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V

Bevezetés

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért hozták 
létre Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsenek 
közelebb kerülnöd Mennyei Atyádhoz, és elmélyítened a Jézus Krisz-
tus visszaállított evangéliumával kapcsolatos tudásodat. Ahogy az 
egyház fokozatosan újabb kötetekkel bővíti a sorozatot, evangéliumi 
referencia gyűjteményt hozhatsz létre az otthonodban. E könyvek 
rendeltetése az, hogy egyéni tanulmányozáshoz és tanítási forrás-
anyagként használd őket. Abban is segíthetnek, hogy leckéket készíts 
elő családi estekre vagy egyéb alkalmakra, beszédekre készülj fel, 
illetve válaszokat találj egyházi tanokkal kapcsolatos kérdésekre.

Ez a könyv Gordon B. Hinckley elnök tanításait mutatja be, aki 
1995. március 12. és 2008. január 27. között szolgált Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Személyes tanulmányozás

Miközben Gordon B. Hinckley elnök tanításait tanulmányozod, 
imádságosan törekedj a Szentlélek sugalmazására. Az egyes feje-
zetek végén található kérdések segíteni fognak átgondolni, meg-
érteni és alkalmazni Hinckley 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 gyara-
pítják az evangélium tantételeiről való megértésemet Hinckley 
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elnök tanításai? Mit szeretne az Úr, hogy megtanuljak ezekből a 
tanításokból? Mit vár el tőlem, mit tegyek?

• 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 
készülsz. Tanulmányozd a fejezetet, hogy magabiztossá válj Hinckley 
elnök tanításainak megértésében, és imádságosan válaszd ki azokat 
a tanításokat, amelyeket a leghasznosabbaknak vélsz.

Az általad tanítottakat buzdíthatod maguknak fejezeteknek a 
tanulmányozására, és arra, hogy fordítsanak különös figyelmet az 
egyes fejezetek végén található Javaslatok a tanulmányozáshoz és 
a tanításhoz szakaszra.

segítsd elő a beszélgetést Hinckley 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. Irányítsd a beszélgetéseket, hogy segíts 
a résztvevőknek elolvasni Hinckley elnök tanításait, és felfedezni, 
hogyan alkalmazhatják életükben ezeket a tanításokat.

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.
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• 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 Hinckley 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 olvas-
sák el magukban. Kérd meg őket, hogy alkossanak két-  vagy 
háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt a szakaszt válasz-
tották, és beszéljék meg egymással, mit tanultak.

Buzdíts az alkalmazásra és megosztásra!

Hinckley elnök tanításai azok számára lesznek a legtartalmasab-
bak, akik alkalmazzák azokat az életükben, és megosztják azokat 
másokkal. Érdemes lehet felhasználnod egyet vagy többet a követ-
kező ötletekből:

• Kérdezd meg a résztvevőktől, hogy miként alkalmazhatják Hinck-
ley elnök tanításait az otthoni, egyházi és egyéb feladatköreikben.

• Kérd meg a résztvevőket, hogy osszanak meg olyan élményeket, 
amelyekben Hinckley elnök tanácsainak követése során volt részük.

• Ösztönözd a résztvevőket arra, hogy osszák meg Hinckley 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. Tégy bizonyságot a megbeszélt tanításokról, majd bátorítsd a 
résztvevőket a tanultak alkalmazására. Megfontolhatod, hogy máso-
kat is felkérsz a bizonyságuk megosztására.

A forrásanyagokkal kapcsolatos tudnivalók

A könyvben szereplő tanítások Gordon B. Hinckley 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 
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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.

Hinckley elnök szóhasználatában az angol men, man és man
kind szavak sokszor egyaránt utalnak férfiakra és nőkre is. Gyakran 
használta mindkét nemre vonatkoztatva a he, his és him névmásokat 
is. Ezek a nyelvi konvenciók az ő idejében általánosak voltak. Ami a 
magyar fordítást illeti, az egyes fejezetekben idézett forrásszövegek 
korábbi magyar fordítása kisebb vagy nagyobb mértékben eltérhet 
az itt megjelenő megfogalmazástól.
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Történelmi összefoglalás

Az alábbi időrendi táblázat röviden áttekintést nyújt Gordon B. 
Hinckley elnök életének főbb eseményeiről.

1910. június 23. Bryant S. Hinckley és Ada Bitner Hinckley 
gyermekeként megszületik a Utah állambeli 
Salt Lake Cityben.

1922 Cövek papsági gyűlésen vesz részt az édes-
apjával, és bizonyságot nyer Joseph Smith 
prófétai elhívásáról.

1932 Diplomát szerez a Utah Egyetemen, ahol 
angol irodalmat, újságírást és ősi nyelveket 
tanult.

1933 és 1935 között Teljes idejű misszionáriusként szolgál az 
Európai Misszióban, végig Angliában.

1935 és 1943 között Az Egyházi Rádió- , Tájékoztatási-  és Misszi-
onáriusi Kiadványok Bizottságának végre-
hajtó titkáraként szolgál.

1937 Elhívják a Vasárnapi Iskola általános 
testületébe.

1937. április 29. Feleségül veszi Marjorie Payt a Salt Lake 
templomban.

1943 és 1945 között A Denver és Rio Grande Vasút főellenőr- 
helyetteseként dolgozik a Utah állambeli 
Salt Lake Cityben és a Colorado állambeli 
Denverben.

1945 és 1958 között Ismét az egyháznak dolgozik, 1951- ben 
felügyelni kezdi az újonnan alakult Misszio-
náriusi Osztály mindennapos működését.
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1953 és 1955 között David O. McKay elnök irányítása alatt 
javaslatot tesz a templomi felruházás több 
nyelvet is kiszolgáló filmjének elkészítésé-
re, és felügyeli ennek folyamatát.

1956. október 28. Elhívják, hogy az East Mill Creek cövek 
elnökeként szolgáljon.

1958. április 6. Támogatják a Tizenkettek segédjeként.
1961. október 5. David O. McKay elnök elrendeli apostollá, 

majd pedig elválasztja a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagjává.

1981. július 23. Elhívják, hogy szolgáljon tanácsosként az 
Első Elnökségben, Spencer W. Kimball 
elnök, valamint Marion G. Romney és 
N. Eldon Tanner munkáját segítve ezzel.

1982. december 2. Elhívják, hogy szolgáljon Kimball elnök 
második tanácsosaként.

1985. november 10. Elhívják, hogy szolgáljon Ezra Taft Benson 
elnök első tanácsosaként.

1994. június 5. Elhívják, hogy szolgáljon Howard W. Hun-
ter elnök első tanácsosaként.

1995. március 3. Hunter elnök halálával ő lesz a rangidős 
apostol.

1995. március 12. Elválasztják Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza elnökének.

1995. szeptember 
23.

Az általános segítőegyleti gyűlésen közzé 
teszi „A család: Kiáltvány a világhoz” című 
kiadványt.

1996. február Az Amerikai Egyesült Államok területén 
kívül lakó egyháztagok száma meghalad-
ja az Amerikai Egyesült Államokban lakó 
egyháztagokét.

1996. április 7. Szerepel az Amerikai Egyesült Államok 60 
Minutes (60 perc) elnevezésű televíziós 
programjában.
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1996. május 26. Felszenteli a Kínai Hongkong templomot, 
az elsőt az elnöksége alatt felszentelt 77 
templomból, melyek közül 63- at ő maga 
szentelt fel.

1997. április 5. Megszervezi a Hetvenek három új kvórumát.
1997. október 4. Bejelenti az arra vonatkozó tervet, hogy 

világszerte kisebb templomok épülnek.
2000. január 1. Apostoltársaival együtt az Első Elnök-

ségben és a Tizenkettek Kvórumában 
közzéteszi „Az élő Krisztus: Az apostolok 
bizonysága” című kiadványt.

2000. október 1. Felszenteli a Massachusettsi Boston templo-
mot, a 100. működő templomot.

2000. október 8. Felszenteli a Konferenciaközpontot.
2001. március 31. Bejelenti az Állandó Oktatási Alap 

létrehozását.
2002. február 8. Üdvözli az egész világból Salt Lake Citybe, 

a téli olimpiára érkező látogatókat.
2002. június 27. Joseph és Hyrum Smith vértanúságának 

158. évfordulóján felszenteli az Illinois- i 
Nauvoo templomot.

2003. január 11. Elnököl az első világméretű vezetőképzés 
közvetítésén.

2003. február 8. Az Elemi 125. évfordulóját ünnepelve 
műholdas közvetítésen keresztül szól egy-
millió elemis gyermekhez.

2004. április 6. Felesége, Marjorie halálát gyászolja.
2004. június 23. Megkapja az Elnöki Szabadság- 

érdemrendet, az Amerikai Egyesült Álla-
mok legrangosabb polgári kitüntetését.

2007. június 26. Bejelenti, hogy az egyház tagsága meghalad-
ta a 13 milliót, és az egyház megszervezése 
óta már egymillió misszionárius szolgált.

2008. január 27. Meghal otthonában a Utah állambeli Salt 
Lake Cityben.
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Gordon B. Hinckley 
élete és szolgálata

1998. február 16- án mintegy 6700 utolsó napi szent gyűlt össze a 
ghánai Accrában található Függetlenség téren. Azért jöttek, hogy 
köszöntsék a prófétájukat, Gordon B. Hinckley elnököt.1 Ő eléjük 
állt, és mosollyal az arcán bejelentette a várva várt hírt, mely szerint 
templom épül a szülőföldjükön. Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt mondta, hogy amikor Hinckley elnök meg-
tette ezt a bejelentést, az emberek „felálltak, éljeneztek, könnyeztek, 
táncoltak, megölelték egymást és sírtak”.2 Évekkel később, a temp-
lom felépülése és felszentelése után egy aznap jelen lévő hölgy 
visszaemlékezett ezekre az örömteli érzésekre, és elmondta, milyen 
áldásokat hozott neki a templom:

„Még mindig élénken emlékszem Gordon B. Hinckley elnök 
Ghánában tett látogatására, amikor bejelentette, hogy templom épül 
a szülőföldünkön. Tisztán előttem van az emberek arcán tükröződő 
izgalom, boldogság, az örömkiáltásaik. […]

Ma annak köszönhetően, hogy templom van az országunkban, az 
időre és az örökkévalóságra is össze vagyok házasodva a férjemmel, 
hozzá vagyok pecsételve. Annak áldása, hogy e halandóságon túl 
is együtt élhetek a családommal, hatalmas reményt ad nekem, és 
igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni azért, hogy örökké a 
családommal lehessek.” 3

Hinckley elnök világszerte segített az embereknek megtalálni ezt 
az abban rejlő „hatalmas reményt”, hogy Jézus Krisztus evangéliuma 
szerint igyekeznek élni. Amint azt a ghánai esemény is szemlélteti, 
gyakran szolgált egyszerre akár ezreknek is. Azonban egyesével is 
kinyújtotta kezét az emberek felé. Adney Y. Komatsu elder a Hetve-
nektől elmondta, milyen érzéseket keltett benne misszióelnökként, 
amikor Hinckley elnök meglátogatta a misszióját:
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„Minden gyengeségem ellenére hároméves szolgálatom alatt soha 
nem bírált engem. […] És ez sarkallt engem. […] Minden alkalommal, 
amikor leszállt a gépről, úgy ragadta meg a kezemet, mintha hatal-
mas lelkesedéssel vizet pumpált volna egy kútból. »Nos, Komatsu 
elnök, hogy mennek a dolgok? […] Nagyszerű munkát végzel.« Így 
biztatott engem, …és amikor elment, én úgy éreztem, hogy ezentúl 
105 százalékot szeretnék teljesíteni, nem csak 100- at.” 4

Az emberek nem csupán lelkesítő szavai miatt érezték Hinckley 
elnök buzdítását, hanem azért is, ahogyan élt. Russell M. Nelson 
elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából így emlékezett vissza erre:

„Mikor [Hinckley elnök és felesége] az egyik kápolnából a repülő-
térre mentek Közép- Amerikában, autóbalesetet szenvedtek. Nelson 
nőtestvér és én mögöttük mentünk, és láttuk, ahogy megtörténik. Egy 
teherautó, melynek a tetején rögzítetlen fém rudak voltak, közelített 
feléjük az egyik kereszteződésben. Hogy elkerülje az összeütközést, 
a vezető hirtelen megállította a teherautót, dárdákként lőve ki ezzel 
a vasrudakat, amelyek átfúrták Hinckley- ék autóját. Az ablakok 
összetörtek, az ajtók és a lökhárítók behorpadtak. A baleset nagyon 
súlyos is lehetett volna. Miközben az üvegszilánkokat távolították 
el a ruhájukról és a bőrükről, Hinckley elnök így szólt: »Köszönjük 
meg az Úrnak az áldását, és folytassuk az utat egy másik autóban.«” 5

Ez az önkéntelenül, krízishelyzetben tett kijelentés jól mutatja, 
hogyan élt és szolgált Hinckley elnök Jézus Krisztus tanítványaként. 
Ahogyan azt Holland elder megfigyelte, „mindig eltöltötte őt az 
Istenbe és a jövőbe vetett hit.” 6

Családi örökség – a hit és a kitartás alapzata

Amikor Gordon Bitner Hinckley 1910. június 23- án megszüle-
tett, édesanyja első gyermeke volt, azonban nyolc idősebb testvér 
köszöntötte őt a családban. Gordon édesapja, Bryant Stringham 
Hinckley, az első felesége, Christine halála után vette feleségül Ada 
Bitnert. Adának és Bryantnak még négy gyermeke született Gordon 
után, és szeretettel nevelték fel nagy családjukat, nem téve különb-
séget testvérek és féltestvérek között. Gordon már egészen korán 
megtanulta értékelni a családját.
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Gordont a keresztneve és a középső neve is nemes örökségére 
emlékeztette. Hinckley ágon az ősei között olyan pilgrimek, vagyis 
zarándokok is voltak, akik a korai időkben jöttek erre a földre, 
melyből később az Amerikai Egyesült Államok lett. Voltak, akiket az 
1600- as években keresztény hitelveik miatt száműztek ide. Mások 
a Mayflower, az egyik első olyan hajó utasai között voltak 1620- 
ban, mely kivándorlókat szállított Európából Észak- Amerikába. Két 
évszázaddal később Gordon apai nagyapja, Ira Nathaniel Hinckley 
a korai utolsó napi szent úttörők közé tartozott. 1843- ban az éppen 
árvaságra jutott, 14 éves Ira az illinois- i Nauvooban csatlakozott az 
egyházhoz, miután hallotta, amint Joseph és Hyrum Smith prédikál. 
Gordon dédmamája, Anna Barr Musser Bitner Starr, szintén úttörő 
volt. Fia, Breneman Barr Bitner, Gordon anyai nagyapja később azt 
mondta 1849- ben megtett útjukról a Sóstó- völgybe: „[11 évesen] két 
pár ökör húzta, súlyosan megrakott szekeret hajtottam át sivatagok, 
folyók és hegyek forróságán és hidegén át ebbe a völgybe.” 7

Bryant Hinckley gyakran emlékeztette gyermekeit és unokáit 
gazdag örökségükre. Egyszer ezt mondta a Mayflower pilgrimjeinek 
veszélyes útjáról és a megérkezésüket követő hosszú, kemény télről: 
„Amikor a Mayflower tavasszal készen állt a hazaútra, csak 49 túlélő 
maradt [a 102 utasból]. De senki nem ment vissza [Angliába]. Ez a 
lelkület bennetek is születésetek óta ott van – annak lelkülete, hogy 
soha nem fordulunk vissza.” 8 Gordon hű maradt ehhez az alap-
elvhez, és olyan lehetőségeket kapott a tanulásra, a szolgálatra és 
a bizonyságtételre, amelyeket azelőtt el sem tudott volna képzelni.

Gyermekkor – a derűlátás, a szorgalom és 
a hithűség tanulásának időszaka

Kisgyermekként Gordon Hinckley nem az az energikus, robusztus 
személyiség volt, akit később az emberek megismertek benne. „Cin-
gár, törékeny fiú” volt, könnyen megbetegedett.9 Amikor a kétéves 
Gordon „elkapta a szamárköhögés egy súlyos változatát, …egy orvos 
azt mondta Adának, hogy az egyetlen gyógymód a tiszta, vidéki 
levegő. Bryant erre vásárolt egy bő két hektáros tanyát, …és épített 
egy kis nyaralót.” 10 A tanya, mely a Sóstó- völgyben található East 
Mill Creek nevezetű területen volt, az egész család számára áldásnak 
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bizonyult. A gyermekek teret kaptak a barangoláshoz és a játékhoz, 
a közös munka pedig értékes tanulságokkal szolgált számukra.

Ada és Bryant Hinckley derűlátó, szorgalmas szülők voltak, akik 
lehetőséget adtak gyermekeiknek a fejlődésre és a sikerre. Már 
akkor elkezdtek családi estet tartani, amikor a program 1915- ben 
bevezetésre került. Olvastak esti mesét, gyakran a szentírásokból. 
Otthonuk egyik szobáját könyvtárnak rendezték be, ahol a gyerekek 
jó könyveket olvashattak. Azzal buzdították fegyelemre a gyerme-
keiket, hogy biztatták őket, és elvárták tőlük, hogy minden tőlük 
telhetőt megtegyenek.

Szülei hitének állandó hatása táplálta a felnövekvő Gordon egyre 
gyarapodó hitét. Aztán egy napon olyan élményben volt része, mely 
segített megalapozni bizonyságát Joseph Smith prófétáról:

„Gyermekkoromban, tizenkét évesen édesapám elvitt engem 
annak a cöveknek a papsági gyűlésére, melyben laktunk. Én a hát-
só sorban ültem, míg ő cövekelnökként az emelvényen. A gyűlés 
kezdetén, mely az első ilyesfajta gyűlés volt, melyen valaha is részt 
vettem, felállt három-  vagy négyszáz ember. Hátterük és foglalko-
zásuk nagyon különböző volt, azonban mindannyiuk szívében ott 
volt ugyanaz a meggyőződés, melyből adódóan együtt énekelték e 
nagyszerű szavakat:

Dicsérd a férfit, aki szólt Jehovával,
És Jézus felkente prófétájává,
Hogy megnyissa az utolsó időszakot;
Tisztelje őt minden nemzet és király!

Valami történt bennem ama hittel teli férfiak éneke hallatán. Gyer-
meki szívembe meggyőződés költözött arról – a Szent Lélek tette 
oda –, hogy Joseph Smith valóban a Mindenható prófétája volt.” 11

Továbbtanulás és embert próbáló idők

Gyermekkorában Gordon először még nem élvezte az iskolát, 
mert jobban szeretett kint lenni, mintsem az osztályterem falai közt 
és padjaiban. Viszont ahogy egyre érettebbé vált, éppen annyi-
ra megtanulta értékelni a könyveket, az iskolát, valamint az ott-
honi könyvtárat, mint kisfiúként a mezőket, melyeken mezítláb 
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szaladgálhatott. 1928- ban érettségizett, és ugyanebben az évben 
elkezdte tanulmányait a Utah Egyetemen.

Ez a négy egyetemi év szinte leküzdhetetlen kihívásokat támasz-
tott. 1929- ben összeomlott az Amerikai Egyesült Államok értéktőzs-
déje, és az országon, valamint a világon átsöpört a nagy gazdasági 
világválság. Salt Lake Cityben 35 százalék körül volt a munkanél-
küliség, de Gordon szerencsés volt, mert karbantartó munkásként 
dolgozva tudta fizetni a tandíját és az iskolai felszerelését. Bryant, aki 
az egyház tulajdonában álló Deseret Gym ügyvezetőjeként dolgozott, 
lecsökkentette a saját fizetését azért, hogy a többi alkalmazottnak is 
megmaradhasson az állása.12

az ifjú gordon B. Hinckley
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A pénzügyi feszültségek tetőzéseként kiderült, hogy Gordon édes-
anyja rákos. 1930- ban halt meg, 50 éves korában, amikor Gordon 20 
éves volt. Gordon saját elmondása szerint édesanyja halálával „mély 
és fájdalmas” sebek jártak.13 Ez a személyes megpróbáltatás, világi 
elképzelésekkel és a kor cinizmusával párosulva nehéz kérdések 
feltevésére késztették őt. „A rettenetes csüggedés időszaka volt ez – 
idézte fel Gordon –, és ez nagyon érződött az egyetem környékén. 
Én is éreztem. Elkezdtem megkérdőjelezni bizonyos dolgokat, talán 
némiképp még a szüleim hitét is. Ez nem szokatlan az egyetemi diá-
koknál, de ebben az időszakban a légkör is különösen feszült volt.” 14

Gordon felmerülő kérdései nyugtalanítók voltak, de nem rendítet-
ték meg a hitét. „Támaszkodhattam a szeretet azon alapjára, melyet 
nagyszerű szülők, jó család, csodálatos püspök, odaadó és hithű 
oktatók, valamint azok a szentírások építettek ki, melyeket olvashat-
tam és átgondolhattam” – idézte fel. Ennek az időszaknak az őt és 
kortársait érintő kihívásairól azt mondta: „Bár fiatalon sok mindent 
még nem nagyon értettünk, a szívünkben ott volt valami Isten és 
nagyszerű munkája szeretetéből, mely átemelt minket a kételyeinken 
és a félelmeinken. Szerettük az Urat, és szerettük a jó és tiszteletre 
méltó barátokat. Ebből a szeretetből hatalmas erőt merítettünk.” 15

Misszionáriusi szolgálat és személyes megtérés

Gordon 1932- ben diplomázott a Utah Egyetemen, a fő szakja az 
angol volt, a mellékszakja pedig az ősi nyelvek. Egy évvel később 
válaszúthoz ért. Szeretett volna továbbtanulni, hogy újságíró lehessen. 
A válság ellenére is összegyűjtött némi pénzt, hogy fizetni tudja az isko-
láit. Azt is fontolgatta, hogy megházasodik. Ő és Marjorie Pay, az utca 
másik oldalán lakó fiatal hölgy, egyre inkább megkedvelték egymást.

Aztán nem sokkal a 23. születésnapja előtt Gordon találkozott 
a püspökével, John C. Duncannel, aki megkérdezte tőle, hogy 
gondolt- e már arra, hogy missziót szolgáljon. Gordon számára ez 
„meghökkentő javaslat” volt,16 mert a válság alatt nagyon kevés fia-
talember kapott elhívást misszióba. A családoknak egyszerűen nem 
voltak forrásaik ahhoz, hogy támogassák őket.

Gordon azt mondta Duncan püspöknek, hogy ő hajlandó a szol-
gálatra, de aggódik amiatt, hogy a családja hogy oldja meg ezt 
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anyagilag. Aggodalmát növelte, amikor megtudta, hogy csődbe 
ment a bank, ahol a félretett pénzét tartotta. „Mindazonáltal – mond-
ta – emlékszem, hogy apám azt mondta: »Minden tőlünk telhetőt 
megteszünk azért, hogy meglegyen, amire szükséged van«, és a 
testvéremmel együtt elkötelezték magukat a misszióm támogatása 
mellett. Ebben az időben jutott tudomásunkra egy édesanyám által 
vezetett takarékszámla, melyen az élelmiszer-  és egyéb vásárlásain 
megtakarított pénzt tartotta. Úgy tűnt, hogy ezzel a kis segítséggel 
el tudok menni a missziómba.” Édesanyja pénzét szentnek tartotta. 
„Becsülettel vigyáztam rá” – mondta.17 Arra kapott elhívást, hogy az 
Európai Misszióban szolgáljon.

Bryant Hinckley érezte, hogy fia még mindig aggódik, készített 
tehát neki egy egyszerű emlékeztetőt az erő igazi forrásáról. „Ami-
kor misszióba mentem – mondta később Gordon –, jó apám adott 
nekem egy lapot, melyre néhány szó volt írva…: »Ne félj, csak higyj« 
(Márk 5:36).” 18 Ezek az egyszerű szavak arra késztették Gordon B. 
Hinckley eldert, hogy hithű, becsületes missziót szolgáljon, külö-
nösen akkor, amikor jó néhány héttel később még hat szó társult 
hozzájuk édesapja tollából.

Ez a további hat szó a mély elkeseredés időszakában érkezett, 
mely 1933. június 29- én vette kezdetét, azon a napon, amikor Hinck-
ley elder megérkezett az angliai Prestonba. Amikor a lakásához 
ért, a társa tájékoztatta őt, hogy aznap este beszédet mondanak a 
város főterén. „Nem én vagyok a te embered” – felelte Hinckley 
elder, azonban pár órával később már azon vette észre magát, hogy 
érdektelen szemlélődőknek énekel és beszél egy emelvényről.19

Hinckley elder felfedezte, hogy sokan egyáltalán nem hajlan-
dóak meghallgatni a visszaállított evangélium üzenetét. A pénz- 
ügyi világválság által kiváltott szegénység mintha beleivódott vol-
na az emberek lelkébe, akik lökdösték őt a villamoson, és ő nem 
sok mindent talált, ami vonzotta volna bennük. Ráadásul testileg 
is pocsékul érezte magát. Így emlékezett vissza erre: „Angliában 
június végén, július elején van a fűfélék beporzási időszaka, és én 
pontosan ekkor érkeztem.” 20 Ez kiváltotta az allergiáját, melytől 
minden sokkal rosszabbnak tűnt. Hiányzott a családja. Hiányzott 
neki Marjorie. Hiányzott az, amit a hazájában megszokott. A munka 
is frusztrálta. Neki és misszionáriustársainak csak kevés lehetőségük 
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volt érdeklődők tanítására, bár minden vasárnap tanítottak és beszé-
deket mondtak a kis gyülekezetekben.

Úgy érezve, hogy csak pocsékolja az idejét és a családja pénzét, 
Hinckley elder levelet írt az édesapjának, és kifejtette szerencsétlen 
helyzetét. Bryant Hinckley olyan tanáccsal válaszolt, melyet fia aztán 
egész életében megfogadott. „Kedves Gordon! – írta – Megkaptam a 
legutóbbi leveledet. Mindössze egy javaslatom van.” És itt következett 
az a hat szó, mely nyomatékosította a már korábban leírtakat: „Feled-
kezz meg magadról, és menj dolgozni!” 21 Ez a tanács visszhangjaként 
szolgált egy olyan résznek a szentírásokban, melyet aznap korábban 
olvasott társával Hinckley elder: „Mert valaki meg akarja tartani az 

gordon B. Hinckley elder teljes idejű misszionáriusként 
angliában, amint a londoni Hyde Parkban prédikál
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ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és 
az evangyéliomért, az megtalálja azt” (Márk 8:35).

Édesapja levelével a kezében az ifjú Hinckley elder letérdelt és 
megfogadta, hogy az Úrnak adja magát. A hatás majdnem azonnali 
volt. „Az egész világ megváltozott – mondta. – Felszállt a köd. Éle-
temben felragyogott a napfény. Már más is érdekelt. Észrevettem 
ennek az országnak a szépségét. Megláttam, mily nagyszerűek az 
emberek. Kezdtem otthon érezni magam ezen a csodálatos földön.” 22

E napokra visszaemlékezve Gordon azt is kifejtette, hogy az édes-
anyjától is segítséget kapott. Érezte az ő vigasztaló jelenlétét, külö-
nösen a sötét és csüggesztő időszakokban. „Megpróbáltam, és azóta 
is próbálom úgy élni az életemet és úgy végezni a kötelességemet, 
hogy az tiszteletre méltóvá tegye a nevét – mondta. – Fájdalmas volt 
annak gondolata, hogy esetleg nem felelek meg édesanyám elvárá-
sainak, és ez olyan fegyelem gyakorlását tette lehetővé számomra, 
melynek egyébként esetleg híján lettem volna.” 23

Céltudatos, buzgó misszionáriussá vált. Missziója első nyolc 
hónapjának feljegyzéseiből kiderül, hogy bár senkit nem keresztelt 
meg, kiosztott 8785 füzetet, bő 440 órát töltött az egyháztagokkal, 
részt vett 191 gyűlésen, 220 evangéliumi beszélgetést folytatott, és 
konfirmált egy személyt.24

1934 márciusában Hinckley elnök Prestonból Londonba került, 
ahol a Brit és Európai Missziók felett elnöklő, a Tizenkét Apostol 
Kvórumához tartozó Joseph F. Merrill elder segéde lett.25 Misszió-
ja hátralevő részét itt töltötte, napközben az irodában dolgozott, 
esténként pedig az evangéliumot tanította. Nem volt sok megtért 
keresztelő, de Bryant és Ada Hinckley fiának szívében már lángra 
kapott a megtérés szikrája.

Új lehetőség az Úr szolgálatára

Amikor Gordon visszatért a missziójából, azt mondta: „Soha többé 
nem akarok utazni. Jártam már olyan messze, amennyire csak valaha 
is el akarnék menni.” 26 Két misszionárius társával hazafelé bejárták 
Európát és az Amerikai Egyesült Államokat – ez akkoriban szokás volt 
–, és elfáradt. Amikor a családja nem sokkal később nyaralni ment, 
ő otthon maradt. Kimerültsége ellenére némi megelégedettséget 
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érzett, amikor visszagondolt az utazásaira, mert úgy érezte, hogy 
látta beteljesedni a pátriárkai áldása egy részét. Sok évvel később 
azt mondta:

„Gyermekként kaptam pátriárkai áldást. Ebben az áldásban az 
állt, hogy az igazságról bizonyságot tevő hangommal szólok majd 
a föld nemzeteihez. Hosszú ideig munkálkodtam Londonban, és 
sokszor bizonyságomat tettem ott. [Elmentünk Amszterdamba], ahol 
egy gyűlésen lehetőségem nyílt néhány szót szólni és bizonyságot 
tenni. Aztán elmentünk Berlinbe, ahol hasonló lehetőség várt. Aztán 
elmentünk Párizsba, ahol hasonló lehetőség várt. Aztán elmentünk az 
Amerikai Egyesült Államok fővárosába, Washingtonba, ahol az egyik 
vasárnap hasonló lehetőség várt. Amikor hazaértem, fáradt voltam. […] 
Azt mondtam: »…teljesítettem áldásomnak [ezt a] részét. Szóltam az 
emberekhez a világ nagy fővárosaiban…« És tényleg így is éreztem.” 27

Mielőtt Gordon teljesítettnek vehette volna a misszióját, el kellett 
végeznie még egy megbízást. Joseph F. Merrill elder arra kérte őt, 
hogy kérjen időpontot az egyház Első Elnökségénél, és tegyen nekik 
jelentést a Brit és Európai Missziók szükségleteiről. 1935. augusz-
tus 20- ának reggelén, szűk egy hónappal hazatérte után Gordont 
bevezették az Egyházi Adminisztrációs Épület tanácstermébe. Kezet 
fogott az Első Elnökség minden egyes tagjával: Heber J. Grant, ifj. 
J. Reuben Clark és David O. McKay elnökkel, és hirtelen túl nagynak 
érezte a kapott feladatot. Grant elnök így szólt: „Hinckley testvér, 
tizenöt percet kapsz rá, hogy elmondd nekünk, mit szeretne tudatni 
velünk Merrill elder.” 28

A következő tizenöt percben a nemrég visszatért misszionárius 
eléjük tárta Merill elder aggodalmait, hogy a misszionáriusoknak 
jobb nyomtatott anyagokra van szükségük a munkájukhoz. Erre 
Grant elnök és tanácsosai kérdést kérdésre halmoztak, és a gyűlés 
végül egy órával tovább tartott, mint tervezték.

A gyűlésről hazafelé Gordon nem is gondolta volna, hogy milyen 
hatással lesz életére ez a 75 perc. Két nappal később felhívta őt 
McKay elnök, és állást ajánlott neki, hogy legyen az újonnan ala-
kuló Egyházi Rádió- , Tájékoztatási-  és Misszionáriusi Kiadványok 
Bizottság végrehajtó titkára. Ez a bizottság, mely a Tizenkettek Kvó-
rumának hat tagját foglalta magában, kapta feladatul azoknak a 
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szükségleteknek a kielégítését, melyeket Gordon az Első Elnökséggel 
tartott gyűlésen felvázolt.29

Gordon újra feladta a diploma utáni képzésre és az újságírói 
karrierre vonatkozó terveit. Munkához látott: szövegkönyveket írt 
rádióműsorokhoz és diafilmekhez, füzeteket írt a misszionáriusok 
számára, szakmai kapcsolatokat alakított ki a média úttörőivel, 
valamint kutatott és írt az egyház történetéről. Hozzájárult az egy-
háztagok hitének építését és az egyházon kívüli emberekkel való 
kapcsolattartást célzó üzenetek létrejöttéhez. Egy barátja egyszer 
levélben megdicsérte őt egy rádiós szövegkönyv kapcsán, és meg-
kérdezte tőle, honnan van ilyen tehetsége az íráshoz és a beszédhez. 
Gordon azt válaszolta:

„Ha van tehetségem a beszédhez vagy az íráshoz, akkor azért 
rendkívül hálás vagyok Mennyei Atyámnak. Szerintem ebből nagyon 
kevés velem született tehetség, inkább minden, amit tudok, azon 
lehetőségek által jött, melyek megnyíltak előttem.” 30

gordon B. Hinckley az egyházi rádió- , tájékoztatási-  és 
misszionáriusi Kiadványok Bizottságának alkalmazottjaként
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Gordon bizottsági munkája pallérozta az írói képességeit. Arra is 
értékes lehetőséget adott, hogy apostoloktól és prófétáktól tanuljon. 
Gordon látta, hogy a Tizenkettek hat tagja hogyan fontolja meg a 
döntéseket és hogyan tanítják egymást, jobban megértette ezen 
egymástól nagyon is különböző emberek szent elhívását, és a közös 
tanácskozásukat kísérő kinyilatkoztatási folyamatot.

