szerinti 
cselekvés a bizonyság megszerzésének kulcsa (lásd 4. szakasz). 
Milyen módokon cselekedhetsz a hited szerint? Hogyan győzheti 
le a hit a kételyt? Hogyan segített a hited szerinti cselekvés meg-
erősíteni a bizonyságodat?

Kapcsolódó szentírások
János 17:3; Zsidók 11:1–6; Alma 5:45–48; 30:40–41; 32:26–43; 

Ether 12:4, 6–22; Moróni 10:4–5; T&Sz 42:61

Tanítási segédlet
„Olyan kérdéseket kérdezz a tanulóktól, melyek megkövetelik 

[tőlük], hogy a szentírásokban és az utolsó napi próféták tanításaiban 
keressék a válaszokat” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 62.).
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a gyermekek egyházi tanítása a szülők otthoni tanításait támogatja.
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2 2 .  F E J E Z E T

Az evangélium tanítása

„[A] tanítás célja…, hogy eszközök lehessünk az Úr 
kezében egy ember szívének megváltoztatásában.”

Howard W. Hunter életéből
Az 1972. áprilisi általános konferencián Howard W. Hunter elder 
(akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja) volt az egyik ülés 
egyik utolsó beszélője. Felkészült egy beszéddel, de nem maradt elég 
idő az ülésen ahhoz, hogy elmondhassa. „Az órára tekintve – mondta 
Hunter elder – összehajtogatom az elkészített jegyzeteimet, és a 
zsebembe rakom őket. Hadd vegyem azonban igénybe az időtöket 
egy pillanatra, hogy elmondjak egy apró történést, amely hatással 
volt rám kisfiúkoromban. Akkor jutott eszembe, amikor említették, 
hogy itt van velünk ma délután azon embereknek egy elkötelezett 
csoportja, akik a fiataljainkat tanítják.

Egy nyári napon, korán reggel történt. Az ablak közelében álltam. 
A függönyök eltakartak engem a kinti füvön lévő két kis teremtmény 
elől. Az egyik egy nagy madár volt, a másik pedig egy kis madár, 
amely láthatóan nemrég hagyta el a fészkét. Láttam, ahogyan a na-
gyobb madár arrébb szökdécsel a füvön, azután toppant a lábával 
és oldalra billenti a fejét. Egy nagy, kövér gilisztát húzott ki a fűből, 
majd visszaugrált. A kis madár tágra nyitotta a csőrét, de a nagy 
madár lenyelte a gilisztát.

Láttam azután, ahogy a nagy madár felszáll a fára. Kopogtatta egy 
kicsit a kérget, majd szájában egy nagy bogárral tért vissza. A kis 
madár tágra nyitotta a csőrét, de a nagy madár lenyelte a bogarat. 
Tiltakozó vijjogás volt a válasz.

A nagy madár elrepült, nem is láttam többé, de figyeltem a kis 
madarat. Egy idő után a kis madár arrébb szökdécselt a füvön, 
toppantott a lábával, oldalra billentette a fejét, és egy nagy gilisztát 
húzott ki a fűből.
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Isten áldja meg a jó embereket, akik a gyermekeinket és fiatal-
jainkat tanítják.”

Hunter elder rövid üzenete később nyomtatásban is megjelent – 
címe: A tanító.1

Howard W. Hunter gyakran hangsúlyozta az egyházban történő jó 
tanítás fontosságát. Olyan tantételeket vezetett fel – úgymint a példa 
általi tanításnak a madarak történetével is szemléltetett fontossága –, 
amelyek a tanítók segítségére lehettek abban, hogy eredményeseb-
bek legyenek az általuk tanítottak életének megáldásában. Gyakran 
beszélt a gyermekek és fiatalok tanítóihoz, segítve nekik megérteni 
szent felelősségüket a felnövekvő nemzedék tagjaiért. Az egyik ilyen 
alkalommal ezt mondta:

„Itt látom magam előtt a föld néhány kiváló lelkét. [I]gyekszem 
magam elé képzelni, [minden egyes tanítót közöttetek] a saját konk-
rét megbízatása közben. Eltűnődöm, hogy milyen gyümölcsöt fog 
hozni a munkálkodásotok. Vajon sérült lesz- e némelyik gyümölcs, 
mert elmulasztottátok felszántani vagy megművelni a gondjaitokra 
bízott földet; vagy pedig meg lesz az a föld művelve, hogy a lehető 
legtöbb jó gyümölcsöt teremje?

A ti saját egyházközségeitekben és cövekeitekben… sokan lak-
nak Atyánk gyermekei közül. Ahogyan ti, úgy ők is kiválóak a sze-
mében; tőletek eltérően azonban sokan tapasztalatlanok, és sokan 
újak az evangéliumban. Az irántuk való felelősségetek valóban 
nagy. Az életük rugalmas, könnyen hajlítható, könnyen alakítható, 
könnyen vezethető, ha elnyeritek a bizalmukat és megnyeritek a 
szívüket. Ti vagytok a »pásztoraik«. »Füves legelőkre« kell vezetne-
tek őket. […]

Micsoda kihívás, micsoda örömteli feladat, micsoda szent felelős-
ség a tiétek most! […] Mily meggondoltnak, mily figyelmesnek, mily 
kedvesnek, mily gyengédnek, mily tisztaszívűnek, mily eltöltöttnek 
az Urunkat eltöltő önzetlen szeretettel, mily alázatosnak, mily imád-
ságosnak kell lennetek, amikor ismét felvállaljátok munkátokat a 
bárányok etetése terén, ahogyan arra az Úr utasít benneteket!” 2
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Howard W. Hunter tanításai
1

Segíts másoknak kialakítani a 
szentírásokba vetett bizodalmat.

Erőteljesen buzdítalak benneteket arra, hogy használjátok a szent-
írásokat a tanításotokban, valamint hogy tegyetek meg mindent, ami 
hatalmatokban áll, hogy segítsetek a tanulóknak használni azokat 
és megbarátkozni azokkal. Szeretném, ha fiataljaink bizodalmukat 
helyeznék a szentírásokba, és szeretném, ha kétféleképpen értel-
meznétek ezt a kifejezést.

Először is azt akarjuk, hogy a tanulók bízzanak a szentírások 
erejében és igazságaiban; bízzanak abban, hogy Mennyei Atyjuk 
valóban szól hozzájuk a szentírásokon keresztül; bízzanak abban, 
hogy a szentírásokhoz fordulva választ kaphatnak gondjaikra és 
imáikra. Ez a bizalom egyik fajtája, amelyet remélem, meg fogtok 
adni tanulóitoknak, és meg is tudjátok adni nekik, ha naponta, 
óránként kimutatjátok nekik, hogy pontosan ily módon bíztok a 
szentírásokban. Mutassátok meg nekik, hogy ti magatok biztosak 
vagytok abban, hogy a szentírásokban benne rejlik a válasz az élet 
sok – sőt, valójában legtöbb – problémájára. Így amikor tanítotok, 
a szentírásokból tanítsatok.

A »szentírásokba vetett bizalom« [másik] jelentése nyilvánvalóan 
az, hogy olyan alaposan kell megtanítani a tanulóknak az alap-
műveket, hogy önbizalommal tudjanak járni- kelni bennük, megta-
nulván a bennük rejlő alapvető szentírásokat és prédikációkat és 
szövegrészeket. Reméljük, hogy tanulóitok között egy sem lesz, aki 
félelemmel telve vagy pironkodva vagy szégyenkezve hagyná el az 
osztálytermet amiatt, hogy nem kapja meg a szükséges segítséget, 
mert nem ismeri a szentírásokat elég jól ahhoz, hogy megtalálja a 
megfelelő szakaszokat. Adjatok ezeknek a fiataloknak elégséges 
jártasságot a Bibliában, a Mormon könyvében, a Tan és a szövetsé-
gekben és a Nagyértékű gyöngyben ahhoz, hogy az általam előbb 
említett mindkét fajta bizodalommal rendelkezzenek.

Gyakran jut eszembe, hogy az egyházban lévő fiataljaink na-
gyon hasonlóak lennének az egyházon kívül lévő többi fiatalhoz, 
ha nem alakítanak ki bizonyos fokú ügyességet és hozzáértést az 
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alapművekben. Mindannyian emlékeztek Joseph próféta szavaira, 
melyeket a Liberty börtönben való raboskodása idején vetett papírra: 
Többek között ezeket írta: „Mert sokan vannak még a földön minden 
felekezet, csoport és vallás körében, akiket elvakít az emberek kör-
mönfont ravaszkodása, amivel lesben állnak, hogy megtévesszenek, 
és akik csak azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol 
találjanak rá” (T&Sz 123:12; kiemelés hozzáadva).

[Tanítókként] az egyházban nagy felelősségünk van annak bizto-
sításában, hogy a saját tagjaink – a saját fiataljaink – ne essenek bele 
ebbe a sajnálatos besorolásba: ne legyenek elvakítva; ne legyenek 
olyan jó, kiváló, érdemes fiatal férfiak és nők, akik csak azért van-
nak távol a szentírások igazságaitól, mert nem tudják, hol találjanak 
rá azon igazságokra, és mert nem rendelkeznek bizodalommal az 
alapműveik [használatában].3

2
A Lélek által taníts.

[O]lyan módon készüljetek fel és éljetek, hogy veletek legyen az 
Úr Lelke a tanításaitokban. Oly sok minden van a világunkban, ami 
lerombolja a Lélek érzését, és oly sok minden, ami távol tartana 
bennünket attól, hogy velünk legyen a Lélek. Meg kell tennünk 
minden tőlünk telhetőt ezekért a fiatalokért, akiket minden felől 
támad és bombáz a világiasság. Meg kell tennünk mindent, amit 
csak lehet, hogy érezhessék az Úr Lelkének édes, bizonyosságot 
adó jelenlétét. […]

Ezen adományozási korszak egyik legalapvetőbb kinyilatkozta-
tásában ezt mondta az Úr: „És a Lélek a hit imája által adatik meg 
nektek; és ha nem kapjátok meg a Lelket, akkor nem taníthattok” 
(T&Sz 42:14).

Én úgy fogom fel ezt a verset, hogy nemcsak hogy nem szabad a 
Lélek nélkül tanítanunk, hanem ténylegesen nem is tudunk anélkül 
tanítani. A lelki dolgokról való tanulás egyszerűen nem valósulhat 
meg az Úr Lelkének oktató és megerősítő jelenléte nélkül. Úgy tűnik, 
hogy ezzel Joseph Smith is egyetértene: „Mindenkinek a Szentlélek 
hatalma és befolyása szerint kell prédikálnia az evangéliumot; és 
senki nem prédikálhatja az evangéliumot a Szentlélek nélkül” [Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 350.].
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[…] Aggodalmat vált ki belőlem, amikor úgy tűnik, hogy az erős 
érzelmeket vagy a bőven patakzó könnyeket a Lélek jelenlétével 
azonosítják. Az Úr Lelke természetesen kiválthat erős érzelmeket, 
akár könnyeket is, de ez a külső megnyilvánulás nem tévesztendő 
össze magának a Léleknek a jelenlétével.