A bizottság elnöke Stephen L. Richards elder volt, aki később első 
tanácsosként szolgált az Első Elnökségben. Gordon így jellemezte 
őt: „Megfontolt, körültekintő és bölcs. Soha nem kapkodja el, inkább 
óvatosan körülnéz, mielőtt lépne. Megtanultam, hogy legjobb óva-
tosan lépni előre ebben a munkában, mert a meghozott döntésnek 
szerteágazó, sok ember életét érintő hatásai vannak.” 31

A bizottság öt másik tagja Melvin J. Ballard, John A. Widtsoe, Char-
les A. Callis, Alonzo A. Hinckley (Gordon nagybátyja) és Albert E. 
Bowen elder volt. Róluk azt mondta Gordon:

„Nagyon jól kijöttem ezekkel a nagyszerű emberekkel, akik 
nagyon kedvesek voltak hozzám. De azt is megtanultam, hogy ők 
is csak emberek. Voltak gyengeségeik és gondjaik, de ez nem zavart. 
Tulajdonképpen még jobban becsültem őket azért, mert láttam a 
halandón felülemelkedő isteni részt, vagy legalábbis azt, hogy annak 
a hatalmas törekvésnek szentelik magukat, mely első helyen áll az 
életükben. Láttam az életükben működő sugalmazást. Nem volt 
kétségem prófétai elhívásuk vagy annak ténye felől, hogy az Úr szól 
és cselekszik általuk. Láttam az emberi oldalukat, a gyarlóságaikat 
– mindannyiuknak volt ezekből néhány. Azonban hitük és az Úr 
iránti szeretetük mindenen átívelő erejét is láttam, és azt, hogy teljes 
mértékben hűek a munkához és a beléjük fektetett bizalomhoz.” 32

Házasság, család és egyházi szolgálat

Természetesen Gordonnak nem csak a munkán járt az esze. Ang-
liából visszatérve tovább udvarolt Marjorie Paynek. Távozása Mar-
jorie számára is nehéz volt, nem csak neki. „Bármennyire izgatott is 
voltam amiatt, hogy missziót szolgálhat – mondta Marjorie később –, 
soha nem fogom elfelejteni, milyen ürességet és magányt éreztem, 
amikor az a vonat kifutott az állomásról.” 33
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1929 őszén, négy évvel azelőtt, hogy Gordon Angliába ment volna, 
Marjorie felvett néhány órát a Utah Egyetemen, de aztán megtudta 
hogy édesapja a nagy gazdasági világválság miatt elvesztette az állá-
sát. Azonnal törölte az óráit, és titkárnőként helyezkedett el, hogy 
segítsen eltartani a szüleit és öt fiatalabb testvérét. Ez az erőfeszítése 
még akkor is folyamatban volt, amikor Gordon 1935- ben hazatért 
a missziójából. Később aztán már nem volt lehetősége az iskolai 
továbbtanulásra, de elhatározta, hogy a tanulást nem hagyja abba, 
így hát olvasással képezte magát.

Marjorie vidám természete, munkamorálja és az evangélium iránti 
mély elkötelezettsége megszerettette őt Gordonnal, akinek a jósága 
és a hite pedig őrá tett jó benyomást. „A házasságunk közeledté-
vel – mondta –, teljesen biztos voltam benne, hogy Gordon szeret. 
Azonban azt is tudtam, hogy soha nem leszek számára én az első. 
Tudtam, hogy csak a második leszek az életében, és hogy az Úr lesz 
az első. És ez rendben is volt így.” Így folytatta: „Úgy véltem, hogy 
ha valaki érti az evangéliumot és ittlétünk célját, akkor olyan férjet 
akar, aki az Urat teszi az első helyre. Biztonságban éreztem magam 
annak tudatában, hogy ő ilyen ember.” 34

Gordon és Marjorie 1937. április 29- én házasodtak össze a Salt 
Lake templomban, és Hinckley- ék nyaralójába költöztek East Mill 
Creekben. Felállítottak benne egy kályhát, tettek még néhány szük-
séges átalakítást ahhoz, hogy egész évben lakható legyen, gondozták 
a gyümölcsöst és a kertet, és egy szomszédos telken elkezdték felé-
píteni saját otthonukat. Így az a vidék, melyet Gordon gyermekkora 
nyarain oly nagyon szeretett, vált azzá a hellyé, ahol Marjorie- vel 
otthont teremtettek és felnevelték gyermekeiket: Kathleent, Richar-
dot, Virginiát, Clarkot és Jane- t.

Gordon és Marjorie a szeretet, a kölcsönös tisztelet, a kemény 
munka és az evangélium szerinti élet otthonát hozták létre. A napi 
családi ima olyan ablakkal szolgált a gyermekek számára, melyen 
keresztül láthatták szüleik hitét és szeretetét. Amikor együtt imád-
kozott a család, a gyermekek is érezték Mennyei Atyjuk közelségét.

A Hinckley- otthon olyan hely volt, ahol kevés volt a szabály, ám 
nagyok az elvárások. Marjorie azt mondta, hogy vannak dolgok, 
melyek miatt nem érdemes harcolni. Azt mondta arról a szülői 
hozzáállásról, melyet a férjével közösen tanúsítottak: „Megtanultam, 
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hogy meg kell bíznom a gyermekeimben, így hát megpróbáltam 
soha nem mondani nemet akkor, ha módomban állt igent mon-
dani. A gyerekek felnevelése idején mindig csak túl kellett élnünk 
az adott napot, és közben egy kicsit szórakoztunk is. Láttam, hogy 
úgysem tudok minden döntést meghozni a gyermekeim helyett, ezért 
megpróbáltam nem is aggódni minden kis dolog miatt.” 35 Szüleik 
bizalmából adódóan a gyermekek megbecsültnek érezték magukat, 
tapasztalatokat és önbizalmat nyertek. És amikor a válasz nemleges 
volt, a gyermekek megértették, hogy nem önkényes tiltásról van szó.

A Hinckley- otthon a nevetésnek is bővében volt. Marjorie egyszer 
azt mondta: „Az életen csak úgy juthatunk át, ha átnevetjük vagy 
átsírjuk magunkat. Vagy nevetni kell, vagy sírni. Én inkább nevetni 
szeretek. A sírástól megfájdul a fejem.” 36 Mivel a szüleik képesek 

marjorie Pay
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voltak nevetni magukon és megtalálni a mindennapi élet humorát, 
a gyermekek örömteli menedéknek tartották az otthonukat.

Az egyházi szolgálat mindig is része volt Gordon és Marjorie éle-
tének. Gordon a cövek Vasárnapi Iskola főfelügyelőjeként szolgált, 
majd elhívták a Vasárnapi Iskola általános testületébe, ahol kilenc 
éven keresztül szolgált. Később szolgált tanácsosként a cövekel-
nökségben, majd cövekelnökként, miközben Marjorie szolgált az 
Elemiben, a Fiatal Nőknél és a Segítőegyletben. Gyermekeik örömteli 
kiváltságnak látták az egyházi szolgálatot, és ez olyan példát állított 
eléjük, melyet felnőtt életében mindegyikük követett.

Szakmai törekvések általi felkészülés

Marjorie és Gordon házasságának első hat évében Gordon tovább-
ra is az Egyházi Rádió- , Tájékoztatási-  és Misszionáriusi Kiadványok 
Bizottságánál dolgozott. Munkájában odaadó volt, a projektek és a 
határidők gyakran sodorták őt képességei és tapasztalatai határára 
– és még azon is túl. Egy barátjának küldött levelében azt írta:

„Sok a tennivaló. Ennek a hosszú nevű bizottságnak a munkája 
egyre bővül, egyre bonyolódik és egyre érdekesebb lesz. […]

A rádió, a filmek és a mindenféle szöveges kiadványok kapcsán 
…folyamatosan imádkozom, alázatos vagyok, elfoglalt, és hosszú 
órákat dolgozom. […] Mindezek révén most már kicsit jobban füg-
gök a szemüvegemtől, …egy kicsit sokoldalúbb vagyok, egy kicsit 
megállapodottabb, és egy kicsit még jobban elönt a csodálat az iránt, 
hogy mindez hova vezet.” 37

Az 1940- es évek elején a II. világháború változást hozott Gordon 
munkájába. A háború miatt tulajdonképpen megtorpant a teljes idejű 
misszionáriusi munka, így hát kevésbé volt szükség a munkájára, 
mely anyagokat biztosított a misszionáriusoknak. Mivel felelősséget 
érzett a háborús erőfeszítésekben való részvételre, jelentkezett az 
Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének tisztképzőjébe. 
Azonban az allergiái miatt nem vették fel. „Elcsüggesztett az elu-
tasítás – ismerte be később. – Folyt a háború, és mindenki segített 
valamivel. Úgy éreztem, hogy valamilyen módon nekem is részt 
kell vennem ebben.” 38 Ez a vágy indította arra, hogy jelentkezzen 
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a Denver és Rio Grande Vasút főellenőr- helyettesi állására. Mivel a 
vasút elengedhetetlen szerepet játszott a háborúba induló csapatok 
és készletek mozgatásában, Gordon úgy érezte, hogy ez az állás 
segíteni fog neki szolgálni a hazáját. A cég 1943- ban szerződtette őt, 
és a Salt Lake Cityben található állomásukon dolgozott, míg 1944- ben 
át nem költöztették őt és családját a Colorado állambeli Denverbe.

A vasúttársaságnál főnökeit lenyűgözte Gordon munkavégzé-
se, és amikor 1945- ben véget ért a háború, állandó állást kínáltak 
neki, fényesnek kínálkozó szakmai jövővel. Ugyanekkor Stephen 
L. Richards elder felhívta Gordont és arra kérte, hogy térjen vissza 
a teljes idejű egyházi alkalmazásba. Bár a vasúttársaság jelentősen 
magasabb bért ajánlott, mint az egyház, Gordon a szívére hallgatva 
visszatért Salt Lake Citybe.39

gordon B. Hinckley, 1951
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Gordon foglalkozása az egyház központjában hamarosan kibő-
vült a korábbi feladataihoz képest. 1951- ben kinevezték az Általá-
nos Misszionáriusi Bizottság végrehajtó titkárának, és megbízták az 
újonnan alakult Misszionáriusi Osztály mindennapos ténykedésének 
felügyeletével. Ez az osztály felügyelt mindent, aminek köze volt az 
evangélium terjesztéséhez, beleértve ebbe a misszionáriusok által 
használt anyagok létrehozását, fordítását és terjesztését; a misszio-
náriusok és a misszióelnökök képzését; és a társadalmi kapcsolati 
médiát, melynek segítségével hidakat építettek és eloszlatták az 
egyházzal kapcsolatos mítoszokat.40

1953 őszén David O. McKay elnök behívta Gordont az irodájába, 
és arra kérte, hogy vegyen fontolóra egy kérdést, mely nem kap-
csolódik közvetlenül kötelezettségeihez a Misszionáriusi Osztály-
nál. „Hinckley testvér – kezdte –, amint tudod, templomot építünk 
Svájcban, mely különbözni fog a többi templomunktól abban, hogy 
különböző nyelveken beszélő egyháztagokat kell majd kiszolgálnia. 
Szeretném, ha módot találnál arra, hogy a templomi tanításokat Euró-
pa különböző nyelvein úgy adjuk át, hogy közben csak minimális 
számú templomszolgát használunk.” 41

McKay elnök biztosított Gordon számára egy helyet, ahol sugalma-
zást kereshet és elmenekülhet a Misszionáriusi Osztályon rá háruló 
munkateher elől. Hétköznap esténként, szombatonként és néha 
vasárnap is Gordon a Salt Lake templom ötödik emeletének egy kis 
szobájában dolgozott. McKay elnök sok vasárnap reggel csatlakozott 
hozzá, hogy megbeszéljék az ötleteiket, közelről szemügyre vegyék 
a felruházás bemutatását, és útmutatásért imádkozzanak.

Elmélkedés, imádkozás és kinyilatkoztatásra törekvés után Gor-
don azt javasolta, hogy a felruházás bemutatását tegyék filmre, és 
a szent tanítások szavainak hanganyagát több nyelven is szinkroni-
zálják hozzá. McKay elnök és mások is jóváhagyták ezt a javaslatát, 
és megbízták őt a film elkészítésével. Gordon tehetséges és hithű 
szakemberek csapatával dolgozva együtt 1955 szeptemberében zárta 
le a projektet. Ezt követően személyesen vitte el a filmeket a Svájci 
Bern templomba, és felügyelte az első felruházási szertartásgyűlések 
műszaki előkészületeit.42

Gordont megérintette, hogy munkája örömöt okozott a szentek-
nek Európában: „Amikor láttam ezeket a tíz nemzetből származó 
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embereket a templomi szertartásokra gyülekezni; amikor láttam a 
vasfüggöny mögül származó idős embereket, akik a rájuk zúduló 
háborúkban elveszítették a családjukat, és tanúja voltam a szívből 
jövő örömkönnyeknek és az öröm kifejezésre juttatásainak a kapott 
lehetőségekért; amikor láttam ifjú férjeket és feleségeket a családjuk-
kal – okos és szép gyermekeikkel –, és láttam ezeket a családokat 
örök kapcsolatban egyesülni, akkor minden addiginál biztosabban 
tudtam, hogy [McKay elnöknek] az Úr sugalmazta és diktálta azt, 
hogy hozza el ezeket a megfizethetetlen áldásokat az Európa nem-
zeteiből összegyűlt hívő férfiak és nők életébe.” 43

Húsz év telt el azóta, hogy Gordon visszatért a missziójából, és 
még nem teljesült az álma, hogy tudományos fokozatot szerezzen és 
újságíró legyen belőle. Megtanulta viszont egy új műszaki megoldás 
használatát Isten igéjének terjesztésére, pozitív kapcsolatokat hozott 
létre más hitű emberekkel, tanulmányozta az egyház történetét és 
írt róla, és segített előkészíteni az utat utolsó napi szentek ezrei 
számára a templom áldásainak elnyeréséhez. Ezek a tapasztalatok 
alapként szolgáltak ahhoz a szolgálathoz, melyet ezt követően élete 
végéig végzett.

Szolgálat a Tizenkettek segédjeként

1958. április 5- én, szombaton, Gordon és Marjorie fia, Richard, 
felvette a telefont. A hívó fél nem mutatkozott be, de Richard fel-
ismerte David O. McKay elnök hangját, és sietett, hogy szóljon az 
apjának. Miután röviden beszélt McKay elnökkel, Gordon gyorsan 
lezuhanyozott, átöltözött, és elhajtott az egyház elnökének irodájá-
hoz. Mivel már korábban is kapott feladatokat McKay elnöktől, arra 
számított, hogy a segítségét kérik valamiben a másnapi általános 
konferencia ülésének előkészítéséhez. Megdöbbenten értesült róla, 
hogy McKay elnöknek valami más jár a fejében. Barátságos üdvözlés 
után McKay elnök arra kérte Gordont, hogy szolgáljon a Tizenkettek 
segédjeként. Az ebben a hivatalban szolgáló fivérek – mely hivatal 
1976- ban megszűnt – az egyház általános felhatalmazottai voltak. 
Gordon épp az East Mill Creek cövek elnökeként szolgált, amikor 
McKay elnök átadta neki ezt az elhívást.



19

g o r d o n  B .  H i n c K l e y  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

Másnap Gordon B. Hinckley elder támogató szavazatot kapott az 
általános konferencián. Bár első konferenciai beszédében elismerte, 
hogy „nagyon is alkalmatlannak” érezte magát, a rá jellemző hittel 
és buzgalommal vetette magát bele új feladatába.44

A Tizenkettek segédjeként Hinckley elder egyik fő feladata az 
egyház munkájának felügyelete volt Ázsia- szerte. Nem sokat tudott 
az ott élő emberekről, és egyik általuk beszélt nyelvet sem ismer-
te, de gyorsan megszerette őket, és ők is megszerették. Tanaka 
Kendzsi, egy japán utolsó napi szent, ezt mondta Hinckley elder 
első Japánban tartott gyűléséről: „Hinckley elder csillogó szemén 
látszott, milyen lelkes. Az első hozzánk intézett szava a Szubarasí 
volt. [»Csodálatos!«] A gyűlés légköre, mely először merev volt és 
hivatalos, barátságosra váltott, közel éreztük őt magunkhoz, és elu-
ralkodott a szívélyesség.” 45

Ahová csak ment Ázsiában, mindenütt ilyen érzéseket keltett. 
Segített az embereknek meglátni, hogy az Úrba vetett hittel nagy 
dolgokat vihetnek véghez és segíthetik az egyház növekedését a 
szülőföldjükön. A teljes idejű misszionáriusokhoz is közel maradt, 
tudva, hogy az ő szorgalmuk közvetlen hatással lesz az általuk 
szolgált emberekre.

Krisztus nevének különleges tanúja

Egy másik szombaton, 1961. szeptember 30- án, megint olyan 
telefonhívás érkezett, mely megváltoztatta az életét. Ez alkalommal 
Marjorie hallotta meg McKay elnök ismerős hangját a telefonban. 
Gordon B. Hinckley újra elsietett az egyház elnökének irodájához. 
Ismételten meglepődött és lenyűgözte őt, amikor megtudta láto-
gatása indokát. Amikor megérkezett, McKay elnök így szólt hozzá: 
„Úgy éreztem, téged kell kineveznem a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ban lévő üresedés betöltésére, és szeretnénk téged támogatni ma 
a konferencián.” 46 Hinckley elder újra hittel és lelkesedéssel lépett 
tovább annak ellenére, hogy alkalmatlannak érezte magát.

Apostolként Hinckley elder további feladatokat kapott. Alkal-
manként találkozott kormányzati vezetőkkel és más méltóságokkal. 
Gyakran megkérték, hogy az Amerikai Egyesült Államokban tapasz-
talható bírálatok és kulturális nyugtalanság lecsillapítására szólaljon 
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fel nyilvánosan az egyház nevében. Élére állt azoknak az erőfeszí-
téseknek, melyek meg kívánták erősíteni az egyház műsorsugárzási 
lehetőségeit és azt, hogy világszerte az evangélium terjesztésének 
szolgálatába állítsák a technikát. Egyre bővülő szerepköreiben sem 
veszítette soha szem elől azt, hogy az ő feladata az egyének és a 
családok hitének megerősítése. Akár egy emberhez szólt, akár tízez-
rekhez, mindig volt annak egy személyes felhangja, és ez vált szol-
gálata ismertetőjegyévé: egyesével hozni Krisztushoz az embereket.

Hinckley elnök a következő hét évben tovább felügyelte az ázsiai 
munkát, és örömmel szemlélte ottani barátai fejlődését. Azt mond-
ta: „Lelkesítő megtapasztalni, …tanúja lenni annak, ahogyan az Úr 
hatalmas tervének szőttesét elkészíti …a föld e szegleteiben.” 47

A Tizenkettek Kvórumában kiosztott feladatok változásával Hinck-
ley eldernek a világ más részein is lehetősége nyílt a szolgálatra. 
Bárhová ment, mindig kimutatta az egyén iránti törődését. 1970- 
ben, amikor az egyház Dél- Amerikában folyó munkáját felügyelte, 
elnökölt egy perui cövekkonferencián, majd Chilébe utazott. Két 
nappal Chilébe érkezése után megtudta, hogy pusztító földrengés 
rázta meg Perut, és négy misszionáriusról nem tudják, hol van. Azon-
nal megtervezte, hogyan térhet vissza Peruba, bár ez késleltette a 
hazatérését. „Nem tudok tiszta lelkiismerettel hazamenni, amíg még 
vannak hiányzó misszionáriusok” – mondta.48

Másnap reggel érkezett meg a perui Limába. Amikor a hiányzó 
misszionáriusok találtak egy amatőr rádióst, fel tudták hívni Limát, 
és Hinckley elder beszélt velük. A misszionáriusok más túlélők tár-
saságában egy kis szobában voltak, és a beszélgetésüket hangszóró 
továbbította. „Amikor a hangszóróban meghallottuk Hinckley elder 
hangját ebben a rádióhoz hozzáférni kívánó emberekkel zsúfolt lár-
más helyiségben, azonnal elcsendesült a szoba. Bár angolul beszélt, 
a jelenlévők pedig mind spanyol ajkúak voltak, suttogva azt kér-
dezgették maguk között: »Ki ez a férfi?« Még a káoszban is érezhető 
volt az, hogy ez a hang nem hétköznapi emberé.” 49

Az első két évében annak, hogy Dél- Amerikában felügyelte az 
egyházat, Hinckley elder minden missziót bejárt; új missziókat hozott 
létre Kolumbiában és Ecuadorban; segített új cövekeket létrehozni 
a perui Limában és a brazíliai São Paulóban; és segített megoldani 
azon misszionáriusok vízumproblémáit, akik arra kaptak elhívást, 
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hogy Argentínában szolgáljanak. További tennivalók közepén járt 
éppen, amikor 1971 májusában azt a megbízást kapta, hogy felü-
gyeljen nyolc missziót Európában.50

Hinckley elder gyakran érezte a szigorú időbeosztásból eredő 
kimerültséget. Mindig boldogan tért haza és töltött időt Marjorie- vel 
és a gyermekekkel. Marjorie azonban tudta, hogy ha túl sokáig marad 
távol a munkától, akkor nyughatatlanná válik. Apostoli elhívását, 
mely szerint „Krisztus neve különleges tanú[ja legyen] az egész 
világon” (T&Sz 107:23) soha nem veszítette szem elől.

Súlyos felelősségek tanácsosként az Első Elnökségben

1981. július 15- én, amikor már majdnem 20 éve szolgált a Tizen-
kettek Kvórumában, Hinckley elnök újabb meglepő elhívást kapott. 
Spencer W. Kimball elnök, az egyház akkori elnöke, felkérte őt, 
hogy N. Eldon Tanner és Marion G. Romney elnök mellett szolgáljon 
tanácsosként az Első Elnökségben. Ez szokatlan, de nem példátlan 
eltérés volt attól a felállástól, hogy két tanácsos van. Kimball elnök 
és tanácsosai nem örvendtek jó egészségnek, és további segítségre 
volt szükségük az Elnökségben.51

Az új feladatkörének betöltése utáni első általános konferenci-
án azt mondta Hinckley elnök: „Csupán arra vágyom, hogy hűen 
szolgáljak ott, ahová csak elhívnak. Ez a szent elhívás tudatosította 
bennem a gyengeségeimet. Ha bárkit bármikor megsértettem, elné-
zést kérek, és remélem, hogy megbocsátotok nekem. Legyen bár ez 
a megbízás hosszú vagy rövid, fogadom, hogy szeretettel és hittel 
minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.” 52

Kimball, Tanner és Romney elnök egészségének romlásával 
szükség is volt minden tőle telhető erőfeszítésre. Az elnökség napi 
munkájának nagy része Hinckley elnökre hárult. A nagyobb erő-
feszítések, például a Utahi Jordan River templom felszentelésének 
felelőssége is az ő vállát nyomta. Ráadásul a nyilvánosság kritikusan 
fordult az egyház, valamint annak múltbéli és ekkori vezetői felé. 
Az 1982. áprilisi általános konferencián ezt tanácsolta:

„Bírálatból táplálkozó társadalomban élünk. […] Arra buzdítalak 
benneteket, hogy lássátok meg a kép egészét, és ne aggódjatok az 
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apró foltok miatt. […] Ezek eltörpülnek az [egyházi vezetők] szol-
gálatához, nagyszerű eredményeikhez képest.” 53

Tanner elnök 1982. november 27- én hunyt el, és Kimball elnök, 
valamint Romney elnök egészsége annyira megromlott, hogy az 
1983. áprilisi általános konferencián Hinckley elnök, akit addigra 
elhívtak második tanácsosnak az Első Elnökségben, két üres szék 
mellett ült az emelvényen. Nagyon is személyesen érezte át azt, amit 
egykor úgy nevezett: „a vezetés magányossága”.54

Hinckley elnök óvatosan és imádságos lélekkel haladt előre, nem 
akart a próféta elé vágni. Az egyház napi ügyeinek intézésében 
segítséget kért a Tizenkettek rangidős tagjaitól, különösen Ezra Taft 
Benson eldertől, aki a kvórum elnöke volt. Hinckley elnök kéz a kéz-
ben dolgozott a Tizenkettek Kvórumával, és mindig Kimball elnök 
tanácsai irányították őt. Mindazonáltal hatalmas teher nehezedett rá.

Bár Hinckley elnök feladatai az Első Elnökségben nagyrészt Salt 
Lake Cityben tartották őt, alkalmanként elutazott, hogy a világ más 
részein is szolgálja az egyháztagokat és a misszionáriusokat. 1984- ben 

gordon B. Hinckley általános konferencián akkor, amikor ő volt az első 
elnökség egyetlen olyan tagja, aki elég egészséges volt ahhoz, hogy jelen legyen
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újra ellátogatott a Fülöp- szigetekre. Tizennyolc évvel korábban szen-
telte fel ott az első kápolnát, most pedig az első templomot ment 
felszentelni. A felszentelési imában azt mondta:

„A Fülöp- szigetek országa sok szigetet foglal magában, melyek 
népe szereti a szabadságot és az igazságot, szívük érzékeny a Te szol-
gáid bizonyságtételére, és fogékonyak az örök evangélium üzeneté-
re. Hála Néked a hitükért! Hála Néked áldozathozataluk lelkületéért! 
Hála Néked munkád előrehaladásának csodájáért ezen a földön!” 55

Az egyház folyamatos fejlődése nyilvánvalóvá vált 1984 júniusá-
ban, amikor Hinckley elnök az Első Elnökség nevében bejelentette 
területi elnökségek elhívását, melyek szerte a világban élő hetvene-
sekből állnak majd, és bizonyos földrajzi területeken felügyelik az 
egyház munkáját. Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak irányítása alatt nagyrészt ezek a férfitestvérek elégítik majd ki 
területük igényeit vezetés és képzés vonatkozásában. „Nem tudunk 
minden döntést Salt Lake Cityben meghozni – mondta. – Hozzá kell 
látnunk a felhatalmazás széthelyezéséhez.” 56 Nagyjából egy évvel 
később Hinckley elnök azt mondta az egész világból összegyűlt egy-
házi vezetőknek: „Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt pár hónap-
ban sugalmazott és hatalmas lépést tettünk előre. Biztos vagyok 
benne, hogy nagy megnyugvást jelent nektek ezeknek a jóravaló 
férfiaknak a gyakori jelenléte köreitekben. Tulajdonképpen ezek a 
fivérek tartják össze az egyház testének egészét.” 57

Miután 12 éven keresztül figyelemre méltó növekedést tapasztalva 
vezette az egyházat, Spencer W. Kimball elnök 1985. november 5- én 
elhunyt. A rangidős apostolt, Ezra Taft Benson elnököt választották 
el az egyház elnökeként. Ő Gordon B. Hinckley- t kérte fel arra, 
hogy szolgáljon első tanácsosként az Első Elnökségben, Thomas S. 
Monsont pedig arra, hogy szolgáljon második tanácsosként. Most 
már három egészséges tagja volt az Első Elnökségnek, és Hinckley 
elnök érezte, hogy könnyebbek lettek a terhei, és több lehetősége 
nyílt a szentek meglátogatására szerte a világon.

Néhány éven belül Benson elnök egészsége hanyatlani kezdett, és 
az egyház napi feladatainak elvégzése újra Hinckley elnökre hárult. 
Ez alkalommal azonban nem volt egyedül az Első Elnökségben. 
Hinckley elnök és Monson elnök életerőtől és energiától duzzadva 
egyenes pályán tartották az egyházat, mindig tiszteletben tartva 
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Benson elnök elhívását mint próféta, látnok és kinyilatkoztató. Erős, 
tartós barátság és partnerség alakult ki közöttük.

Benson elnök 1994. május 30- án hunyt el, és Howard W. Hunter 
elnök lett az egyház elnöke. Hinckley elnök és Monson elnök újra 
tanácsosokként szolgáltak. Júniusban Hinckley elnök és Hinckley 
nőtestvér elkísérték Hunter elnököt és feleségét, Inist, valamint 
M. Russell Ballardot és feleségét, Barbarát, az Illinois állambeli Nau-
vooba, Joseph és Hyrum Smith 150 évvel korábbi vértanúhalálának 
megemlékezésére. Ez volt az egyetlen olyan út, melyet együtt tett 
meg Hunter elnök és Hinckley elnök. Hunter elnök már évek óta 
egészségügyi problémákkal küszködött, és az út után gyorsan rom-
lott az egészsége. 1995. február 27- én papsági áldást kért Hinckley 
elnöktől. Az áldásban Hinckley elnök Hunter életéért könyörgött, 
de azt is kijelentette, hogy az Úr kezében van.58 Néhány nappal 
később, 1995. március 3- án Hunter elnök elhunyt.

Próféta, látnok és kinyilatkoztató, 
valamint az egyház elnöke

Hunter elnök halála, bár nem volt meglepő, nyomasztó volt 
Hinckley- ék számára. Rangidős apostolként Hinckley elnök volt a 

ezra taft Benson elnök (középen) és tanácsosai, gordon B. Hinckley elnök 
(balra) és thomas s. monson elnök (jobbra), az általános konferencián
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következő a sorban, hogy az egyház elnöke legyen. Hinckley nőtest-
vér így emlékezett vissza a pillanatra, amikor eljutott hozzájuk Hunter 
elnök halálhíre: „Hunter elnök eltávozott, mi pedig itt maradtunk, 
hogy folytassuk. Nagyon szomorú voltam, egyedül éreztem magam. 
Gordon is így volt ezzel. Fásult volt. És nagyon, nagyon magányos-
nak érezte magát. Senki nem maradt, aki megérthette volna, hogy 
min megy keresztül.” 59

Hunter elnök temetése után Hinckley elnök a templomban lelt 
vigaszra. A Salt Lake templomban az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvóruma tanácstermében egyedül belemerült a szentírásokba 
és elgondolkozott az olvasottakon. Átgondolta az életét, a szolgálatát, 
és Jézus Krisztus engesztelését. Azután tanulmányozta a falon látható 
arcképeket, melyek az egyház elnökeit ábrázolták Joseph Smithtől 
kezdve Howard W. Hunterig. Ezt az élményt jegyezte fel a naplójába:

„Sétálgattam az arcképek előtt, és belenéztem a rajtuk szereplő 
férfiak szemébe. Szinte úgy éreztem, mintha beszélgethetnék velük. 
Szinte úgy éreztem, mintha megnyugtatóan szólnának hozzám. […] 
Leültem abba a székbe, melyet az elnök első tanácsosaként elfog-
laltam. Jó sok időt töltöttem az arcképek nézegetésével. Szinte úgy 
tűnt, mintha mindegyik életre kelne. Mintha rám szegeznék a sze-
müket. Úgy éreztem, hogy buzdítanak engem és megfogadják, hogy 
támogatni fognak. Mintha azt mondanák nekem, hogy felszólaltak 
értem a mennyekben tartott tanácsülésen, és nem kell félnem, mert 
áldott leszek és támogatásban részesülök a szolgálatomban.

Térdre ereszkedtem és az Úrhoz fohászkodtam. Imámban hosszan 
beszéltem Vele. […] A Lélek hatalma által biztos vagyok benne, hogy 
hallottam az Úr hangját, nem hangosan, hanem a szívemben érzett 
melegség révén az imában feltett kérdéseim vonatkozásában.” 60

Később ezeket a gondolatokat jegyezte fel: „Jobban érzem magam, 
és a szívemben sokkal szilárdabb bizonyosság van arról, hogy az Úr 
az Ő akarata szerint munkálkodik a törekvésében és a királyságában, 
és Ő azt akarja, hogy engem támogassanak az egyház elnökeként, 
valamint prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, és az Úr 
akaratának megfelelő hosszúságú ideig szolgáljak ebben a minő-
ségben. A Lélek szívemben megnyilvánuló megerősítése révén most 
már készen állok a továbblépésre, hogy elvégezzem a tőlem telhető 
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legjobb munkát. Nehéz elhinnem azt, hogy az Úr engem helyez 
ebbe a legmagasztosabb és legszentebb feladatkörbe. […] Remélem, 
hogy az Úr megtanított annak megtételére, amit elvár tőlem. Teljes 
hűséget fogadok neki, és biztosan keresni fogom az útmutatását.” 61

Gordon B. Hinckley elnököt 1995. március 12- én választották el 
az egyház elnökeként, másnap sajtótájékoztatót tartott és újságírói 
kérdésekre válaszolt. Jeffrey R. Holland elder beszámolója szerint 

gordon B. Hinckley elnök a szószéknél általános konferencián
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„a szívélyes, gyakran tréfálkozó, a sajtókonferencián feltett renge-
teg kérdésből kialakuló, mindig meggyőző beszélgetés végéhez 
közeledve egy riporter azt kérdezte Hinckley elnöktől: »Mire fog 
összpontosítani? Mi lesz igazgatásának jelmondata?«

Ő ösztönösen így felelt: »Haladjatok tovább! Igen. Jelmondatunk 
az lesz, hogy haladjunk tovább azzal a nagyszerű munkával, melyet 
eddig az elődeink folytattak.«” 62

Hinckley elnök hű maradt ehhez a fogadalomhoz. Ami az őt 
megelőző prófétákat illeti, folytatta az általuk végzett munkát. És az 
Atyaistenbe és Jézus Krisztusba vetett hittel, kinyilatkoztatás révén 
új módokat talált e munka végzésére.

az egyház előhozatala „a homályból” (t&sz 1:30)

Hinckley elnök szolgálatának elején a következő megfigyelést 
tette Neal A. Maxwell elder a Tizenkettek Kvórumából: „Hinckley 
elnök segít az egyházat előhozni a homályból. Az egyház nem halad 
kellő mértékben előre akkor, ha egy véka alatt lapulunk. Valakinek 
ki kell lépnie, és Hinckley elnök hajlandó erre. A történelem és 
a mai idők embere is ő, és bámulatos kifejezőkészsége révén oly 
módon tudja előadni az üzenetünket, amely mindenhol elnyeri az 
emberek tetszését.” 63

Hinckley elnök szerteágazó tapasztalatai a média és a közvetíté-
sek területén segítettek felkészíteni őt erre a feladatra. Az egyház 
elnökeként gyakran adott interjút újságíróknak szerte a világon, 
megválaszolta az egyház tanára és eljárásrendjére vonatkozó kérdé-
seiket, és bizonyságát tette a Szabadítóról és a visszaállított evangé-
liumról. Minden alkalommal gyarapodott a megértés, és barátságok 
alakultak ki.

Különösen figyelemre méltó eset volt az 1996- os interjú Mike 
Wallace veterán riporterrel, a 60 Minutes (60 perc) elnevezésű televí-
ziós műsorban. Mike Wallace könyörtelen kérdéseket feltevő ember 
hírében állt, és Hinckley elnök bevallotta, hogy a műsornak az 
Amerikai Egyesült Államok nemzeti televíziójában történő sugárzá-
sa előtt azért voltak fenntartásai. „Ha kedvezően alakul, azért hálás 
leszek – mondta. – Ha nem, akkor megfogadom, hogy soha többé 
nem teszem be a lábamat egy ilyesfajta csapdába.” 64
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Az interjú kedvezően alakult, az egyház sok pozitív vonatkozását 
feltárta. Másik eredménye Mike Wallace és Hinckley elnök össze-
barátkozása volt.

2002- ben Salt Lake City volt a téli olimpia helyszíne, mely nemzet-
közi rivaldafénybe helyezte az egyházat. Hinckley elnök és a taná-
csosai véleményét is kikérték a tervek egy részénél. „Szándékosan 
úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk hittérítésre használni ezt az időt, 
illetve helyet – mondta –, azonban biztosak vagyunk abban, hogy ez 
a jelentőségteljes esemény csodálatos dolgot eredményez majd az 
egyháznak.” 65 Igaza volt. Tízezrek látogattak el a Sóstó- völgybe, és 
fogadták őket szívélyes vendéglátók – utolsó napi szentek és mások, 
közösen munkálkodva azon, hogy sikeresek legyenek az olimpiai 
játékok. A látogatók bejárták a Templom teret, meghallgatták a 
Tabernákulum kórust, és felkeresték a Családtörténeti könyvtárat. 
Emberek milliárdjai látták televízión a Salt Lake templomot, és figyel-
ték, amint a tudósítók kedvezően nyilatkoznak az egyházról. Ahogy 
azt Hinckley elnök megmondta, „csodálatos dolgot” eredményezett 
ez az egyháznak.

A kommunikáció régi eszközeinek felhasználása mellett Hinckley 
elnök az újításokat is magáévá tette. Az internetben például annak 
eszközét látta, hogy az egyház közelebb kerülhessen a tagjaihoz, a 
visszaállított evangéliumot pedig meg lehessen osztani a más hiten 
lévő emberekkel. Az ő igazgatása idején indította el az egyház az 
LDS.org, a FamilySearch.org és a Mormon.org honlapokat.

2004. június 23- án, azon a napon, amikor Hinckley elnök 94 
éves lett, megkapta az Elnöki Szabadság- érdemrendet, az Amerikai 
Egyesült Államok legrangosabb polgári kitüntetését. Erre reagálva 
azt mondta: „Mély megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem ezt a 
rangos kitüntetést az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Rend-
kívül hálás vagyok. Tágabb értelemben ez azt az egyházat ismeri el 
és részesíti tiszteletben, mely oly sok lehetőséget adott nekem, és 
amelynek érdekeit szolgálni próbáltam.” 66 Véleménye szerint ez a 
kitüntetés azt jelképezte, hogy az egyháznak egyre jobb a hírneve, 
és azt bizonyította, hogy igenis kezd előjönni a homályból.
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Utazás az utolsó napi szentek között

Hinckley elnök nem szerette az utazás fáradalmait, azonban vágya, 
hogy szolgáljon az utolsó napi szentek között, erősebb volt annál a 
vágyánál, hogy otthon maradjon. Azt mondta: „arra vágyom, hogy 
elmenjek népünk közé, és kifejezzem nagyrabecsülésemet és báto-
rításomat, valamint bizonyságot tegyek az Úr munkájának isteni vol-
táról.” 67 Igazgatása elején ezt a megjegyzést tette: „Eltökéltem, hogy 
amíg van erőm, addig itthon és külhonban is kimegyek az emberek 
közé. […] Addig szándékozom mozgásban maradni, amíg csak tudok. 
Szeretnék elvegyülni az emberek között, akiket szeretek.” 68

Az egyház elnökeként végzett szolgálata során az Amerikai Egye-
sült Államokon belül is sokat utazott, és 90- nél több látogatást tett az 
Egyesült Államokon kívüli országokban. Összességében bő másfél 
millió kilométert tett meg az egyház elnökeként, a világ minden 
részén találkozva a szentekkel.69

Voltak olyan területek, ahol az embereknek még annál is nagyobb 
erőfeszítést kellett tenni azért, hogy láthassák, mint amekkorát ő 
tett, hogy láthassa őket. 1996- ban például Hinckley nőtestvérrel 
együtt ellátogatott a Fülöp- szigetekre, ahol az egyház tagsága már 

Hinckley elnök szeretett „itthon és külhonban is kime[nni] az emberek közé”.



30

g o r d o n  B .  H i n c K l e y  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

meghaladta a 370 000 főt. Hinckley elnök és Hinckley nőtestvér 
beszéde egyik este a manilai Araneta Kolosszeumban tartott gyű-
lésre volt betervezve. A kolosszeum a délután közepére „annyira 
megtelt, ami már meghaladta a befogadóképességét. Már reggel 7 
órakor elkezdtek kialakulni a sorok – egy olyan gyűlésre, melynek 
kezdete tizenkét órával odébb volt! A hivatalos számadatok szerint 
mintegy 35 ezer egyháztag zsúfolódott be a kolosszeum 25 ezer 
ülésére, a folyosókra és az előcsarnokokba. A szentek közül sokan 
húsz órát utaztak hajóval és busszal, hogy Manilába érjenek. Voltak, 
akik számára az utazás költsége több hónapnyi fizetést tett ki. […]

Amikor Hinckley elnökhöz eljutott a hír, hogy a kolosszeum megtelt, 
és az épületfelelős azt kérdezi, el tudják- e kezdeni korábban a gyűlést, 
azonnal azt mondta: »Menjünk!« Hinckley nőtestvérrel együtt beléptek 
a hatalmas arénába. […] Mintha jelzést kaptak volna, az egybegyűltek 
önkéntelenül felálltak, tapsoltak, majd énekelni kezdték a Prófétánkat 
köszönjük, Atyánk című himnusz egy érzelemdús változatát.«” 70

Tudván, hogy ő és fivérei nem tudnak elmenni mindenhova, 
ahová szeretnének, Hinckley elnök élen járt a műszaki eszközök 
arra történő felhasználásában, hogy világszerte oktassa a vezetőket. 
Műholdas megoldásokat használva világméretű vezetőképző közvetí-
tések felett elnökölt, melyek közül az elsőt 2003 januárjában tartották.

lelki és világi igazságok tanulásának és 
tanításának fontosságát hangsúlyozva

Hinckley elnök azt mondta: „Egyikünk sem …tud eleget. A tanu-
lási folyamat vég nélküli folyamat. Olvasnunk kell, megfigyeléseket 
kell tennünk, be kell építenünk a tanultakat, és elmélkednünk kell 
mindazon, amit elménk elé tárunk.” 71 Azt is mondta: „A hatékony 
tanítás a vezetés lényege az egyházban. Az örök élet csak akkor jön 
el, amikor a férfiakat és a nőket olyan eredményesen tanítják, hogy 
azok megváltoztatják és megfegyelmezik életüket. Nem lehet őket 
igazlelkűségre, vagy a mennybe kényszeríteni. Vezetni kell őket, és 
ez tanítást jelent.” 72

Hinckley elnök világszerte több lelki táplálékot kívánt nyújtani 
az utolsó napi szenteknek. 1995- ben lelkesen jóváhagyott egy új 
könyvsorozat kiadására vonatkozó tervet, mely evangéliumi könyv-
tárként szolgál majd az egyháztagok számára. Az egyház hamarosan 
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hozzálátott ennek a sorozatnak a kiadásához Az egyház elnökeinek 
tanításai néven, melyhez ez a könyv is tartozik.

Hinckley elnök számára a világi tanulás is fontos volt. Aggódott 
a világ szegénység sújtotta területein élő egyháztagokért, akik nem 
engedhetik meg maguknak a továbbtanulást vagy a szakmai képzést. 
Iskolák és képzés hiányában legtöbbjük szegény marad. A 2001. ápri-
lisi általános konferencia papsági ülésén azt mondta Hinckley elnök:

„A helyzet javítása érdekében tett erőfeszítésként egy tervet javas-
lunk; egy tervet, melyet hitünk szerint az Úr sugalmazott. Az egyház 
létrehoz egy pénzalapot, nagyrészt olyan hithű utolsó napi szentek 
hozzájárulásaiból, akik eddig adakoztak erre vagy ezután fognak. 
Mélységesen hálásak vagyunk nekik. …Állandó Oktatási Alapnak 
fogjuk hívni.” 73

Hinckley elnök elmagyarázta, hogy a program kedvezményezettjei 
iskolára vagy szakmai képzésre kölcsönöket kapnak az egyháztagok 
által adományozott pénzekből. Iskoláik vagy képzésük befejezése 
után elvárják tőlük a kölcsönök visszafizetését, hogy a pénzalapo-
kat mások megsegítésére is fel lehessen használni. Hinckley elnök 
azt is elmagyarázta, hogy az Állandó Oktatási Alap az egyház által 
az 1800- as években alapított, a rászoruló szentek Sionba történő 
kivándorlását segítő „Állandó Kivándorlási Alap mintájára, hasonló 
elvekre” fog épülni.74

Az utolsó napi szentek hat hónap leforgása alatt dollárok milli-
óit adományozták az Állandó Oktatási Alapnak.75 Egy évvel a terv 
ismertetése után Hinckley elnök a következő bejelentést tette: „…ez 
a törekvés most már szilárd alapokon nyugszik. […] Fiatal férfiaknak 
és nőknek, akik a világ hátrányos helyzetben lévő részein élnek, a 
fiataloknak, akik többnyire visszatért misszionáriusok, most részük 
lehet jó oktatásban, mely kiemeli őket a szegénység mocsarából, 
melyben az előttük járó nemzedékek küszködtek.” 76 Ez a program 
továbbra is megáldja az utolsó napi szenteket, azokat is, akik kapnak, 
és azokat is, akik adnak.

Bizonyságot téve a házasság és a család szentségéről

Az 1995. szeptember 23- án tartott általános segítőegyleti gyűlésen 
azt mondta Hinckley elnök:
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„Oly sok álokoskodást adnak el igazságként, oly sok megtévesz-
tés uralkodik a normák és értékek terén, és olyannyira kezdi lassan 
bemocskolni a világot a kísértés és csábítás, hogy mi úgy érezzük, 
óva kell intenünk és figyelmeztetnünk kell. Ennek elősegítéseként 
mi, az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Tanácsa, most egy kiált-
ványt adunk ki az egyháznak és a világnak, a családhoz kapcsolódó 
olyan normák, tanok és szokások kijelentése és megerősítése végett, 
amelyeket ezen egyház prófétái, látnokai és kinyilatkoztatói annak 
egész történelme folyamán mindig is kijelentettek.” 77

E bevezető sorok után Hinckley elnök felolvasta, nagyközön-
ség előtt ekkor először, A család: Kiáltvány a világhoz elnevezésű 
dokumentumot.

A házasság és a család szentsége állandóan visszatérő témája volt 
Hinckley elnök tanításainak. Mindenféle bántalmazást elítélt, és arra 
buzdította a szülőket és a gyermekeket, hogy legyenek egymással 
türelmesek, szeressék egymást, tanítsák egymást, és szolgálják egy-
mást. Egy 1999. február 11- i keltezésű levélben ő és tanácsosai az 
Első Elnökségben azt mondták:

„azt tanácsoljuk a szülőknek és a gyermekeknek, hogy helyezzék 
életükben a legelső helyre a családi imát, a családi esteket, az evangélium 

tanulmányozását és tanítását, valamint a tartalmas családi tevékenységeket.”
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„Felszólítjuk a szülőket, hogy a legnagyobb igyekezetükkel tanít-
sák meg a gyermekeiknek az evangéliumi tantételeket, és azok 
szellemében neveljék fel őket, mert azok fogják közel tartani őket 
az egyházhoz. Az otthon az igazlelkű élet alapja, és semmi más esz-
köz nem helyettesítheti vagy töltheti be azon elsőrendű fontosságú 
feladatait, hogy előbbre vigye ezt az Istentől kapott felelősségét.

Azt tanácsoljuk a szülőknek és a gyermekeknek, hogy életükben 
helyezzék az első helyre a családi imát, a családi esteket, az evan-
gélium tanulmányozását és tanítását, valamint a tartalmas családi 
tevékenységeket. Legyenek bármily méltóak és helyénvalóak az egyéb 
kötelezettségek vagy tevékenységek, nem engedhető meg, hogy 
elmozdítsák a helyükről azokat az Isten által kijelölt kötelességeket, 
amelyeket csak a szülők és a családok végezhetnek el megfelelően.” 78

Új megtértek felkarolása

Hinckley elnök örömmel szemlélte, hogy az emberek nagy szám-
ban csatlakoznak az egyházhoz, de aggódott a számok mögött rejlő 
egyének miatt. Még az igazgatása elején azt mondta:

„A megtértek állandóan növekvő száma miatt egyre nagyobb 
erőfeszítéseket kell tennünk, hogy támogassuk őket útjuk megtalá-
lásában. Mindegyiküknek három dologra van szüksége: egy barátra, 
egy feladatra és arra, hogy »Isten jó szavával táplálják« (Moró. 6:4). 
A mi kötelességünk és lehetőségünk e dolgok biztosítása.” 79

Az új megtértek megerősítése állandóan visszatérő témája volt 
Hinckley elnöknek. Jeffrey R. Holland elder a következőképp szá-
molt be arról, hogy mi módon hangsúlyozta ezt a témát: „Szemében 
huncut csillogással, egyik kezével az előtte álló asztalra csapva azt 
mondta nemrég a Tizenketteknek: »Fivérek! Ha életem véget ér, és 
a temetési szertartásom a vége felé közeledik, felemelkedem, ahogy 
elmegyek, aztán belenézek mindannyiótok szemébe, és megkérdem: 
‘Hogy állunk a megtérek megtartásával?’«” 80

templomépítés

1910- ben, amikor Hinckley elnök megszületett, 4 működő templom 
volt a világban, és mindegyik Utah állam területén. 1961- re, amikor 
apostollá rendelték, ez a szám 12- re emelkedett. Ez az előrelépés jelen-
tős volt, de Hinckley elder gyakran aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 
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világszerte sokan korlátozottan férnek hozzá a templomi áldásokhoz. 
1973- ban, míg az egyház templomi bizottságának elnökeként szolgált, 
azt írta a naplójába: „Az egyház [sok kisebb] templomot is építhetne 
annak árából, amibe a[z akkor építés alatt álló] Washington templom 
került. Ez inkább a templomokat vinné közelebb az emberekhez, hogy 
ne nekik kelljen nagy távolságokat megtenni azokhoz.” 81

Amikor 1995- ben az egyház elnökeként támogatták, a működő 
templomok száma már 47- re emelkedett, de még mindig erősen 
vágyott további templomokra. Azt mondta: „Módfelett vágyom arra, 
hogy mindenhol legyen templom, ahol csak szükség van rá, hogy 
népünk, bárhol legyenek is, túlságosan nagy áldozathozatal nélkül 
is elmehessen az Úr házába, saját szertartásaiért, és annak lehetősé-
géért, hogy helyettes általi munkát végezzen a halottakért.” 82

Az 1997. októberi általános konferencián Hinckley elnök törté-
nelmi bejelentést tett: az egyház kisebb templomokat kezd el épí-
teni szerte a világon.83 Később azt mondta: „A kisebb templomok 
elképzelése hitem szerint közvetlen kinyilatkoztatásként érkezett.” 84 

Hinckley elnök habarcsot ken a kövek közé az illinois- i nauvoo 
templom felszentelését megelőző fedőkő szertartáson 2002- ben
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1998- ban bejelentette, hogy a már tervezés vagy építés alatt álló 
templomokon felül még 30 kisebb templommal együtt „összesen 47 
templomunk lesz még azon az 51- en felül, amelyek már működnek.” 
A hallgatóság örömére Hinckley elnök még hozzátette: „azt hiszem, 
jobb, ha teszünk hozzá még kettőt, s számukat kerek százra növeljük 
ennek az évszázadnak a végére, amikorra kétezer év telik el »a mi 
Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus testben történő eljövetele óta« 
(T&Sz 20:1).” Majd azt ígérte, hogy „még többre is sor kerül majd.” 85

2000. október 1- jén Hinckley elnök felszentelte a Massachusettsi 
Boston templomot, a 100. működő templomot. Még a 2000. év vége 
előtt további két templomot szentelt fel. Amikor 2008- ban elhunyt, az 
egyháznak 124 működő temploma volt, és további 13- nak bejelentették 
az építését. Hinckley elnök részt vett ezek legtöbbjének a tervezésében 
és kivitelezésében, ő maga 85- öt szentelt fel, és 13- at szentelt újra (ezek 
közül 8 már korábban általa felszentelt templom újraszentelése volt).

a Konferenciaközpont

Az 1995. októberi általános konferencián Hinckley elnök utalt egy 
elképzelésre, mely már egy ideje foglalkoztatja. A Templom téren talál-
ható Tabernákulumban tartva beszédét azt mondta: „Úgy tűnik, mintha 
ez a nagyszerű Tabernákulum minden évben egyre csak zsugorodna. 
Vannak olyan regionális konferenciák, amelyeken sokkal nagyobb cso-
portokban gyűlünk össze egy fedél alatt.” 86 Az 1996. áprilisi általános 
konferencián Hinckley elnök többet is elárult erről az elképzelésről:

„Sajnálom, hogy sokan, akik itt szerettek volna lenni velünk a 
Tabernákulumban, nem tudtak bejönni. Nagyon sokan vannak kint 
az épület környékén. Ebben az egyedi és figyelemre méltó csarnok-
ban, melyet úttörő őseink építettek és szenteltek fel arra, hogy az 
Úrnak hódoljunk benne, kényelmesen mintegy hatezer ember tud 
leülni. Néhányan, akik két órán keresztül ültök ezeken a kemény 
padokon, talán megkérdőjelezitek a kényelmesen jelzőt.

Fáj a szívem azokért, akik szerettek volna bejönni, de nem fér-
tek el. Nagyjából egy évvel ezelőtt felvetettem a fivéreknek, hogy 
talán eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, 
hogy építsünk egy másik hódolatra szentelt házat, mely sokkal 
nagyobb, és háromszor vagy négyszer annyi ember is elfér benne, 
mint amennyit ebben az épületben le tudunk ültetni.” 87
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1997. július 24- én, a pionírok Sóstó- völgybe érkezésének 150. 
évfordulóján a Templom tértől északra található telken sor került a 
Konferenciaközpontnak nevezendő új épület helyén található talaj 
feltörésére. Szűk három évvel később, 2000 áprilisában itt kerültek 
megrendezésre az általános konferencia első ülései, bár az épület 
még nem volt teljesen készen. Hinckley elnök a 2000. októberi általá-
nos konferencián szentelte fel a Konferenciaközpontot. A felszentelő 
ima elmondása előtt odaállt a saját kertjében általa felnevelt fekete 
diófából készült szószékhez, és azt mondta:

„Ma felszenteljük ezt, olyan házként, melyben Istennek, az Örök-
kévaló Atyának, valamint az Ő Egyszülött Fiának, az Úr Jézus Krisz-
tusnak hódolunk. Reméljük, és imádkozunk, hogy erről a szószékről 
a tanúbizonyság és tan, az élő Istenbe vetett hit, és Megváltónk 
nagyszerű engesztelő áldozatáért érzett hála még sok kijelentése 
hangzik majd el.” 88

a Konferenciaközpont, melyet a 2000. októberi általános 
konferencián szentelt fel Hinckley elnök
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Bizonyság Jézus Krisztusról

2000. január 1- jén Hinckley elnök, tanácsosai az Első Elnökségben, 
valamint a Tizenkét Apostol Kvóruma kiadott egy kiáltványt, ezzel a 
címmel: Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága. A Szabadítóról azt 
mondták: „Senki más nem volt hasonlóan mély hatással mindazokra, 
akik a földön éltek, és akik még ezután fognak élni.” 89

És senki nem volt hasonlóan mély hatással Gordon B. Hinckley 
elnök életére sem. Bő 46 éven keresztül szolgált Jézus Krisztus 
nevének különleges tanújaként. Néhány hónappal azután, hogy ő 
és fivérei kiadták Az élő Krisztus című dokumentumot, Hinckley 
elnök az utolsó napi szentek elé állt és azt mondta: „…mindazon 
dolgok közül, melyekért ezen a reggelen hálát érzek, az egyik kivált-
képpen kiemelkedik. Ez pedig az élő bizonyság Jézus Krisztusról, 
a Mindenható Isten Fiáról, a Békesség Fejedelméről, a Szentről.” 90

Próbatételek és remény

A 2004. áprilisi általános konferencia végén Hinckley elnök azt 
mondta: „…megengedek magamnak pár személyes gondolatot. 
Néhányan talán észrevettétek, hogy nincsen itt Hinckley nőtestvér. 
Mióta 46 évvel ezelőtt általános felhatalmazott lettem, ez az első 
alkalom, hogy hiányzik az általános konferenciáról. …[ Januárban 
Afrikából] hazafelé tartottunk, amikor a kimerültségtől összeesett. 
Azóta is nehezen viseli magát. […] Azt hiszem, a homok lassan 
lepereg, és nem nagyon tudjuk, hogy lehetne az órát megfordítani.

Borús időszak ez számomra. Ebben a hónapban lesz a 67. házas-
sági évfordulónk. Ő öt tehetséges és jó képességű gyermekünk 
édesanyja, valamint 25 unokánk és egyre nagyobb számú déduno-
kánk nagymamája. Egymás mellett haladtunk mindezen évek alatt, 
egyenrangú felekként és társakként viharban és napsütésben egya-
ránt. Messzi vidékeken osztotta meg bizonyságát erről a munkáról, 
mindenütt szeretetet, bátorítást és hitet sugározva, bárhová is ment.” 91

Két nappal később, április 6- án Marjorie Pay Hinckley elhunyt. 
Hinckley elnökkel milliók gyászoltak, akik szerették a feleségét 
annak törődő szívéért, fürge humoráért és szilárd hitéért. Hinckley 
elnök hálás volt a szerte a világból özönlő, támogatást és szere-
tetet kifejező levelekért. Ezek, mondta, „némiképp bearanyozták 
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vigaszukkal a gyász idejét.” 92 Sokan járultak hozzá Hinckley nőtestvér 
nevében az Állandó Oktatási Alaphoz.

Bármennyire is nehéz volt számára Marjorie elvesztése, Hinckley 
elnök folytatta az egyház munkáját, bár a saját egészsége is némileg 
megromlott. Elkezdett hordani magával egy botot. Időnként arra 
használta, hogy rátámaszkodjon, de inkább arra, hogy integessen 
az egyháztagoknak. Thomas S. Monson felidézett egy beszélgetést 
Hinckley elnök orvosával, aki aggódott amiatt, amire Hinckley elnök 
használja – és amire nem használja – a botját. Az orvos azt mond-
ta: „Végképp nem akarjuk, hogy elessen és eltörje a csípőjét, vagy 
valami még rosszabb történjen. Ám ehelyett összevissza hadonászik 
vele, nem is használja, amikor jár. Mondja meg neki, hogy a botot 
az orvosa írta fel számára, és arra kellene használnia, amire való!” 
Monson elnök így felelt: „Doktor úr, én Hinckley elnök tanácsosa 
vagyok. Ön az orvosa, mondja meg neki Ön!” 93

2006 elején, 95 éves korában Hinckley elnöknél rákot diagnosz-
tizáltak. Annak az évnek az októberi általános konferenciáján azt 
mondta: „Az Úr megengedte, hogy éljek. Nem tudom, meddig. De 
bármennyi ideig is maradjak, továbbra is a tőlem telhető legjobb 
módon fogom ellátni a feladatomat. […] Jól érzem magam; viszony-
lag jó egészségnek örvendek. Amikor azonban eljön az ideje, hogy 
felváltson az utódom, akkor az átmenet zökkenőmentesen fog zaj-
lani, Annak az akarata szerint, akié ez az egyház.” 94

Egy évvel később, 2007 októberében Hinckley elnök e szavakkal 
zárta utolsó általános konferenciai beszédét: „Örömmel várjuk, hogy 
újra találkozzunk jövő áprilisban. Már 97 éves vagyok, de remélem 
én is itt leszek. Addig is a menny áldásai nyugodjanak rajtatok, ez a 
mi alázatos és őszinte imánk, a mi Megváltónk, vagyis az Úr Jézus 
Krisztus nevében, ámen.” 95

Hinckley elnök és Hinckley nőtestvér leánya, Virginia, Hinckley 
elnök „élete csúcskövét jelentő” éveinek nevezte a Hinckley nőtest-
vér halála utáni négy évet. Azután felidézte a 2008. január 20- án, 
egy héttel a halála előtt, Salt Lake Cityben egy felújított kápolna 
felszentelésekor elmondott imáját:

„Ebben az imában nagyon szokatlan módon imádkozott az Úrhoz 
önmagáért, mint prófétáért. Hálával így szólt: »Joseph Smith napjai-
tól kezdve egészen mostanáig mindig választottál és kijelöltél egy 
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prófétát ennek a népnek. Köszönjük Neked, és arra kérünk Téged, 
hogy vigasztald meg és támogasd őt, áldd meg a szükségletei és a 
Te hatalmas céljaid szerint!«” 96

2008. január 24- én, csütörtökön, Hinckley elnök életében először 
úgy érezte, hogy nem tud részt venni a fivéreivel tartott heti templomi 
gyűlésen. Az ezt követő vasárnapon, január 27- én, Monson elnök – 
Henry B. Eyring elnök és Boyd K. Packer elnök segítségével – papsági 
áldást adott neki. Aznap később Gordon B. Hinckley elnök csendben 
elhunyt az otthonában, öt gyermeke és házastársaik körében.

Néhány nappal később ezrek rótták le tiszteletüket, miközben 
elvonultak Hinckley elnök koporsója előtt, a Konferenciaközpontban 
található próféták csarnokában tartott ravatalozáskor. Más egyházak 
vezetői, kormányzati és üzleti vezetők is részvétüket nyilvánították, 
és kifejezték hálájukat Hinckley elnök hatása és tanításai iránt.

A temetési szertartást a Konferenciaközpontban tartották, és világ-
szerte közvetítették egyházi épületekbe. A gyűlés részeként a Taber-
nákulum kórus elénekelt egy új himnuszt, Mi ez, amit az emberek 
halálnak neveznek címmel. A himnusz szövegét Hinckley elnök 
írta – utolsó tanúbizonyságként Jézus Krisztusról a barátainak, akik 
prófétaként tekintettek rá:

Mi ez, amit az emberek halálnak neveznek,
Az éjszakai csendes elmúlás?
Ez nem a vég, hanem a kezdet,
Egy jobb világ, nagyobb világosság.
Ó, Isten, érintsd meg fájó szívemet,
Csitítsd le a bennem motoszkáló félelmet.
A tiszta remény és az igaz hit,
Adjon erőt és törölje le könnyeimet.
Nincs halál, csak változás van
Ez lett a győzelem jutalma;
Ajándék attól, aki mindenkit szeretett,
A Szent Báránytól, aki az Isten Fia.97
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Az evangélium visszaállítása 
– egy fényesebb nap hajnala

„Ezt a dicsőséges evangéliumot az vezette be, hogy 
az Atya és a Fiú megjelentek az ifjú Josephnek.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley elnök egész életében mély tiszteletet érzett 
az evangélium visszaállításában részt vevő személyek és helyszínek 
iránt. Különösen hálás volt Joseph Smithért és az ő visszaállításban 
játszott szerepéért, és elmondása szerint egyre inkább feszítette őt 
annak vágya, hogy bizonyságot tegyen „az Úr isteni mivoltáról és 
Joseph Smith próféta küldetéséről”.1

1935- ben Gordon angliai missziójából hazafelé más visszaté-
rő misszionáriusok társaságában ellátogatott a szent ligetbe és a 
Kumóra- dombhoz. A carthage- i fogháznál is megálltak, ahol Joseph 
próféta és Hyrum Smith annak idején vértanúhalált halt. Bejárták 
annak a Nauvoonak a poros utcáit, amelyet mocsárvidékből változ-
tattak csodaszép várossá a számkivetett szentek. Ezeken a helyeken, 
majd a nyugatra, Salt Lake Citybe vezető pionír útvonalon járva 
Gordon elméjébe minden bizonnyal befészkelték magukat a korai 
szentek próbatételeinek és diadalainak emlékei.

A rákövetkező évtizedek során Gordon B. Hinckley még sokszor 
visszatért a visszaállítás e szent helyszíneire. 2000. december 3- án, az 
Első Elnökség karácsonyi áhítatán ezt a személyes élményét osztotta 
meg a szent ligetben tett egyik látogatásról:

„Évekkel ezelőtt megbízást kaptam, hogy menjek el a New York- i 
Rochester Cövek konferenciájára. Szombaton így szóltam a társasá-
gomban lévő fivérekhez: »Keljünk fel korán, vasárnap kora reggel, 
és a konferencia előtt menjünk el a szent ligetbe!« Mind beleegyez-
tek. Tehát ezen a tavaszi sabbaton a misszióelnök, a cövekelnök, 
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az első látomással kezdődött „az utolsó fejezet annak hosszú krónikájában, 
hogy mi mindent cselekedett isten a földön élő férfiakkal és nőkkel”.
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a regionális képviselő és jómagam már egészen korán lementünk 
Palmyrába és besétáltunk a ligetbe. Senki más nem volt ott. Békés 
volt és csodaszép. Előző éjszaka esett az eső. A fákon apró, friss 
zöld levelek sarjadtak.

Halkan beszélgettünk egymással. Letérdeltünk a nedves földre 
és imádkoztunk. Hallható szó nem ütötte meg a fülünket, látomást 
nem láttunk, de valamilyen meghatározhatatlan módon mindannyi-
unk elméjében elhangzott az, hogy bizony, itt pontosan úgy történt 
minden, ahogy azt Joseph elmesélte. Itt volt az, hogy Isten, a mi 
Örökkévaló Atyánk, és az Ő Szeretett Fia, a feltámadt Jézus Krisztus 
megjelentek a 14 éves fiúnak és szóltak hozzá. Megpihent rajta az Ő 
páratlan világosságuk, és elmondták neki, hogy mit tegyen.

Ez a magasztos esemény, az első látomás vonta fel a függönyt 
Krisztus egyházának a földre történő visszaállítása előtt. Sötét vadon-
ból, zord letűnt korokból bukkant fel az egyház, az új nap dicső 
hajnalának beköszöntével. Ezt követte a Mormon könyve, az Úr 
Jézus Krisztus másik tanúbizonyságaként, akinek szent, legfelsőbb 
papsága vissza lett állítva azok keze által, akik az ősi időkben visel-
ték. A Prófétára és társaira kulcsok és hatalmak ruháztattak. Az ősi 
egyház újra megjelent a földön, a korábbi adományozási korszakok 
összes áldásával, hatalmával, tanával, kulcsával és tantételével. Ez 
[Krisztus] egyháza. Az Ő nevét viseli. Az Ő papsága irányítja. Nincs 
más név az ég alatt, mely által az ember megszabadíttatna. Joseph 
Smith… lett az Ő nagy tanúságtevője.” 2

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A Szabadító halála után az Őáltala megalapított 
egyház hitehagyásba sodródott.

[ Jézus Krisztus] volt és maradt az emberi történelem nagyszerű köz-
ponti alakja, az egész emberiség időinek és alkalmainak csúcspontja.

Halála előtt elrendelte az apostolait, akik később egy ideig 
továbbvitték a munkát, és ekkor alapíttatott meg az Ő egyháza.3

A Szabadító halála után az Őáltala megalapított egyház hiteha-
gyásba sodródott. Beteljesedtek Ésaiás szavai, aki ezt mondta: „A 
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föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a 
rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget” (Ésaiás 24:5).4

Pál levelei azért könyörögtek, hogy Krisztus követői legyenek 
erősek, mert különben a gonosz karmai közé kerülnek. A hitehagyás 
lelkülete azonban végül mégiscsak győzött.5

Évszázadok teltek el. A sötétség felhője árnyékolta be a földet. 
Ésaiás így írt erről: „Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a 
népeket” (Ésa. 60:2).

A fosztogatás és a szenvedés évszaka volt ez, melyet hosszú és 
véres háborúk jeleztek…, a reménytelenség kora, az urak és job-
bágyok ideje.

Eltelt az első ezer év, és beköszöntött a második évezred, melynek 
első századai folytatták az addigiakat. Félelemmel és szenvedéssel 
terhes időszak volt.6

2
A reneszánsz és a reformáció segített előkészíteni 

az utat az evangélium visszaállításához.

A sötétség e hosszú évszakában valahogy gyertya gyúlt. A rene-
szánsz kora meghozta a tanulás, a művészet és a tudomány virág-
zását. Mozgolódni kezdtek olyan nemes lelkű és bátor emberek, 
akik a mennyre tekintettek, elismerve Istent és az Ő szent Fiát. Ezt 
mi reformációként emlegetjük.7

Reformerek dolgoztak [a keresztény] egyház átalakításán, neveze-
tesen olyan személyiségek, mint Luther Márton, Melanchthon, Husz, 
Zwingli és Tyndale. Nagyon bátor emberek voltak, és némelyikük 
kegyetlen halált szenvedett hitelveiért. Reformációért kiáltva meg-
született a protestantizmus. Amikor ez a reformáció nem valósult 
meg, a reformerek megszervezték saját egyházaikat. Ezt papsági 
felhatalmazás nélkül tették. Egyetlen vágyuk az volt, hogy megta-
lálják a megfelelő módját annak, hogy úgy hódolhassanak Istennek, 
ahogyan szerintük kell.

Míg ez a hatalmas izgalom átfutott a keresztény világon, közben 
politikai erők is munkálkodtak. Sor került az amerikai függetlenségi 
háborúra, egy olyan nemzet megszületését eredményezve, melynek 
alkotmánya kimondja, hogy a kormányzat nem nyúlhat bele mohó 
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kezével vallási kérdésekbe. Új nap hajnala virradt, dicsőséges napé. 
Itt [az Egyesült Államokban] már nem volt többé államvallás. Egyik 
vallást sem részesítették előnyben a másikkal szemben.

A sötétség, fájdalom és küszködés évszázadai után megérett az 
idő az evangélium visszaállítására. Az ősi próféták már szóltak erről 
a rég várt napról.

A múlt történelme teljes egészében erre az időszakra volt kihe-
gyezve. Eljöttek és elmúltak a szenvedéssel és reménnyel telt évszá-
zadok. A nemzetek Mindenható Bírája, az Élő Isten úgy döntött, hogy 
elérkeztek a próféták által emlegetett  idők. Dániel megjósolt egy 
követ, mely kéz érintése nélkül szakadt le a hegyről, és amelyből 
nagy hegy lett, és betöltötte az egész földet [lásd Dániel 2:35, 44].8

3
A visszaállítást az vezette be, hogy az Atya 

és a Fiú megjelentek Joseph Smithnek.

Miután sok nemzedék járt már a földön – sokan közülük viszály-
kodás, gyűlölet, sötétség és gonoszság közepette – elérkezett a 
visszaállítás nagyszerű, új napja. Ezt a dicsőséges evangéliumot az 
vezette be, hogy az Atya és a Fiú megjelentek az ifjú Josephnek.9

Mily rendkívüli volt az a látomás 1820- ban, amikor Joseph az 
erdőben imádkozott, és megjelent előtte az Atya és a Fiú. Az egyikük 
szólt hozzá, a nevén szólította, és a másikra mutatva ezt mondta: „Ez 
az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” ( Joseph Smith története 1:17).