Fivéreim sokaságát figyeltem az évek során, és volt néhány ritka 
és elmondhatatlan lelki élményünk együtt. Azok az élmények mind 
különbözőek voltak, mind a maga módján különleges, és az ilyen 
szent pillanatokat hol könnyek kísérik, hol nem. Gyakran igen, de 
néha a teljes csend kíséri azokat. Más alkalmakkor az öröm kíséri 
azokat. Az igazságnak, a szívnek szóló kinyilatkoztatásnak nagyszerű 
megnyilvánulása pedig mindig kíséri azokat.

Adjatok tanítványaitoknak erőteljesen tanított evangéliumi igaz-
ságokat: ez a módja annak, hogy lelki élményeket adjatok nekik. 
Engedjétek, hogy természetesen jöjjön és ahogy kikívánkozik, talán 
könnyek hullatása mellett, de talán nem. Ha az, amit elmondotok, 
az igazság, és azt tisztán és őszinte meggyőződéssel mondjátok, 
azok a tanulók érezni fogják a nekik tanított igazság lelkületét, és fel 
fogják ismerni, hogy sugalmazás és kinyilatkoztatás jött a szívükbe. 
Így építjük a hitet. Így erősítjük meg a bizonyságokat – Isten tisztán 
és meggyőződéssel tanított igéjének hatalmával.

Figyeljetek az igazságra, hallgassatok a tanra, és engedjétek, hogy 
a Lélek megnyilvánulása úgy jöjjön, ahogy jön, a maga számos és 
változatos formáinak bármelyikében. Maradjatok a szilárd tantételek-
nél; tanítsatok tiszta szívből jövően. Akkor a Lélek behatol majd az 
elmétekbe és a szívetekbe, és minden tanulótok elméjébe és szívébe.4

3
Hívjátok fel a tanulókat arra, hogy közvetlenül 

az Atyaistent és Jézus Krisztust keressék.

Bizonyos vagyok abban, hogy felismeritek annak lehetséges ve-
szélyét, hogy… tanulóitok inkább hozzátok kötődnek majd, semmint 
az evangéliumhoz. […] Ezért kell meghívnotok tanulóitokat magukba 
a szentírásokba, ahelyett, hogy csupán a ti értelmezéseteket és elő-
adásotokat adnátok nekik. Ezért kell felhívnotok tanulóitokat arra, 
hogy érezzék az Úr Lelkét, ahelyett, hogy csupán megmutatnátok 
nekik annak személyes tükröződését bennetek. Ezért kell végső 
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soron közvetlenül Krisztushoz hívnotok tanulóitokat, nem csupán 
ahhoz a személyhez, aki az Ő tanait tanítja, bármily kiválóan is. Nem 
lesztek mindig kéznél e tanulók számára. […]

Az a mi nagy feladatunk, hogy olyan alapokhoz rögzítsük e tanu-
lókat, amelyek ott lesznek velük az életük során, hogy afelé fordít-
sák őket, aki szereti őket, és aki ott is képes irányt mutatni nekik, 
ahová egyikünk sem fog velük tartani. Kérlek, ügyeljetek arra, hogy 
e tanulók hűsége a szentírások és az Úr és a visszaállított egyház 
iránti legyen. Fordítsátok őket az Atyaisten és Egyszülött Fia, Jézus 
Krisztus felé, és az igaz egyház vezetői felé. […] Adjátok meg nekik 
azokat az ajándékokat, amelyek akkor is továbbsegítik őket, ami-
kor egyedül kell állniuk. Amikor ezt teszitek, nemzedékekre előre 
megáldatik az egész egyház.5

„[P]róbáljatok meg a tőletek telhető legjobban egyénekként 
gondolni [a tanulókra], hogy valami személyeset és különlegeset 

érezhessenek a törődésetekben – a tanítójuk törődésében.”
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4
Igyekezz elérni az egyént.

Mindig mély benyomást tett rám, hogy az Úr személyesen, egyé-
nenként foglalkozik velünk. Sok dolgot teszünk az egyházban cso-
portokban, és szükségünk van bizonyos méretű szervezetekre, hogy 
segítségükkel jól igazgathassuk az egyházat, de oly sok fontos dolgot 
– a legfontosabb dolgokat – egyénileg tesszük. Egyenként mondjuk 
a gyermekáldást, még ha ikrekről vagy hármas ikrekről van is szó. 
Egyszerre egy gyermeket keresztelünk és konfirmálunk. Egyénen-
ként veszünk az úrvacsorából, rendelnek el minket a papságba, 
vagy megyünk végig a templomi szertartásokon – olyan egyénként, 
aki éppen a Mennyei Atyánkkal ápolt kapcsolatát fejleszti. Lehetnek 
mellettünk mások ezen élmények során, ahogyan a tantermeitekben 
is vannak még mások, de a menny az egyes egyénekre, minden 
egyes személyre összpontosít.

Amikor Krisztus megjelent a nefitáknak, ezt mondta:

„Keljetek fel és jöjjetek hozzám, hogy kezeteket bebocsáthassátok 
az oldalamba, és hogy érezhessétek a szögek nyomait a kezeimben 
és a lábfejeimben…

És lőn, hogy a sokaság odament, és az oldalába bocsátották a 
kezeiket, és érezték a szögek nyomait a kezeiben és a lábfejeiben; 
és egyenként mind így tettek, míg mindannyian oda nem mentek, 
és a szemükkel láttak, és a kezeikkel éreztek, és biztosan tudták, és 
bizonyságot tettek…” (3 Nefi 11:14–15; kiemelés hozzáadva).

Ez az élmény időbe telt, mégis fontos volt, hogy minden egyes 
ember átélje ezt a tapasztalatot, hogy minden egyes szempár és 
minden pár kéz részesüljön ebben a megerősítő, személyes tanúság-
ban. Később Krisztus ugyanígy foglalkozott a nefita gyermekekkel.  
„[V]ette a kisgyermekeiket, egyenként, és megáldotta őket, és imád-
kozott értük az Atyához” (3 Nefi 17:21; kiemelés hozzáadva).

Nehéz lesz megadnotok mindazt a személyes figyelmet, amelyet 
egyes tanulóitok megkívánnak és igényelnek is, de próbáljatok 
meg a tőletek telhető legjobban egyénekként gondolni rájuk, hogy 
valami személyeset és különlegeset érezhessenek a törődésetek-
ben – a tanítójuk törődésében. Imádkozzatok, hogy megtudjátok, 
melyik tanulónak milyen segítségre van szüksége, és maradjatok 
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fogékonyak azokra a sugalmazásokra, amikor elérkeznek. […] Em-
lékezzetek arra, hogy a legeslegjobb tanítás személyesen és gyakran 
a tantermen kívül zajlik. […]

Arra irányuló igyekezetetek során, hogy egyénileg tanítsatok min-
den egyes tanulót, egészen biztosan rá fogtok jönni, hogy egyesek 
nem teljesítenek olyan jól mint mások, és olyanok is vannak, akik 
egyáltalán nem mennek el az órára. Tanúsíts személyes érdeklődést 
az ilyen tanulók iránt: vedd a fáradságot, hogy meghívd és visszase-
gítsd az elveszett juhokat a nyájba. „Emlékezzetek, a lelkek értéke 
nagy Isten szemében” (T&Sz 18:10). Szabadítónk felmérhetetlen árat 
fizetett minden egyes emberért, és ránk hárul, hogy megtegyünk 
minden tőlünk telhetőt, hogy segítsük a munkájában. Ránk hárul, 
hogy gondoskodjunk arról, hogy az engesztelés ajándéka megadas-
son minden olyan fiatal férfinak vagy nőnek, akiért felelősséggel 
tartozunk. A ti helyzetetekben ez annyit jelent, hogy teljes mértékben 
lefoglaljátok őket tevékenységekkel az osztályaitokban.

Fordítsatok különleges figyelmet azokra, akik esetleg küszködnek, 
és szükség esetén menjetek, és találjátok meg az elveszett juhokat. 
Egy pár soros levelezőlap, egy telefonhívás vagy – lehetőség szerint 
– egy otthoni, személyes látogatás sok esetben fog csodálatos ered-
ményre vezetni. Az olyan fiatalra fordított személyes figyelemmel, 
aki éppen kezd eltávolodni, hosszú órák – sőt, hosszú évek – erőfe-
szítéseit lehet megtakarítani később, amikor megkíséreljük az illetőt 
ismét tevékennyé tenni az egyházban. Tegyetek meg minden tőletek 
telhetőt, hogy megerősítsétek az erőset, és ismét lehorgonyozzátok 
a sodródókat ebben a korban.6

5
Példa által taníts.

Oly nagyon szükséges tehát számunkra, hogy [tanítókként] meg-
felelő példát mutassunk, szorgalmasak és éberek legyünk a saját 
életünkben, megszenteljük a sabbat napját, tiszteletben tartsuk az 
egyházközség, a cövek és az egyház vezetését. Semmi illetlenség ne 
hagyja el a szánkat, ami bármely gyermeknek jogot vagy kiváltságot 
biztosítana ahhoz, hogy helytelenül cselekedjen. Bizonyos, hogy ha 
valami helytelent mondunk vagy teszünk, a gyermekek fel vannak 
hatalmazva annak követésére.
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A példamutatás sokkal erőteljesebb hatást gyakorol az előírások-
nál. Aki arról kíván meggyőzni másokat, hogy helyesen cseleked-
jenek, maga is helyesen kell, hogy cselekedjen. Való igaz, hogy aki 
betartja a jó előírásokat, mert azok jók, és nem hagyja magát befo-
lyásolni mások hamislelkű viselkedésétől, bőségesebb jutalomban 
fog részesülni annál, aki mondja és nem teszi. […] A gyermekek 
hajlamosak utánozni azokat, akikbe a bizalmukat helyezik. Minél 
nagyobb a bizalmuk, annál könnyebben befolyásolhatók jóra vagy 
gonoszra. Minden jóravaló szent tiszteli a valódi jóságot, bárhol lássa 
is azt, és megpróbál minden jó példát utánozni.7

A nagyszerű tanító képlete nemcsak abból áll, hogy az Úr paran-
csolatai szerint éljen, és az Úr parancsolataiért emeljen szót, hanem 
abból is, hogy ima által szert tegyen a tanítás lelkére. Amikor szert 
teszünk arra a lélekre, és betartjuk az Úr parancsolatait, engedelmes-
ségben járva Őelőtte, akkor megváltozik azoknak az élete, akiket 
megérintünk, és arra indíttatnak majd, hogy igazlelkű életet éljenek.8

Minden tanítónak személyes bizonysággal kell rendelkeznie arról, 
hogy Isten él, Jézus Krisztus isteni küldetéséről, és arról, hogy va-
lóság volt az Atya és Fiú megjelenése Joseph Smith előtt. Nemcsak 
hogy rendelkeznie kell azzal a tudással és bizonysággal, de legyen 

az evangélium eredményes tanításának következménye 
„az emberi lélek átalakulása”.
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buzgó abban is, hogy kételkedés nélkül kinyilvánítsa hitelveit azok-
nak, akik tanulni érkeznek.9

6
Légy eszköz az Úr kezében, elősegítendő, hogy a 
tanulók csodás szívbéli változást tapasztaljanak.

Amikor egy tanító az Úr szándéka szerint végzi a feladatát, nagy-
szerű csoda megy ténylegesen végbe. Ma az egyház csodája nem a 
bőséggel meglévő gyógyulásokban van, nem abban, hogy a bénák 
járjanak, a vakok lássanak, a süketek halljanak, vagy hogy a bete-
gek felkeljenek. Az egyháznak és Isten királyságának nagy csodája 
napjainkban és korunkban az emberi lélek átalakulása. Ezt látjuk, 
amikor az egyház cövekeit és misszióit utazzuk körbe – az emberi 
lélek átalakul, mert valaki az igazság tantételeit tanította.