Semmi ehhez fogható nem történt még azelőtt.  Elgondolkodha-
tunk, vajon miért van akkora jelentősége annak, hogy az Atya és a 
Fiú mindketten megjelentek. Úgy vélem, azért, mert az idők teljes-
ségének adományozási korszakát, az evangélium utolsó és végső 
adományozási korszakát vezették be, amikor egybegyűjtik az összes 
korábbi adományozási korszak alkotóelemeit. Ezzel megkezdődött 
az utolsó fejezet annak hosszú krónikájában, hogy mi mindent cse-
lekedett Isten a földön élő férfiakkal és nőkkel.10

Minden olyan kijelentés, melyet isteni felhatalmazásról teszünk, 
minden olyan igazság, melyet e munka érvényességével kapcsolat-
ban kimondunk, az ifjú próféta első látomásában gyökerezik. Enél-
kül nem nagyon lenne mondanivalónk. Ez volt az idők teljessége 
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adományozási korszaka elé húzott függöny nagyszerű felemelkedé-
se, amikor Isten megígérte, hogy a korábbi adományozási korszakok 
összes hatalmát, ajándékát és áldását visszaállítja.11

4
Papsági felhatalmazás és kulcsok állíttattak vissza.

Az ároni papság visszaállításakor a feltámadt Keresztelő János 
kezét Joseph Smith és Oliver Cowdery fejére helyezte, és azt mondta: 
„Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom Áron papságát, 
amely rendelkezik az angyalok szolgálattételének, és a bűnbánat 
evangéliumának, és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő 
keresztelésnek a kulcsaival” (T&Sz 13:1).12

Ezt Péter, Jakab és János, az Úr Jézus Krisztus apostolainak láto-
gatása követte, akik Josephre és Oliver Cowderyre ruházták a mel-
kisédeki papságot, melyet az Úr még életében ruházott rá ezekre 
az apostolokra.13

[A Szabadító] három apostol[a] – Péter, Jakab és János – megje-
lent Josephnek és Olivernek, valahol a Susquehanna- folyó menti 

a visszaállítás részeként visszaállíttatott a földre a 
melkisédeki papság felhatalmazása és kulcsai.
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„vadonban” (lásd T&Sz 128:20). A fejükre tették a kezüket, és rájuk 
ruházták ezt a szent felhatalmazást. […]

A papságomat egyenes vonalon vissza tudom vezetni erre az 
eseményre, az alábbiak szerint. Engem David O. McKay rendelt el; 
akit Joseph F. Smith rendelt el; akit Brigham Young rendelt el; akit 
a három tanú rendelt el; akiket ifj. Joseph Smith és Oliver Cowdery 
rendeltek el; akiket Péter, Jakab és János rendeltek el; akiket az Úr 
Jézus Krisztus rendelt el.

[Minden egyes melkisédekipapság- viselőhöz] hasonlóképpen 
jutott el. Ti, ezt a papságot viselő fivérek, szintén egyenes ágon 
kaptátok meg, Péter, Jakab és János adományozásából.14

5
Joseph Smithen keresztül az Úr olyan 
igazságokat nyilatkoztatott ki, melyek 

megkülönböztetnek minket a többi egyháztól.

Engedjétek meg, hogy pár tant és gyakorlatot a sok közül meg-
osszak veletek, melyek megkülönböztetnek minket az összes többi 
egyháztól, és amelyeket a fiatal próféta kinyilatkoztatás által kapott. 
Ismeritek ezeket, de nem árt átismételni őket és elgondolkodni rajtuk.

az istenség

Ezek közül… az első maga Isten és az Ő Szeretett Fia, a feltámadt 
Jézus Krisztus megnyilatkozása. Megítélésem szerint az Istenség 
eme hatalmas láthatóvá válása a legnagyobb esemény az idők dele, 
Urunk születése, élete, halála és feltámadása óta.

Semmilyen ezzel egyenértékű eseményről nincs feljegyzésünk.

Évszázadokon keresztül az emberek összegyűltek, hogy az 
Istenség természetéről vitatkozzanak. Konstantin 325- ben tudósok 
különféle csoportjait hívta össze Niceában. Két hónapos keserves 
vita után megegyeztek az Istenség pontos meghatározásában, mely 
nemzedékek óta a kereszténység alapvető tanát képezi.

Javaslom, hogy olvassátok el ezt a meghatározást és hasonlítsátok 
össze a fiatal Joseph állításával. Ő egyszerűen azt mondja, hogy 
Isten ott állt előtte és beszélt hozzá. Joseph látta és hallotta Őt. 
Emberformája volt és anyagból való volt. Mellette állt a feltámadt 
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Úr, egy különálló lény, akit Isten az Ő Szeretett Fiaként mutatott be, 
és akivel Joseph szintén beszélt.

Úgy vélem, hogy eme figyelemre méltó látomás rövid ideje alatt 
Joseph többet tanult az Istenségről, mint a múlt összes tudósa és 
teológusa együttvéve.

Ebben az isteni kinyilatkoztatásban minden kétséget kizáróan meg-
erősítést nyert a tény, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt.

Az Istenségről való eme tudás, mely évszázadokig rejtve volt 
a világ előtt, volt az első és legnagyobb dolog, melyet Isten az Ő 
kiválasztott szolgájának kinyilatkoztatott.15

a mormon könyve a Biblia társaként tesz tanúbizonyságot.

Most egy Isten által kinyilatkoztatott másik fontos dologról is 
szeretnék beszélni.

A keresztény világ a Bibliát Isten szavaként fogadja el. A legtöb-
bünknek azonban fogalma sincs arról, hogy az honnan jött.

A napokban fejeztem be egy híres tudós újonnan megjelent köny-
vének olvasását. Az általa leírt információk alapján úgy tűnik, hogy a 
Biblia különböző könyvei rendszertelen sorrendben lettek összeállít-
va. Néhány esetben az írások hosszú idővel a leírt események után 
készültek. Megkérdezhetnénk: „A Biblia igaz? Tényleg Isten szava?”

Mi erre azt válaszoljuk, hogy igen, amennyiben a fordítása helyes. 
Az elkészítésében benne volt az Úr keze. De a Biblia nem áll egyedül. 
A benne található fontos és figyelemre méltó igazságokról létezik 
egy másik tanúbizonyság is.

A szentírás kijelenti: „Két vagy három tanú vallomása alapján 
megáll minden dolog” (2 Korinthusbeliek 13:1).

A Mormon könyve Isten ajándéka és hatalma által adatott. A por-
ból szól hozzánk, bizonyságot téve Isten Fiáról. Az Ő születéséről, 
szolgálatáról, keresztre feszítéséről és feltámadásáról szól, valamint 
az amerikai kontinensen a Bőség földjén élő hithű embereknek 
való megjelenéséről.

Tapintható, kézzel fogható dolog, amit el lehet olvasni, és próbára 
lehet tenni. Lapjai isteni eredetének ígéretét rejtik. Milliók tették már 
próbára, és igaznak és szent feljegyzésnek találták. […]
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Míg a Biblia az Óvilágról szóló bizonyság, a Mormon Könyve az 
Újvilágról szóló bizonyság. Kéz a kézben jelentik ki, hogy Jézus az 
Atya Fia. […]

Ez a szent könyv, amely a Mindenható kinyilatkoztatásaként ada-
tott, valóban egy másik bizonyság Urunk isteni mivoltáról.16

Papsági felhatalmazás és egyházi szervezet

A papság az Isten nevében történő cselekvésre való felhatalmazás. 
[…] Nemrég egy másik könyvet is olvastam, [mely] az ősi egyház 
hitehagyásáról szól. Ha annak az egyháznak a felhatalmazása elve-
szett, akkor hogyan akarták helyettesíteni?

A papsági felhatalmazás csakis a mennyből jöhetett. Azoknak a 
keze alatt adományoztatott, akik akkor viselték azt, amikor a Sza-
badító a földön járt. […]

Milyen gyönyörű a visszaállítás mintájának kibontakozása, mely 
…1830- ban az egyház megalapításához vezetett. Maga az egyház 
neve is kinyilatkoztatás által adatott. Kinek az egyháza volt? Joseph 

„a mormon könyve… a porból szól hozzánk, bizonyságot téve isten fiáról.”
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Smithé? Oliver Cowderyé? Nem! Jézus Krisztus egyháza, mely ezek-
ben az utolsó napokban visszaállíttatott a földre.17

a család

A prófétának adott egy másik nagyszerű és egyedülálló kinyilat-
koztatás a családok örök életére vonatkozó tervről szólt.

A családot a Mindenható teremtette. Minden kapcsolat legszen-
tebbjét jelképezi. A legkomolyabb kötelezettségek megtestesítője. 
A társadalom legalapvetőbb szervezete.

Isten az Ő prófétájának adott kinyilatkoztatása által adatott az a 
tan és felhatalmazás, mely által a családok nem csak erre az életre, 
hanem az egész örökkévalóságra egymáshoz pecsételtetnek.18

a kisgyermekek ártatlansága

A kisgyermekek ártatlansága egy másik kinyilatkoztatás, melyet 
Isten Joseph prófétán keresztül adott. Az általános gyakorlat az, hogy 
a csecsemőket meg kell keresztelni, hogy ez megszüntesse annak 
hatásait, amit Ádám és Éva bűnének neveznek. A visszaállítás tana 
szerint a keresztelkedés az egyén személyes bűneinek bocsánatára 
szolgál. Isten és az ember közötti szövetséggé válik. Abban a korban 
végzik, amikor valaki már felelősségre vonható és már elég idős ahhoz, 
hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Alámerítéssel történik, 
mely Jézus Krisztus halálát, eltemetését és a feltámadását jelképezi.19

a halottak megváltása

Egy másik kinyilatkoztatott igazsággal folytatnám. Azt mondják, 
hogy Isten nem személyválogató, mégis tudomásom szerint egyet-
len más egyház sem gondoskodott arról, hogy a halál fátylának 
túlsó oldalára jutottak is részesüljenek minden olyan áldásban, mely 
az élőknek kijár. A halottak megszabadításának nagyszerű tana 
egyedülállóvá teszi ezt az egyházat. […] A halottaknak ugyanolyan 
esélyeik vannak, mint az élőknek. A Mindenható az Ő prófétájának 
adott kinyilatkoztatás által újfent milyen csodálatos és dicsőséges 
gondoskodást mutat! 20

isten gyermekeinek természete, célja és lehetőségei

Ki lett nyilatkoztatva az ember örökkévaló természete. Isten fiai 
és leányai vagyunk. Isten a lelkünk Atyja. Már idejövetelünk előtt 
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is éltünk. Személyiséggel rendelkeztünk. Egy mennyei terv szerint 
születtünk erre a földre. Azért vagyunk itt, hogy az Istentől kapott 
önrendelkezésünket használva próbára tegyük érdemességünket. 
Halálunk után tovább fogunk élni. Örök életünk három fázisból áll: 
az első a halandóság előtti létünk, a második a halandó létezésünk, 
a harmadik pedig a halandóság utáni létünk. Halálunkkor elhagy-
juk ezt a világot, és egy fátylon keresztül egy olyan szférába lépük, 
melyre érdemesek vagyunk. Ez is olyan egyedülálló és becses tana 
az egyháznak, amely kinyilatkoztatás által adatott.21

mai kinyilatkoztatás

Ez csak egy rövid összefoglalója annak a hatalmas tudásnak és 
felhatalmazásnak, melyet Isten az Ő prófétájára kitöltött. Van… még 
egy, melyet muszáj megemlítenem. Ez pedig az újkori kinyilatkozta-
tás alapelve. A próféta által írt hittételek egyike így szól:

„Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, 
amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is ki fog nyilat-
koztatni sok nagyszerű és fontos dolgot Isten királyságát illetően” 
(Hittételek 1:9).

Egy növekvő egyháznak, mely ezekben a bonyolult időkben 
terjed a földön, szüksége van a mennyei trónról jövő folyamatos 
kinyilatkoztatásra és irányításra, hogy előre haladhasson.

Az Úr akaratát szüntelenül keresve és imádkozva bizonyságunkat 
tesszük, hogy érkezik útmutatás, hogy érkezik kinyilatkoztatás, és 
hogy az Úr megáldja az Ő egyházát, miközben az a számára elren-
delt ösvényen jár.

Joseph próféta mennyei elhívásának és Isten általa adott kinyilat-
koztatásainak szilárd alapjára építve haladunk előre.22

Tizenötödikként Joseph Smith után a sorban, és a neki adott 
prófétai palástot viselve ünnepélyes bizonyságot teszek arról, hogy 
igaz Joseph Smith próféta beszámolója [a visszaállítás eseményeiről], 
hogy az Atya tanúbizonyságot tett Fiának isteni mivoltáról, hogy a Fiú 
utasításokat adott az ifjú prófétának, és hogy ezt olyan események 
sorozata követte, melyek az egész föld színén „az egyetlen igaz és 
élő egyház” [T&Sz 1:30] megszervezéséhez vezettek.23
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért volt szüksége a világ népének az egyház és Jézus Krisztus 

evangéliuma visszaállítására? (Lásd 1. szakasz.) Hogyan készítette 
elő az Úr az utat az evangélium visszaállításához? (Lásd 2. szakasz.)

• Gondolkodj el Hinckley elnöknek az első látomásáról szóló taní-
tásain (lásd 3. szakasz). Milyen tekintetben volt már rád hatással 
saját bizonyságod az első látomásról?

• Miért volt szükség arra, hogy mennyei hírnökök állítsák 
vissza a papságot? (Lásd 4. szakasz.) Miért fontos az, hogy a 
melkisédekipapság- viselők Jézus Krisztusig vissza tudják vezetni 
a papságukat?

• Nézd át az 5. szakaszban a Joseph Smith prófétához kinyilatkoz-
tatás által érkező igazságok egy részének összefoglalását. Hogyan 
áldották meg ezek az igazságok az életedet? Hogyan segíthetünk 
a gyermekeknek megérteni és értékelni ezeket az igazságokat?

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás 2:1–3; Apostolok cselekedetei 3:19–21; Jelenések 14:6–7; 

2 Nefi 25:17–18; T&Sz 128:19–21

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! [2004]. 18.).

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.
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Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 326.
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„ennek az egyháznak az a küldetése, hogy a népek 
zászlaja legyen és a világ világossága.”
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Népek zászlaja, a 
világ világossága

„Ez egy olyan időszak, amikor erősnek kell lennünk. 
Ideje habozás nélkül haladnunk előre, tudván, hogy 
mi a küldetésünk jelentősége, hatóköre és fontossága.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley nem sokkal azután, hogy hazatért angliai 
missziójából, teljesített egy utolsó olyan feladatot, melyet a misszióel-
nöke, Joseph F. Merrill adott neki. Merrill elnök a Tizenkét Apostol 
Kvórumának is tagja volt, és arra kérte Gordont, hogy tegyen jelentést 
az Első Elnökségnek: Heber J. Grant, ifj. J. Reuben Clark és David O. 
McKay elnököknek. Gordon felvette a kapcsolatot az Első Elnökség 
titkárával és megbeszélt egy időpontot.

Amikor Gordon az Első Elnökség tanácstermébe lépett, Grant 
elnök és tanácsosai szívélyesen üdvözölték, majd Grant elnök így 
szólt: „Hinckley testvér, tizenöt percet kapsz rá, hogy elmondd 
nekünk, mit szeretne tudatni velünk Merrill elder.” Gordon egy óra 
tizenöt perccel később hagyta el a termet. A kapott tizenöt percben 
eléjük tárta a misszióelnöke aggodalmait, hogy a misszionáriusoknak 
jobb nyomtatott anyagokra van szükségük a munkájukhoz. Rövid 
beszámolója kapcsán az Első Elnökség kérdéseket tett fel neki, 
melyek egy órán keresztül tartó beszélgetéshez vezettek.

Feladatának eleget téve Gordon úgy érezte, hogy „most már 
tényleg vége a missziójának, és itt az ideje továbblépni és tervezni 
a jövőt.” Már elvégezte a Utah Egyetem angol szakát, és a New York 
Cityben található Columbia Egyetemen újságírás szakon akarta foly-
tatni a tanulmányait. Azonban két nappal az Első Elnökséggel tartott 
találkozója után olyan telefonhívást kapott, amely megváltoztatta a 
terveit. McKay elnök hívta fel őt, és azt mondta: „Hinckley testvér, 
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tegnap az Elnökség és a Tizenkettek gyűlésén beszéltünk arról, ami 
a veled tartott interjún elhangzott. Az általad felvázolt szükségletek 
kielégítésére létrehoztunk egy, a Tizenkettek hat tagjából álló bizott-
ságot, mely felett Stephen L. Richards elder elnököl. Szeretnénk 
meghívni, hogy gyere és dolgozz ezzel a bizottsággal.” 1

Gordon elfogadta a meghívást, és az egyház újonnan alakuló 
Rádió- , Tájékoztatási-  és Misszionáriusi Kiadványok Bizottságának 
végrehajtó titkára lett. Nem ment el a Columbia Egyetemre, és soha 
nem lett belőle a világ híreiről tudósító újságíró. Ehelyett elkezdte 
egész életén átívelő erőfeszítéseit arra, hogy az evangélium jó híre-
iről tudósítson. Feladatai később kiszélesedtek, amikor általános 
felhatalmazottként szolgált.

Mivel megtanult nehéz helyzetekben is világosan fogalmazni, 
Gordon B. Hinckley gyakran kapott megbízást arra, hogy újságírók 
interjúalanya legyen. Az egyház elnökeként is szívesen látta ezeket 
a lehetőségeket, és saját hozzájárulásával segített Jézus Krisztus 
Egyházát előhozni „a homályból” (T&Sz 1:30). Azt mondta:

„Hiszek abban és bizonyságot is teszek róla, hogy ennek az egy-
háznak az a küldetése, hogy a népek zászlaja legyen és a világ vilá-
gossága. Óriási, mindent magában foglaló megbízást kaptunk, mely 
elől nem hátrálhatunk meg, és nem is fordulhatunk el. Elfogadjuk 
ezt a megbízást és eltökéltek vagyunk, hogy elvégezzük azt, és Isten 
segedelmével meg is tesszük.” 2

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A Dániel látomásában szereplő kőhöz hasonlóan az 
egyház tovább gördül, hogy az egész földet betöltse.

Ez az egyház a még kisfiú Joseph Smith alázatos imájával kez-
dődött, az édesapja tanyáján lévő ligetben.  Abból a rendkívüli 
élményből, amelyet az első látomásnak hívunk, fejlődött ki ez a 
munka… Ez Dániel látomásának beteljesülése, amelyben a hegyről 
kéz érintése nélkül leszakadó kő mindaddig gördül előre, mígnem 
az egész földet betölti (lásd Dániel 2:44–45).3

Amikor az egyházat 1830- ban megszervezték, akkor még csak 
hat tagja volt, [és] csupán egy maréknyi hívő, akik mind egy job-
bára ismeretlen faluban laktak. Mára… Sion cövekjei virágoznak 
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az Egyesült Államok minden egyes államában, Kanada minden 
tartományában, Mexikó minden államában, Közép- Amerika és Dél- 
Amerika összes országában.

Vannak gyülekezeteink a Brit- szigeteken és Európában, ahol az 
évek során ezrek csatlakoztak az egyházhoz. Ez a munka elért a 
balti államokig, illetve le egészen Bulgáriáig, Albániáig és a világ 
azon részének számos más területére. Átível Oroszország hatalmas 
területén. Kiterjed Mongóliába, és Ázsia országain keresztül le a 
Csendes- óceáni- szigetekre, Ausztráliába, Új- Zélandra, Indiába és 
Indonéziába. Virágzik Afrika sok országában is. […]

És ez még csak a kezdet. E munka tovább fog növekedni, virá-
gozni, és elterjed az egész világon.4

2
A korai egyházi vezetők elé prófétai látomás 

tárult az Úr munkájának rendeltetéséről.

1847. július 24- én népünk úttörőinek csoportja megérkezett a 
[Sóstó]- völgybe. Egy előreküldött csapat már egy vagy két napja itt 
volt. Brigham Young szombaton érkezett. Másnap délelőtt és délu-
tán is tartottak sabbatnapi gyűléseket. Nem volt semmilyen épület, 
melyben összegyűlhettek volna. Feltételezem, hogy ennek a júliusi 
vasárnapnak a perzselő hőségében szekerük rúdján ülve, a kere-
keknek támaszkodva hallgatták, amint a Fivérek szóltak hozzájuk. 
A vetési idény a vége felé járt, és óriási, sürgető feladat várt rájuk, 
ha azt akarták, hogy a következő évre kihajtsanak a magok. Young 
elnök azonban arra kérte őket, hogy ne szegjék meg a sabbat napját, 
sem akkor, sem később.

Másnap reggel csoportokra oszlottak, hogy felfedezzék a környé-
ket. Brigham Young, Wilford Woodruff és egy maroknyi társuk a 
táborból indult el. […] Felmásztak egy kupola formájú dombtetőre, 
mely Young elnöknek igen nehezen ment, hiszen nemrég még 
beteg volt.

A fivérek a csúcsról letekintettek a tőlük délre elterülő völgyre. 
Nagyrészt sivár volt, eltekintve a hegyekből a tóba vizet szállító 
patakok mentén található fűzfáktól és kákától. Semmilyen épület 
nem volt, de Brigham Young az előző szombaton már megmondta, 
hogy „ez az a hely”.
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A dombtető, melyen álltak, az Ensign Peak, vagyis a Zászló- csúcs 
nevet kapta, Ésaiás e nagyszerű prófétai szavaira utalva: „És [Isten] 
zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, 
és ímé hamarsággal könnyen eljőnek” (Ésa. 5:26).

„És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt 
fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szár-
nyairól” (Ésa. 11:12). […]

Szerintem [ezek a fivérek] ez alkalommal a templom építéséről 
is szót ejthettek, …beteljesítve Ésaiás szavait:

„Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házá-
nak hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és 
özönleni fognak hozzá minden pogányok;

És eljőnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, 
Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és 
mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből 
az Úrnak beszéde” (Ésa. 2:2–3).

Valaki talán ezeket a férfiakat hallva 1847 e júliusi reggelén 
bolondságnak mondta volna ezt. Nem úgy néztek ki, mint nagy 
álmokat szövögető politikusok. Nem úgy néztek ki, mint térképekbe 

a sóstó- völgybe érkezésük után két nappal Brigham young és a fivérek 
közül jó néhányan felmásztak egy kupola formájú dombra, mely később az 

ensign Peak [zászló- csúcs] nevet kapta, és szemügyre vették a környéket.
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merülő, birodalmat tervező uralkodók. Számkivetettek voltak, akiket 
a Nyugat sivatagos vidékére űztek a Mississippi [folyó] melletti szép 
városukból. Azonban volt egy jövőképük, melyet a szentírásokból 
és kinyilatkoztatott szavakból merítettek.

Nem győzöm csodálni ennek a kis csoportnak az előrelátását. 
Egyszerre voltak merészek és vakmerők. Szinte hihetetlen volt. Keleti 
irányban közel 1600 kilométerre volt a legközelebbi település, a 
Csendes- óceán partjától pedig majdnem 1300 kilométer választotta 
el őket. Senki nem próbálta még ezt az éghajlatot. A talaj különbözött 
Illinois és Iowa fekete termőföldjétől, ahol legutóbb laktak. Itt még 
soha nem termeltek gabonát. Nem tapasztalták még meg, milyen 
a tél. Még semmit nem építettek fel. Ezek a próféták régi, utazástól 
viseltes ruháikban, a bő másfélezer kilométeren át, Nauvootól eddig 
a völgyig viselt csizmáikban, ezeréves jövőképről beszélgettek. Pró-
fétai nézőpontból ejtettek szót e munka csodálatos rendeltetéséről. 
Lejöttek a dombtetőről, és még aznap munkához láttak, hogy valóra 
váltsák az álmukat.5

3
Soha nem szabad szem elől tévesztenünk 
Isten munkájának isteni rendeltetését és 

az abban játszott szerepünket.

Előfordul velünk mostanában, hogy szűk ösvényeinket járva, 
apró- cseprő feladatainkat végezve szem elől tévesztjük a kép egé-
szét. Kisfiúkoromban mindenütt volt igásló. A lószerszám fontos 
eleme volt a zabla, melynek mindkét oldalán szemellenző volt. Úgy 
helyezték el, hogy a ló csak előre lásson, oldalra ne. Ennek az volt a 
célja, hogy semmi ne ijessze meg vagy vonja el a figyelmét, és oda 
tudjon figyelni az útra a lába előtt.

Némelyikünk úgy végzi a munkáját, mintha szemellenzője volna. 
Csak a saját, szűk ösvényünket látjuk. A tágabb látótérből semmi nem 
tárul elénk. Lehet, hogy csak kis feladatot végzünk az egyházban. 
Jó, ha ezt a feladatot szorgalmasan végezzük. Az is jó, ha tudjuk, 
hogyan járul hozzá ez a feladat Isten egyre bővülő királyságának 
nagyszerű általános programjához.

Harold B. Lee elnök ismeretlen szerzőt idézve egyszer azt mondta: 
„Vegyél szemügyre nagy területeket, és művelj meg kicsiket.”
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Én úgy értelmezem ezt a mondást, hogy valamennyire észlelnünk 
kell, mennyire széles és mély – hatalmas és csodálatos, nagy és min-
dent magában foglaló – az Úr programja, majd szorgalmasan azon 
kell munkálkodnunk, hogy eleget tegyünk az ebből a programból 
ránk eső feladatnak.

Mindannyiunknak csak kis területet kell megművelnie. Közben 
azonban nem szabad szem elől veszítenünk a kép egészét, e munka 
isteni rendeltetésének hatalmas kompozícióját. Isten, a mi Örökké-
való Atyánk adta ezt nekünk, és mindannyiunknak van betöltendő 
szerepe pompás szőttesének elkészítésében. Amivel mi magunk 
hozzájárulunk, az talán kicsi, de nem jelentéktelen. […]

Míg azon a részen dolgoztok, melyre elhívást kaptatok, ne veszít-
sétek szem elől az egész, pompás és csodálatos képét annak, hogy 
mi a célja ennek, az idők teljessége adományozási korszakának. 
Dolgozzátok bele gyönyörűen saját kis szálatokat a hatalmas szőt-
tesbe, abba a mintába, melyet a menny Istene mutatott meg nekünk. 
Emeljétek fel magasra a zászlót, mely mögött lépkedünk. Legyetek 
szorgalmasak, hűek, erényesek és hithűek, hogy ne legyen folt 
ezen a lobogón.

E királyság látomása nem tovatűnő éji álom, mely homályba vész 
a felkelő nappal. Isten, a mi Örökkévaló Atyánk terve és munkája 
ez, a maga valóságában. Minden egyes gyermekére vonatkozik.

Miközben ezekből a nyugati völgyekből [Utahban] kigyomlálták a 
zsályacserjét, hogy lefektessék a közjó alapjait, miközben elvégezték 
mindazt a sok evilági teendőt, mely az életben maradásukhoz és a 
gyarapodásukhoz kellett, [úttörő] elődeink mindig szem előtt tar-
tották annak a nagyszerű munkának a pompás látványát, melyben 
részt vettek. Olyan munka ez, melyet az őáltaluk is látott jövőképre 
tekintve kell végeznünk. Olyan munka ez, mely azt követően is 
továbbhalad, hogy mi már leléptünk erről a színről. Isten sege-
delmével tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az Ő isteni akarata 
szerint elhívott szolgákként azért, hogy előre haladjunk és építsük 
a királyságot, tökéletlen kézzel, együtt tökéletes mintát rajzolva.6
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4
Olyan zászlóvá válhatunk a nemzetek számára, 

melyből erőt gyűjthetnek a föld népei.

Fivéreim és nővéreim, eljött az idő, hogy egy kicsit jobban kihúz-
zuk magunkat, hogy a tekintetünket felemelve és az elménket kitá-
gítva jobban felfogjuk és megértsük Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza nagyszerű millenniumi küldetését. Ez egy 
olyan időszak, amikor erősnek kell lennünk. Ideje habozás nélkül 
haladnunk előre, tudván, hogy mi a küldetésünk jelentősége, ható-
köre és fontossága. Ideje megtennünk azt, ami helyes, az esetleges 
következményektől függetlenül. Ideje van, hogy a parancsolatok 
betartásán érjenek minket. Itt az idő kedvességgel és szeretettel 
közelednünk azok felé, akik el vannak csüggedve, akik sötétségben 
és fájdalomban kóborolnak. Ideje figyelmesnek, jónak, illedelmesnek 
és udvariasnak lennünk egymással, minden kapcsolatunkban. Más 
szóval ideje, hogy krisztusibbakká váljunk.7

Ha a világ nem változtatja meg jelen irányultságainak vonalát (ami 
nem valószínű); és másrészt, ha mi továbbra is követjük a próféták 
tanításait, akkor egyre inkább sajátos és jellegzetes néppé fogunk 
válni, akikre felfigyel a világ. Például miközben világi kényszerek 
hatására szétmorzsolódik a család sértetlensége, a család szentségét 
illető álláspontunk egyre nyilvánvalóbbá válik, egyre sajátosabbá 
a többivel szemben, ha van hitünk fenntartani ezt az álláspontot.

Miközben tovább terjed a szexszel szembeni egyre megengedőbb 
hozzáállás, az egyház tana, melyet bő másfél évszázada ugyanúgy taní-
tunk, egyre különösebbé válik, némelyek számára akár még furcsává is.

Miközben társadalmunk szokásait az egyre növekvő alkoholfo-
gyasztás és a droghasználat jellemzi, a mi álláspontunk, melyet bő 
másfél évszázada fektetett le az Úr, egyre rendkívülibbé válik majd 
a világ szemében. […]

Miközben a sabbat egyre inkább a kereskedelem és a szórakozás 
napjává válik, egyre rendkívülibbé válnak majd azok, akik betartják 
ama törvény utasításait, melyet az Úr ujja írt le a Sinai- hegyen, és 
amelyet mai kinyilatkoztatás is megerősít.

Nem mindig könnyű a világban élni, de nem abból valónak lenni. 
Nem élhetünk kizárólag a sajátjainkkal, csak magunkban, és nem is 
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akarunk. El kell vegyülnünk másokkal. Miközben ezt tesszük, lehetünk 
szívélyesek. Kerülhetjük a bántást. Kerülhetjük az álszentség lelkületét 
vagy hozzáállását. De közben tarthatjuk magunkat a mércéinkhez. […]

Ezeket és az egyház által tanított más mércéket betartva sokan 
tisztelni fognak minket, és erőt kapnak annak követésére, amiről 
ők is tudják, hogy helyes.

Ésaiás szavaival szólva „eljőnek sok népek, mondván: Jertek men-
jünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson 
minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból 
jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde” (Ésa. 2:3).

Nem kell kompromisszumot kötnünk. Nem szabad kompro-
misszumot kötnünk. Az Úr által ebben az adományozási korszakban 
meggyújtott gyertya az egész világ számára világossággá válhat, és 
mások a mi jó cselekedeteinket látva késztetést érezhetnek arra, hogy 
dicsőítsék a mi Mennyei Atyánkat, és saját életükben is utánozzák 
a miénkben megfigyelt példákat.

Veletek és velem kezdve egy egész nép válhat olyanná, akiket 
az otthonukban, a foglalkozásukban, és még a szórakozásukban is 
tetten érhető erényes életük hegyen épült várossá tesz, melyre fel-
tekinthetnek és ahonnan tanulhatnak az emberek, és amely zászló 
a nemzetek számára, melyből erőt gyűjthetnek a föld népei.8

Ha népek zászlajaként és a világ világosságaként akarjuk fenntar-
tani az egyházat, akkor egyénileg és a személyes körülményeinkben 
is sokkal inkább el kell sajátítanunk Krisztus életének jellemző voná-
sait. Amikor kiállunk az igazért, nem szabad tartanunk a következ-
ményektől! Sohasem szabad félnünk! Pál azt mondta Timótheusnak:

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek 
és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét” (2 Timótheus 
1:7–8).9 

Nem vehetjük magától értetődőnek ezt a munkát, mely Krisztus 
munkája. Nem tehetjük meg azt, hogy az oldalvonalon állva szem-
léljük a jó és a gonosz erői közti küzdelmet. […]

Teljes erőmmel arra buzdítalak benneteket, hogy vállaljatok maga-
tokra egy olyan kötelezettséget, mely túlmutat mindennapi életünk 
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követelményein; vagyis álljatok erősen, és akár vezetőként is szólal-
jatok fel olyan ügyek mellett, amelyek ragyogóvá teszik a civilizáci-
ónkat, és amelyek kényelmet és békét hoznak az életünkbe. Lehet 
belőletek vezető. Ezen egyház tagjaiként vezetőknek kell lennetek 
olyan ügyekben, amelyekért kiáll ez az egyház. Ne hagyjátok, hogy 
a félelem felülkerekedjen az erőfeszítéseiteken.10

Nincs mitől félnünk. Isten áll a kormányrúdnál. Ő uralkodik, 
ennek a munkának a javára. Áldásokat áraszt azokra, akik a paran-
csolatainak engedelmeskedve élnek, mert ezt ígérte, és egyikünk 
sem vonhatja kétségbe, hogy be tudja tartani ezt az ígéretet.

[…] Szabadítónk, aki a mi Megváltónk, a Nagy Jehova, a hatalmas 
Messiás, tette ezeket az ígéreteket: „Az arcotok előtt járok majd. 
Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben lesz, 
angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak” (T&Sz 84:88).

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

Minden 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, 36–37).

Együtt, kéz a kézben, előre fogunk haladni, az élő Isten szolgája-
ként, az Ő Szeretett Fia, a mi Mesterünk munkáját végezve, akinek 
szolgálunk és akinek nevét dicsőíteni igyekszünk.11

Szilárdan kell állnunk! Ellen kell állnunk a világnak! Ha ezt tesszük, 
akkor a Mindenható lesz a mi erőnk és védelmezőnk, a vezetőnk és a 
kinyilatkoztatónk. Rendelkeznünk kell azzal a megnyugtató érzéssel, 
hogy azt tesszük, amit Ő megkíván tőlünk. Mások talán nem értenek 
egyet velünk, de biztos vagyok abban, hogy tisztelni fognak minket. 
Nem fogunk egyedül maradni. Sokan vannak olyanok, akik nem a 
mi hitünket vallják, de ugyanúgy éreznek, mint mi. Ők támogatni 
fognak minket. Ők megerősítenek minket a törekvéseinkben.12

Örvendezzünk az Úr munkájának e csodás időszakában! Ne 
legyünk gőgösek vagy önteltek! Legyünk alázatosan hálásak! És 
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mindannyian fogadjuk meg, hogy hozzáteszünk a Mindenható fen-
séges munkájának fényéhez, hogy beragyoghassa a világot az erő 
és jóság jelzőtüzeként, melyet az egész világ szemmel tarthat! 13

„Ha népek zászlajaként és a világ világosságaként akarjuk 
fenntartani az egyházat, akkor… sokkal inkább el kell 

sajátítanunk Krisztus életének jellemző vonásait.”
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Az 1. szakaszt átolvasva milyen érzések támadnak benned az 

egyház növekedése vonatkozásában 1830- tól napjainkig?

• Tekintsd át Hinckley elnök összefoglalóját a Sóstó- völgybe érkező 
első úttörőkről (lásd 2. szakasz). Mit tanulhatunk ebből a törté-
netből? Miként áldott már meg minket a korai egyházi vezetők 
prófétai jövőképe? Szerinted mit jelent a „népek zászlaja” kifejezés? 
(Lásd Ésaiás 5:26; 11:12.)

• A 3. szakaszban Hinckley elnök arra buzdított minket, hogy lássuk 
meg „a kép egészét”, és „a tágabb jövőképet” Isten munkája vonatko-
zásában. Miért kell rálátnunk ennek a képnek az egészére? Miért van 
az, hogy időnként szem elől tévesztjük? Hogyan járulhatnak hozzá 
a mi apró erőfeszítéseink Isten királyságának gyarapodásához?

• Nézd át, mit mondott Hinckley elnök, hogyan válnak az utolsó 
napi szentek egyre inkább „sajátos és jellegzetes néppé” (4. sza-
kasz). Hogyan láthatunk rá a jövőkép egészére, és nyerhetünk 
bátorságot Isten munkájának előremozdításához? Hogyan élhe-
tünk a világban anélkül, hogy a világból valók lennénk? Hogyan 
sajátíthatjuk el még inkább „Krisztus életének jellemző vonásait”? 
Miért fontos kiállnunk azért, ami helyes?

Kapcsolódó szentírások
Máté 5:14–16; 1 Nefi 14:14; T&Sz 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Tanítási segédlet
„Nehogy azt higgyétek, hogy ti vagytok az »igazi tanító«. Ez komoly 

hiba lenne. […] Győződjetek meg arról, hogy ne legyetek útban. A 
tanító fő szerepe az, hogy módot biztosítson arra, hogy az emberek 
lelki élményben részesüljenek az Úrral” (lásd Gene R. Cook idézet, 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 41.).
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3 .  F E J E Z E T

Álljunk hozzá mindenhez 
boldogan és derűlátó 

lelkülettel!

„Higgyetek! Legyetek boldogok! Ne 
csüggedjetek el! Minden rendben lesz.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley elnök édesanyja, Ada Bitner Hinckley gyak-
ran mondogatta, hogy „ha boldogan állunk hozzá a dolgokhoz és 
mosolygunk, akkor az szinte bármilyen szerencsétlenségen átlendít, 
és mindenki maga felelős a saját boldogságáért.” 1 Édesapja, Bryant S. 
Hinckley, szintén „jellemzően derűs látásmóddal” rendelkezett.2 
Hinckley elnök így emlékezett vissza erre: „Amikor fiatal voltam, 
és hajlottam arra, hogy kritikusan szóljak, édesapám mindig azt 
mondta: »A cinikusok semmivel nem járulnak hozzá, a szkeptikusok 
semmit nem hoznak létre, a kételkedők pedig semmit nem érnek 
el.«” 3 Szülei tanácsai és példája hatására az ifjú Gordon Hinckley 
megtanult derűlátással és hittel viszonyulni az élethez.

Misszionáriusként Angliában Hinckley elder keményen megdol-
gozott azért, hogy kövesse szülei tanácsait. Társaival minden reggel 
kezet ráztak, és azt mondták egymásnak: „Az élet jó.” 4 Majdnem 70 
évvel később misszionáriusok egy csoportjának a Fülöp- szigeteken 
felvetette, hogy tegyék ők is ugyanezt. „Életem egyik nagyszerű napja 
volt a tegnapi – mondta nekik. – Mindegyik nap nagyszerű nap az 
életemben. Remélem, hogy mindegyik nap nagyszerű nap a ti éle-
tetekben is – mindegyikőtökében. Remélem, hogy minden reggel el 
tudtok úgy készülni az indulásra, hogy kezet ráztok a társatokkal, és 
azt mondjátok: »Fivérem (nővérem), az élet jó. Menjünk és legyen 
jó napunk!« Aztán amikor este visszajöttök, remélem, hogy azt tud-
játok mondani egymásnak: »Jó nap volt ez. Jól éreztük magunkat. 
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„minden okunk megvan rá, hogy derűlátók legyünk.”
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Segítettünk valakinek. […] Nyomon követjük, hogy mi történik vele, 
azért imádkozunk és azt reméljük, hogy bejön az egyházba.« Minden 
napnak jó napnak kell lennie kint a misszióban.” 5

Ez a tanács Hinckley elnöknek az élethez való hozzáállását teste-
sítette meg. Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következő megfigyelését osztotta meg Hinckley elnökről és felesé-
géről, Marjorie- ről: „Nem vesztegetik az idejüket arra, hogy a múlton 
merengjenek, vagy a jövőn emésszék magukat. És a hányattatások 
között is kitartanak.” 6 Jeffrey R. Holland elder, szintén a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, a következő megjegyzést tette: „A »minden 
rendben lesz« talán Hinckley elnök legtöbbet ismételt kijelentése a 
családtagjainak, barátainak és ismerőseinek. »Folyamatosan próbál-
kozzatok! – mondja. – Higgyetek! Legyetek boldogok! Ne csügged-
jetek el! Minden rendben lesz.«” 7

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Akkor is magunkévá tehetjük a boldogság és a derűlátás 
lelkületét, ha sokan negatívak és borúlátók.

Az országban rettenetes kór ütötte fel a fejét, a borúlátás. Szin-
te már járvány lett belőle. Folyamatosan a karaktergyilkosság, a 
hibakeresés, a másokkal kapcsolatos gonosz beszéd fanyar étkével 
etetnek minket. […]

Azzal a kéréssel jöttem…, hogy ne kutassunk többé viharok után, 
hanem élvezzük még inkább a napsütést. Azt javaslom, hogy emeljük 
ki a derűs dolgokat. Azt kérem, hogy kicsit mélyebbre tekintve lássuk 
meg a jót, hogy csendesítsük el a sértés és a maró gúny hangjait, hogy 
bánjunk nagylelkűbben az erény és az erőfeszítések dicséretével.

Nem azt kérem, hogy némítsunk el minden bírálatot. A helyre-
igazítás eredményez fejlődést. A bűnbánat ad erőt. Bölcs az a férfi 
vagy nő, akinek ha mások felhívják figyelmét az általa elkövetett 
hibákra, változtat a menetirányán. Nem azt javaslom, hogy minden 
beszélgetésünk legyen mézesmázos. Törekednünk kell rá, hogy 
őszintén, jól ki tudjuk fejezni magunkat. Azt javaslom és azt kérem, 
hogy forduljunk el a társadalmunkat oly nagyon átható mindentaga-
dástól, keressük az országunkban és saját korunkban a figyelemre 
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méltóan jó dolgokat, és beszéljünk többet egymás erényeiről, mint 
egymás hibáiról, hogy a derűlátás felválthassa a borúlátást. Engedjük, 
hogy a hitünk felváltsa a félelmeinket.8

Minden okunk megvan rá, hogy derűlátók legyünk ebben a 
világban. Tragédiák vesznek körül minket, igen. Mindenütt gondok 
vannak, igen. De… borúlátásból vagy a cinizmusból semmit nem 
lehet felépíteni. Szemlélődjünk derűlátón, dolgozzunk hittel, és a 
dolgok megtörténnek.9

Ne keseredjetek el! Ne adjátok fel! Keressétek a felhők mögött a 
napfényt! Végül meg fognak nyílni előttetek a lehetőségek. Ne hagy-
játok, hogy a gyászhuszárok veszélybe sodorják a kilátásaitokat.10

Álljatok hozzá mindenhez boldogan! Tápláljátok a derűlátás lel-
kületét! Járjatok hittel, örüljetek a természet szépségének, szerette-
itek jóságának, és az isteni dolgokat illetően szívetekben hordott 
bizonyságnak.11

Az Úr terve a boldogság terve. Az út könnyebb lesz, kevesebb 
lesz az aggódás, kevésbé lesznek nehezek a nézeteltérések, ha 
megőrizzük a boldogság lelkületét.12

2
Ahelyett, hogy elidőznénk a gondjainknál, hagyhatjuk, 

hogy a hálaadás lelkülete irányítson és áldjon meg minket.

Mily pazar áldásokban van részünk! Mily hálásaknak kellene len-
nünk! […] Őrizzétek meg annak lelkületét, hogy köszönetet mondtok 
az élet áldásaiért, valamint a mindannyiunk által élvezett csodálatos 
ajándékokért és kiváltságokért. Az Úr azt mondta, hogy a szelídek 
fogják örökölni a földet (lásd Máté 5:5). Nem tudom figyelmen kívül 
hagyni azt az értelmezést, mely szerint a szelídséghez hozzá tartozik a 
hála lelkülete, mely az önelégültség ellentéte, annak elismerése, hogy 
van egy miénket meghaladó nagyobb erő, valamint Isten elismerése, 
és parancsolatainak elfogadása. Ez a bölcsesség kezdete. Járjatok 
hálával őelőtte, akitől az élet és minden jó ajándék származik.13

Soha nem volt ennél nagyszerűbb időszaka a világ történelmének, 
melyben itt a földön élhetnénk. Mily hálásaknak kellene lennünk 
mindannyiunknak azért, hogy ebben a csodálatos időszakban élhe-
tünk, bámulatos áldásaink sokaságával.14
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Amikor az én időmben bekövetkező csodákra gondolok – melyek 
száma meghaladja az emberi történelem többi csodájának összessé-
gét –, áhítatot és hálát érzek. Eszembe jut a gépkocsi, a repülőgép, 
a számítógép, a fax, az e- mail és az internet. Ezek mind oly csodá-
latosak és bámulatra méltók. Eszembe jutnak az orvostudományban 
és a közegészségügyben tett hatalmas lépések. […] És mindezek 
mellett vissza lett állítva Jézus Krisztus tiszta evangéliuma. Ti és én 
részei vagyunk e hatalmas munka és királyság csodájának, mely a 
földön végigsöpörve mindazok életét megáldja, akikhez elér. Mily 
mélységes hálát érzek! 15

Az idők teljességében élünk. Jegyezzétek meg ezt a kifejezést. Figyel-
jetek fel a teljesség szóra. Azt jelzi, hogy a múltból összegyűjtött minden 
jó visszaállíttatott a földre ebben az utolsó adományozási korszakban.

Szívemet …eltölti a hála a Mindenható Isten iránt. Fiának ajándé-
ka által, aki ennek a világnak az Istene, oly pazar áldásokban van 
részünk! Szívemben felcsendülnek himnuszunk szavai: „Számold 
össze áldásaidat! Számold össze, mit adott néked Urad!” (Himnu
szok, 156. sz.).16

Hálával a szívünkben ne időzzünk el azon a néhány gondon, amink 
van. Inkább számoljuk össze az áldásainkat, és a hála lelkületével, 
hatalmas hit által hajtva menjünk és építsük Isten királyságát a földön.17

Nappal és éjjel is irányítson és áldjon meg benneteket a hálaadás 
lelkülete. Dolgozzatok ezen! Meglátjátok, hogy csodálatos eredmé-
nyeket szül.18

3
Jézus Krisztus evangéliuma okot ad nekünk az örömre.

Az Úr azt mondta: „Emeld tehát fel szíved, és örvendezz, és ragasz-
kodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél!” [T&Sz 25:13]. Szerintem 
azt mondja mindannyiunknak, hogy legyünk boldogok. Az evangé-
lium vidám dolog. Okot ad nekünk az örömre.19

Soha ne feledjétek, kik vagytok! […] Ténylegesen Isten gyermekei 
vagytok. […] Ő a ti Örökkévaló Atyátok. Szeret benneteket. […] Azt 
akarja, hogy a fiai és a leányai boldogok legyenek. A bűn sohasem 
volt boldogság. A vétek sohasem volt boldogság. Az engedetlenség 
sohasem volt boldogság. A boldogsághoz vezető út a mi Mennyei 
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Atyánk tervében, és az Ő Szeretett Fia, az Úr Jézus Krisztus paran-
csolatai iránti engedelmességben rejlik.20

Függetlenül attól, hogy eddig hogy intéztétek a dolgaitokat, fel-
hívást intézek hozzátok: …igazítsátok életeteket az evangélium 
tanításaihoz, tekintsetek szeretettel és tisztelettel erre az egyházra, 
becsüljétek meg hitetek anyjaként, és éljétek úgy az életeteket, hogy 
megjelenjen benne, mire képes Jézus Krisztus evangéliuma, hogyan 
hoz boldogságot az egyénnek.21

A bűnbánat az evangélium egyik első tantétele. A megbocsátás az 
isteniség egyik vonása. Van remény számotokra. Előttetek az élet, 
mely akkor is lehet boldogsággal telt, ha a múltatokat bűn ékteleníti. 
Ez a munka a szabadításról és arról szól, hogy segítsünk az emberek 
gondjain. Ez az evangélium célja.22

Nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik állandóan panasz-
kodnak a feladataik által rájuk rótt teher miatt. Természetesen nagy a 
nyomás. Sok, túl sok a tennivaló. Mindezt pénzügyi kötelezettségek 
tetézik, és hajlamosak vagyunk a panaszkodásra, otthon sűrűn, de 
nyilvánosan is sokszor. Változtassatok a gondolkozásmódotokon! Az 
evangélium jó hír. Az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen 

„mókázzatok és nevessetek sokat egész életetekben! 
az életet élvezni kell, nem csupán kibírni.”
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[lásd 2 Nefi 2:25]. Legyetek boldogok! Engedjétek, hogy ez a bol-
dogság kiüljön az arcotokra és megjelenjen a bizonyságaitokban. 
Számíthattok rá, hogy lesznek gondok, időnként esetleg még tragé-
diák is. Ám mindezeken átragyog az Úr esdeklése:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megter-
heltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti 
lelkeiteknek.

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

Tetszenek nekem Jenkins Lloyd Jones következő szavai, melyeket 
a Deseret News újságból vágtam ki néhány éve. Továbbadom nektek. 
…Azt mondta:

„Aki úgy gondolja, hogy a boldogság mindennapos dolog, az 
rengeteg időt fog elpazarolni azzal, hogy fel- alá rohangál azt kia-
bálva, hogy meglopták.

A legtöbb golflabda nem talál be. A legtöbb hús rágós. A leg-
több gyerekből hétköznapi felnőtt lesz. A legtöbb sikeres házasság 
nagyfokú kölcsönös toleranciát igényel. A legtöbb munka legin-
kább egyhangú. […]

Az élet olyan, akárcsak egy régimódi vonatút: késések, vakvágá-
nyok, füst, por, salak és döcögés, melyet csak időnként tarkítanak 
csodálatos látképek és izgalmasan gyors szakaszok.

A trükk az, hogy megköszönd az Úrnak az utazás lehetőségét.” 
(Deseret News, 12 June 1973.)

Megismétlem, fivéreim és nővéreim, a trükk az, hogy megköszönd 
az Úrnak az utazás lehetőségét – és tényleg, hát nem csodálatos ez 
az út? Élvezzétek! Nevessetek rajta! Énekeljetek róla! Ne feledjétek 
a példabeszédek írójának szavait:

„A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig meg-
száraztja a csontokat” (Példabeszédek 17:22).23

Legyen az életetekben valami könnyed hangzás is. Legyen benne 
móka és vidámság, humorérzék, annak képessége, hogy időnként 
nevetni tudtok azon, ami vicces.24
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Mókázzatok és nevessetek sokat egész életetekben! Az életet 
élvezni kell, nem csupán kibírni.25

4
Az evangélium a diadal üzenete, melyet lelkesen, 

szeretetteljesen és derűlátón kell magunkévá tennünk.

Úgy állok ma itt, mint aki derűlátó az Úr munkáját illetően. Nem 
hiszem, hogy Isten kudarcra kárhoztatva alapította volna meg mun-
káját a földön. Nem hiszem, hogy egyre gyengülne. Tudom, hogy 
erősödik. […] Egyszerű, komoly hitem van abban, hogy a jó diadal-
maskodik és az igazság érvényesülni fog.26

Mindig is izgatott engem Káleb és Józsué, valamint a többi izrá-
elita kém története.  Mózes elvezette Izráel gyermekeit a pusztába. 
Vándorlásuk második évében mind a tizenkét törzsből kiválasztott 
egy- egy képviselőt, hogy nézzék meg Kánaán földjét, hogy tegye-
nek jelentést annak erőforrásairól és népéről. Káleb Júda törzsét 
képviselte, Józsué pedig Efráim törzsét. Ez a tizenkét férfi bement 
Kánaán földjére. Látták, hogy termékeny. Negyven napig voltak távol. 
A föld termékenységének zálogaként magukkal hoztak „a földnek 
gyümölcséből” (4 Móz. 13:21).

Mózes és Áron elé járultak, valamint Izráel gyermekeinek egész 
gyülekezete elé, és azt mondták Kánaán földjéről: „bizonyára tejjel 
és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse” (28. vers).

A kémek közül azonban tízet foglyul ejtettek saját kétségei és 
félelmei. Borúlátóan nyilatkoztak a kánaániták számáról és terme-
téről. Arra a következtetésre jutottak, hogy „erősebb[ek] nálunknál” 
(32. vers). Sáskákhoz hasonlították magukat az azon a földön látott 
óriásokhoz képest. Saját gyávaságuk áldozatai voltak.

Ekkor Józsué és Káleb a nép elé állt, és azt mondta: „A föld, a 
melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen- igen jó föld.

Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a 
földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.

Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a föld-
nek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott 
tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!” (14:7–9).
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A nép azonban inkább hitt a tíz kétkedőnek, mintsem Kálebnek 
és Józsuénak.

Ekkor az Úr kijelentette, hogy Izráel gyermekeinek még negyven 
éven át kell a pusztában vándorolniuk, míg ki nem hal az a nemze-
dék, melyet kétely és félelem jellemzett. A szentírás feljegyzi, hogy 
„azok a férfiak azért, a kik rossz hírt terjesztének a földről, megha-
lának az Úr előtt csapás által.

Csak Józsué… és Káleb… maradának életben ama férfiak közül, 
a kik mentek vala a földet megkémlelni” (37–38. vers). Ebből a 
csoportból ők voltak az egyetlenek, akik túlélték a négy évtizedes 
vándorlást, és kiváltságukban állt, hogy belépjenek a megígért földre, 
melyről ők derűlátóan nyilatkoztak.

Látunk magunk körül olyanokat, akik közönyösek e munka jövő-
jét illetően, akik fásultak, akik korlátokat emlegetnek, akik félelmek-
ről beszélnek, akik azzal töltik az idejüket, hogy olyan dolgokat 
ásnak ki és olyan dolgokról írnak, amelyeket ők gyenge pontoknak 
vélnek, de valójában lényegtelenek. Mivel kételkednek a múltjában, 
nem látják a jövőjét.

A régiek jól mondták, hogy „mikor nincs mennyei látás, a nép 
elvadul” [vagyis elvész] (Péld. 29:18). Ebben a munkában nincs helye 
azoknak, akik csak a balsors és a ború evangéliumában hisznek. Az 
evangélium jó hír. A diadal üzenete. Olyan törekvés, melyet lelkesen 
kell magunkévá tennünk.

Az Úr soha nem mondta, hogy nem lesznek gondok. Népünk 
mindenféle megpróbáltatást megtapasztalt már, amikor rájuk törtek 
azok, akik ellenzik ezt a munkát. A hitük azonban minden bána-
tukban megmutatkozott. Ez a munka folyamatosan halad előre, és 
egészen a kezdete óta még soha nem visszakozott. […]

Ez a Mindenható munkája. Tőlünk függ az, hogy mi egyénekként 
előre haladunk- e. Az egyház azonban soha nem fog megtorpanni. […]

Miután az Úr magához vette Mózest, azt mondta Józsuénak: „légy 
bátor és erős… Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Iste-
ned mindenben, a miben jársz” ( Józs. 1:9). Ez az Ő munkája. Ezt soha 
ne feledjétek! Tegyétek magatokévá lelkesen és szeretetteljesen! 27
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5
Tudván, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, 

egy kicsit jobban kihúzhatjuk magunkat, egy kicsit 
magasabbra léphetünk, és egy kicsit jobbak lehetünk.

A mai világban van egy szomorú hajlandóság arra, hogy az embe-
rek lehúzzák a másikat. Felismertétek már, hogy nem sok intel-
ligenciát igényelnek azok a megjegyzések, amelyek árthatnak a 
másiknak? Próbáljátok meg az ellenkezőjét! Próbáljatok meg dicsé-
reteket osztogatni! […]

Van egy másik szomorú hajlam is a társadalmunkban, melyet 
sokan átvettünk, és ez saját magunk lekicsinylése. Nekünk talán úgy 
tűnik, hogy mások biztosak magukban, de valójában mindannyi-
unkban vannak kisebbrendűségi érzések. Fontos, hogy ezeket ne 
emlegessük magunknak. […] Fontos, hogy a lehető legjobbat hozzuk 
ki abból, amink van.

Ne vesztegessétek az időtöket önsajnálatra! Ne kicsinyeljétek le 
magatokat! Soha ne feledjétek, hogy Isten gyermekei vagytok! Isteni 
születési előjoggal rendelkeztek. Ott van bennetek valami magának 
Istennek a természetéből.28

Amikor azt énekeljük, hogy Isten gyermeke vagyok (Himnuszok, 
189. sz.), az nem csak egy képzelt, költői kép, hanem az élő igaz-
ság. Mindannyiunkban van valami isteni, és ezt táplálni kell, ennek 
felszínre kell kerülnie, valahogy ki kell fejeződnie. Édesapák és 
édesanyák, tanítsátok meg a gyermekeiteknek, hogy ők igenis szó 
szerint Isten fiai és leányai. Nincs a világon ennél nagyobb igazság 
– annak tudata, hogy van bennünk valami isteni.29

Higgyetek magatokban! Higgyetek abban, hogy nagy és jó dol-
gokat tudtok véghezvinni. Higgyétek el, hogy nincs olyan magas 
hegy, melyet ne tudnátok megmászni. Higgyétek el, hogy nincs olyan 
hatalmas vihar, melyet ne tudnátok átvészelni. […] Isten gyermekei 
vagytok, végtelen képességekkel.30

Húzzátok ki egy kicsit jobban magatokat, lépjetek egy kicsit maga-
sabbra, legyetek egy kicsit jobbak! Tegyétek meg ezt a többlet- 
erőfeszítést! Boldogabbak lesztek. Újfajta elégedettséget tapasztaltok 
majd, új örömöt a szívetekben.31
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Természetesen gondok is lesznek útközben. Lesznek legyőzendő 
nehézségek. Ezek azonban nem tartanak majd örökké. [Isten] nem 
hagy el titeket! […]

Tekintsétek a pozitívat! Tudjátok, hogy Ő őrködik felettetek, hogy 
hallja az imáitokat és válaszol azokra, hogy szeret titeket, és kifeje-
zésre juttatja ezt a szeretetet! 32

Oly sok édes, tisztes és csodaszép dolog van, melyre építhetünk. 
Részesültünk Jézus Krisztus evangéliumából. Az evangélium azt 
jelenti: jó hír. Az Úr üzenete a remény és a szabadítás üzenete. Az 
Úr hangja az örvendetes hírek hangja. Az Úr munkája a dicső vív-
mányok munkája.

A sötétség és a gondok órájában az Úr azt mondta szeretteinek: 
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen” ( János 14:27)!

Ezek a nagyszerű vigasztaló szavak mindannyiunk jelzőtüzeként 
szolgálnak. Őbenne tényleg megbízhatunk, mert ő és az ígéretei 
soha nem hagynak cserben.33

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Gondold át Hinckley elnök tanácsát, mely szerint tekintsünk 

„mélyebbre”, hogy meglássuk a jót, és „álljunk hozzá mindenhez 
boldogan és a derűlátás lelkületével” (1. szakasz). Ma miért van 
szükségünk erre a tanácsra? Hogyan állhatunk hozzá mindenhez 
boldogan?

• Hinckley elnök azt mondta, hogy „csodálatos eredményeket szül”, 
amikor hagyjuk, „hogy a hálaadás lelkülete irányítson… minket” 
(2. szakasz). Szerinted miért szül ez „csodálatos eredményeket”? 
Milyen áldásokban van részed, amikor átjár a hálaadás lelkülete?

• Mit gondolsz arról a hasonlatról, mely szerint az élet olyan, „akárcsak 
egy régimódi vonatút”? (Lásd 3. szakasz.) Milyen hatással van az 
evangéliumi „jó hír” arra, ahogyan hozzáállsz ehhez az utazáshoz?

• Szerinted hogyan vonatkozik az életünkre Káleb és Józsué tör-
ténete? (Lásd 4. szakasz.) Milyen példákat láttál már arra, hogy 
az emberek lelkesen magukévá teszik az evangéliumot? Hogyan 
nyerhetjük vissza a derűlátásunkat, ha azon vesszük észre 
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magunkat, hogy elcsüggedtünk? Milyen tapasztalatok növelték 
az Úr munkájával kapcsolatos derűlátásodat?

• Szerinted miért vagyunk hajlamosak mások és saját magunk 
lekicsinylésére? Hogyan kerekedhetünk felül ezen a hajlamon? 
Mit tehetünk egyénileg és a családunkkal azért, hogy segítsünk 
másoknak egy kicsit jobban kihúzni magukat és egy kicsit maga-
sabbra lépni? (Lásd 5. szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
János 16:33; Filippibeliek 4:13; Móziás 2:41; Alma 34:38; Ether 

12:4; T&Sz 19:38–39; 128:19–23

Tanulmányi segédlet
„Ha a tanultak szerint cselekszel, még több dolgot fogsz megérteni 

maradandóan (lásd János 7:17)” (Prédikáljátok evangéliumomat! 
[2008]. 19.). Felteheted magadnak azt a kérdést, hogy miként alkal-
mazhatsz evangéliumi tanításokat otthon, a munkahelyeden és az 
egyházi feladataidban.
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„az erő, mely tettekre sarkallta az evangéliumbeli 
elődeinket, az istenbe vetett hit ereje volt.”
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A hit és az áldozathozatal 
úttörői öröksége

„Akár úttörő őseitek vannak, akár csupán 
tegnap jöttetek az egyházba, hozzátartoztok 
ehhez a hatalmas összképhez, melyről ezek a 
férfiak és nők álmodtak. […] Ők lerakták az 
alapot. A mi dolgunk az, hogy építsünk rá.”

Gordon B. Hinckley életéből

Az Ohiói Columbus templom felszentelésekor Gordon B. Hinckley 
elnök eltűnődött úttörő egyháztag ősein. Később így emlékezett vissza:

„A celesztiális szobában ülve a dédapámra gondoltam. […] Nem-
rég ellátogattam a sírjához Kanadában, New York állam határvona-
lától kissé északra. […] Fiatalon, 38 évesen halt meg.”

Hinckley elnök dédapjának halálakor Ira, aki az ő fia volt, és 
Hinckley elnök nagyapja lett, még három éves sem volt. Ira édesanyja 
hamarosan újraházasodott, és néhány éven belül Ohio, majd Illinois 
államba költözött. 1842- ben halt meg, melynek következtében Ira 13 
évesen árva lett. A történetet folytatva Hinckley elnök azt mondta:

„Nagyapám [Ira Hinckley] Nauvooban keresztelkedett meg, majd… 
[az egyház úttörőinek sorában vonulva] szelte át a fennsíkot.” Útjuk 
során 1850- ben ugyanazon a napon halt meg Ira „ifjú felesége és a 
[féltestvére]. Rögtönzött koporsókat készített, eltemette őket, majd 
fogta a még csecsemő lányát és elvitte őt [a Sóstó- ]völgybe.

Brigham Young kérésére felépítette a Cove erődöt, ő volt [a utahi] 
Fillmore- ban a cövek első elnöke, és még ezer más dologgal lendí-
tette előre ezt a munkát.

Azután jött az édesapám. […] Ő lett az egyház legnagyobb, 15 
ezernél is több tagot számláló cövekének elnöke.”



4 .  f e J e z e t

84

Hinckley elnök gondolatai hamarosan az őseiről az utódaira tere-
lődtek. Így folytatta:

„Miközben a templomban ülve ennek a három férfiúnak az életén 
tűnődtem, ránéztem a lányomra, az ő lányára, aki az én unokám, 
valamint annak gyermekeire, akik a dédunokáim. Hirtelen tuda-
tosodott bennem, hogy e hét nemzedék közepén állok – három 
nemzedék előttem, három pedig utánam.

E szent és megszentelt házban átsuhant elmémen annak a hatalmas 
kötelezettségnek az érzése, hogy mindazt, amit örökségként az előde-
imtől kaptam, tovább kell adnom az utánam érkezett nemzedékeknek.” 1

Amellett, hogy kinyilvánította saját úttörő ősei és a korai utolsó 
napi szent úttörők öröksége iránti háláját, Hinckley elnök azt is gyak-
ran hangsúlyozta, hogy az egyház tagjai világszerte ma is úttörők. 
1997- ben azt mondta a guatemalai szenteknek: „Idén ünnepeljük 
a 150. évfordulóját annak, hogy a mormon úttörők megérkeztek 
a Sóstó- völgybe. Hosszú utat tettek meg szekéren és kézikocsival. 
Úttörők voltak. Az úttörő lét azonban nem zárult le. Az egész világon 
vannak úttörőink, és ti is ezen úttörők között vagytok.” 2 A thaiföldi 
szenteknek azt mondta: „Úttörők vagytok, mert előbbre viszitek 
az Úr munkáját ebben a nagyszerű országban.” 3 Amikor 2002- ben 
Ukrajnába látogatott, hasonló szavakat mondott: „Az egyház korai 
időszakának is megvoltak a maga úttörői, ti pedig most, ebben az 
időszakban vagytok úttörők” 4

Amikor Hinckley elnök a korai úttörőkről beszélt, nem csupán 
azzal a céllal tette ezt, hogy azokra összpontosítson, akik a múltban 
éltek. A jövőre is tekintett, remélve, hogy ezeknek a szenteknek a 
hite és áldozathozatala „mindannyiunk számára meggyőző ösztön-
zéssé válhat, hiszen mindannyian úttörők vagyunk a saját életünk-
ben, és gyakran a saját családunkban.” 5
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Gordon B. Hinckley tanításai
1

A korai utolsó napi szent úttörők valóra váltották a 
hitüket, mert volt jövőképük, dolgoztak és bíztak 

Isten rajtuk keresztül munkálkodó erejében.

Hit által történt, hogy az első megtértek kis csoportja [az Ameri-
kai Egyesült Államok keleti részén] New Yorkból Ohióba, Ohióból 
Missouriba, majd Missouriból Illinoisba költözött, igyekezve megta-
lálni az ahhoz szükséges békét és szabadságot, hogy lelkiismeretük 
parancsainak megfelelően hódolhasson Istennek.

A hit szemével láttak egy csodaszép várost [Nauvoot], amikor 
először bejárták az Illinois állambeli Commerce mocsárvidékét. 
Azzal a meggyőződéssel, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, 
lecsapolták ezt a mocsárvidéket, elkészítették egy város helyrajzát, 
és igazi otthonokat, valamint hódolati és oktatási helyszíneket épí-
tettek, melyet egy pompás templom koronázott meg, Illinois állam 
akkoriban legszebb épülete.

[…] Az üldöztetés gyalázkodó, öldöklő csőcselék formájában [itt 
is hamar utolérte őket]. Megölték a prófétájukat. Szertefoszlatták 
az álmaikat. Megint csak hit által, a próféta által már korábban 
felvázolt tervek szerint összeszedték magukat, és megszervezték a 
következő kivonulást.

Könnyes szemmel, fájó szívvel elhagyták kényelmes otthonaikat és 
műhelyeiket. Visszatekintettek szent templomukra, majd hittel nyu-
gat felé fordították a tekintetüket, az ismeretlen és a feltérképezetlen 
felé, és a téli hóesésben 1846 februárjában átkeltek a Mississippin, 
és átvergődtek az iowai préri sárdagonyáján.

A Missouri mentén hittel létrehozták Winter Quarterst (a téli szál-
láshelyet). Százak haltak meg, amikor lesújtottak rájuk a fertőzések, 
a vérhas és a torokgyík. A hit azonban erőt adott a túlélőknek. Sze-
retteiket eltemették a folyó partjának meredélyén, és 1847 tavaszán 
elindultak… a nyugati hegyek felé.

Hit által tekintett le Brigham Young a forró és kietlen [Sóstó- ]
völgyre és mondta azt, hogy „Ez az a hely”. Megint csak hit által, 
négy nappal később botjával megérintette a földet …és azt mondta: 
„Itt lesz Istenünk temploma”. A szent és pompás [Salt Lake templom] 
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a hit bizonysága, nem csupán azok hitének bizonysága, akik felé-
pítették, hanem azok hitének bizonysága is, akik most nagyszerű, 
önzetlen és szeretetteljes szolgálatra használják.

Pál apostol azt írta a zsidóknak: „A hit pedig a reménylett dol-
goknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” 
(Zsid. 11:1). Az általam említett hatalmas vívmányok egykor csupán 
„a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés” voltak, ám az úttörők valóra váltották a hitüket, mert 
volt jövőképük, dolgoztak és bíztak Isten rajtuk keresztül munkál-
kodó erejében.6

Az erő, mely tettekre sarkallta az evangéliumbeli elődeinket, az 
Istenbe vetett hit ereje volt. Ugyanez az erő tette lehetővé az egyip-
tomi kivonulást, a Vörös- tengeren való átkelést, a hosszú utazást a 
pusztaságon keresztül, és Izráel megalapítását a megígért földön. […]

Nagyon nagy szükség van rá, hogy erős lánggal égjen bennünk az 
élő Istenbe és az ő élő, feltámadt Fiába vetett hit, mert ez a hatalmas 
hit mozgatta a mi evangéliumi elődeinket.

Jövőképük minden más megfontolást felülmúlt és felülírt. Ami-
kor nyugatra jöttek, keleti irányban közel 1600 kilométerre – 1600 
megerőltető kilométerre – voltak tőlük a legközelebbi települések, 
nyugati irányban pedig majdnem 1300 kilométerre. Lényegében az 
adott nekik erőt, hogy egyénileg, személyesen ismerték Istent, Örök-
kévaló Atyjukat, akire hittel tekinthettek. Hittek ebben a nagyszerű 
szentírásbeli felszólításban: „Istenre tekints és élj” (Alma 37:47). Hittel 
az ő akaratának megtételére törekedtek. Hittel olvasták és fogadták 
el az isteni tanításokat. Hittel dolgoztak, míg össze nem roskadtak, 
mindig azzal a meggyőződéssel, hogy el fognak majd számolni 
annak, aki az ő Atyjuk és Istenük.7

Dicső történelem áll mögöttünk. Hősiesség, elvekhez való 
ragaszkodás és rendíthetetlen hűség szegélyezi. A hit terméke ez. 
Nagyszerű jövő áll előttünk. Ma kezdődik. Nem tarthatunk szü-
netet. Nem lassíthatunk. Nem mérsékelhetjük az ütemet és nem 
aprózhatjuk el a lépéseinket.8
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2
A korai utolsó napi szent úttörők Sion 

nagyszerű álmával tekintettek a jövőre.

Helyénvaló, ha megállunk és áhítattal tiszteletünket tesszük azok 
előtt, akik lefektették ennek a hatalmas munkának az alapját. […] 
Az ő nagyszerű célkitűzésük Sion volt [lásd T&Sz 97:21; Mózes 
7:18]. Erről énekeltek. Erről álmodtak. Ez volt az ő nagy reményük. 
Hőskölteménybe illő útjuknak örökké páratlan vállakozásként kell 
fennmaradnia. Tízezreik nyugatra vonulását minden elképzelhető 
veszély megnehezítette, a halált is beleértve, melynek zord valóságát 
minden szekérsor és minden kézikocsis társaság jól ismerte.