Úgy van, ahogyan a maga korában Alma kijelentett népe taní-
tása során, amikor ezt mondta: „És most íme, azt kérdezem tőle-
tek, egyházi [férfi-  és nő]testvéreim, hogy megszülettetek- e már 
Istentől lelkileg? Átvettétek- e az ő képmását az ábrázatotokra? 
Megtapasztaltátok- e ezt a hatalmas változást a szívetekben?” (Alma 
5:14.) Ez a tanítás célja. Ez az oka annak, amiért oly keményen 
munkálkodunk, törekszünk a Lélekre, és készítjük elő az elménket 
jó dolgokkal az Úr parancsolata szerint, hogy eszközök lehessünk az 
Úr kezében egy ember szívének megváltoztatásában. Célunk, hogy 
elültessük a gyermekek szívében a jó iránti vágyat, az igazlelkűség 
iránti vágyat, az Úr parancsolatainak megtartása iránti vágyat, a vá-
gyat, hogy alázattal járjanak Őelőtte. Ha képesek vagyunk eszközök 
lenni az Úr kezében arra, hogy véghezvigyük ezt a hatalmas válto-
zást a gyermekek szívében, akkor megvalósítottuk a tanítói mivolt 
nagy csodáját. És tényleg, ez egy csoda. Nem értjük, hogy miként 
változtatja meg az Úr az emberek szívét, de megteszi. […]

Tanúságomat teszem a Lélek megújító hatalmáról az egyháztagok 
életében. Könyörgök hozzátok…, hogy szüntelenül munkálkodjatok 
igazlelkűségben és szentségben az Úr előtt azon feladat elvégzésé-
ben, amely ki lett jelölve számotokra.” 10
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
Megjegyzés: Érdemes lehet az alábbi kérdések némelyikét a gyer

mekeiket tanító szülők szemszögéből megbeszélnetek.

• Hunter elnök arra buzdítja a tanítókat, hogy segítsenek a tanulók-
nak a „szentírásokba vetett bizalom” elnyerésében (1. szakasz). 
Mikor segítettek neked a szentírások a saját életed során? Volt 
már olyan, hogy választ találtál kérdéseidre a szentírásokban? 
Mikor? Hogyan segíthetünk másoknak, akár a saját otthonunkban 
is, hogy megtanulják szeretni a szentírásokat, és megtanuljanak 
támaszkodni azok erejére?

• Mit tanulhatunk a 2. szakaszból a Lélek általi tanításról? Milyen 
tapasztalataid voltak a Lélekkel történő tanítás és tanulás terén? 
Miket tehetsz, ami segít neked a Lélek által tanítani?

• Hogyan segíthet egy tanító a tanulóknak abban, hogy ne iránta, ha-
nem a szentírások és az evangélium iránt alakítsanak ki kötődést? 
(Lásd 3. szakasz.) Hogyan segíthet a tanító abban, hogy a tanulókat 
a Mennyei Atya és Jézus Krisztus felé fordítsa? Hogyan segíthet egy 
tanító a tanulóknak abban, hogy az evangéliumra alapozzanak, 
és így erősek maradjanak, „amikor egyedül kell állniuk”?

• Gondolkodj el Hunter elnöknek a minden egyes ember fontos-
ságáról szóló tanításain (lásd 4. szakasz). Hogyan segíthetsz az 
általad tanítottaknak abban, hogy bizonyságot fejlesszenek ki, 
mely szerint Isten egyenként ismeri és szereti őket? Gondold át, 
hogy tanítóként te mit tehetsz azért, hogy egyenként kinyújtsd a 
karodat az általad tanítottak felé.

• Hunter elnök a példa általi tanítás fontosságát hangsúlyozza (lásd 
5. szakasz). Miért erőteljesebb a példánk a szavainknál? Hogyan 
áldott meg téged egy olyan tanító, aki jó példát mutatott? Miként 
tanítja a gyermekeket szüleik példája?

• Tapasztaltad már a Hunter elnök által a 6. szakaszban említett 
„nagyszerű csodát”, akár tanárként, akár tanulóként? Mikor? Tű-
nődj el néhány olyan tanító példáján, akik jó hatást gyakoroltak az 
életedre. Mitől volt eredményes a befolyásuk? Hogyan taníthatjuk 
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az evangéliumot nagyobb erővel – akár otthon, akár egy tante-
remben, akár más környezetben?

Kapcsolódó szentírások
János 21:15–17; 1 Korinthusbeliek 12:28; 2 Timótheus 3:14–17; 

2 Nefi 33:1; Alma 17:2–3; 31:5; T&Sz 11:21–22; 50:17–22; 88:77–80

Tanítási segédlet
Írj fel cetlikre kérdéseket a fejezet végéről, vagy egyéb, a feje-

zethez kapcsolódó kérdéseket. Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
válasszanak egy- egy kérdést, és keressenek a fejezetben olyan ta-
nításokat, amelyek segítenek a megválaszolásban. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg, mit találtak.

Jegyzetek
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 10. “Formula for a Great Teacher,” 4–6.
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Nem kisebb szolgálat

„A legtöbben csendes, viszonylag ismeretlen 
alakok leszünk, akik harsona nélkül… végezzük 

a munkánkat. Azoknak, akik közületek ezt… 
egyhangúnak találják, azt mondom, ti sem tesztek 
»kisebb szolgálatot« mint a legfeltűnőbb társaitok.”

Howard W. Hunter életéből
Howard W. Hunter elnök nemcsak mint elkötelezett vezető és 
szeretett próféta volt ismert, de arról is, hogy a szolgálatát csende-
sen végezte. Tudta, hogy maga a szolgálat a fontos, nem pedig az, 
hogy kap- e érte elismerést. Neal A. Maxwell elder a Tizenkettek 
Kvórumából egyszer ezt mondta róla: „Howard W. Hunter elnök 
szelíd ember. […] Amikor egy megbízásból kifolyólag együtt voltunk 
Egyiptomban, és én felébredtem egy kimerítő és poros nap után, ő 
volt az az alázatos ember, aki éppen csendben pucolta a cipőmet, 
remélve, hogy észrevétlenül tudja elvégezni ezt a feladatot” 1.

Thomas S. Monson elnök először akkor figyelt fel Hunter elnök 
szolgálatának alázatos voltára, amikor 1956- ban – évekkel azelőtt, 
hogy bármelyikük is megkapta volna apostoli elhívását – felszente-
lésre került a Kaliforniai Los Angeles templom. Így emlékezett vissza:

„[M]egismerkedésem Hunter elnökkel akkor történt, amikor a 
kaliforniai Pasadena Cövek elnökeként szolgált, és ő felelt a Ka-
liforniai Los Angeles templom felszentelésével kapcsolatos helyi 
intézkedések összehangolásáért. Az én kiváltságom volt a jegyek 
kinyomtatása. Az ő megbízatása hatalmas volt. Én csak azt a részét 
láttam, amelyik a jegyekkel volt kapcsolatos, melyek színkóddal, 
összetett feliratozással, és az általam addig látott legrendszerezettebb 
számozással készültek. Ő nagylelkűen elismerését fejezte ki mások 
felé, és gondoskodott róla, hogy a saját neve ne szerepeljen túl sokat, 
pedig ő volt e monumentális vállalások hajtóereje” 2.
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életeket megváltoztató szolgálatot végeznek sokan, „akikre nem 
vetül rivaldafény, akik nem részesülnek a világ figyelméből”.
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James E. Faust elder, a Tizenkettek Kvórumából ezt állapította 
meg: „Az egójának nem volt szüksége semmire. Amilyen bölcs volt, 
mégis úgy tudott a fivérek körében ülni, hogy nagyon keveset szólt. 
Maradéktalanul meg volt békélve saját magával” 3.

Hunter elnök értette, hogy a szolgálat minden cselekedete fontos 
Isten szemében, kapjon az bármilyen kevés hangsúlyt vagy figyelmet 
is. Hetekkel Hunter elnök halála előtt, az egyik barátja megkérdezte: 
„Kedves elnököm, melyik a legmagasztosabb hivatal vagy elhívás: a 
kedves és bizalmas baráté, vagy Isten prófétájáé?” A kérdést hallva 
„[az] elnök csendben, hosszú perceknek tűnő ideig gondolkodott, 
majd lassan megragadva barátja kezét, fejét egyenesen feléje fordítva 
így válaszolt, miközben egy könnycsepp gördült végig erőtlen arcán: 
»mindkettő szent, bizalmi elhívás«” 4.

Howard W. Hunter tanításai
1

Azok, akik csendben és feltűnésmentesen 
szolgálnak, „nem tesznek kisebb szolgálatot” 

azoknál, akik elnyerik a világ elismerését.

A fiatal és derék Moróni kapitányról többek között ezt mondták: 
„[H]a minden ember olyan lett volna, és olyan volna, és mindig is 
olyan lenne, mint Moróni, akkor íme, örökre megrázkódna a pokol 
hatalma; igen, az ördögnek soha többé nem lenne hatalma az em-
berek gyermekeinek szíve felett” (Alma 48:17).

Micsoda dicséret ez egy híres és hatalmas férfinak! El sem tu-
dom képzelni kiválóbb módját annak, ahogyan egy férfi tisztelettel 
adózhat egy másiknak. Két verssel később Hélamánról és fivéreiről 
olvashatunk, akik Moróninál kevésbé feltűnő szerepet játszottak: 
„Most íme, Hélamán és testvérei sem tettek kisebb szolgálatot a 
népnek, mint Moróni” (Alma 48:19).

Más szavakkal, bár Hélamán nem volt olyan észrevehető vagy 
feltűnő, mint Moróni, ő sem tett kisebb szolgálatot; vagyis ugyano-
lyan segítőkész és hasznos volt, akárcsak Moróni.

Egyértelmű, hogy nagy hasznunkra válhat Moróni kapitány életé-
nek tanulmányozása. Ő példa a hitre, a szolgálatra, az odaadásra, az 
elkötelezettségre és sok más isteni tulajdonságra. Ahelyett azonban, 
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hogy erre a csodás emberre összpontosítanék, úgy döntöttem, hogy 
inkább azokat nézem meg, akikre nem vetül rivaldafény, akik nem 
részesülnek a világ figyelméből, ám akik – a szentírás szóhasznála-
tával élve – szintén „nem tesznek kisebb szolgálatot”.

Nem lesz mindegyikünk olyan, mint Moróni, hogy egész nap és 
mindennap munkatársaink elismerése hulljon ránk. A legtöbben 
csendes, viszonylag ismeretlen alakok leszünk, akik harsona nél-
kül jövünk és megyünk és végezzük a munkánkat. Azoknak, akik 
közületek ezt [az elképzelést] magányosnak vagy ijesztőnek vagy 
csak simán egyhangúnak találják, azt mondom, ti sem tesztek „ki-
sebb szolgálatot” mint a legfeltűnőbb társaitok. Ti is Isten seregének 
tagjai vagytok.

Gondoljatok bele például, milyen fontos szolgálatot végez a méltó 
utolsó napi szent otthon csendes névtelenségében az anya vagy az 
apa. Gondoljatok az evangéliumi tanok tanítóira, az elemis karna-
gyokra, a cserkészvezetőkre és a Segítőegylet látogatótanítóira, akik 
milliókat szolgálnak és áldanak meg, de akiknek nevét soha nem 
ünnepli a nyilvánosság vagy jelenik meg az országos médiában.

Általunk nem látott emberek tízezrei teszik naponta elérhetővé a 
lehetőségeinket és a boldogságunkat. A szentírások szóhasználatával 
ők sem tesznek „kisebb szolgálatot” azoknál, akiknek élete ott van 
az újságok címoldalán.

A történelem rivaldafénye és a kortársak figyelme oly gyakran 
összpontosul az egyre, és nem a sokra. Gyakran választanak ki egyé-
neket a társaik közül, és hősként emelik őket a magasba. Elismerem, 
hogy az ilyen figyelem az egyik módja annak, hogy megtaláljuk azt, 
amit az emberek csodálnak vagy értékesnek tartanak. Néha azon-
ban az elismerés nem megérdemelt, vagy akár éppen a helytelen 
értékeket ünnepli.

Bölcsen kell megválasztanunk hőseinket és példaképeinket, mi-
közben köszönetet mondunk a barátok és polgártársak azon sere-
gének is, akik nem annyira híresek, de akik „nem tesznek kisebb 
szolgálatot” az életünkben jelen lévő Moróniknál.5
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2
A szentírásokban sok olyan ember van, akik mások 

árnyékában szolgálva fontos hozzájárulásokat tettek.

Talán velem együtt átgondolhatnátok néhány olyan érdekes em-
bert a szentírásokból, akikre nem vetült a figyelem rivaldafénye, 
ám akik – a történelem hosszú távcsövén át szemlélve – igazán 
hősiesnek bizonyultak.

Sokan, akik a nagy Nefi próféta történetét olvassák, szinte teljesen 
elsiklanak Lehi másik derék fia felett, akit Samnak hívtak. Nefi az 
egész Mormon könyve egyik leghíresebb alakja. Na de Sam? Sam 
nevét összesen tízszer említik ott. Amikor Lehi tanácsot és áldást 
adott a leszármazottainak, ezt mondta Samnak:

„Áldott vagy te és magod; mert fivéredhez, Nefihez hasonlóan 
örökölni fogod ezt a földet. És magod az ő magjához számláltatik; 
és te hasonló leszel fivéredhez, és magod az ő magjához; és életed 
minden napján áldott leszel” (2 Nefi 4:11).

Sam szerepe lényegében az volt, hogy támogassa és segítse 
elismertebb öccsét, és végül ugyanazokban az áldásokban része-
sült, melyek Nefinek és az utódainak is meg lettek ígérve. Semmi 
olyasmi nem lett visszatartva a hithű Samtól, ami Nefinek is meg 
lett ígérve, mégis keveset tudunk Sam szolgálatának és hozzájá-
rulásának részleteiről. Életében szinte ismeretlen személy volt, de 
egyértelműen egy diadalmas vezető és egy győztes az örökkéva-
lóság krónikáiban.

Sokan teszik a hozzájárulásukat meg nem énekelt módokon. Is-
máel nagy fokú személyes áldozat árán a családjával együtt Nefivel 
tartott, elszenvedve „sok megpróbáltatást, éhséget, szomjúságot és fá-
radtságot” (1 Ne. 16:35). Majd mindezen megpróbáltatások közepette 
elpusztult a vadonban. Kevesen érthetjük meg akár megközelítőleg is 
egy ilyen férfi áldozatát azon kezdeti időkben és kezdetleges körül-
mények között. Talán ha fogékonyabbak és megértőbbek lennénk, 
mi is gyászolnánk, ahogyan a lányai tették a vadonban, mindazért, 
amit egy ilyen ember adott – és feladott! –, hogy ma birtokunkban 
lehessen a Mormon könyve.

Tömegével szerepel az ilyen férfiak és nők neve és emléke a Mor-
mon könyvében, vagyis azoké, akik „nem tettek kisebb szolgálatot”. 
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Legyen szó Sária anyáról, vagy Ábis szolgálóról, a lámánita királyné 
szobalányáról, mindegyikük olyan hozzájárulást tett, melyek elis-
merés nélkül maradtak az emberek szemében, ám nem maradtak 
rejtve Isten szeme előtt.

Csupán tizenkét szentírásvers foglalkozik Móziás életével, aki 
Zarahemla földjének királya és a híres Benjámin király apja volt. A 
nép iránti szolgálata mégis nélkülözhetetlen volt. „[S]ok prédikálás 
és prófétálás” által vezette a népet, és „állandóan intette őket Isten 
szava [által]” (Omni 1:13). Limhi, Amulek és Pahorán – ez utóbbi 
olyan nemes lelkű volt, hogy nem kárhoztatta az őt felettébb igaz-
ságtalan vádakkal illetőt – további példái azoknak az embereknek, 
akik önzetlenül szolgáltak a másokra vetülő rivaldafény árnyékában.

miután ábis (balra) megérintette a lámánita királyné kezét, 
a királyné felkelt a földről (lásd alma 19:15–29).
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Teánkum a katona, aki feláldozta az életét, vagy Lakoneusz a 
főbíró, aki bűnbánatot tanított a népnek a gadiantoni fenyegetés 
idején, vagy a lényegében említés nélkül maradt misszionáriusok, 
Omner és Himni, akik „nem tettek kisebb szolgálatot” társaiknál, 
mégis igen kevés szentírásbeli figyelemben részesültek.

Nem tudunk sokat Siblonról, Alma hithű fiáról, akinek a története 
a leendő vezető, Hélamán, és a bűnös Koriánton története közé van 
beszorítva, ám mégis jelentőségteljes az, hogy úgy írják le, mint aki 
„igaz ember volt, és egyenes derékkal járt Isten előtt” (Alma 63:2). A 
Hélamán könyvében említett nagy Nefi prófétának volt egy Lehi nevű 
testvére, aki látszólag csak futó említésben részesül, de megjegyzik 
róla, hogy „nem maradt el [Nefi mögött] semmivel sem, ami az igazlel-
kűséghez tartozó dolgokat illeti” [Hélamán 11:19; lásd még 18. vers].6

3
Lehet ugyan, hogy nem vagyunk nagyon ismertek, 
mégis nagy szolgálatot tehetünk a királyságban.

Természetesen a mi adományozási korszakunkban is vannak 
példák az ilyen szolgálattevő egyénekre. Oliver Granger az a fajta 
csendes, támogató egyén az utolsó napokban, akiről az Úr meg-
emlékezett a Tan és a szövetségek 117. szakaszában. Oliver neve 
sokak számára ismeretlenül hangozhat, ezért veszem a bátorságot, és 
megismertetlek benneteket ezzel a korai rendíthetetlen egyháztaggal.

Oliver Granger tizenegy évvel volt idősebb Joseph Smithnél, és 
hozzá hasonlóan New York állam északabbi részéről származott. A 
szélsőséges hideg és az időjárás viszontagságai miatt harminchárom 
évesen Oliver látása erősen károsodott. Korlátozott látása ellenére 
három teljes idejű missziót szolgált. Dolgozott a Kirtland templomon 
is, és szolgált a kirtlandi főtanácsban.

Amikor a legtöbb szentet elűzték Kirtlandből, az egyház néhány 
rendezetlen adósságot hagyott maga után. Oliver lett kijelölve Joseph 
Smith és az Első Elnökség képviseletére, hogy Kirtlandbe visszatérve 
rendezze az egyház ügyeit. E feladatról ezt jegyzi fel a Tan és a szö-
vetségek: „Küzdjön tehát komolyan egyházam Első Elnökségének 
megváltásáért, mondja az Úr” (T&Sz 117:13).

Az érintett hitelezők annyira meg voltak elégedve azzal, ahogyan 
ezt a megbízást végezte, hogy az egyikük ezt írta: „Ahogyan Oliver 
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Granger intézte a Far Westbe távozott emberek befejezetlen ügyeit, 
a kötelezettségvállalásaik beváltását, és ezáltal a feddhetetlenségük 
fenntartását illetően, igazán dicséretre méltó volt, és kiérdemelte 
ezáltal a legmagasabb nagyrabecsülésemet, valamint minden hálás 
megemlékezést.” (Horace Kingsbury idézetének forrása: Joseph 
Smith, History of the Church, 3:174.)

Oliver kirtlandi tartózkodása idején egyes emberek, beleértve 
az egyház néhány elhidegült tagját is, azon igyekeztek, hogy hi-
teltelenítsék az Első Elnökséget, és hamis vádak terjesztése által 
megkérdőjelezzék a feddhetetlenségüket. Oliver Granger nagyon 
is valósan „megváltotta az Első Elnökséget” hithű szolgálata révén.  
[A]z Úr azt mondta Oliver Grangerről, hogy „neve szent emléke-
zetben tartatik nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké” (T&Sz 
117:12). „Fel fogom emelni Oliver szolgámat, és nagy nevet szerzek 
neki a földön és népem között, lelkének feddhetetlensége miatt.” 
(History of the Church, 3:350).

Amikor 1841- ben meghalt, habár szentből kevés maradt Kirtland 
térségében, a szentek barátaiból pedig még kevesebb, Oliver Gran-
ger temetésén hatalmas sokadalom vett részt a környező városokból.

Habár Oliver Granger nem annyira ismert ma, mint az egyház 
korai vezetői közül mások, mindazonáltal nagy és fontos ember volt 
azon szolgálatban, melyet a királyságért tett. És ha az Úron kívül 
más nem is tartaná meg emlékezetében a nevét, számára – vagy 
bármelyikünk számára – ez is elégséges áldás lenne.7

4
Nefi az Istenről – erejének és áldásainak 

forrásáról – való emlékezés példája.

Úgy gondolom, tudatában kell lennünk annak, hogy lelki veszély 
fenyegetheti azokat, akik félreértik a reflektorfényben állás rendkí-
vüliségét. Oda juthatnak, hogy a hírnévre vágyakoznak, elfeledve 
ezáltal a végzett szolgálat jelentőségét.