Áhítatos tisztelettel adózok Brigham Youngnak. Látomásban már 
jóval azelőtt látta a Sóstó- völgyet, mielőtt természetes szemeivel 
megpillantotta volna. Ha nem így lett volna, akkor kétlem, hogy 
egyáltalán megállt volna itt. Kaliforniában és Oregonban zöldebb 
volt a táj. Máshol mélyebb és gazdagabb volt a termőföld. Nagyobb 
kiterjedésűek voltak az erdők, sokkal több volt a víz, sokkal egyen-
letesebb és kellemesebb volt az éghajlat.

Itt voltak ugyan hegyi patakok, de egyik sem volt valami nagy. 
Soha senki nem munkálta még meg a talajt. Keményre aszott felü-
letét még nem törte fel eke. Ámulok, őszintén ámulok azon, hogy 
Brigham Young… olyan helyre vezetett ily sok embert, ahol még 
soha nem volt vetés és aratás. […]

Ezeket az úttörőket megviselte az út. 111 napba telt Winter Quar-
tersből a Sóstó- völgybe hozni őket. Fáradtak voltak. Elhasználódtak 
a ruháik. Kimerültek voltak az állataik. Az idő forró volt és száraz 
– a júliusi forróság. De itt voltak, látták az előttük álló éveket, és 
millenniumi álmot álmodtak, Sion nagyszerű álmát.9

Nemrég Angliában, Liverpool régi kikötőjében jártam. Péntek reg-
gel volt, és lényegében nem volt ott semmi ténykedés. Ám valamikor 
az a hely igazi méhkas volt. Az 1800- as években népünk tízezrei jártak 
ugyanazon a kövezeten, melyen ekkor mi sétáltunk. A Brit- szigetekről 
jöttek, valamint Európa országaiból, egyházunk megtértjeiként. Ajku-
kon bizonysággal, szívükben hittel érkeztek. Nehéz volt elhagyni az 
otthonukat és egy ismeretlen, új világba lépni? Természetesen. Mégis 
derűlátón és lelkesen tették. Vitorláshajókra szálltak. Tudták, hogy 



4 .  f e J e z e t

88

az átkelés mindenképp veszélyes lesz. Hamarosan rájöttek, hogy 
többnyire nyomorúságos is. Heteken át zsúfolt kvártélyokban laktak. 
Tűrték a viharokat, a betegséget és a hányingert. Sokan meghaltak 
útközben, és a tengeren temették el őket. Fáradságos és félelmetes 
utazás volt. Igen, voltak kételyeik. Azonban a hitük felülemelkedett 
ezeken a kételyeken. A derűlátásuk felülemelkedett a félelmeiken. 
Az övék volt Sion álma, és úton voltak a megvalósítása felé.10

3
A Willie és a Martin kézikocsis úttörők megmentése 

Jézus Krisztus evangéliumának lényegéről szól.

Visszaviszlek titeket… 1856 októberébe. Szombaton [Október 
4- én] Franklin D. Richards és maroknyi társa megérkeztek a [Sóstó- ]
völgybe. Erős fogatokkal és könnyű kocsikkal jöttek Winter Quar-
tersből, így az út nem tartott nekik sokáig. Richards testvér azonnal 
felkereste Young elnököt. Elmondta neki, hogy nők, férfiak és gyer-
mekek százai vannak még kint… a [Sóstó- ]völgybe vezető hosszú út 
mentén. Legtöbbjük kézikocsival. […] Előttük állt még a vízválasztó 
hegységig meredeken emelkedő út, és utána is még nagyon- nagyon 
sok mérföld. Kétségbeejtő helyzetben voltak. […] Ha nem mentik 
meg őket, mindannyian elpusztulnak.

Szerintem Young elnök nem aludt aznap éjjel. Szerintem nélkü-
löző… emberekről szóló látomások vonultak át az elméjén.

Másnap reggel… azt mondta az embereknek:

„Most megmondom, miről lesz szó, és kijelölöm a felszólaló elde-
rek beszédtémáját, …mely ez: A testvéreink közül sokan kint vannak 
a fennsíkon, kézikocsikkal, valószínűleg jó néhányan még vagy 1100 
kilométerre innen, és ide kell hozni őket, segítséget kell küldenünk 
nekik. A beszédtémánk ez lesz: „hozzuk őket ide!”

Ez az én vallásom; ezt diktálja a bennem lévő Szentlélek – az 
emberek megmentését.

A mai napon felszólítom a püspököket – nem várok holnapig, sem 
a következő napig –, hogy hozzanak 60 jó öszvérfogatot, és 12–15 
szekeret. Nem akarok ökröket küldeni. Jó lovakat akarok és öszvéreket. 
Vannak itt a Területen, és szükségünk van rájuk. Hozzanak továbbá 12 
tonna lisztet és 40 jó kocsist, még azok mellett, akik a fogatokat hajtják.
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Megmondom nektek, mindannyiótoknak, hogy a hitetek, a valláso-
tok és hitetek megvallása soha nem fog egy lelket sem megszabadítani 
közületek Istenünk celesztiális királyságában, hacsak nem tesztek 
eleget olyan igaz tantételeknek, amilyeneket most tanítok nektek. 
Menjetek hát, és hozzátok be azokat, akik kint vannak a fennsíkon! ” (in 
LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–21).

Azon a délutánon nagy mennyiségű ételt, ágyneműt és ruházatot 
gyűjtöttek össze a nők.

Másnap reggel lovakat patkoltak, szekereket javítottak és raktak meg.

A rákövetkező reggel, kedden, 16 öszvérfogat indult el kelet felé. 
Október végére már 250 fogat volt úton, hogy segítséget nyújtson.11

Amikor elérték az elakadt szenteket, a mentőcsapat olyan volt szá-
mukra, mintha mennyből küldött angyalok lettek volna. Az emberek 
hálakönnyeket hullattak. A kézikocsis embereket szekerekre helyez-
ték át, hogy gyorsabban tudjanak haladni a Salt Lake- i közösség felé.

„amikor elérték az elakadt szenteket, a mentőcsapat olyan volt 
számukra, mintha mennyből küldött angyalok lettek volna.”
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Mintegy kétszázan vesztették életüket, ám ezret sikerült megmenteni.12

A megrekedt szentekről, a szenvedésükről és a halálukról szóló 
történetek újra és újra elhangzanak majd. […] A megmentésükről 
szóló történeteknek is újra és újra el kell hangozniuk. Jézus Krisztus 
evangéliumának lényegéről szólnak.

[…] Hálás vagyok azért, hogy most nincsenek hóban rekedt, 
fagyoskodó és haldokló fivéreink és nővéreink, akik …a hegyek-
ben lévő Sionjukba igyekeznek. Vannak azonban olyanok, nem is 
kevesen, akiknek nyomorúságosak a körülményei, akik segítségért 
és enyhülésért kiáltanak.

Sokan vannak ezen a világon, akik éhesek, szűkölködnek és 
segítségre van szükségük. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom, 
sokaknak segítünk, akik nem a mi hitünket vallják, azonban komoly 
szükségleteik vannak és nekünk módunkban áll segíteni. Ám most 
ne menjünk ennyire messzire. Közülünk is vannak néhányan, akik 
fájdalom, szenvedés, magány és félelem közt kiáltanak. A miénk az 
a hatalmas és komoly kötelesség, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik 
és felemeljük őket; hogy megetessük őket, ha éhesek; hogy tápláljuk 
a lelküket, ha az igazság és az igazlelkűség után szomjúhoznak.

Oly sok fiatal van, akik céltalanul bolyonganak és a kábítószerek, 
a bandázás, az erkölcstelenség, valamint az ezekkel járó bajok széles 
skálájának tragikus ösvényét járják. Vannak barátságos hangra, és 
szeretetről árulkodó, aggódó törődésre vágyó özvegyek. Vannak, 
akiknek egykor forró hite mára már kihűlt. Sokan közülük szeret-
nének visszatérni, de nem egészen tudják, hogyan tegyék. Feléjük 
nyújtott barátságos kezekre van szükségük. Kis erőfeszítéssel soku-
kat visszahozhatjuk, hogy ismét az Úr asztalánál lakomázzanak.

Fivéreim és nővéreim, reménykedem, imádkozom, hogy mind-
annyian… elhatározzuk, hogy felkutatjuk azokat, akiknek segítségre 
van szükségük, akik reményvesztett és nehéz körülmények közepette 
vannak, és a szeretet szellemében felemeljük őket az egyház ölelésé-
be, ahol erős karok és szerető szívek fogják melengetni, vigasztalni, 
megtartani, és a boldog, gyümölcsöző élet útjára helyezni őket.13
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4
Mindannyian úttörők vagyunk.

Jó visszatekinteni a múltba, hogy értékelni tudjuk a jelent, és 
perspektívát nyerjünk a jövőről. Jó dolog az előttünk járók erényeire 
tekinteni, hogy erőt nyerjünk mindahhoz, ami ránk vár. Jó dolog 
elgondolkodni azok munkáján, akik oly keményen dolgoztak, és oly 
keveset kaptak ebben a világban, ám ezen álmok és korai tervek – 
melyeket oly jól életben tartottak – bőséges termést hoztak, és ennek 
mi vagyunk az élvezői. Nagyszerű példájuk mindannyiunk számára 
ösztökélő indíttatássá válhat, hiszen mindannyian úttörők vagyunk 
a saját életünkben, gyakran a saját családunkban, és sokan napról 
napra úttörő munkát végzünk azzal, hogy a világ távoli részeiben 
megpróbáljuk meghonosítani az evangéliumot.14

Az úttörő munkánk még nem ért véget. Az úttörő munkánk 
azóta szakadatlan, hogy… népünk elhagyta Nauvoot, majd …
megérkezett a Nagy- sóstó völgyébe. Ez kalandos vállalkozás volt. 
Azonban azzal a céllal történt, hogy olyan helyet találjanak, ahol 
letelepedhetnek és annak megfelelően hódolhatnak Istennek, amit 
a lelkiismeretük parancsol. […]

Még mindig folyamatban van, hogy eljussunk a világnak olyan 
részeire, ahová [korábban] aligha tűnt lehetségesnek eljutni. […] Az 
egyház növekedésének a Fülöp- szigeteken személyesen is tanúja 
voltam. Az én kiváltságom volt a misszionáriusi munka elindítása ott 
1961- ben, amikor találtunk egy helyi Fülöp- szigeteki egyháztagot 
egy gyűlésen, melyet 1961 májusában tartottunk. [1996- ban] Mani-
lában voltunk, és …a hatalmas Araneta Kolosszeumban mintegy 35 
ezer fő gyűlt össze.  […] Az én számomra ez csodának számít azóta, 
hogy elindítottuk a munkát a Fülöp- szigetek nagyszerű földjén [ezen 
élmény bővebb leírását lásd a 29–30. oldalon].

Mindenhová el szeretnénk jutni, és ehhez úttörő munkára van 
szükség. A misszionáriusok ezeken a területeken nem mindig élnek 
a legjobb körülmények között, de előremennek, elvégzik a munká-
jukat, és ez meghozza a gyümölcsét. Nem sokkal később már van 
egy maroknyi egyháztagunk, majd száz egyháztagunk, majd ötszáz 
egyháztagunk, aztán ezer egyháztagunk.15
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Az egyházi úttörő munka napjai mai is itt vannak velünk, nem 
értek véget a ponyvás szekerekkel és a kézikocsikkal. […] Úttörők 
vannak az evangéliumot tanító misszionáriusok, és az egyházba 
érkező megtértek között is. Általában nincsenek könnyű helyzetben. 
Ez mindig áldozatot követel. Esetleg üldöztetéssel is jár. Ám ezt az 
árat készen állnak megfizetni, és a megfizetett ár éppen olyan valósá-
gos, mint az, melyet azok fizettek, akik a hatalmas úttörő erőfeszítés 
részeként bő egy évszázada keltek át a fennsíkon.16

Akár úttörő őseitek vannak, akár csupán tegnap jöttetek az egy-
házba, hozzátartoztok ehhez a hatalmas összképhez, melyről ezek a 
férfiak és nők álmodtak. Hatalmas vállalkozás volt az övék. Rajtunk 
viszont továbbra is nagy felelősség van. Ők lerakták az alapot. A mi 
dolgunk az, hogy építsünk rá.

Ők kijelölték az ösvényt és utat mutattak. A mi feladatunk ennek 
az ösvénynek a tágítása, kiszélesítése és megerősítése, mígnem az 
egész földre kiterjed. […] Azokban a nehéz napokban a hit volt a 
vezérelv. Ma is a hit a követendő vezérelvünk.17

„akár úttörő őseitek vannak, akár csupán tegnap jöttetek az 
egyházba, hozzátartoztok ehhez a hatalmas összképhez.”
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5
Azzal becsüljük meg az úttörők áldozathozatalait 

és örökségét, hogy követjük a példájukat és 
építünk az általuk lefektetett alapra.

Mily csodálatos is nagyszerű örökséggel rendelkezni, fivéreim 
és nővéreim! Mily nagyszerű annak tudata, hogy az előttünk járók 
lerakták nekünk az utat, melyen járnunk kell, megtanították azokat 
a nagyszerű örök tantételeket, amelyek vezércsillagul kell hogy szol-
gáljanak az életünk és az utánunk jövők számára. Ma követhetjük a 
példájukat. A pionírok nagy hittel rendelkező, rendkívül hű, hihe-
tetlenül iparkodó, teljesen szilárd és hajthatatlan feddhetetlenséggel 
bíró emberek voltak.18

[A pionírok] hatalmas erőfeszítéseinek haszonélvezői vagyunk. 
Remélem, hogy hálásak vagyunk ezért. Remélem, hogy mély hála-
érzetet hordunk a szívünkben mindazért, amit értünk tettek.

[…] Nemcsak tőlük vártak el nagy dolgokat, hanem tőlünk is. Lát-
juk, hogy azzal kezdtek valamihez, amijük volt. Nekünk sokkal több 
mindenünk van, és az a hatalmas kihívás áll előttünk, hogy lépjünk 
tovább és építsük Isten királyságát. Oly sok a tennivaló. Istentől 
kapott megbízatásunk az, hogy az evangéliumot minden nemzethez, 
nemzetséghez, nyelvhez és néphez elvigyük. Azt az utasítást kaptuk, 
hogy az Úr Jézus Krisztus nevében tanítsunk és kereszteljünk. A fel-
támadt Szabadító azt mondta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek 
az evangyéliomot minden teremtésnek” [Márk 16:15]. […]

Őseink szilárd, csodálatos alapot fektettek le. Most előttünk áll 
annak nagyszerű lehetősége, hogy felépítsük az építményt, szép 
renddel rakva, melyben Krisztus a fő szegletkő.19

A [pionírok] tervei és fáradozásai összességének gyümölcse vagy-
tok. […] Oly csodálatos emberek voltak! Nincs a történelemben az ő 
nagy erőfeszítésükhöz fogható. […] Isten áldja és fordítsa javunkra 
az emléküket! Amikor a dolgok nehéznek tűnnek, amikor elke-
seredünk, mert azt hisszük, hogy minden elveszett, akkor rájuk 
tekintve láthatjuk, mennyivel rosszabb volt az ő helyzetük. Amikor 
kétségeink vannak a jövőt illetően, akkor rájuk tekintve láthatjuk a 
hit nagyszerű példáját. […]



4 .  f e J e z e t

94

Ilyen nagyszerű örökséggel tovább kell mennünk. Soha nem 
lazíthatunk. Fel kell emelni a fejünket. Feddhetetlenül kell élnünk. 
Mindig tegyünk jót, és vállaljuk a következményt! (lásd Tégy mindig 
jót! Himnuszok [1985], 152. sz.).20

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért volt elengedhetetlen a hit azoknak az úttörőknek, akik a 

Sóstó- völgybe akartak gyűlni? (Lásd 1. szakasz.) Hogyan váltot-
ták tettekre a hitüket? Hogyan válthatjuk tettekre a hitünket, és 
segíthetünk az előttünk álló „nagyszerű jövő” megvalósításában?

• Hinckley elnök azt tanította, hogy a korai úttörők úgy tekintettek 
a jövőre, hogy Sion volt a „nagyszerű célkitűzésük”, a „nagy remé-
nyük” és az álmuk (2. szakasz). Szerinted miért volt ez olyan erős 
hajtóerő a korai úttörők számára? Ma milyen hasonló remények 
sarkallnak minket?

• Mi tesz rád mély benyomást Hinckley elnök történetében a Willie 
és a Martin kézikocsis úttörők megmentéséről? (Lásd 3. szakasz.) 
Hogyan mutatkozik meg Brigham Young mentési felhívásában 
az, hogy prófétaként sugalmazást kapott? Mit tanulhatunk azoktól, 
akik reagáltak a felhívására? Mit tehetünk azok megmentéséért 
és felemeléséért, akik ma szükséget látnak?

• Hogyan segíthet nekünk a múltba való visszatekintés abban, „hogy 
értékelni tudjuk a jelent, és perspektívát nyerjünk a jövőről”? (Lásd 
4. szakasz.) Milyen szempontból vagyunk mindannyian úttörők?

• Miért jó az nekünk, ha becsben tartjuk a korai pionírokat? (Lásd 
5. szakasz.) Milyen tekintetben áld meg minden egyháztagot 
ezeknek az úttörő egyháztagoknak a hite és áldozathozatalai? 
Hogyan segíthet nekünk a korai pionírok példája, amikor kihí-
vásokkal szembesülünk?
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Kapcsolódó szentírások
Máté 25:40; Ether 12:6–9; T&Sz 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Tanítási segédlet
„A tartalmas beszélgetések alapvetőek a legtöbb evangéliumi 

témájú tanításban. […] A jól vezetett beszélgetéseken keresztül a 
tanulók figyelme és érdeklődése növekszik. Minden jelenlévőt arra 
bátoríthatnak, hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 
[…] Olyan kérdéseket tegyél fel, melyek meggondolt hozzászólások-
ra bátorítanak, és segítenek az egyéneknek valóban eltöprengeni az 
evangéliumon” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 63.).

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.
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Jan. 26, 1997, 2; Church History Library, 
Salt Lake City.

 3. Address given at a member meeting in 
Bangkok, Thailand, June 13, 2000, 2; 
Church History Library, Salt Lake City.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
360–61.

 5. “The Faith of the Pioneers,” Ensign, 
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 6. “God Grant Us Faith,” Ensign, Nov. 
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 7. “The Faith of the Pioneers,” 5–6.
 8. “God Grant Us Faith,” 53.
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 10. “Stay the Course—Keep the Faith,” 
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 12. Hit, mely hegyeket mozgat meg.  
Liahóna, 2006. nov. 84.
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„mindannyian isten leányai vagytok. tűnődjetek el 
ennek a legfőbb ténynek a csodálatos jelentésén!”
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Isten leányai

„Csodálatos ereje van a hívő nőknek.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley egész életében kifejezésre juttatta, mily nagyra 
becsüli a nők képességeit és hozzájárulását. Arról is erős bizonyságot 
tett, hogy Isten örök tervében milyen fontosak a nők. Örömét lelte 
a nők egyre bővülő lehetőségeiben, a Szabadítóba vetett hitükben, 
a családjuk és az egyház iránti odaadásukban.

Gordon B. Hinckley édesanyja, Ada, eszes és iskolázott hölgy 
volt, aki szerette az irodalmat, a zenét és a művészeteket. 29 éves 
korában lett az özvegy Bryant Hinckley felesége, és ezzel nyolc, 
édesanyját gyászoló gyermek gondozását vállalta magára. Szeretettel 
gondozta őket, megadta nekik a szükséges támogatást, és megtanult 
nagy háztartást vezetni. Gordon volt az első Ada és Bryant öt közös 
gyermekének sorában. Bár Gordon 20 éves volt, mikor Ada elhunyt, 
tanításai és példája egész életében jó irányba vezették. Amikor róla 
volt szó, mindig megemlítette, milyen óriási hatással volt rá.

Gordon B. Hinckley felesége, Marjorie Pay, szintén mély hatással 
volt rá. Erős asszony volt, aki elkötelezte magát Jézus Krisztus evan-
géliuma mellett. Rendkívüli hite, vidám természete volt, és szerette 
az életet. Hinckley elnök egy neki írt gyengéd levélben kifejezésre 
juttatta a szeretetét és a tiszteletét:

„A világ minden táján jártunk már együtt. Minden földrészre elláto-
gattunk. Gyűléseket tartottunk a világ nagyvárosaiban és sok kisebb 
városban. […] Milliókhoz szóltunk már, akik oly nagyra értékeltek 
téged. Meghitt szavaiddal megnyerted mindazok szeretetét, akik hal-
lottak. Gyakorlatias felfogásod, pezsgő és frissítő humorod, csendes 
és kiapadhatatlan bölcsességed, hatalmas és mindig állandó hited 
megnyerte mindazok szívét, akik hallgattak téged. […] Mohó olvasási 
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étvágyad és tántoríthatatlan tudáskeresésed révén egész hosszú és 
gyümölcsöző életed során megmaradtál ébernek és üdítőnek.” 1

Hinckley elnök gyakran beszélt a nők isteni természetéről, és 
továbbhaladásra buzdította őket nagyobb teljesítmények, nagyobb hit 
felé. A fiatal nőknek azt mondta: „Szó szerint a Mindenható leányai 
vagytok. Nincs határa a lehetőségeiteknek. Amennyiben kezetekbe 
veszitek az életeteket, a jövőtök megtelik lehetőségekkel és örömmel. 
Nem vesztegethetitek el a tehetségeiteket vagy az időtöket. Nagyszerű 
lehetőségek állnak előttetek.” 2 A felnőtt nőkről azt mondta: „A világ-
nak szüksége van a nők érintésére és szeretetére, vigaszára és erejé-
re. Mostoha körülményeink között szükség van biztató szavukra, a 
természetükből fakadó szépségre, a jószívűség öröklött lelkületére.” 3

A szeretett társa, Marjorie halála utáni általános konferencián 
Hinckley elnök szívből jövő hálájának kifejezésével zárta egyik beszé-
dét: „Mily hálás vagyok, mily hálásnak kell mindnyájunknak lenni az 
életünkben lévő nőkért! Isten áldja meg őket! Áradjon rájuk szeretete, 
és koronázza meg őket ragyogó szépséggel, kecsességgel és hittel!” 4

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A nők kiemelkedő és szent helyet 
foglalnak el Isten örök tervében.

Mindannyian Isten leányai vagytok. Tűnődjetek el ennek a legfőbb 
ténynek a csodálatos jelentésén! […]

Joseph próféta szavaira emlékeztetlek benneteket, melyeket 1842 
áprilisában intézett a Segítőegylethez tartozó nőkhöz. Azt mondta: 
„Ha kiváltságaitoknak megfelelően éltek, az angyalokat nem lehet 
majd visszatartani attól, hogy a társaitok legyenek” [vö. Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 477.]. Mily csodálatos 
lehetőség rejlik bennetek! 5

Mindannyian nagyon becsesek vagytok. […] Kiemelkedő és szent 
helyet foglaltok el Isten, a mi Mennyei Atyánk örök tervében. Az Ő 
leányai vagytok, akik becsesek Számára, akiket szeret, és akik nagyon 
fontosak Neki. Nagyszerű terve nélkületek nem járhat sikerrel.6

Hadd mondjam el nektek, nőtestvérek, hogy nem vagytok 
másodrangúak Mennyei Atyánknak az Ő gyermekei boldogságára 
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és jóllétére vonatkozó tervében. Teljes mértékben nélkülözhetetlen 
részét alkotjátok ennek a tervnek. Nélkületek nem működhetne a 
terv. Nélkületek az egész program meghiúsulna.7

Születési előjogotokként valami gyönyörű, szent és isteni dolgot 
kaptatok. Sose felejtsétek ezt! Örökkévaló Atyátok a világegyetem 
hatalmas Mestere. Mindent Ő irányít, mégis hallja és meghallgatja 
leányai imáját, amikor beszéltek Vele. Megválaszolja imáitokat. Nem 
hagy benneteket egyedül.8

2
Az Úr Emma Smithnek adott tanácsa 

mindenkire vonatkozik.

A Tan és a szövetségek huszonötödik szakasza… Joseph Smith 
prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás feleségének, Emmának. […] 
Így szólt Emmához és mindannyiunkhoz:

„Kinyilatkoztatást adok neked akaratomat illetően; és ha hűséges 
vagy és az erény ösvényein jársz énelőttem, akkor én megőrzöm az éle-
tedet, és örökséget kapsz Sionban” [T&Sz 25:2; lásd a 16. verset is]. […]

Mindannyiunknál igen nagy mértékben ott vannak a Mindenható 
ránk ruházott áldásainak kulcsai. Ha áldásra vágyunk, meg kell fizet-
nünk az árát. Az ár részben az, hogy hithűek vagyunk. De mihez 
legyünk hűségesek? Magunkhoz, a bennünk rejlő legjobbhoz. Egyetlen 
nő sem engedheti meg magának saját maga lealacsonyítását, lekicsiny-
lését, adottságai vagy képességei alábecsülését. Legyen mindegyikük 
hű a benne rejlő nagyszerű, isteni jellemvonásokhoz! Legyetek hűek az 
evangéliumhoz! Legyetek hűek az egyházhoz! Mindannyiunkat körül-
vesznek azok, akik alá szeretnék ásni, akik gyengeségeket keresnek a 
korai vezetőiben, akik hibát találnak a programjaiban, akik kritikusan 
beszélnek róla. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez Isten munkája, 
és akik ellene szólnak, azok Isten ellen beszélnek.

Legyetek hűek Őhozzá! Ő a ti erőtök egyetlen igazi forrása. Ő a ti 
Mennyei Atyátok. Ő él. Hallja és megválaszolja az imákat. Legyetek 
hűek Istenhez!

Az Úr mást is mondott még Emmának: „ha… az erény ösvényein 
jársz”.
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Szerintem minden nő… érti, hogy ez mit jelent. Érzésem szerint 
ezek a szavak azt szabták meg Emma Smithnek, és ebből adódóan 
mindannyiunknak, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, ha 
örökséget szeretne kapni Isten királyságában. Az erény hiánya egy-
általán nem fér össze az Isten parancsolatai iránti engedelmességgel. 
Semmi nem gyönyörűbb az erénynél. Semmi nem erősebb az erény 
erejénél. Semmi nem oly nemes, mint az erény nemessége. Nincs 
másik jellemvonás, mely ily ildomos lenne, vagy olyan viselet, mely 
ennyire vonzó lenne. […]

Emma „kiválasztott hölgy[nek]” neveztetett [T&Sz 25:3]. Másik 
szentírás szavaival élve „az Úr választott edénye” volt (lásd Moró. 
4:3). Mindannyian kiválasztott hölgyek vagytok. Jézus Krisztus vissza-
állított evangéliumának részeseiként emelkedtetek ki a világból. 
Biztosítottátok magatok számára a kiválasztást, és ha arra érdemesen 
éltek, akkor az Úr elismer és felmagasztal benneteket. […]

Emmának Joseph keze alatt el kellett rendeltetnie 9, hogy „szent-
írásokat fejts ki, és hogy buzdítsd az egyházat, amint megadatik 
neked Lelkem által” [T&Sz 25:7].

Tanítónak kellett lennie – az igazlelkűség és az igazság tanítójának. 
Mert az Úr azt mondta neki erről az elhívásról: „elnyered a Szent-
lelket, és idődet szenteld az írásnak és sok tanulásnak” [T&Sz 25:8].

Tanulmányoznia kellett az evangéliumot. Annak a világnak a 
dolgait is tanulmányoznia kellett, amelyben élt. Ezt nyilvánvalóvá 
tették a mindannyiunkra vonatkozó későbbi kinyilatkoztatások. 
„Sok tanulásnak” kellett szentelnie az idejét. Írnia kellett, kifejezésre 
juttatva a gondolatait.

Nektek, mai nőknek, időseknek és fiataloknak is, azt javaslom, 
hogy írjatok, vezessetek naplót, vessétek papírra a gondolataitokat. 
Az írás nagyszerű tudomány. Hatalmas nevelő hatása van. Sok szem-
pontból segíteni fog nektek, és sokak életét meg fogjátok áldani. […]

A kinyilatkoztatás szavaival élve [Emma] ezt a feladatot kapta: 
„szentírásokat fejts ki, és… buzdítsd az egyházat, amint megadatik 
neked Lelkem által.”

Mily figyelemreméltó feladat volt ez számára és összességében a 
nők számára ebben az egyházban. Tanulniuk kell, fel kell készülniük, 
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rendezniük kell a gondolataikat, ki kell fejteniük a szentírásokat, jó 
cselekedetekre kell serkenteniük a Szentlélek útmutatása szerint.

Az Úr így folytatta: „mondom neked, hogy tedd félre e világ dol-
gait, és keresd egy jobbnak dolgait” [T&Sz 25:10].

Érzésem szerint nem azt mondta itt Emmának, hogy ne törőd-
jön azzal, hogy lesz-e hol lakniuk, kerül-e étel az asztalukra és 
hogy lesz-e ruhájuk. Azt mondta neki, hogy ne legyen megszállottja 
ezeknek a dolgoknak, amire oly sokan hajlamosak közülünk. Azt 
mondta neki, hogy gondoljon az élet magasabb rendű dolgaira, 
az igazlelkűség és a jóság dolgaira, a jószívűség és a mások iránti 
szeretet ügyeire, az örökkévalóság dolgaira. […]

Az Úr így folytatta: „Emeld tehát fel szíved, és örvendezz, és 
ragaszkodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél” [T&Sz 25:13].

Szerintem azt mondja mindannyiunknak, hogy legyünk boldogok. 
Az evangélium vidám dolog. Okot ad nekünk az örömre. Termé-
szetesen vannak vészterhes idők. Természetesen vannak nyugtalan, 
szorongó órák. Mindannyian aggódunk. Az Úr azonban azt mondta 
nekünk, hogy emeljük fel a szívünket és örvendezzünk.10

3
Az anyák szent elhívása világosságban és 
igazságban nevelni fel a gyermekeiket.

Minden nemzet, társadalom és család valódi ereje azon jellemvo-
násokban rejlik, melyeket elsősorban csendben, az egyszerű minden-
napok során tanulnak meg anyjuktól és fejlesztenek ki magukban 
a gyermekek.11

Otthonainkban található az új nemzedékeket kinevelő csemete-
kert. Remélem, hogy ti, édesanyák felismeritek, hogy végső soron 
nincs sürgetőbb, nagyobb jutalmat rejtő feladat annál, hogy bizton-
ságos, békés, barátságos, szeretetteljes, valamint fejlődésre és jó 
cselekedetekre ösztönző légkörben gondozzátok a gyermekeiteket.12

Emlékeztetem az anyákat, bárhol legyenek is, elhívásuk szent-
ségére. Senki nem tud kielégítő módon a helyetekre lépni. Nincs 
nagyobb felelősség, erősebb kötelezettség annál, hogy szeretetben 
és békességben és feddhetetlenségben neveljétek fel azokat, akiket 
a világra hoztatok.13
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Neveljétek fel a gyermekeiteket világosságban és igazságban. Már 
fiatalon tanítsátok meg őket imádkozni. Olvassatok nekik a szentírá-
sokból, még ha nem is teljesen értik, amit olvastok. Tanítsátok meg 
őket tizedet és felajánlásokat fizetni az első olyan pénzből, melyet 
kapnak. Váljon ez szokássá az életükben. Tanítsátok meg fiaitoknak 
a nők tiszteletét. Tanítsátok meg a leányaitokat erényesen viselkedni. 
Vállaljatok feladatokat az egyházban, és bízzatok az Úrban, hogy 
minden elhíváshoz felemel benneteket, amelyet csak kaptok. Ezzel 
mintát fogtok adni a gyermekeiteknek.14

Isten áldjon benneteket, édesanyák! Amikor számba vétetnek a 
férfiak győzelmei és vereségei, amikor ülepedni kezd az élet csa-
táinak pora, amikor a szemünk előtt halványul el mindaz, amiért 
oly sokat dolgozunk a hódítások e világában, akkor ti ott lesztek, 
ott kell lennetek, egy új nemzedék erejeként, fajunk folyamatos 
felemelkedését, előre haladását biztosító lendületként. Tőletek függ, 
milyen lesz a minőség.15

„isten áldjon benneteket, édesanyák! […] ott lesztek, 
ott kell lennetek, egy új nemzedék erejeként.”
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4
A nőkre hatalmas feladatok hárulnak 

a szabadítás munkájában.

Erő és nagyszerű képességek rejlenek a nőkben itt az egyház-
ban. Van vezetés, van útmutatás, a függetlenség egyfajta lelkülete, 
ugyanakkor nagyszerű elégedettség abban, hogy részét képezik az 
Úr királyságának, és a papság [viselői] mellett, velük kéz a kézben 
keményen munkálkodnak az előremozdításán.16

Isten feladatot adott a nőknek itt az egyházban az Ő királysága 
építésében. Ez nagyszerű hármas feladatkörünk minden vetületét 
érinti: elsőként az evangélium tanítását a világnak; másodikként az 
egyház tagsága hitének megerősítését és boldogságának építését; 
harmadikként pedig a halottak szabadítására vonatkozó nagyszerű 
munka továbbvitelét.17

Az egyházban a nők a fivérek társaként viszik tovább az Úr e 
hatalmas munkáját. […] A nők óriási felelősséget viselnek, és számot 
fognak adni e feladatok elvégzéséért. Ott vannak saját szervezeteik 
élén, és ezek a szervezetek erősek és életképesek, jelentős erőkkel 
teszik jobbá a világot. Szerepkörük a papsághoz társul, közösen 
igyekeznek építeni Isten királyságát a földön. Tiszteljük és becsül-
jük a képességeiteket. Vezetést, erőt és lenyűgöző eredményeket 
várunk attól, ahogyan az általatok felügyelt szervezeteket igazgat-
játok. Pártolunk és támogatunk benneteket, Isten leányait, akik 
nagyszerű együttműködésben dolgozva segítenek neki véghezvinni 
Isten minden fiának és leányának halhatatlanságát és örök életét.18

5
A Segítőegylet mérhetetlen áldások forrása.

A Segítőegyletben lévő nőket szó szerint örökre átölelik Urunk 
szeretetének karjai. Az én megítélésem szerint ez a legnagysze-
rűbb női szervezet az egész világon. Isten hozta létre. Joseph Smith 
prófétaként szólt és cselekedett, amikor 1842- ben megszervezte a 
Segítőegyletet.19

Oly nagyon fontos, hogy az egyházban a nők erősen és rendít-
hetetlenül kiálljanak azért, ami helyes és helyénvaló az Úr terve 
szerint! Meggyőződésem, hogy nincs sehol még egy olyan szervezet, 
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mely megközelíti ennek az egyháznak a Segítőegyletét. [Ha a tagjai] 
egyesülnek és egyhangúan szólnak, felbecsülhetetlen erejük lesz.20

Részt vettem egy cövekkonferencián, ahol egy fiatal nő, egy 
egyedülállóak számára létrehozott egyházközség segítőegyletének 
elnöke, a szolgálatról és az egyházközségében lévő fiatal nők által 
biztosított nagyszerű lehetőségről beszélt. Ez mind a rendelkezé-
setekre áll. Nektek is van saját szervezetetek. Rátermett vezetőktől 
kaphattok tanácsot. Ott vannak körülöttetek azok, akik a gondok 
és a csüggedés idején segítő kezet nyújtanak felétek.21

Ki becsülhetné fel, milyen csodálatos hatások érik nők millióinak 
életét, akiknek kibővítette a tudását, akiknek kiszélesítette a látókö-
rét, akiknek kitágította az életét, és akiknek gyarapította az értelmét 
Isten dolgai vonatkozásában a Segítőegylet gyűlésein eredményesen 
tanított és megtanult számtalan lecke?