Nem hagyhatjuk, hogy a népszerűség múlandó fényére össz-
pontosítsunk, vagy hogy felváltsuk e vonzó ragyogással az igaz, de 
gyakran névtelen munkálkodás lényegét, amely munka elnyeri Isten 
figyelmét, még ha nem is kerül adásba az esti hírekben. Valójában 
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a taps és a figyelem még a legtehetségesebbjeink esetében is lelki 
Achilles- ínnak bizonyulhat.

Ha rádvetülne életed során valamikor a népszerűség rivaldafénye, 
talán jól tennéd, ha azoknak a szentírásbeli példáját követnéd, akiket 
elért a hírnév. Nefi az egyik nagyszerű példa. Mindazok után, amit 
megtett a családja társaságában utazva a vadonban, hozzáállása 
továbbra is a legfontosabb dolgokra összpontosult. Ezt mondta:

„És amikor örvendezni szeretnék, szívem felsóhajt bűneim miatt; 
mindazonáltal tudom, kiben bíztam.

Istenem volt támaszom; ő vezetett át megpróbáltatásaimon a 
vadonban; és ő őrzött meg a nagy mélység vizein.

Eltöltött szeretetével, olyannyira, hogy elemészti testemet.

Megszégyenítette ellenségeimet, hogy azokat megreszkettette 
előttem” (2 Ne. 4:19–22).

A rivaldafény soha nem tette Nefit vakká erejének és áldásainak 
forrása iránt.8

5
Amikor megértjük, hogy miért szolgálunk, akkor nem 

fogunk azzal foglalkozni, hogy hol szolgálunk.

A figyelem és láthatóság időszakaiban hasznos lehet megválaszol-
nunk azt a kérdést, hogy miért szolgálunk. Amikor megértjük, hogy 
miért, akkor nem fogunk azzal foglalkozni, hogy hol szolgálunk.

Ifj. J. Reuben Clark elnök a saját életével tanította ezt az életbe-
vágó tantételt: Az 1951. áprilisi általános konferencián David O. 
McKay elnököt támogatták az egyház elnökeként, George Albert 
Smith elnök elhunytát követően. Addigra Clark elnök már Heber J. 
Grant elnök, majd George Albert Smith elnök első tanácsosaként is 
szolgált. McKay elnök volt mindkét férfiú második tanácsosa.

A konferencia utolsó ülésszaka során, amikor az egyház ügyei 
kerültek sorra, Stephen L Richards testvér lett az Első Elnökségbe 
elhíva, és első tanácsosként támogatva. Ifj. J. Reuben Clark elnök 
ezután második tanácsosként lett támogatva. Az egyház tisztségvi-
selőinek támogatását követően McKay elnök elmagyarázta, miért 
választotta ki tanácsosait ebben a sorrendben. Ezt mondta:
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„Úgy éreztem, hogy a vezérelv e döntés során a [Tizenkettek Ta-
nácsa] rangidősségének követése lesz. E két ember azon a helyén 
ült az egyház ama elnöklő testületében, és arra éreztem sugalmazást, 
hogy tanácsos lenne ugyanezt a rangidősséget követni az Első Elnök-
ség új kvórumában is” (In Conference Report, 9 April 1951, p. 151).

Ezután Clark elnök lett felkérve, hogy McKay elnököt követően 
ő is beszéljen. Gondolatait ez alkalommal röviden osztotta meg, de 
erőteljes leckét tanított: „Az Úr szolgálatában nem az számít, hol, 
hanem az, hogy hogyan szolgálsz. Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában az ember elfoglalja azt a helyet, ahova 
annak rendje és módja szerint elhívták, amely helyet pedig se nem 
keresi, se el nem utasítja. Megfogadom McKay elnöknek és Richards 
elnöknek a teljes és hű szolgálatot mindazon feladatokban, amelyek 
rám hárulhatnak, erőm és képességeim teljes mértékéig, és egészen 
addig, amíg lehetővé teszik, hogy elvégezzem azokat, legyek bár-
mennyire is alkalmatlan erre” (Ibid., p. 154).

A Clark elnök által tanított leckét Meade McGuire e sokszor is-
mételt verse más formában fejezi ki:

„Atyám, hol munkálkodjak ma?” –
S kiáradt szeretetem.
Ő egy apró pontra mutatott,
S mondta: „Műveld nekem.”
Feleltem gyorsan: „Ó ne, ne ott!
Hiszʼ nem látja senki sem,
Nem számít, mily jól végzem munkám.
Ne add e kis helyt nekem.”
S a szó, melyet szólt, nem volt kemény;
Gyengéden beszélt velem:
„Ah, nézz szívedbe, kicsiny gyermek.
Nekik munkálkodsz e vagy nekem?
Názáret nem volt egy nagy hely,
És Galilea sem.”

[Lásd Best Loved Poems of the LDS People, comp. Jack M. Lyon 
and others (1996), 152.]

Benjámin király kijelentette: „Íme, mondom nektek, hogy mert azt 
mondtam nektek, hogy napjaimat a ti szolgálatotokban töltöttem, 
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azzal nem dicsekedni szeretnék, mert én is csak Isten szolgálatában 
voltam. És íme, azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy 
bölcsességet tanulhassatok; hogy megtanulhassátok, hogy amikor 
embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szol-
gálatában vagytok” (Móziás 2:16–17).9

6
Hűségesen és csendesen szolgáljunk, 

óvakodva a másoktól kapott dicsérettől.

Azok a legboldogabbak és legsikeresebbek az életben, akiknek 
az érdeklődése másoknak nyújtott támogatással és a helyes irány 
megtalálásában nyújtott segítséggel párosul.

A vasúti átjáró jelzőtáblája, amely megállásra, szétnézésre és fü-
lelésre figyelmeztet, iránymutatásul szolgálhat számunkra. Álljunk 
meg, miközben átrohanunk az életen. Keressük az általunk meg-
tehető barátságos, figyelmes, udvarias dolgokat, és mindazokat az 

akkor vagyunk „a legboldogabbak és legsikeresebbek az életben”, 
amikor „az érdeklődés[ünk] másoknak nyújtott támogatással és 

a helyes irány megtalálásában nyújtott segítséggel párosul”.



2 3 .  f e J e z e t

314

emberi szükségleteket, melyeket kielégíthetünk. Hallgassunk meg 
másokat, hogy tudomást szerezzünk reményeikről és gondjaikról, 
hogy ezáltal apró módokon hozzájárulhassunk a sikerükhöz és a 
boldogságukhoz.10

Ezra Taft Benson elnök… ezt mondta: „A krisztusi szolgálat fel-
magasztal. […] Az Úr azt ígérte, hogy azok, akik elveszítik életüket 
mások szolgálatában, megtalálják önmagukat. Joseph Smith próféta 
azt mondta nekünk, hogy »nyűjük… el életünket« az Ő céljainak 
megvalósításában (T&Sz 123:13)” (Ensign, Nov. 1989, pp. 5–6).

Ha úgy érzitek, hogy sok olyan dolgot tesztek, amitől nem lesztek 
híresek, merítsetek bátorságot. A valaha élt legjobb emberek zöme 
szintén nem volt különösebben híres. Szolgáljatok és növekedjetek, 
hithűen és csendesen. Óvakodjatok az emberek dicséretétől. Jézus 
ezt mondta a hegyi beszédben:

„Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek 
előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a 
ti mennyei Atyátoknál.

Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a 
hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy 
az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvet-
ték jutalmukat.

Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, 
mit cselekszik a te jobb kezed;

Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, 
megfizet néked nyilván” (Máté 6:1- 4).

Kívánom, hogy Mennyei Atyánk mindig így jutalmazzon meg 
benneteket.11

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Minek a megértésben próbál Hunter elnök segíteni nekünk, ami-

kor azt hangsúlyozza, hogy Hélamán és fivérei „nem tesznek ki-
sebb szolgálatot” Moróni kapitánynál? (Lásd 1. szakasz.) Hogyan 
segíthet nektek ennek megértése?
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• Mit taníthatnak nekünk a 2. szakaszban található szentírásbeli 
példák? Hogyan befolyásolhatják ezek a példák a saját érzéseinket, 
amikor szolgálunk? Miképpen áldottak meg téged mások, akik 
csendben, meg nem énekelt módokon szolgáltak?

• Mit tanulhatunk Oliver Granger Hunter elnök által elmondott 
történetéből? (Lásd 3. szakasz.) Miért nem kellene, hogy szolgá-
latunk során foglalkoztasson bennünket az elismerés elnyerése?

• Hogyan lehet veszélyes a hírnév vagy „a népszerűség rivaldafénye”? 
(Lásd 4. szakasz.) Mit taníthat neked Nefi példája arról, hogyan 
lehet „a legfontosabb dolgokra összpontosul[va]” megmaradni?

• Tekintsd át az ifj.  J. Reuben Clark elnökről szóló történetet az 
5. szakaszban. Mi volt rád hatással Clark elnök hozzáállását és 
szavait illetően? Gondold át a „Miért szolgálok?” kérdésre adható 
válaszodat. Hogyan fejleszthetünk ki olyan hozzáállást, hogy a 
legjobbat nyújtsuk, bárhol szolgáljunk is?

• A 6. szakaszban Hunter elnök megemlíti az Úr azon ígéretét, hogy 
„azok, akik elveszítik életüket mások szolgálatában, megtalálják 
önmagukat” (lásd Máté 10:39; 16:25). Mit jelent ez? Hogyan derítet-
ted ki, hogy ez igaz? Hogyan adott neked boldogságot a szolgálat?

Kapcsolódó szentírások
Máté 6:2–7, 24; 20:25–28; Jakab 1:27; T&Sz 76:5–7; 121:34–37

Tanulmányi segédlet
„Oszd meg, amit tanulsz! Amikor ezt teszed, gondolataid tisz-

tábbá válnak, és emlékezésed ereje növekedni fog” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 17.).
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„Ha Krisztus példáját követnénk, és a nyomdokaiban 
járnánk, akkor ugyanazon dolgok megtételére kell 
törekednünk, az általa lefektetett minta alapján.”
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2 4 .  F E J E Z E T

Jézus Krisztus 
példájának követése

„Minden adandó alkalommal tegyük fel magunknak 
a kérdést: »Mit tenne Jézus?«, azután pedig legyen több 

bátorságunk a válasznak megfelelően cselekedni.”

Howard W. Hunter életéből
Thomas S. Monson elnök, aki Hunter elnök második tanácsosaként 
szolgált, azt mondta, hogy ez utóbbi „úgy élt, ahogyan azt tanította, 
azon Szabadító mintájára, akit szolgált” 1.

Egy közeli barátja észrevétele szerint „a mi Urunk és Szabadí-
tónk, Jézus Krisztus által megtestesített jellemvonások gyönyörűen 
megjelentek Hunter elnök figyelemre méltó és önzetlen életében. 
Az emberiség egésze a barátja volt” 2.

Egy másik munkatársa, aki több mint három évtizeden át dolgozott 
Hunter elnök mellett, azt mondta róla, hogy „ösztönösen tudta az 
általa követendő utat. Ez az út pedig a Szabadítója, Jézus Krisztus 
jellemének utánzása volt” 3.

Szolgálata során Hunter elnök szeretettel buzdította az egyház-
tagokat a Szabadító példájának követésére. Az egyház elnökeként 
tett első nyilatkozatában ezt mondta:

„[A]rra hívom az egyház minden tagját, hogy az Úr Jézus Krisztus 
életére és példájára irányuló egyre nagyobb figyelemmel élje az 
életét, különös tekintettel arra a szeretetre és reményre és együttér-
zésre, melyet Ő tanúsított.

Imádkozom, hogy több kedvességgel, több előzékenységgel, 
több alázattal és türelemmel és megbocsátással forduljunk egymás-
hoz. Valóban nagy elvárásaink vannak egymás felé, és mindenki 
képes fejlődni. Világunk Isten parancsolatainak fegyelmezettebb 
megélése után kiált. Azonban erre oly módon kell buzdítanunk, 
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ahogyan azt az Úr mondta Joseph prófétának a Liberty börtön 
zimankós mélyén, vagyis »meggyőzéssel, hosszútűréssel, gyengéd-
séggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel; …képmutatás és 
álnokság nélkül« (T&Sz 121:41–42).” 4

Howard W. Hunter tanításai
1

Jézus Krisztus megmutatta nekünk a tökéletes példát.

Világosságnak lenni annyi mint példaképnek lenni – olyasvala-
kinek, aki példát mutat, mások pedig követhetik őt. [Arra kötöttünk 
szövetséget,] hogy követjük Krisztust, a nagy példaképet. Feladatunk, 
hogy tanuljunk róla, illetve az általa a földi szolgálata során taní-
tott és tett dolgokról. Miután pedig megtanultuk ezeket a leckéket, 
parancsolat kötelez bennünket arra, hogy kövessük a példáját. Íme 
néhány példa, melyeket nekünk mutatott:

1. Krisztus engedelmes és bátor volt a halandóság előtti életben, 
kiérdemelve ezáltal a kiváltságot, hogy a halandóságba jöjjön, és 
húsból és csontból való testet kapjon.

2. Megkeresztelték, hogy megnyíljon a celesztiális királyságba 
vezető ajtó.

3. Birtokolta a papságot, valamint részesült az evangélium összes 
szabadító és felmagasztaló szertartásában.

4. Jézus mintegy három éven át szolgált az evangélium tanításának 
munkájában, az igazságról való tanúságtételben, és abban, hogy 
megtanítsa az embereknek, mit kell cselekedniük annak érdekében, 
hogy örömre és boldogságra leljenek ebben az életben, és örök 
dicsőségre az elkövetkező világban.

5. Szertartásokat végzett, beleértve a gyermekek megáldását, keresz-
teléseket, a betegek szolgálatát, valamint elrendeléseket a papságba.

6. Csodákat tett. Parancsára látást nyertek a vakok, hallottak a 
siketek, a bénák felugrottak, a holtak pedig visszatértek az életbe.

7. Összhangban az Atya gondolatával és akaratával, Jézus tökéletes, 
bűntelen életet élt, és szert tett az isteniség minden jellemvonására.
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8. Legyőzte a világot, vagyis megzabolázott minden szenvedélyt, 
és a testi és érzéki sík fölé emelkedett, hogy a Lélek útmutatása 
szerint éljen és járjon.

9. Véghez vitte az engesztelést, váltságdíjjal váltva meg ezáltal az 
embereket attól a [lelki és testi] haláltól, melyet Ádám bukása okozott.

10. Most pedig, feltámadva és megdicsőülve, elnyerte a menny 
és a föld összes hatalmát, és megkapta az Atya teljességét, akivel 
eggyé lett.

Ha Krisztus példáját követnénk, és a nyomdokaiban járnánk, 
akkor ugyanazon dolgok megtételére kell törekednünk, az általa 
lefektetett minta alapján.5

Fontos emlékeznünk arra, hogy Jézus képes volt a bűnre; hogy 
képes lett volna megadni magát; hogy meghiúsulhatott volna az élet 
és a szabadulás terve, de ő igaz maradt. Ha nem lett volna lehetőség 
arra, hogy engedjen Sátán csábításának, akkor nem lett volna valós 
próbatétel, sem pedig valódi győzelem annak eredményeképpen. 
Ha meg lett volna fosztva a bűn elkövetésének képességétől, akkor 
magától az önrendelkezésétől lett volna megfosztva. Ő volt az, aki 
azért jött, hogy megőrizze és biztosítsa az ember önrendelkezését. 
Meg kellett tartania azon készségét és képességét, hogy bűnt kö-
vessen el, ha úgy dönt.6

Jézus egészen a halandó élete végéig lelke fenségéről és ereje 
mértékéről tett tanúságot. Még e végóra idején sem volt önző módon 
a saját bánatával elfoglalva, sem nem elmélkedett a küszöbön álló 
fájdalomról. Buzgón foglalatoskodott szeretett követőinek pillanat-
nyi és leendő szükségleteivel. Tudta, hogy az ő saját biztonságuk, 
egyénekként és egyházként is az egymás iránti feltétlen szeretetükön 
múlik. Úgy tűnik, minden erejét az ő szükségleteikre irányította, 
példa által tanítva tehát azt, amit az előírások által is tanított. A vigasz 
és parancsolat és figyelmeztetés szavait intézte hozzájuk.7

Az Úr a Szentföldön lévő nyája körében végzett halandó szolgálata 
során, illetőleg a nyugati féltekén lévő szétszéledt juhai közötti, ha-
landóság utáni szolgálata során egyaránt az egyén iránti szeretetéről 
és törődéséről tett tanúságot.

A sokaság sodrásában is megérezte egyetlen asszony egyetlen 
érintését, aki egy olyan betegségre keresett enyhülést, amely őt 
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mintegy tizenkét éve kínozta. (Lásd Lukács 8:43–48.) Egy másik 
alkalommal túltekintett az elítélő tömeg szűken felfogott előítéletén 
és a vádlott asszony bűnén. Talán megérezve a bűnbánatra való haj-
landóságát, Krisztus úgy döntött, hogy az egyén értékét nézi, és azzal 
küldte el, hogy többé ne vétkezzen. (Lásd János 8:1–11.) Egy másik 
alkalommal „vette a kisgyermekeiket, egyenként, és megáldotta őket, 
és imádkozott értük az Atyához” (3 Ne. 17:21; kiemelés hozzáadva).

Miközben gyorsan közeledtek a Gecsemáné és a Kálvária meg-
próbáltatásai, és oly sok minden nehezedett az elméjére, a Szabadító 
időt szakított arra, hogy felfigyeljen a két fillérét eladományozó öz-
vegyasszonyra. (Lásd Márk 12:41–44.) Hasonlóképpen felfigyelt az 
alacsony termetű Zákeusra, aki a Szabadítót a körülötte gyülekezők 
termete miatt nem látva, felmászott egy eperfügefára, hogy meglássa 
az Isten Fiát. (Lásd Lukács 19:1–5.) Miközben gyötrelmek között 
függött a kereszten, a saját szenvedését figyelmen kívül hagyva, 
gondoskodó törődéssel fordult a zokogó asszony felé, aki életet 
adott neki. (Lásd János 19:25–27.)

Mily csodálatos, követendő példa a számunkra! Még a nagy mér-
tékű személyes bánat és fájdalom közepette is, Példaképünk mások 
felé fordult, hogy megáldja őket. […] Az ő élete nem azon dolgok 
körül forgott, melyekkel nem rendelkezett. Ez egy mások szolgálata 
felé forduló élet volt.8

2
Kövessük az Isten Fiát minden módon 

és az élet minden területén.

Az egyik legfontosabb kérdést, melyet halandó embernek valaha 
is feltettek, maga az Isten Fia, a világ Szabadítója tette fel. Az újvilági 
tanítványai egy csoportját kérdezte meg; egy olyan csoportot, akik 
izgatottan várták, hogy tanítsa őket, és különösen izgatottak voltak 
amiatt, hogy hamarosan elhagyja őket. Ez kérdezte: „Milyen embe-
reknek kell… lennetek?” Majd rögtön meg is válaszolta: „[É]ppen 
olyannak, amilyen én vagyok” (3 Ne. 27:27).

A világ tele van olyanokkal, akik szívesen mondják nekünk: „Tedd, 
amit mondok.” Határozottan nincs hiány tanácsokat adókból, bár-
mely témáról legyen is gyakorlatilag szó. Kevesen vannak azonban, 
akik készek ezt mondani: „Tedd, amit teszek.” És persze az emberiség 
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egész történelmében csak Egy volt, aki jogosan és hitelesen tehetett 
ilyen kijelentést. A történelem számos példát nyújt jó férfiakra és 
nőkre, de még a legjobb halandók is tökéletlenek ilyen vagy olyan 
módon. Senki sem szolgálhat tökéletes példaként vagy csalhatatla-
nul követhető mintaként, bármennyire jó szándékúak legyenek is.

Csak Krisztus lehet az eszményünk, a „fényes és hajnali csilla-
gunk” (lásd Jel. 22:16). Csak ő mondhatja mindenféle fenntartás 
nélkül: „Kövessetek engem, tanuljatok rólam [és] cselekedjétek azt, 
amit engem cselekedni láttatok. Igyatok a vizemből és egyetek a 
kenyeremből. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a 
törvény és a világosság. Tekintsetek rám, és élni fogtok. Szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek benneteket” (lásd Mát. 11:29; 16:24; 
János 4:13–14; 6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3 Ne. 15:9; 27:21).

Nahát, mily világos és zengő felhívás! Mily bizonyosság és példa 
a bizonytalanság és a példák hiányának korában. […]

Mily hálásnak kellene lennünk, hogy Isten elküldte Egyszülött 
Fiát a földre, hogy… tökéletes példát mutasson a helyes életre, a 
kedvességre és irgalomra és együttérzésre, hogy az emberiség összes 
többi tagja tudhassa, miként kell élnie, hogyan fejlődhet, és hogyan 
válhat istenibbé.