Ki mérhetné fel, milyen öröm áramlott ezeknek a nőknek az 
életébe, miközben elvegyültek egymással, társasági életet éltek az 

„felhívást intézek a nőkhöz, bárhol legyenek is, hogy 
emelkedjetek fel a bennetek rejlő hatalmas lehetőségekhez.”
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egyházközség vagy gyülekezet légkörében, drága és megbecsült 
barátságokkal gazdagítva egymás életét?

Ki lát akár képzeletének legvadabb csapongásával is a megszám-
lálhatatlan jószívű cselekedet, a csupasz asztalokra tett étel, a beteg-
ség csüggesztő óráiban táplált hit, a bekötözött sebek, a szerető 
kezek, és csendes, vigasztaló szavak által csillapított fájdalom, a 
halál és az azt követő magány idején nyújtott vigasz mélyére? […]

Sehogy sem számítható ki a helyi Segítőegyletek által felvállalt 
és befejezett projektek mennyisége. Senki nem tudja felbecsülni, 
mennyi jó áramlott az e szervezetekhez tartozó nők és azok életébe, 
akiknek javára szolgáltak a jó cselekedeteik. […]

Isten áldja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
Segítőegyletét! A tagjait ösztökélő szeretet lelkülete …növekedjen 
tovább és érződjön szerte a világon! Jószívű tetteik tegyék jobbá 
számtalan ember életét, amikor csak kifejeződnek! És ékesítse vilá-
gosság és értelem, tanulás és tudás, valamint örök igazság azon 
nők nemzedékeinek életét, akik ezután jönnek, szerte a föld orszá-
gaiban, ezen egyedülálló és Isten által megalapított szervezetnek 
köszönhetően! 22

6
Emelkedjetek fel a bennetek rejlő isteni képességekhez!

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza asszonyainak 
hatalmas serege vagytok. […] Senki sem képes kiszámítani, milyen 
hatalmas, jóra szolgáló hatalommá válhattok. …megbízlak titeket 
azzal, hogy húzzátok ki magatokat és legyetek erősek azon nagy-
szerű erények megvédésében, melyek társadalmi előrehaladásunk 
gerincét képezték. Ha egységesek vagytok, akkor hatalmatok határ-
talan. Bármit véghez tudtok vinni, amit szeretnétek. És ó, mennyire 
nagy szükség van rátok a morzsolódó értékek világában, ahol úgy 
tűnik, oly nagy hatalommal bír az ellenség.23

Felhívást intézek a nőkhöz, bárhol legyenek is, hogy emelkedjetek 
fel a bennetek rejlő hatalmas lehetőségekhez. Nem azt kérem, hogy 
haladjátok meg a képességeiteket. Remélem, nem emésztitek maga-
tokat a kudarc gondolatával. Remélem, nem tűztök ki a képessége-
iteket messze meghaladó célokat. Remélem, hogy egyszerűen csak 
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megtesztek minden tőletek telhetőt, az általatok ismert lehető legjobb 
módon. Ha ezt teszitek, akkor csodák bekövetkeztének lesztek tanúi.24

Hálámat fejezem ki nektek, hithű utolsó napi szent nők, akik 
már milliószámra megtalálhatóak szerte a földön. Hatalmas erőt 
fejthettek ki a jó irányába. Bámulatosak a tehetségeitek és az odaa-
dásotok. Hatalmas a hitetek, az Úr és az Ő munkája, valamint az Ő 
fiai és leányai iránti szeretetetek. Éljetek továbbra is az evangélium 
szerint! Magasztaljátok fel mindenki előtt, aki körülöttetek van! A 
jó cselekedeteitek többet nyomnak majd a latban, mint bármely 
szó, melyet esetleg kiejtetek. Járjatok erényben és igazságban, hittel 
és hűen! Egy örök terv részét képezitek, mely terv alkotója Isten, 
a mi Örökkévaló Atyánk. Minden egyes nap részét képezi ennek 
az örökkévalóságnak.

Tudom, hogy sokan közületek rettenetesen nehéz terheket cipel-
nek. Kívánom, hogy segítsenek nektek ezekkel a terhekkel azok, 
akik körülvesznek benneteket az egyházban, a ti fivéreitek és nővé-
reitek! Jussanak fel imáitok Őhozzá, aki mindenható, aki szeret 
benneteket, és aki olyan erőket és tényezőket mozgathat meg, ame-
lyek képesek segíteni nektek. Ez a csodák munkája. Ti is tudjátok, 
és én is tudom ezt. Bár nekem könnyű azt mondanom, hogy ne 
csüggedjetek el, de mégis mondom, és arra buzdítalak benneteket, 
hogy hittel menjetek előre.25

Csodálatos ereje van a hívő nőknek. Ez újra és újra megmutat-
kozik ennek az egyháznak a történelmében. Ma is kifejti hatását itt, 
közöttünk. Szerintem részét képezi a bennetek rejlő isteniségnek.

Nőtestvérek, emelkedjetek fel eme isteni képességekhez! Az erre 
irányuló erőfeszítéssel tegyétek jobbá a világot, melyben éltek, maga-
tok és mindazok számára, akik utánatok jönnek.26

Köszönet Istennek a csodálatos nőkért ebben az egyházban! Ültes-
se el szívetekbe a büszkeség érzését amiatt, amire képesek vagytok, 
és az igazság meggyőződését, mely minden viharban biztonságot 
nyújtó kormánylapátként szolgál majd nektek.27



5 .  f e J e z e t

107

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Mit tudunk meg Hinckley elnöktől, hogyan érez Mennyei Atyánk 

a leányai iránt? (Lásd 1. szakasz.) Miért fontos megértenünk a nők 
„kiemelkedő és szent hely[é]t” Isten örök tervében?

• Az Úr Emma Smithnek adott tanácsának mely vetületét tartod 
magad számára különösen hasznosnak? (Lásd 2. szakasz.) Mit 
tanulhatunk a 2. szakaszból a hűségről? Mit tudhatunk meg, 
milyen az, amikor valaki „kiválasztott hölgy”? Mit tudhatunk meg, 
hogyan vonatkoztassuk magunkra a szentírásokat?

• Milyen benyomásaid támadnak Hinckley elnök anyáknak adott 
tanácsait olvasva? (Lásd 3. szakasz.) Érzéseid szerint milyen áldá-
sokat köszönhetsz anyai hatásnak? Miért nincs a szülők számára 
„erősebb kötelezettség annál, hogy szeretetben és békességben 
és feddhetetlenségben” neveljék fel a gyermekeiket?

• Milyen példákat láttál az egyházban lévő nők erejére és nagyszerű 
képességeire? (Lásd 4. szakasz.) A nők hogyan segíthetnek vég-
hezvinni „Isten minden fiának és leányának halhatatlanságát és 
örök életét”? Miért fontos, hogy a férfiak és a nők közösen mun-
kálkodjanak az Úr munkájának továbbvitelén? Milyen példákat 
láttál már erre?

• Nézd át, hogy milyen, a Segítőegyletből eredő áldásokat vázol fel 
Hinckley elnök az 5. szakaszban. Milyen áldások értek már téged 
a segítőegyleti nőtestvérek erőfeszítései révén, azokat is beleértve 
ebbe, akik a Fiatal Nőknél vagy az Elemiben szolgálnak? Hogyan 
erősítheted meg a Segítőegyletet a saját egyházközségedben? 
Hogyan segíthet a Segítőegylet erősíteni a nők jó dolgokat ered-
ményező befolyását?

• Gondold át Hinckley elnök felhívását, mely szerint „emelkedje-
tek fel a bennetek rejlő hatalmas lehetőségekhez” (6. szakasz). 
Hogyan kaphatunk jobb rálátást arra, hogy milyen lehetőségeket 
lát bennünk Isten? Hogyan haladhatunk a lehetőségeink elérése 
felé? Mikor láttad már „a hívő nők” csodálatos erejét?
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Kapcsolódó szentírások
Példabeszédek 31:10–31; Lukács 10:38–42; Apostolok cselekede-

tei 9:36–40; Rómabeliek 16:1–2; 2 Timótheus 1:1–5; Alma 56:41–48

Tanítási segédlet
Amikor az egyes leckék tanítására készülsz, imádkozz a Lélekért, 

hogy segítsen megtudnod, mikor oszd meg a legszentebb érzéseket. 
Késztetést érezhetsz, hogy egy óra folyamán többször is bizonysá-
got tegyél, nem csak annak végén” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 44.).

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.

 1. In Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia H. 
Pearce (1999), 194–95.

 2. Gondolataidat díszítse szüntelenül az 
erény. Liahóna, 2007. máj. 115.

 3. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
509–10.

 4. Az életünkben lévő nők. Liahóna, 
2004. nov. 85.

 5. “Stand Strong against the Wiles of the 
World,” Ensign, Nov. 1995, 98.

 6. “Daughters of God,” Ensign,  
Nov. 1991, 97.

 7. “Women of the Church,” Ensign, Nov. 
1996, 67.

 8. Maradjatok a magasabb ösvényen! 
Liahóna, 2004. máj. 112.

 9. Hinckley elnök az elrendel szót úgy 
használja, ahogyan azt a Tan és a szö-
vetségek 25:7, melynek egy részét idézi 
is ebben a mondatban. A szentírások 
angol nyelvű változatában az ebben 
a versben található elrendel szóhoz 
tartozó lábjegyzetben az áll, hogy 
„elválaszt”. A visszaállítás korai napjai-
ban gyakran egymás szinonimájaként 
használták az elrendel és az elválaszt 
szavakat; az elrendel nem mindig 
vonatkozott papsági hivatalokra (lásd 
például T&Sz 63:45).

 10. “If Thou Art Faithful,” Ensign, Nov. 
1984, 90–92.

 11. Motherhood: A Heritage of Faith 
(pamphlet, 1995), 6.

 12. “Stand Strong against the Wiles of the 
World,” 99.

 13. “Bring Up a Child in the Way He Sho-
uld Go,” Ensign, Nov. 1993, 60.

 14. “Stand Strong against the Wiles of the 
World,” 99.

 15. Motherhood: A Heritage of Faith, 13.
 16. “Women of the Church,” 68.
 17. “Live Up to Your Inheritance,” Ensign, 

Nov. 1983, 84.
 18. “If Thou Art Faithful,” 89.
 19. Szeretetének karjaiban. Liahóna, 2006. 

nov. 115.
 20. Erősen és rendíthetetlenül állni. Világ

méretű vezetőképző gyűlés, 2004. jan. 
10., 20.

 21. “The BYU Experience” (Brigham 
Young University devotional, Nov. 4, 
1997), 2, speeches.byu.edu.

 22. “Ambitious to Do Good,” Ensign, Mar. 
1992, 4–6.

 23. Legnagyobb kihívásod, édesanya! Lia
hóna, 2001. jan. 113.

 24. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 696.

 25. “Daughters of God,” 100.
 26. “Rise to the Stature of the Divine within 

You,” Ensign, Nov. 1989, 97–98.
 27. “Live Up to Your Inheritance,” 84.
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6 .  F E J E Z E T

Mily hatalmas dolog az ima

„Jelentős és csodálatos dolog az, hogy az Urat 
szólíthatjuk a miénket meghaladó bölcsességért, erőért 

ahhoz, amit meg kell tennünk, megnyugtatásért és 
vigaszért, valamint azért, hogy kifejezzük hálánkat.”

Gordon B. Hinckley életéből

„Egyedül egyikünk sem járhat igazán sikerrel – mondta Gordon B. 
Hinckley elnök. – Segítségre van szükségünk, arra a fajta segítségre, 
mely imára adott válaszként érkezhet.” 1 Hinckley elnök a gyakorlatba 
is átültette ezt a tantételt az egyház elnökeként rá háruló dönté-
sekben. Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt 
mondta róla: „Éles eszű, rendkívüli ítélőképességű ember, azonban 
amikor megoldhatatlan problémával találkozik, térdre ereszkedik.” 2

Hinckley elnök és felesége, Marjorie, otthon is átültették a gya-
korlatba ezt a tantételt. Fiuk, Richard, azt mondta: „Nem emlékszem 
olyan napra, amikor ne lett volna családi imánk. Amikor ő került 
sorra, Apa nagyon őszintén imádkozott, ám soha nem volt szín-
padias vagy érzelgős. Sokat megtudunk hite mélységéről abból, 
hogy hallottuk őt imádkozni. Nagy tisztelettel szólította meg Istent, 
ahogyan tán egy bölcs és tisztelt tanítóhoz vagy mentorhoz szól az 
ember, és mély érzésekkel hozta szóba a Szabadítót. Gyermekként 
tudtam, hogy ők valós személyek számára – hogy szereti és tiszteli 
őket.” 3 Marjorie a következő megfigyelést tette: „Szerintem a családi 
imának sok köze volt ahhoz, hogy hogyan viszonyultak hozzánk a 
gyermekeink. Bár Gordon nem prédikált nekik, a családi imában 
mindent hallottak, amiről azt akarta, hogy hallják.” 4

Általános felhatalmazottként végzett szolgálata során Hinckley 
elnök arra buzdította az egyház tagjait, hogy higgyenek az imában 
és az ima erejében.5 Bizonyságot tett arról, hogy „az ima megnyitja 
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„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; 
zörgessetek és megnyittatik néktek” (máté 7:7).
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számunkra a menny erőit.” 6 Azt ígérte: „Legyetek imádságos lelkűek, 
és a menny Istene rátok mosolyog és megáld benneteket, és boldog-
sággal tölti el a szíveteket, és a békesség érzésével az életeteket” 7

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Isten a mi Atyánk, és Ő arra kér, hogy 
egyénileg imádkozzunk Hozzá.

Az általam olvasott nagyszerű, csodálatos és lelkesítő ígéretek 
közül a Szabadító szavai adják nekem a legnagyobb megnyugvást: 
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és 
megnyittatik néktek” (Máté. 7:7).8

Soha ne feledjétek, kik vagytok! […] Ténylegesen Isten gyermekei 
vagytok. […] Ő a ti Örökkévaló Atyátok. Ő szeret benneteket. Imában 
Őelé járulhattok. Megkért benneteket, hogy tegyétek ezt. […] Mily 
csodálatos dolog is ez! Ő a legnagyobb mindenek között. Ő a világ-
egyetem Teremtője és Kormányzója. Mégis meghallgatja az imátokat! 9

Imáinkban közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Ezek a hálaadás 
beszélgetéseivé válhatnak. Soha nem vagyok képes teljes mérték-
ben megérteni azt, hogy lehet, hogy a Világegyetem hatalmas Istene, 
a Mindenható arra kér minket, hogy gyermekeiként személyesen 
beszéljünk Ővele. Mily becses lehetőség ez! Mily csodálatos, hogy 
tényleg meg is történik! Tanúbizonyságot teszek arról, hogy aláza-
tosan és őszintén elmondott imáink meghallgattatnak és válaszra 
találnak. Csodálatos, ugyanakkor valóságos dolog ez.10

Fivéreim és nővéreim, tudom, hogy imádkozó nép vagytok. Cso-
dálatos dolog ez olyan napokban és időben, amikor sokak életéből 
elillant az ima szokása. Jelentős és csodálatos dolog az, hogy az Urat 
szólíthatjuk a miénket meghaladó bölcsességért, erőért ahhoz, amit 
meg kell tennünk, megnyugtatásért és vigaszért, valamint azért, hogy 
kifejezzük hálánkat.11

Azért fohászkodom, hogy mindannyian törekedjünk arra, hogy 
közelebb éljünk az Úrhoz, és gyakrabban, még nagyobb hittel for-
duljunk hozzá.

Apák és anyák! Imádkozzatok gyermekeitekért! Imádkozza-
tok azért, hogy védve legyenek a világ gonoszságaival szemben! 
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Imádkozzatok azért, hogy növekedjen a hitük és a tudásuk! Imád-
kozzatok azért, hogy olyan élet felé haladjanak, mely hasznos és 
jó a számukra! Férjek! Imádkozzatok a feleségetekért! Fejezzétek ki 
az Úrnak értük érzett hálátokat, és fohászkodjatok Őhozzá érettük! 
Feleségek! Imádkozzatok a férjetekért! Sokan közöttük nagyon nehéz 
úton járnak, számtalan gondjuk van, és sok mindenben tanácsta-
lanok. Fohászkodjatok a Mindenhatóhoz, hogy útmutatást, áldást, 
védelmet és sugalmazást kapjanak igazlelkű törekvéseikhez!

Imádkozzatok azért, hogy békesség legyen a földön, hogy a Min-
denható, aki a világegyetemet kormányozza, kinyújtsa kezét, és Lel-
kével megérintse az embereket, hogy a nemzetek ne acsarkodjanak 
egymással! […] Imádkozzatok bölcsességért és megértésért, amikor 
életetek nehéz ösvényein jártok! 12

Az imában az a csodálatos, hogy személyes, egyéni, olyan valami, 
amibe senki más nem száll be, amikor az Úr Jézus Krisztus nevé-
ben Mennyei Atyátokkal beszélgettek. Legyetek imádságos lelkűek! 
Kérjétek az Urat, hogy bocsássa meg a bűneiteket! Kérjétek az Úr 
segítségét! Kérjétek az Urat, hogy áldjon meg benneteket! Kérjétek az 
Urat, hogy segítsen nektek valóra váltani igazlelkű törekvéseiteket! 
[…] Kérjétek az Urat minden olyan fontos dolog vonatkozásában, 
melyek oly sokat jelentenek nektek az életetekben. Ő készen áll, 
hogy segítsen. Ezt soha ne feledjétek! 13

2
A családi ima csodákat eredményez az egyének, a 

családok és a társadalom vonatkozásában is.

Napjainkban új hangsúlyt kell fektetnünk a tisztességre, a jellemre 
és a feddhetetlenségre. Csak akkor fognak megváltozni napjainkat 
jellemző szokások, ha újra beépítjük életünk szövetébe a valódi 
társadalmi fejlettség lényegét képező erényeket. Ezzel a kérdéssel 
állunk szemben: Hol kezdjünk hozzá?

Biztos vagyok benne, hogy annak felismerésével kell kezdenünk, 
hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk. Kapcsolatunkról tudnunk kell, 
hogy mi az Ő gyermekei vagyunk, Vele érintkezve el kell ismernünk 
az Ő fensőbb helyzetét, és naponta fohászkodnunk kell az Ő útmu-
tatásáért az ügyeinkben.
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Javaslom, hogy térjünk vissza az ima régi szokásához, népünk 
otthonaiban legyen családi ima, ez az egyik alapvető orvosság, 
mely megállíthatja a társadalmunk jellemét mardosó rettegett kórt. 
Nem várhatunk egy nap alatt csodát, de egy nemzedék alatt már 
csodában lesz részünk. […]

Van valami a térden állás testtartásában, mely ellentéte a Pál 
által megnevezett tulajdonságoknak: „kevélyek, …vakmerők, 
felfuvalkodottak”.

Van valami annak szokásában, amikor anya, apa és a gyerekek 
együtt letérdelnek, melynek révén az általa említett többi jellemvo-
nás is elillan: „szüleik iránt engedetlenek, …szeretet nélkül valók”.

Van valami az Istenség megszólításának cselekedetében, mely ellen-
tételezi a káromlásnak és annak hajlamát, hogy inkább a gyönyörnek, 
mintsem Istennek szeretőivé váljunk [lásd 2 Timótheus 3:1–4].

Az arra irányuló hajlam, hogy szentségtelenek legyünk – amint 
arról Pál írt –, hogy hálátlanok legyünk, eltöröltetik, amikor a csa-
lád közösen köszönetet mond az Úrnak az életért, a békességért és 
mindazért, amijük van. És amikor megköszönik egymást az Úrnak, 
újfajta megbecsülés alakul ki a családon belül, újfajta tisztelet, újfajta 
egymás iránti szeretet. […]

Ha együtt megemlékeznek az Úr előtt a szegényekről, a szűkölkö-
dőkről és az elnyomottakról, akkor öntudatlanul, ugyanakkor ténylege-
sen kialakul az, hogy jobban szeretik maguknál és tisztelik a másikat, 
hogy szolgálni szeretnék mások szükségleteit. Nem kérhetjük Istent, 
hogy segítsen meg egy bajban lévő felebarátot anélkül, hogy késztetést 
ne éreznénk arra, hogy mi magunk is segítsünk ennek a felebarátnak. 
Milyen csodák következnének be a világ gyermekeinek életében, ha 
félretennék saját önzésüket és elvesznének mások szolgálatában. A 
magot, melyből ez a rejtett és gyümölcsöző fa kinőhet, legjobban a 
család mindennapos fohászaival lehet elültetni és táplálni. […]

Semmit nem ismerek, ami oly sokat segít a családi feszültségek 
enyhítésében, ami a háttérben létrehozza a szülők iránti, engedel-
mességet eredményező tiszteletet, ami hatással van a bűnbánat 
lelkületére, mely nagyrészt eltörli a szétrombolt otthonok mételyét, 
mint a közös imádkozás, gyengeségeink megvallása az Úr előtt, és 
az Úr áldásainak kérése otthonunkra és az ott élőkre. […]
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A család a társadalom alapvető egysége. Az imádkozó család a 
jobb társadalom reménye. „Keressétek az Urat, a míg megtalálható” 
(Ésa. 55:6).14

Megérintett… egy fiatal [misszionárius] szívbe markoló kijelentése. 
Azt  mondta: „Már hónapok óta itt vagyok. Nem tudom megtanulni a 
nyelvet. Ellenszenvesek az emberek. Nappal lehangolt vagyok, éjjel 
zokogok. Meg akartam halni. Írtam az édesanyámnak, és kifogásért 
könyörögtem, hogy hazamehessek. Itt a válasza. Azt mondja: »Imád-
kozunk érted. Egyetlen nap sem telik el úgy, hogy mindannyian le 
ne térdelnénk reggel étkezés előtt és este lefekvés előtt, és ne könyö-
rögnénk az Úrnak, hogy áldjon meg téged. Böjttel is kiegészítettük az 
imánkat, és amikor az öcséid és a húgaid imádkoznak, azt mondják: 
‘Mennyei Atyánk, áldd meg Johnnyt… és segíts neki megtanulni a 
nyelvet és végezni azt a munkát, melyre elhívást kapott.’«”

Ez a fiatalember könnyes szemmel így folytatta: „Újra megpró-
bálom. Saját imáimat hozzáteszem az övéikhez, saját böjtömet az 
övékéhez.”

Most, négy hónappal később, itt van tőle egy levél, melyben azt 
mondja: „Csoda történt. Az Úr ajándékaként elsajátítottam a nyelvet. 

meg tudjuk erősíteni a családunkat azzal, hogy imában együtt letérdelünk.
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Megtanultam szeretni ennek a csodálatos országnak a népét. Isten-
nek legyen hála a családom imáiért!” 15

Tehetjük még csodálatosabbá az otthonunkat? Igen, ha családként 
minden valódi szépség Forrásához fordulunk. Meg tudjuk erősíteni a 
társadalmat, és jobb hellyé tudjuk tenni az életünk számára? Igen, ha 
megerősítjük családi életünk erényét azzal, hogy együtt letérdelünk 
és Szeretett Fia nevében a Mindenhatóhoz fohászkodunk.

Ez a szokás, ez a visszatérés a családi hódolathoz, az országban 
és a földön elterjedve egy nemzedék alatt nagyrészt levetné rólunk a 
bennünket pusztító mételyt. Visszaállítaná a feddhetetlenséget, egy-
más tiszteletét, valamint a hálaadás lelkületét az emberek szívében.16

Oly bonyolult dolog az ima? Oly nehéz lenne arra buzdítani az 
apákat és az anyákat, hogy térdeljenek le a kisgyermekeikkel, és 
szólítsák meg az Istenség trónját, hálát adva az áldásokért, imádkoz-
va a bajban lévőkért és önmagukért, majd ezt a világ Szabadítója 
és Megváltója nevében kérve? Mily hatalmas dolog az ima! Erről 
bizonyságot teszek és ti is bizonyságot tehettek. Mily megrázó annak 
a családnak a vesztesége, mely elmulasztja, hogy hasznot húzzon 
ebből a becses és egyszerű szokásból.17

Ha van közöttetek olyan, aki nem tart családi imát, kezdje el most 
ezt a szokást. Ha csak lehetőségetek van rá, térdeljetek le együtt 
minden reggel és minden este, beszéljetek az Úrhoz és mondjatok 
köszönetet, kérjétek áldásait a föld rászorulóira, és beszéljetek Vele 
saját jóllétetekről.18

Bizonyságomat teszem nektek, hogy ha őszintén alkalmazzátok 
a családi imát, akkor nem maradtok jutalom nélkül. A változások 
talán nem jelennek meg rögtön. Lehet, hogy nagyon aprók lesznek, 
de valóságosak, mert Isten „megjutalmazza azokat, a kik őt keresik”. 
(Zsid. 11:6.)

Legyünk hithűek abban, hogy példát állítunk a világ elé e szokás 
vonatkozásában és mások buzdításában arra, hogy tegyenek ők is így.19
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3
Imádságos lelkűeknek kell lennünk és figyelnünk 

kell, mert az imáink válaszra lelnek.

Sohase gondoljátok, hogy egyedül is sikerrel járhattok!  Szüksége-
tek van az Úr segítségére. Soha ne habozzatok egy csendes helyen 
letérdelni és beszélgetni Vele! Mily káprázatos és csodálatos dolog 
is az ima! Gondoljatok csak bele! Valóban beszélgethetünk Mennyei 
Atyánkkal, aki meghallgat bennünket és válaszol, nekünk azonban 
figyelnünk kell erre a válaszra. Semmi sincs, ami túl komoly vagy 
túl lényegtelen lenne ahhoz, hogy megosszuk Vele.20

Imádkozzatok az Úrhoz úgy, hogy számítotok válaszokra. […] 
A legtöbb imával az a gond, hogy úgy mondjuk el őket, mintha 
telefonon élelmiszert rendelnénk: feladjuk a rendelést és letesszük. 
Elmélkednünk kell, fontolgatnunk, bele kell gondolnunk abba, hogy 
miről és miért imádkozunk, majd úgy kell szólnunk az Úrhoz, aho-
gyan az egyik ember szól a másikhoz. „No jertek, törvénykezzünk, 
azt mondja az Úr” (Ésa. 1:18).21

Semmi nem segít annyira, mint ha az Úr kezébe tesszük a dol-
got. […] Nem habozom kijelenteni, hogy kaptam már válaszokat az 
imáimra. Ezt tudom. Nem tagadhatom. Szükségünk van rá, hogy 
útmutatásért imádkozzunk ebben a bonyolult korban. […] Az egész-
ben az a bámulatos, hogy az imához nem kell lángésznek lennünk. 
Ő a legalázatosabbak hangját is meghallja. […] Szólítsátok az Urat! 
Felhívást intézett hozzátok, és válaszolni fog.22

Higgyetek az ima hatalmában és magasztosságában! Az Úr meg-
válaszolja az imáinkat. Ezt tudom. Újra és újra láttam megtörténni. 
Az ima társít minket Istennel. Lehetőséget ad nekünk arra, hogy 
beszéljünk Vele, hogy megköszönjük Neki pompás áldásait, hogy 
útmutatást és védelmet kérjünk Tőle az élet ösvényeit járva. Ez a 
nagyszerű munka, mely az egész földre kiterjed, egy fiú imájában 
gyökerezik. A családi bibliában ezt olvasta: „Ha pedig valakinek 
közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek 
készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De 
kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hason-
latos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány” 
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( Jakab 1:5–6). Ez az ígéret. Van ennél az ígéretnél nagyszerűbb 
ígéret bárhol a világon? 23

Legyetek imádságos lelkűek, barátaim, és figyeljetek. Hangot 
talán soha nem fogtok hallani. Valószínűleg nem. De megmagyaráz-
hatatlan módon késztetéseket és áldásokat kaptok, mert az Úr ezt 
ígérte: „…szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amely 
reád száll…” (T&Sz 8:2).

Legyetek imádságos lelkűek, és tudni fogjátok, hogy Isten meg-
hallgat és válaszol. Nem mindig úgy, ahogy azt mi esetleg szeretnénk, 
de az évek múlásával a napnál világosabban fel fogjátok ismerni, 
hogy Ő meghallott és válaszolt.24

Tartsátok meg magatokban azt az alázatosságot, melynek eredmé-
nyeképp imában letérdelve elismeritek az Ő hatalmát és jóságát. Ő 
nem fog cserbenhagyni benneteket. Meg fogja hallgatni az imáitokat. 
Meg fogja válaszolni az imáitokat. Az éjszaka csendjében hallani 
fogjátok Lelkének suttogását, mely utat mutat nektek a gondok és 
a szükség idején. Ilyen időszakaitok nektek is lesznek, mint min-
denkinek. Tartsátok meg az Istenbe vetett hiteteket, és ő soha nem 
fog magatokra hagyni titeket. Soha nem fog hátat fordítani nektek.25

Mindig engedjétek meg Mennyei Atyátoknak, hogy a barátotok 
legyen, akihez imában fordulhattok.26

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hogyan segített az ima közelebb kerülnöd Mennyei Atyádhoz? 

Tekintsd át Hinckley elnök arra vonatkozó tanácsát, hogy mit 
tartalmazzanak az imáink (lásd 1. szakasz). Mikor segített neked 
az ima a sajátodat meghaladó bölcsességet nyerni? Mikor hozott 
már neked az ima megnyugtatást és vigaszt? Miért váljanak az 
imáink időnként „a hálaadás beszélgetéseivé”?

• Gondolj bele minden olyan áldásba, melyről azt mondta Hinckley 
elnök, hogy a családi ima által érkezhet (lásd 2. szakasz). Milyen 
tekintetben kapott már áldásokat a családod a közös imádkozás-
ból adódóan? Milyen akadályai vannak a rendszeres családi imá-
nak? Hogyan foghatnak össze a családtagok azért, hogy legyőzzék 
ezeket az akadályokat?
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• Hogyan segíthet nekünk Hinckley elnök 3. szakaszban található 
tanításainak alkalmazása jelentőségteljesebbé tenni az imáinkat? 
Mit tudtál meg, hogyan válaszol Mennyei Atyánk az imákra? Miért 
tud az ima társítani minket Istennel?

Kapcsolódó szentírások
Máté 6:5–15; Lukács 18:9–18; 2 Nefi 32:8–9; Alma 34:17–28; 37:36–

37; 3 Nefi 18:15–25; T&Sz 19:28

Tanulmányi segédlet
„Lásd át az anyagot, akár a könyv, fejezet vagy rész átfutásával, 

akár a fejlécek átnézésével. Próbáld megérteni a szövegkörnyezetet 
és a hátteret” (Prédikáljátok evangéliumomat! [2006]. 23.). Fontold 
meg, hogy egy fejezetet vagy szakaszt többször is elolvasol, hogy 
jobban megértsd. Ezzel mélyreható meglátásokra tehetsz szert.
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A Lélek suttogása

„Esedezve kérem, hogy keressük állandó jelleggel 
az Úrtól érkező sugalmazást és az Ő Szent Lelkének 
társaságát, melyek megáldanak minket azzal, hogy 

emelkedett lelki síkon maradjanak az erőfeszítéseink.”

Gordon B. Hinckley életéből

1995. június 24- én Gordon B. Hinckley elnök egy új misszió-
elnököknek és feleségeiknek tartott gyűlésen tanácsokat adott nekik 
az előttük álló hároméves szolgálatra vonatkozó útmutatásként. 
Elmondta, hogy cövekelnöki elválasztásakor milyen utasításokat 
kapott Harold B. Lee elnöktől, aki akkoriban a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja volt:

„Az általa elmondottakból csak egy dologra emlékszem: »Hallgass 
a Lélek suttogására az éjszaka közepén, és reagálj arra, amit suttog.« 
Nem tudom, miért érkezik időnként éjszaka a kinyilatkoztatás, de 
ez előfordul. Természetesen nappal is érkezhet, de ti csak hallgas-
satok a Lélek suttogására, a kinyilatkoztatás ajándékára, melyre 
jogosultak vagytok!” 1

Ezen utasítás követése során szerzett tapasztalatairól azt mondta: 
„Az Úr halkan szól. […] Jutottak már az éjszaka közepén olyan ötletek 
az eszembe, amelyek véleményem szerint próféciaként érkeztek.” 2 
1992 júliusában például más egyházi vezetők társaságában Hong-
kongban tartózkodott, és a templomépítéshez kerestek helyet. Egyik 
este lefekvéskor nyugtalan volt a rá váró döntést illetően. Másnap 
korán reggel felébresztette őt a Lélek suttogása.

„Nagyon érdekes volt, ami eszembe jutott – jegyezte fel a napló-
jába. – A fülemmel nem hallottam semmilyen hangot. Az elmémbe 
azonban behatolt a Lélek hangja. Azt kérdezte: »Miért aggódsz emiatt? 
Van egy csodaszép ingatlanunk, ott van most a misszióház és a kis 
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a Kínai Hongkong templom
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kápolna. Pont Kaulung szívében, a legjobb közlekedéssel. […] Húz-
zatok fel egy [több] emeletes épületet. Az első két emeleten lehet egy 
kápolna és tantermek, a felső két vagy három emeleten pedig lehet 
egy templom. Hinckley elnök azt mondta, hogy e kinyilatkoztatás 
elnyerése után „megnyugodtam és visszaaludtam”.3

Ma Kaulungban, Hongkong egy sűrűn lakott részén, ahol vala-
mikor egy kápolna és egy misszióház volt, egyetlen épületben 
kap helyet egy kápolna, egy misszióház, egy misszióiroda, és egy 
szent templom, tanúbizonyságként arról, hogy az Úr lelke súgta 
ezt Isten prófétájának.

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A Szentlélek a Vigasztaló és az Igazság Bizonyságtevője.