Kövessük az Isten Fiát minden módon és az élet minden területén. 
Tegyük őt a példaképünkké és iránymutatónkká. Minden adandó 
alkalommal tegyük fel magunknak a kérdést: „Mit tenne Jézus?”, 
azután pedig legyen több bátorságunk a válasznak megfelelően 
cselekedni. Követnünk kell Krisztust, a szó legnemesebb értelmé-
ben. Úgy kell hozzáállnunk a munkájához, ahogyan ő állt az Atyjá-
éhoz. Meg kell próbálnunk olyannak lennünk, mint ő; ahogyan azt 
az elemis gyerekek is éneklik: „Úgy éljünk, mint Jézus, [próbáljuk 
meg]” (lásd Gyermekek énekeskönyve, 34.). Amennyire az halandó 
hatalmunkban áll, minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy 
olyanná váljunk, mint Krisztus – az egyetlen tökéletes és bűntelen 
példa, akit a világ valaha is látott.9

Halandó szolgálata során Urunk újból és újból megfogalmazott 
egy felhívást, amely egyszerre volt meghívás és kihívás. Ezt mondta 
Krisztus Péternek és testvérének, Andrásnak: „Kövessetek engem, 
és azt mívelem, hogy embereket halásszatok” (Máté 4:19). A gazdag 
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ifjúnak, aki azt kérdezte, hogy mit kell tennie az örök életért, Jézus 
azt mondta, hogy „eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegé-
nyeknek; …és jer és kövess engem” (Máté 19:21). Nekünk mind-
annyiunknak pedig ezt mondja Jézus: „A ki nékem szolgál, engem 
kövessen” ( János 12:26).10

Tanulmányozzuk a Mester minden tanítását, és kötelezzük el 
magunkat még teljesebben a példája mellett. Ő megadott nekünk 
mindent, „a mi az életre és kegyességre való”. Elhívott bennünket 
dicsőséggel és erénnyel, és „igen nagy és becses ígéretekkel ajándé-
kozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé 
legy[ünk]” (2 Péter 1:3–4).11

Akik Krisztust követik, igyekeznek követni a példáját. Bűneinkért, 
hiányosságainkért, bánatunkért és betegségeinkért történt szenve-
dése arra kellene ösztönözzön bennünket, hogy hasonlóképpen 
forduljunk jószívűséggel és együttérzéssel a körülöttünk lévők felé.

[K]eressétek az alkalmakat a szolgálatra. Ne foglalkozzatok túl 
sokat a státusszal. Emlékeztek a Szabadító tanácsára azoknak, akik 
az „előlülést” vagy a „főhelyeket” keresik? „Hanem a ki a nagyobb 
közöttetek, legyen a ti szolgátok.” (Máté 23:6, 11.) Fontos, hogy 
megbecsüljenek bennünket. Azonban az igazlelkűségre kellene össz-
pontosítanunk, nem az elismertségre; a szolgálatra, nem a státuszra. 
Az a hithű látogatótanító, aki csendben végzi a munkáját hónapról 
hónapra, éppen olyan fontos az Úr munkájában, mint azok, akik az 
egyesek szemében előkelőbb hivatalokat töltik be az egyházban. A 
láthatóság nem azonos az értékességgel.12

3
Szabadulásunk a Szabadító követése 

iránti elköteleződésünktől függ.

Az Úr azon meghívása, hogy kövessük őt, egyéni és személyes, 
valamint meggyőző. Nem állhatunk örökké két álláspont között. 
Mindannyiunknak szembesülnie kell valamikor az életbevágó kér-
déssel: „Ti kinek mondotok engem?” (Máté 16:15). Személyes sza-
badulásunk az e kérdésre adott válaszon múlik, valamint az e válasz 
iránti elkötelezettségünkön. Péter kinyilatkoztatott válasza így hang-
zott: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (Máté 16:16). Sok–sok 
tanú adhat azonos választ ugyanazon hatalomnak köszönhetően, én 
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pedig alázatos hálával csatlakozom hozzájuk. Azonban mindannyi-
unknak magunknak kell megválaszolnunk ezt a kérdést – ha nem 
most, akkor később; hiszen az utolsó napon minden térd meghajlik, 
és minden nyelv megvallja, hogy Jézus a Krisztus. A mi kihívásunk, 
hogy helyes választ adjunk, és annak megfelelően éljünk, mielőtt 
örökre késő lenne. Mivel Jézus tényleg a Krisztus, mi a teendőnk?

Krisztus legfőbb áldozata csak akkor hozhat teljes gyümölcsöt az 
életünkben, ha elfogadjuk a meghívást, hogy kövessük őt [lásd T&Sz 
100:2]. Ez a meghívás nem mellékes, irreális vagy lehetetlen. Követni 
egy illetőt annyit tesz, hogy közelről figyeljük vagy hallgatjuk őt; 
elfogadjuk a tekintélyét, vezetőül fogadjuk és engedelmeskedünk 
neki; támogatjuk és hirdetjük az elképzeléseit; és hogy példának 
választjuk őt. Mindegyikünk képes elfogadni ezt a kihívást. Péter azt 
mondta, hogy „Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, 
hogy az ő nyomdokait kövessétek” (1 Péter 2:21). Pont úgy, ahogy a 
Krisztus tanával össze nem egyeztethető tanítások hamisak, a Krisztus 

az egyik módja annak, hogy a szabadító példájának mintájára alakítsuk 
az életünket, ha követjük Péternek adott parancsát: „legeltesd az én 

bárányaimat! […] legeltesd az én juhaimat!” ( János 21:15–17).
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példájával össze nem egyeztethető élet is téves irányban halad, és 
nem képes megvalósítani a benne rejlő magasztos rendeltetést. […]

Az igazlelkűségnek a saját egyéni életünkben kell kezdődnie. A 
családi életvitel részévé kell tenni. A szülők felelőssége, hogy köves-
sék Jézus Krisztus evangéliumának tantételeit, és tanítsák azokat a 
gyermekeiknek [lásd T&Sz 68:25–28]. A vallás az életvitelünk része 
kell, hogy legyen. Jézus Krisztus evangéliumának kell az ösztönző 
hatássá válni mindabban, amit teszünk. Ha hasonlóbbá akarunk 
válni hozzá, akkor nagyobb belső törekvésnek kell lennie bennünk 
arra, hogy kövessük a Szabadító által mutatott példát. Ez válik a mi 
nagy kihívásunkká.13

Ha képesek vagyunk életünket a Mester mintája szerint alakítani, 
valamint tanításait és példáját életünk legfőbb mintájává tenni, akkor 
nem fog nehézséget okozni, hogy következetesek és hűek legyünk 
az élet minden területén, mivel el leszünk kötelezve egy egységes, 
szent magatartási és hitvallási mérce iránt. Otthon vagy a piacon, az 
iskolában vagy az iskolát rég magunk mögött tudva, teljesen egyedül 
vagy egy sereg más emberrel összehangoltan cselekedve, az utunk 
világos lesz, mércéink pedig nyilvánvalóak lesznek. Alma próféta 
szavaival szólva eltökéltek leszünk „Isten tanújaként állni mindig 
és mindenben, és minden helyen, ahol csak vagy[unk], méghozzá 
egészen halál[unkig]” (Móziás 18:9).14

4
Helyet kell csinálnunk Krisztusnak.

Azon az estén Betlehemben nem volt számára hely a fogadóban, 
és ez nem az egyetlen alkalom volt harminchárom éves halandó 
utazása során, amikor nem volt számára hely. Heródes katonákat 
küldött Betlehembe, hogy legyilkolják a gyermekeket. Nem volt 
hely Jézus számára Heródes birodalmában, így a szülei elvitték 
őt Egyiptomba. Szolgálata során sokan voltak, akik nem csináltak 
helyet a tanításainak – nem csináltak helyet az általa tanított evan-
géliumnak. Nem volt hely a csodáinak, az áldásainak, nem volt hely 
az általa szólt isteni igazságoknak, nem volt hely a szeretetének 
vagy a hitének. Ezt mondta nekik: „A rókáknak vagyon barlangjok 
és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét 
lehajtani” (Máté 8:20).
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Még napjainkban is, habár eltelt azóta kétezer év, sokan vannak, 
akik ugyanazt mondják, ami akkor este Betlehemben is elhang-
zott. „Nincs hely, nincs hely” (lásd Lukács 2:7). Helyet csinálunk az 
ajándékoknak, de néha nem csinálunk helyet az ajándékozónak. 
Van helyünk a karácsony üzletiességének, vagy akár a sabbatnapi 
szórakozásnak, de előfordul, hogy nincs helyünk a hódolatnak. 
Gondolataink más dolgokkal vannak telítve, és nincs hely.15

Habár gyönyörű látvány lesz megnézni a karácsonyi fényeket…, 
sokkal fontosabb, hogy az emberi életeket világítsa be annak elfo-
gadása, aki a világ világossága [lásd Alma 38:9; T&Sz 10:70]. Igazán 
az iránymutatónkká és példaképünkké kell emelnünk őt.

Születésének estéjén az angyalok azt énekelték, hogy „e földön 
békesség, és az emberekhez jó akarat!” (Lukács 2:14). Ha az embe-
rek követnék a példáját, akkor ez a minden ember iránti békesség 
és szeretet világa lenne.16

Mi a felelősségünk ma, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyháza tagjaiként? Az, hogy gondoskodjunk róla, hogy az egyéni 
életünk szóban és tettben is tükrözi az evangéliumot, ahogyan azt az 
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus tanította. Minden, amit teszünk 
és mondunk a földön járt egyetlen bűntelen személy mintájára kell 
történjen, vagyis magának az Úr Jézus Krisztusnak mintájára.17

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át, hogy mily sok módon mutatott nekünk példát a Sza-

badító, amint az az 1. szakaszban fel lett vázolva. Hogyan hatott 
rád a Szabadító példája? Mit tanulhatunk halandó élete utolsó 
szakaszának példájából?

• Hunter elnök azt tanácsolja, hogy „tegyük fel magunknak a kér-
dést: »Mit tenne Jézus?«, azután pedig legyen több bátorságunk 
a válasznak megfelelően cselekedni” (2. szakasz). Fontold meg, 
hogyan lehet több bátorságod a Szabadító példájának követésére. 
Hogyan taníthatjuk ezt a tantételt a családunkban?

• Minek a megértésében segíthetnek a 3. szakaszban található taní-
tások Jézus Krisztus követésével kapcsolatban? Miben lehetne más 
az életed, ha nem érvényesülne benne a Szabadító tanításainak 
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és példájának hatása? Hogyan tehetjük a vallást a mindennapi 
életünk szervesebb részévé?

• Gondolkodj el arról, amit Hunter elnök mond azzal kapcsolatban, 
hogy „nincs hely” a Szabadítónak (4. szakasz). Hogyan csinálha-
tunk több helyet a Szabadítónak az életünkben? Milyen áldások-
ban részesültél, amikor több helyet csináltál Neki?

Kapcsolódó szentírások
Máté 16:24–27; János 10:27–28; 14:12–15; 1 Péter 2:21–25; 2 Nefi 

31:12–13; 3 Nefi 12:48; 18:16; 27:20–22; T&Sz 19:23–24

Tanítási segédlet
Ossz ki mindenkinek egy himnuszoskönyvet. Kérd meg a részt-

vevőket, hogy keressenek ki és osszanak meg egy olyan himnuszt, 
amely a fejezetben olvasott konkrét részekhez kapcsolódik.
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reagálása a bombafenyegetéskor 
29–30, 51, 53

szeretete a családtörténet iránt 
195, 196

szeretete a Szentföld iránt 22–25 
39–41

szeretete a szentírások iránt 
147–48

szeretete az evangélium tanulmá-
nyozása iránt 9, 147, 279

szorgalma 6, 11, 16
szülei 4–8, 16–17, 183, 194
szüleihez pecsételése 16–17, 183
születése 3
teljestized-fizető lesz 137
ügyvédi karrierje 11, 13–14, 19, 

35, 253–54, 265
zenei képességei 7, 8, 10, 227

Hunter, Inis Bernice Egan Stanton 
(második feleség) 28–29, 216

Hunter, John William (Will) (apa) 
3–4, 7–8, 16–17, 183, 194

Hunter, Nellie Marie Rasmussen 
(anya) 3–5, 16–17, 183, 194

I

ifj. Hunter, Howard William (Billy) 
(fia) 10–11, 103

ifjúsági hitoktatás programja 15
ima

és szentírás-tanulmányozás 151, 
155–156

Isten megismeréséhez 281–83
Joseph Smith példája az ~ra 

79–82
minden időben 83–85
otthon 232, 235–36
tudás és útmutatás elnyerése az ~ 

által 84–85, 83–84

J

Jeruzsálem Központ lásd Brightam 
Young Egyetem Jeruzsálemi Kö-
zel-keleti Tanulmányok Központja

Jézus Krisztus
a szentírás-tanulmányozás kö-

zelebb visz hozzá bennünket 
155–56

a tanítók felhívják a tanulókat, 
hogy keressék őt 295–96

az egyedüli biztos út 40, 173
az egyház feje 115, 116
békénk forrása 43, 53–60
bevezette az úrvacsorát 105, 

208–210
engesztelése 44, 103, 104–6, 

131–32, 210
feltámadása 44, 103, 104, 

107–12, 210
fontos ismernünk 42–43
hit ~ban 44–49, 56–60, 69–70
isteni küldetése 40
Joseph Smith prófétán keresztül 

állította vissza egyházát 93–94
keresztre feszítése 106
készítsünk neki helyet 324
kinyilvánította magát az első láto-

máskor 81, 91–92
kövessük példáját és tanításait 1, 

33, 44–45, 162, 249, 272–73, 
317–25

magára vette bűneinket, gyen-
geségeinket, gyászunkat és 
fájdalmainkat 105–6

reményünk és örömünk egyetlen 
forrása 42–43

segít a nehézségek idején 45–48, 
53–61 69–70, 106

szeretete 104–5, 265, 273–74, 
319–20

tegyük ~t életünk középpontjává 
1, 46–48

Jóléti projektek 16
Joseph Smith lásd Smith, Joseph
jószívűség

a házasságban 221
békét hoz 55
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Howard W. Hunter elnök ~e 
265–67

járjunk eltökéltebben a ~ ösvé-
nyén 272–73

magába foglal minden más isteni 
erényt 274

nagy hasznára válna a világnak 274
soha el nem múlik 272–73
lásd még szeretet

K

keresztelés
helyes formája 217
Howard W. Hunter elnök ~e 

4–5, 205
Howard W. Hunter elnök apjának 

~e 6–7, 183
Jézus ~e 318
szövetsége 132, 175, 179

kevésbé tevékeny egyháztagok
meghívása, hogy legyenek újra 

tevékenyek 32, 173–80
megkeresni az elveszett juhokat 

175–80
kötelezettség, elköteleződés

Ábrahám ~e 258–59
az élő egyháztagok teljes ~re 

törekszenek 261–63
Józsué ~e 256–57
legyünk ~ek, tekintet nélkül arra, 

mit tesznek mások 256–57
Sidrák, Misák és Abednégó ~e 

254–55
több mint hozzájárulás 254–56

Krisztus lásd Jézus Krisztus

M

megpróbáltatás
a halandóság szükséges velejá-

rója 47, 58–59
az engesztelés segít a ~ban 

46–48, 53–61, 68–69, 106
forduljunk a Szabadítóhoz a ~ban 

30, 46–48, 56–61, 68–69

Howard W. Hunter megtapasz-
talta 30, 34–35, 103

Joseph Smith megtapasztalta 67–69
képes alázatra késztetni és csi-

szolni rajtunk 30, 65, 67, 83
kitartás a ~ban valódi nagyságot 

eredményez 167–68
legyünk derűlátóak a ~ köze-

pette 69
növekedésünket és tapasztalá-

sunkat szolgálják 67–69
részét képezi Isten fejlődésünkre 

vonatkozó tervének 65–69
Mennyei Atya

~ iránti elköteleződés 253–63
~ megtalálása az élet legfőbb 

eredménye 280–81
~ról szerzett tudás erőfeszítést, 

engedelmességet és imát 
igényel 281–83

a tanítók felhívják a tanulókat, 
hogy keressék 295–96

imádkozás ~hoz 83–86
kinyilvánította magát az első láto-

másban 92–93
megígéri, hogy segít és vezet 

bennünket 79
szeretete 104–5, 127–29

misszionáriusi munka
az egyház küldetése, hogy ~t 

végezzünk 129–30
az Úr keze a ~ban 125
és az engesztelés 131–32
minden nemzet számára 127–31
nehézségeinek legyőzése 133–34
személyes kötelezettség 131–32

Mormon könyve 148, 155–56

N

nagyság
a ~ világ általi megfogalmazása 

gyakran félrevezető 162–64
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az apróbb dolgokra fordított kö-
vetkezetes erőfeszítés eredmé-
nyezi 164–65

az Isten által fontosnak rendelt 
dolgok megtétele eredményezi 
169–70

gyakran észrevétlen szolgálat 
eredményezi 167–68

hosszú időn keresztüli apró lépé-
sek eredményezik 169

Joseph Smith próféta ~a 165–67
kitartás eredményezi 167–68

Nowell, Nancy (ükanya) 91

O

otthon
a szülők alakítják ki az ~ lelki 

légkörét 231
a szülők mutatnak példát ~ 231
a szülők társak az ~ vezetésében 

230–33
feddhetetlenség ~ 233
legyen a szeretet, imádság és 

tanítás helyszíne 233–34
legyen szent hely 237–38
papság az ~ban 231–32
sikeressége legyen a legfőbb 

törekvésünk 238

P

papság
a házasságban 221, 238
és a templom 196–97, 198–99
otthon 232–33, 236

páskha 105, 206–10
példa

~ általi tanítás 291, 292, 298–99
szülők ~ja 231

Polinéz Kulturális Központ 20–21
próbatételek lásd megpróbáltatások
próféták

az igazság tanítói 95
folytatódó kinyilatkoztatás a ~on 

keresztül 115–22

ha megfogadjuk szavukat, az az 
igaz ösvényen tart 119–20

ha megfogadjuk szavukat, az lelki 
bőséget teremt 119

Isten szószólói minden adomá-
nyozási korszakban 95, 116–18

mint látnokok 95–97
születésük előtt kiválasztattak 118
támogatása 187–88
útmutatást nyújtanak napjainkban 

118–19

S

Smith, Joseph
~ által megtapasztalt nehézségek 

67–68
az egyház ~en keresztül lett 

visszaállítva 93–94
élete és szolgálata 97–100
első látomása 79–82, 92–93
példája a szentírásokhoz fordu-

lásban 79–82
példája az imában 79–82
próféta, látnok és kinyilatkoztató 

volt 95–97
törődött másokkal és szolgálta 

őket 165–67

Sz

Szentföld, 22–25, 40–41
szentírások

megértése következetes, imádsá-
gos tanulást követel 151–53

példa a ~ mélyebb tanulmányo-
zására 153–55

segítsünk másoknak bizalmat 
nyerni a ~ban 293–94

tanítás a ~ból 295–96
tanulmányozása a leghasznosabb 

tanulás mind közül 148–49
tanulmányozása családokban 

148–49, 150, 151, 152
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tanulmányozása közelebb visz 
Krisztushoz 155–56

tanulmányozása segít, hogy a ma-
gasságból taníttassunk 79–82

tanulmányozása segít megtudni 
Isten akaratát, és engedelmes-
kedni annak 149–50

Szentlélek
~ általi tanítás 294–95
becsületesség szükséges, hogy 

velünk legyen a ~ Lelke 248–49
lelki tudást nyújt 82–83, 87, 151
megeleveníti a látnokok lelki 

látását 97
szeretet

a családban 231–38
a házasságban 216, 220–24
a még különb út 275–76
a nyomorúságban lévők iránt 

270–72
a tanítványság próbaköve 

267–68, 271–72
azok iránt, akiket nehéz szeretni 

269–70
minden ember iránt 54–55, 

127–29, 267–76
lásd még jószívűség

szolgálat
apró és egyszerű módokon 303–10
békét hoz 56
boldogságot hoz 313
csendes és feltűnésmentes ~ 301, 

303–10, 313–14
Isten iránti elkötelezettségünk 

mércéje 268
keressük a ~i lehetőségeket 322
mások ~a nyomorúságukban 

270–71
ne azzal foglalkozzunk, hol, ha-

nem hogy miért 311–13, 322
óvakodjunk mások dicséretétől a 

~ért 313–14

valódi nagyságot eredményez 
159, 161, 164, 167–68

szülők
az eltévelyedett gyermekek szülei 

235
tanítsák meg gyermekeiknek az 

evangéliumot 231–35, 324
társi kapcsolata 231–33
védelmezzék és szeressék gyer-

mekeiket 231–33

T

tanítás
a jó ~ fontossága az egyházban 

291–301
a Lélekkel 294–95
példa által 291, 292, 298

tanítók
igyekezzenek elérni az egyént 

297–98
Lélek által tanítanak 294–95
meghívják a tanulókat, hogy 

keressék az Atyaistent és Jézus 
Krisztust 295–96

ne saját magukhoz alakítsanak ki 
kötődést a fiatalokban 295–96

példa által tanítanak 291, 292, 298
segítenek a tanulóknak kiala-

kítani a szentírásokba vetett 
bizodalmat 293–94

segítenek a tanulóknak megtapasz-
talni a szívbéli változást 300–1

templom
~i munka meggyorsítása 32 191–92
a békesség helye 3, 185–86, 

191–92
a tagságunk jelképe 1, 32, 183–86
a templomi munka áldásai 189–92
halottakért való keresztelés a 

~ban 197–98
házasság a ~ban 191, 198, 217
legyünk ~ba járó nép 1, 3, 

191–92, 200–2
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legyünk érdemesek egy ajánlásra 
1, 186–87

szertartásai nélkülözhetetlenek a 
szabaduláshoz 196–97

tized
~fizetés áldásai 142–43
az Úr meghatározása a ~del kap-

csolatban 138
egyszerre ajándék és kötelesség 

140–41
felhasználási módjai 140–41
fizetése kiváltság, nem teher 

140–41
Howard W. Hunter elnök teljesti-

zed-fizetővé válik 137
törvénye a kezdetektől létezett 

138–40
törvénye egyszerű 138

U, Ú

úrvacsora
a Szabadító vezette be 105, 208–10
Howard W. Hunter kiosztja és 

megáldja 5–6, 205, 206
szövetségek megújítása ~-vétellel 

132, 210–12
Utahi Genealógiai Társaság 20, 32, 

196
utolsó napok

a hithű szenteknek nem kell tar-
taniuk az ~ megpróbáltatásaitól 
71–75

a nagy remény és izgatottság 
korszaka 73–75
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