A Szentlélek az Istenség harmadik tagja, a Szabadító által ígért 
Vigasztaló, aki mindenre megtanítja majd a követőit, és eszükbe 
juttat mindent, amit mondott nekik (lásd János 14:26).4

A Szentlélek bizonyságot tesz a szívünkben az Atyáról és a Fiúról.5

Bizonyságom [ Jézus Krisztusról] a Szentlélek hatalma által érke-
zett. Szent és bámulatos ajándék ez, amelyet az Istenség harmadik 
tagjának kinyilatkoztatása szül.6

A Szentlélek az Igazság Bizonyságtevője, aki megtaníthat 
[nekünk] olyan dolgokat, amelyeket egymásnak nem tudná[nk] 
megtanítani. Moróni nagyszerű, felhívást hordozó szavai szerint, 
„a Szentlélek hatalma által” kaptunk ígéretet a Mormon könyvének 
igaz voltára vonatkozó tudást illetően. Ezután Moróni kijelenti: „És 
a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az 
igazat” (Moróni 10:4–5).

Hiszem, hogy ez a hatalom, ez az ajándék elérhető számunkra 
napjainkban.7
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2
Szükségünk van a Szentlélekre, hogy 
utat mutasson nekünk az otthon és az 
egyházban végzett szolgálatunk során.

Nem érhet minket az életünkben nagyobb áldás a Szentlélek 
ajándékánál – a Szentlélek társaságánál, amely utat mutat, véd és 
megáld minket, egyfajta tűzoszlopként járva előttünk, az igazlelkűség 
és az igazság ösvényein vezetve minket. Velünk lehet az Istenség 
harmadik tagjának minket irányító ereje, ha arra érdemesen élünk.8

Számos igazgatási feladatunkban van szükségünk a Szentlélekre. 
Szükségünk van rá, amikor világszerte tanítjuk az evangéliumot az 
óráinkon. Szükségünk van rá családunk irányításánál és tanításánál.

Ha e Lélek befolyása alatt állva vezetünk és tanítunk, akkor azzal 
lelkiséget hozunk azok életébe, akikért felelősek vagyunk. […]

Édesek a Szentlélek sugalmazása alatt végzett tanítás gyümölcsei. 
Táplálják a lelkünket és éltetik a lényünket.

Hadd szóljak tanácsként egy szót különösen azokhoz a szülőkhöz, 
akik családfők is: szükségünk van a Szentlélektől érkező útmutatás-
ra azon kényes és hatalmas feladatunk elvégzése során, melyet az 
otthonunk lelkiségének megerősítése jelent.9

Hallgassátok meg, mire késztet a Lélek! Legyetek alázatosak! Elő-
fordulhat, hogy a lelkiségetek, a hozzáállásotok, az érzéseitek, az 
alázatosságotok révén fog titeket elvezetni valakihez az Úr keze.10

3
Majdnem mindig halk, szelíd hangon, a Szentlélek 

suttogásán keresztül érkezik kinyilatkoztatás.

Alkalmanként interjút készítenek velem a média képviselői. Majd-
nem mindig megkérdezik tőlem: „Hogyan érkezik kinyilatkoztatás 
az egyház prófétájához?”

Azt válaszolom, hogy most is ugyanúgy, mint régen. A média 
képviselőinek ezzel kapcsolatban felidéztem, milyen élményben 
volt része Illésnek, miután kiállt Baál papjai ellen:

„És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala 
nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta 
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a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem vala abban a szélben. És a 
szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem.

És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az úr a tűzben sem. És 
a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék” (1 Királyok 19:11–12).

Így van ez. Van egy halk, szelíd hang. Imára adott válaszként 
érkezik. A lélek suttogásán keresztül érkezik. Érkezhet az éjszaka 
csendjében.

Vajon kérdéses ez számomra? Egyáltalán nem. Már számos eset-
ben láttam.11

Majdnem mindig az jellemzi Isten szavát, hogy nem harsona 
hangján, nem a tanultak tanácstermeiből, hanem a kinyilatkozta-
tás halk, szelíd hangján érkezik. Azokat hallva, akik hiába keresik 
a bölcsességet, és akik hangosan csodaszereket kínálnak a világ 
bajaira, hajlamosak vagyunk a zsoltáríróval együtt azt mondani: 
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt. 
46:11), a Szabadítóval együtt pedig azt: „A kinek van füle a hallásra, 
hallja” (Máté 11:15).12

4
A Lélek dolgai felvilágosítanak, 
építenek és felemelnek minket.

Hogyan ismerhetjük meg a Lélek dolgait? Honnan tudhatjuk, ha 
valami Istentől való? A gyümölcseiről. Ha növekedést és fejlődést 
eredményez, ha hithez és bizonysághoz vezet, ha a dolgok jobb 
megoldási módját eredményezi, ha isteni tulajdonságokhoz vezet, 
akkor Istentől való. Ha szétszed, ha sötétségbe visz, ha összezavar és 
aggaszt minket, ha a hitetlenséghez vezet, akkor az ördögtől való.13

A Lélek gyümölcseiről ismeritek fel a Lélek késztetéseit – ami fel-
világosít, ami épít, ami jóravaló és megerősítő és felemelő, valamint 
jobb gondolatok és jobb szavak és jobb tettek felé terel bennünket, 
az Isten Lelkétől való. Ami szétszed, ami tiltott ösvényekre vezet 
bennünket, az az ellenségtől való. Szerintem ez ilyen egyértelmű, 
ilyen egyszerű.14

Egy tudós egyszer kifejezésre juttatta azt a vélekedést, mely szerint 
az egyház az intellektualizmus ellensége. Ha az intellektualizmus szó 
alatt a filozófiának azt az ágát értette, mely azt a tant tanítja, hogy „a 
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tudás teljes mértékben, avagy főként tiszta érvelésből vonható ki”, 
és „ez az érvelés a valóság döntő elve”, akkor igen, a vallás vonatko-
zásában ellene vagyunk ennek a szűk értelmezésnek. (Az idézetek 
forrása: Random House Dictionary of the English Language, p. 738.) 
Ez a fajta értelmezés kizárja, hogy a Szentléleknek hatalmában áll 
szólnia hozzánk és [rajtunk] keresztül.

Természetesen hiszünk az elme művelésében, azonban az intel-
lektus nem egyedüli forrása a tudásnak. A Mindenható sugalmazá-
sára ígéret adatott nekünk ezekben a csodálatos szavakban: „Isten 
meg fogja nektek adni azt a tudást az ő Szent Lelke által, igen, a 
Szentlélek kimondhatatlan ajándéka által” (T&Sz 121:26).

Az Úr munkáját kritizáló humanisták, a lekezelően viselkedő 
úgynevezett intellektuálisok csupán azért mondják ezt, mert nem 
ismerik a lelki megnyilvánulásokat. Még nem hallották a Lélek hang-
ját. Azért nem hallották, mert nem keresték, és nem készültek fel rá 
azzal, hogy érdemessé tették volna magukat. Azt feltételezve, hogy 
csak az érvelés és az elme munkálkodásai eredményeznek tudást, 
tagadják azt, ami a Szentlélek hatalma által jő.

„isten dolgait isten lelke által lehet megérteni. ez a lélek valóságos.”
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Isten dolgait Isten Lelke által lehet megérteni. Ez a Lélek valóságos. 
Akik már megtapasztalták, hogyan működik, azok számára az így 
szerzett tudás olyan valóságos, akár az öt érzékszerven keresztül 
szerzett. Erről bizonyságot teszek. És biztos vagyok benne, hogy a 
legtöbb egyháztag is bizonyságot tud tenni erről. Mindannyiunkat 
arra buzdítom, hogy továbbra is igyekezzünk a szívünket összhangba 
hozni a Lélekkel. Ha ezt tesszük, akkor gazdagabb lesz az életünk. 
Érezni fogjuk az Istennel, a mi Örökkévaló Atyánkkal összekötő 
rokoni szálakat. Megízleljük, milyen édes az az öröm, mely kizárólag 
ily módon tapasztalható meg.

Ne ejtsen minket csapdába a világ álokoskodása, melynek nagy 
része negatív, és igen gyakran keserű gyümölcsöt hoz. Járjunk a 
jövőbe vetett hittel, adjunk igenlő választ, és alakítsunk ki maga-
biztos hozzáállást. Ha ezt tesszük, akkor a mi erőnk másoknak is 
erőt fog adni.15

Esedezve kérem, hogy keressük állandó jelleggel az Úrtól érkező 
sugalmazást és az Ő Szent Lelkének társaságát, melyek megáldanak 
minket azzal, hogy emelkedett lelki síkon maradjanak az erőfeszí-
téseink. Ezek az imák nem maradnak válasz nélkül.16

5
A Szentlélek állandó társunk lesz, ha úgy 

élünk, hogy elnyerjük ezt az áldást.

Az Úr mondta nekünk azt, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, 
akkor „a Szentlélek állandó társ[unk] lesz” (T&Sz 121:46), hogy felvi-
dítson, tanítson, vezessen, vigasztaljon és támogasson minket. Hogy 
társaságát elnyerjük, ahhoz kérnünk kell, ahhoz arra irányulóan kell 
élnünk, ahhoz hűségesnek kell lennünk az Úrhoz.17

„Hogyan tudjátok mindig ott tartani magatoknál az Úr Lelkét?” Éljetek 
arra érdemesen, éljetek érdemesen az Úr Lelkére! Tegyétek ezt, és ott 
lesz veletek. […] Csak éljetek helyesen! Maradjatok távol a mocsoktól! 
Maradjatok távol a pornográfiától! Maradjatok távol azoktól a dolgoktól, 
melyek lehúznak! Az általatok olvasott könyvek és újságok, az általatok 
megnézett videók és tévéműsorok, az általatok látogatott előadások 
mind hatással vannak rátok, és ez így is marad, ha átadjátok magatokat 
mindazon dolgok kellemes izgalmának, melyek titeket szegénnyé, vala-
ki mást pedig gazdaggá szeretnének tenni. Maradjatok távol ezektől! 18
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Minden vasárnap ismételten megfogadjátok és szövetségben ígé-
ritek, hogy magatokra veszitek az Úr Jézus Krisztus nevét. Belegon-
doltatok már, mennyire fontos, és mit jelent annak fogadalmával 
és ígéretével magatokra venni az Úr Jézus Krisztus nevét, hogy 
betartjátok a parancsolatait? Ő pedig arra tesz nektek fogadalmat 
és ígéretet, hogy megadja nektek a Lelkét, mely veletek lesz. Mily 
csodálatos dolog is ez! 19

Mily nagyszerű áldás az, ha hatással van ránk az Istenség egyik 
tagjának szolgálattétele, miután isteni felhatalmazással rendelkezők 
keze alatt elnyertük ezt az ajándékot. Ha továbbra is erényesen élünk, 
akkor élvezhetjük az Úr által tett ígéretet, mely így szól: „A Szentlé-
lek állandó társad lesz, jogarod pedig az igazlelkűség és az igazság 
változatlan jogara; uralmad örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő 
eszközök nélkül száll majd rád örökkön örökké” (T&Sz 121:46).20

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért van szükségünk a Szentlélekre? (Lásd 1. szakasz.) Mikor 

érezted már, hogy a Szentlélek tanít téged és utat mutat neked? 
Mit tanultál ezekből a tapasztalatokból?

• Mit tudhatunk meg Hinckley elnök arra vonatkozó magyarázatá-
ból, hogy mi módon érkezik kinyilatkoztatás a prófétához? (Lásd 
3. szakasz.) Miért fontos tudni azt, hogy a Szentlélek általában 
„halk, szelíd hang[on]” szól? Mit tanultál meg saját tapasztalatból 
a Szentlélektől érkező közlések felismeréséről?

• Nézd át, a Lélek mely gyümölcseit vázolja fel Hinckley elnök a 
4. szakaszban. Hogyan segíthetnek nekünk ezek a tanítások fel-
ismerni a Lélek hatását? Milyen veszélyeket rejt, ha azt hisszük, 
hogy „az intellektus… egyedüli forrása a tudásnak”? Milyen élmé-
nyekben volt részed lelki tudás megszerzésével kapcsolatban?

• Milyen érzéseket kelt benned, ha átgondolod Hinckley elnök 
tanításait az 5. szakaszban a Szentlélek társaságáról? Milyen tekin-
tetben áldott már meg téged a Szentlélek?
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Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 2:9–14; 1 Nefi 10:17; 2 Nefi 31:17–18; Móziás 

3:19; Moróni 8:25–26; T&Sz 11:12–14

Tanítási segédlet
„Amikor szeretjük azokat, akiket tanítunk, mindegyikőjükért imád-

kozunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megismerjük 
az érdeklődésüket, eredményeiket, szükségleteiket és gondjaikat. 
Tanításunkat az ő szükségleteikhez szabjuk, még ha ez több időt és 
erőfeszítést igényel is. Észrevesszük, amikor hiányoznak, és elismer-
jük, amikor jelen vannak. Segítséget ajánlunk, amikor szükséges” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 31–21).

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.

 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 556.

 2. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 
(2005), 441.

 3. In Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 481.

 4. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 
Ensign, Nov. 1986, 51.

 5. “Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President Gor-
don B. Hinckley,” Ensign, July 1999, 72.

 6. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.
 7. “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, 259.
 9. Tápláld a Szellemet, éltesd a Lelket. 

Liahóna, 1998. okt. 4, 6.
 10. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, 440.

 11. “The Quorum of the First Presidency,” 
Ensign, Dec. 2005, 49.

 12. In Conference Report, Apr. 1964, 
38–39.

 13. “Inspirational Thoughts,” Ensign, July 
1998, 5.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, 261.
 15. “The Continuing Pursuit of Truth,” 

Ensign, Apr. 1986, 6.
 16. Tápláld a Szellemet, éltesd a Lelket. 4.
 17. “Living with Our Convictions,” Ensign, 

Sept. 2001, 5.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, 377–78.
 19. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, 319.
 20. “Priesthood Restoration,” Ensign, Oct. 

1988, 72.



128

„Hitünk alapja mindenképpen az arról való bizonyságunk, hogy Jézus 
Krisztus isten fia. […] Ő a nevét viselő egyház fő szegletköve.”
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Krisztusra tekintünk

„Krisztusban hiszünk. Krisztusról tanítunk. Krisztusra 
tekintünk. Ő a mi Megváltónk, Urunk és Szabadítónk.”

Gordon B. Hinckley életéből

Az 1975. áprilisi általános konferencián Gordon B. Hinckley elder, 
akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, a következő tör-
ténetet mesélte el:

„Nemrég nyílt napokat tartottunk az Arizonai [Mesa] templomban. 
Az épület teljes felújítását követően közel negyedmillió ember látta 
csodaszép belsejét. Az első nyílt napra különleges vendégekként más 
vallások papságát is meghívtuk, és több százan el is jöttek. Nekem 
jutott annak kiváltsága, hogy szólhattam hozzájuk, és látogatásuk 
végén válaszolhattam a kérdéseikre. Elmondtam nekik, hogy öröm-
mel válaszolok bármire, amire kíváncsiak. Sok kérdést tettek fel. Az 
egyik egy protestáns lelkésztől érkezett, aki azt mondta: »Bejártam az 
egész épületet, ezt a templomot, mely homlokzatán Jézus Krisztus 
nevét viseli, azonban sehol nem láttam a kereszt, a kereszténység 
szimbólumának megjelenítését. Máshol is láttam már az épületeiket, 
és ott is felfigyeltem a kereszt hiányára. Miért van ez így, ha közben 
azt mondják, hogy hisznek Jézus Krisztusban?«

Azt feleltem: »Nem szeretném megbántani keresztény testvéreimet, 
akik keresztet tesznek katedrálisaik tornyára és kápolnáik oltáraira, 
akik viselik azt a díszruhájukon, valamint rányomják a könyveikre 
és egyéb kiadványaikra. Számunkra azonban a kereszt a haldokló 
Krisztus jelképe, míg a mi üzenetünk az élő Krisztusról szól.«

Ekkor ezt kérdezte: »Ha nem használják a keresztet, akkor mi a 
vallásuk jelképe?«
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Azt feleltem, hogy népünk életének kell a mi hitünk egyetlen 
jelentőségteljes kifejeződésévé válnia, így tehát a hódolatunk jel-
képévé is. […]

Egyetlen jel, művészi alkotás vagy tematikus ábrázolás sem fejezi 
ki kellően az Élő Krisztus dicsőségét és csodáját. Ő elárulta nekünk, 
mi legyen ez a jelkép, amikor azt mondta: »Ha engem szerettek, az 
én parancsolataimat megtartsátok« ( János 14:15).

Mi pedig követőiként semmi aljas, hitvány vagy becstelen dolgot 
sem tehetünk úgy, hogy foltot ne ejtenénk a képmásán. Ám jó, 
kegyes és nagylelkű cselekedetet sem vihetünk véghez anélkül, 
hogy ragyogóbbra ne csiszolnánk annak jelképét, akinek a nevét 
magunkra vettük.

Így hát életünknek kell jelentőségteljes kifejeződéssé, annak jel-
képévé válni, hogy bizonyságot teszünk az Élő Krisztusról, az Élő 
Isten Örökkévaló Fiáról.

Ez ilyen egyszerű, fivéreim és nővéreim, és ilyen mélyenszántó, 
és jobb, ha soha nem feledjük.” 1

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Jézus Krisztus az élő Isten élő Fia.

Hitünk alapja mindenképpen az arról való bizonyságunk, hogy 
Jézus Krisztus Isten Fia. […] Ő a nevét viselő egyház fő szegletköve.2

Krisztusban hiszünk. Krisztusról tanítunk. Krisztusra tekintünk. 
Ő a mi Megváltónk, Urunk és Szabadítónk.3

földi szolgálat

Ő, aki Isten Fia volt, az Egyszülött Fiú, elhagyta Atyjának celesz-
tiális udvarát, hogy magára vegye a halandóságot. Születésekor 
angyalok énekeltek és bölcsek jöttek, hogy megajándékozzák. Úgy 
nőtt fel, ahogy más fiúk a galileai Názáretben. Ott „gyarapodék böl-
csességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt 
való kedvességben” (Lukács 2:52).

Amikor 12 éves lett, Máriával és Józseffel ellátogattak Jeruzsá-
lembe. Hazafelé vezető útjukon észrevették, hogy nincs velük. 
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Visszatértek Jeruzsálembe, és a templomban találtak rá, amint a 
tudósokkal beszélgetett. Amikor Mária megrótta azért, hogy nincs 
velük, Ő így válaszolt: „nem tudjátok- é, hogy nékem azokban kell 
foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai?” (Lukács 
2:49). Szavai előrevetítették jövőbeli szolgálatát.

Ez a szolgálat azzal kezdődött, hogy unokatestvére, János keze 
által megkeresztelkedett a Jordán- folyóban. Amikor kiemelkedett a 
vízből, a Szentlélek galamb formájában leszállt rá, és az Atyja hangja 
hallatszott, amint ezt mondja: „Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben 
én gyönyörködöm” (Máté 3:17). Ez a kijelentés az Ő isteniségének 
megerősítésévé vált.

40 napig böjtölt, és megkísértette az ördög, aki arra vágyott, hogy 
eltántorítsa Őt Isten által kijelölt küldetésétől. Az ellenség hívására Ő 
így válaszolt: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” (Máté 4:7), ezzel 
újra kijelentve, hogy Ő Isten Fia.

Palesztina poros útjait járta. Nem volt otthona, melyet a magáénak 
mondhatott volna, nem volt olyan hely, ahol nyugovóra hajthatta 
volna fejét. Üzenete a béke evangéliuma volt. Tanításai a nagylelkű-
ségről és a szeretetről szóltak. „És a ki törvénykezni akar veled és 
elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is” (Máté 5:40).

Példázatokkal tanított. Csodákat vitt véghez, amelyekhez fog-
hatók soha azelőtt vagy azóta nem voltak. Meggyógyította azokat, 
akik már hosszú ideje betegek voltak. Tettei nyomán a vak látott, 
a süket hallott, a béna járni tudott. Feltámasztotta a holtakat, akik 
újra éltek, hogy dicsőítsék Őt. Kétségtelen, ember még soha nem 
tett ilyet azelőtt.

Néhányan követték Őt, de a legtöbben gyűlölték. Képmutatóknak 
nevezte az írástudókat és a farizeusokat, meszelt sírokhoz hasonlí-
totta őket. Ezek összeesküdtek ellene. Kiűzte a pénzváltókat az Úr 
házából. Kétségtelenül ők is csatlakoztak azokhoz, akik az elpusz-
títását tervezték. De Ő nem rettent meg. Ő „széjjeljárt jót tévén” 
(Apostolok cselekedetei 10:38).

Hát nem volt mindez elegendő ahhoz, hogy emlékét hallhatatlan-
ná tegye? Hát nem volt ez elég ahhoz, hogy nevét azon nagyszerű 
emberek közé – sőt, fölé – helyezze, akik a földön jártak, és akikről 
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megemlékeznek azért, amit tettek vagy mondtak? Minden bizonnyal 
ott lett volna minden idők legnagyobb prófétái között.

De mindez nem volt elég a Mindenható Fiának. Ez csupán beve-
zetője volt az elkövetkezendő nagyobb dolgoknak, melyek különös 
és szörnyű módon következtek be.4

elfogatás, keresztre feszítés és halál

Elárulták Őt, elfogták, halálra ítélték, hogy keresztre feszítés által 
szörnyű haláltusában haljon meg. Élő testét keresztfához szögezték. 
A kimondhatatlan fájdalomban élete lassan tovatűnt. Amíg lélegzett, 
így kiáltott fel: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert  nem tudják mit 
cselekszenek” (Lukács 23:34).

Lelke távozásába belerengett a föld. A százados, aki mindezt látta, 
ünnepélyesen kijelentette: „Bizony, Istennek Fia vala ez” (Máté 27:54).

Akik szerették, levették testét a keresztről. Felöltöztették és egy 
új sírba tették…

Barátai minden bizonnyal sírtak. Szeretett apostolai, akiket iste-
nisége tanúinak nevezett, sírtak. Az asszonyok, akik szerették Őt, 
sírtak. Egyikük sem értette, amit a harmadik napon való feltáma-
dásról mondott. Hogyan érthették volna? Soha azelőtt nem történt 
ilyesmi. Teljesen példa nélküli volt. Hihetetlen volt még számukra is.

A csüggedés, a reménytelenség és a szomorúság szörnyű érzése 
lehetett jelen, amikor arra gondoltak, hogy Urukat elragadta tőlük 
a halál.5

feltámadás

De ez nem volt a vég. A harmadik nap reggelén Mária Magdaléna 
és a másik Mária visszatértek a sírhoz. Legnagyobb ámulatukra a 
kő el volt gördítve és a sír nyitva állt. Belestek. Két fehérbe öltözött 
lény ült a temetkezési hely két szélén. Egy angyal jelent meg nekik 
és ezt mondta: „Mit keresitek a holtak között az élőt?

Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt nék-
tek, még mikor Galileában volt,

Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezé-
be, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni” (Lukács 24:5–7).
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Ezek az egyszerű szavak – „Nincs itt, hanem feltámadott” – a leg-
mélyrehatóbbakká váltak az egész irodalomban. Az üres sírt hirdetik. 
Mindazon dolgok beteljesülését jelentik, amelyekről feltámadásával 
kapcsolatban beszélt. Diadalmas választ adnak arra a kérdésre, 
amellyel szembetalálkozik minden férfi, asszony és gyermek, aki 
valaha is a földre született.

A feltámadt Úr szólt Máriához és ő válaszolt. Nem kísértet volt. 
Nem képzelődés. Valóságos volt – olyan valóságos, mint amilyen 
előzőleg a halandó életben volt. Nem engedte meg Máriának, hogy 
megérintse Őt. Még nem szállt fel Atyjához a mennybe. Az is hama-
rosan megtörtént. Micsoda viszontlátás lehetett, amikor átölelte az 
Atya, aki szerette Őt, s aki minden bizonnyal könnyezett érte halál-
tusájának óráiban.

Megjelent két embernek az Emmausba vezető úton. Beszélgetett 
és együtt evett velük. Zárt ajtók mögött találkozott az apostolaival és 
tanította őket. Tamás nem volt jelen az első alkalommal. Másodszorra 
az Úr felszólította, hogy tapintsa meg kezét és oldalát. A legnagyobb 
csodálkozással kiáltott fel: „Én Uram és én Istenem” ( János 20:28). 
Egy [másik] alkalommal 500 emberrel beszélt. […]

„Üzenete a béke evangéliuma volt. tanításai a 
nagylelkűségről és a szeretetről szóltak.”
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És létezik még egy tanúbizonyság. A Bibliához társulva a Mor-
mon könyve bizonyságot tesz arról, hogy Ő nem csak az Óvilágból 
valóknak jelent meg, hanem az Újvilágból valóknak is. Mert nem 
jelentette- e már ki egyszer: „Más juhaim is vannak nékem, a melyek 
nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak 
majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor” ( János 10:16).

Feltámadását követően megjelent azoknak, akik ezen a féltekén 
éltek. Amikor alászállt a menny felhőin keresztül, újra Isten, az 
Örökkévaló Atya hangja hallatszott, amint ünnepélyesen kijelenti: 
„Íme, ez az én Szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben 
megdicsőítettem a nevemet. Őt hallgassátok” (3 Ne. 11:7). […]

És ha mindez nem elég, akkor ott van ezen adományozási korszak 
nagyszerű prófétájának, Joseph Smithnek biztos, határozott és egy-
értelmű bizonysága. Gyermekként kiment az erdőbe, hogy világos-
ságért és értésért imádkozzon. És ott megjelent előtte két Személy, 
akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt, s akik ott álltak 
felette a levegőben. Egyikük hozzá szólt, a nevén szólította, „és ezt 
mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! ” 
[ Joseph Smith története 1:17].

Ugyanez a Joseph egy későbbi alkalommal kijelentette: „És láttuk 
a Fiú dicsőségét, az Atya jobb kezénél, és elnyertük az ő teljességét…

És most, a sok tanúbizonyság után, amely őróla adatott, ez a 
legutolsó tanúbizonyság, amelyet mi adunk róla: Hogy ő él!” (T&Sz 
76:20, 22).6

Akikben esetleg kétségek vannak, azoknak megismétlem a 
Tamásnak mondott szavakat, mikor megtapintotta az Úr megsebzett 
kezét: „Ne légy hitetlen, hanem hívő” [ János 20:27]. Higgyetek Jézus 
Krisztusban, Isten Fiában, az idő és az örökkévalóság legnagyobb 
alakjában! Higgyétek el, hogy páratlan élete a világ megalkotása 
előttre nyúlik vissza. Higgyétek el, hogy Ő volt annak a földnek 
a teremtője, melyen élünk. Higgyétek el, hogy Ő volt az Ószövet-
ség Jehovája, hogy Ő volt az Újszövetség Messiása, hogy meghalt 
és feltámadt, hogy ellátogatott a nyugati földrészekre és tanította 
az ott élő embereket, hogy bevezette ezt az utolsó evangéliumi 
adományozási korszakot, és hogy Ő él, az élő Isten élő Fia, a mi 
Szabadítónk és Megváltónk.7
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2
Mindannyian tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus Isten 
Fia, és a világ Megváltója, aki feltámadt a sírból.

Harc folyik az emberek hitéért, de nincsenek mindig …világosan 
meghúzva a vonalak, mert még a kereszténység erői között is vannak 
olyanok, akik lerombolnák annak a Krisztusnak az isteni mivoltát, 
akinek a nevében szólnak. Figyelmen kívül is lehetne hagyni őket, 
ha hangjuk nem lenne oly csábító, ha a befolyásuk nem lenne oly 
messzire ható, ha az érvelésük nem lenne oly körmönfont.

[…] Dombok ezrein gyűlnek össze sokaságok, hogy köszöntsék 
a húsvét napjának hajnalát, és emlékeztessék magukat Krisztus 
történetére, akinek a feltámadásáról megemlékeznek. Gyönyörű és 
reményteljes szavakkal számos vallás prédikátorai idézik majd fel 
az üres sír történetét. Ezt a kérdést teszem fel nekik – és nektek is: 
„Valóban hiszitek ezt?”

Valóban hiszitek, hogy Jézus Isten Fia, az Atya szó szerinti 
leszármazottja?

Hiszitek, hogy Isten, az Örökkévaló Atya hangja hallatszott a 
Jordán vize felett, ezt állítva: „Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben 
én gyönyörködöm” (Máté 3:17)?

Hiszitek, hogy ugyanez a Jézus volt a csodatevő, a betegek gyó-
gyítója, az erőtlenek talpra állítója, a halottak életének visszaadója?

Hiszitek, hogy a Kálvárián bekövetkezett halála és az után, hogy 
József sírjába eltemették, harmadnap élőként előjött?

Valóban hiszitek, hogy még mindig él – valóságos, életerős sze-
mélyként –, és hogy újra el fog jönni, amint azt mennybemenetelekor 
az angyalok megígérték?

Valóban hiszitek ezeket a dolgokat? Ha igen, akkor azon, mindent 
szó szerint értő emberek egyre fogyatkozó csoportjához tartoztok, 
akiket megmosolyognak a filozófusok, akiket egyre inkább kigúnyol-
nak egyes oktatók, és akiket a lelkészek és befolyásos teológusok 
egyre növekvő társasága idejétmúltnak tekint.

[…] Ezeknek az értelmiségieknek a szemében csupán legenda az, 
hogy Jézus, akiről az angyalok Júdea fennsíkjain énekeltek, Isten 
Fiaként megszületett, csodákat tett, meggyógyította a betegeket és 
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feltámasztotta a halottakat, hogy Krisztus feltámadt a sírból, felemel-
kedett a mennybe és ígéretet kaptunk a visszatérésére.

Ezek a modern teológusok megfosztják Őt az istenségétől, majd 
csodálkoznak azon, hogy miért nem hódolnak Neki az emberek.

Ezek az okos tudósok megfosztották Jézust az istenség palástjá-
tól, és csak az embert látták benne. Megpróbálták saját beszűkült 
gondolkozásukba préselni Őt. Elrabolták Tőle azt, hogy Ő Isten 
Fia, a világot pedig megfosztották annak törvényes Királyától. […]

Ünnepélyes tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Isten nem 
halott, legfeljebb élettelen értelmezési keretben szemléljük Őt. […]

Ésszerű hitnél valamivel többre van szükség. Meg kell értenünk, 
milyen egyedi és különleges szerepet tölt be isteni Megváltóként, 
Isten Fiaként lelkesednünk kell Őérte és az Ő üzenetéért.

a feltámadt szabadító két ember mellé szegődött az emmausba vezető úton.
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Ez a megértés és ez a lelkesedés mindazok rendelkezésére áll, 
akik megfizetik az árát. Nem összeférhetetlenek az iskolázottsággal, 
azonban nem kizárólag filozófiai írásokból erednek. Nem bizony, a 
folyamat sokkal egyszerűbb ennél. Isten dolgait Isten Lelke által lehet 
megérteni (lásd 1 Kor. 2:11). Ezt mondja a kinyilatkoztatás szava.

A megértés képessége és az Úr iránti lelkesedés egyszerű szabá-
lyok követésében rejlik. […] Felvetnék most hármat – mind nagyon 
egyszerű, szinte már közhelynek számít, azonban alapvetően fontos 
az alkalmazásuk és gyümölcsöző eredményeket hoznak. […]

Az első az olvasás – Isten igéjének az olvasása. […] Olvassátok 
el például János evangéliumát az elejétől a végéig! Hadd szólaljon 
fel előttetek magáért az Úr, és szavai csendes meggyőződést fognak 
eredményezni, mely semmitmondóvá teszi a kritikusok szavait. 
Olvassátok el az Újvilág testamentumát is, a Mormon könyvét, mely 
tanúbizonyságként hozatott napvilágra „arról, hogy Jézus a Krisztus, 
az Örökkévaló Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát” 
(Mormon könyve címlap).

A következő a szolgálat – szolgálat az Úr munkájában. […] Krisztus 
ügyének nincs szüksége a kétségeitekre. Az erőtökre, az időtökre 
és a tehetségeitekre van szüksége, és ha ezeket nyújtva szolgáltok, 
akkor a hitetek megnő, a kételyeitek pedig elhalványulnak. […]

A harmadik az ima. Beszéljetek Mennyei Atyátokkal az Ő Sze-
retett Fia nevében! „Ímé – mondja – az ajtó előtt állok és zörgetek; 
ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem” ( Jelenések 3:20).

Ő ezt a felhívást intézi hozzánk, és az ígéret biztos. Nem valószínű, 
hogy hangot hallotok majd a mennyből, azonban békés és biztos 
meggyőződés érkezik majd onnan. […]

A filozófia, az úgynevezett felsőbbrendű kritika és a tagadó teo-
lógia összevisszaságán átragyog a Szent Lélek tanúbizonysága arról, 
hogy Jézus valóban Isten Fia, aki testben megszületett, a világ Meg-
váltója, aki feltámadt a sírból, az Úr, aki eljő, hogy királyok Kirá-
lyaként uralkodjon. Lehetőségetek van rá, hogy ti is tudjátok ezt. 
Kötelességetek, hogy kiderítsétek.8
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3
Folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést: „Mit 

cselekedjünk mi Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?”

Újra felteszem Pilátus kétezer évvel ezelőtt elhangzott kérdé-
sét: „Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak?” (Máté 
27:22.) Tulajdonképpen folyamatosan fel kell tennünk magunknak 
a kérdést: Mit cselekedjünk Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mit 
cselekedjünk a tanításaival, és hogyan tehetjük életünk szerves 
részévé ezeket? […]

„Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit” ( János 
1:29). Igazán sivár lenne az életünk az Ő tanításainak és páratlan 
példájának hatása nélkül. A fordítsd oda a másik orcád is, a menj el 
vele a második mérföldre, a tékozló fiú visszatérése, és egyéb kivá-
ló tanítások tucatjai szivárogtak le hozzánk a korokon át, és váltak 
katalizátorrá abban, hogy kedvességre és irgalomra váltsák az ember 
másik ember iránti embertelenségének nagy részét.

Ahonnan száműzik Krisztust, ott brutalitás uralkodik. A kedvesség 
és a béketűrés irányít ott, ahol elismerik Krisztust és követik a tanításait.

Mit cselekedjünk hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? „Megje-
lentette néked, oh ember, mi légyen jó, és mit kíván az Úr te tőled! 
Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és 
hogy alázatosan járj a te Isteneddel” (Mikeás 6:8).

„Azt mondom tehát nektek, hogy meg kell bocsátanotok egy-
másnak; mert aki nem bocsátja meg testvérének a vétkeit, az kár-
hoztatva van az Úr előtt; mert őbenne marad ott a nagyobb bűn” 
(T&Sz 64:9). […]

Mit cselekedjünk hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? „Mert éhez-
tem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény 
voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruházta-
tok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek 
hozzám” (Máté 25:35–36). […]

Mit cselekedjünk Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?

Tanuljunk tőle! Kutassuk a szentírásokat, amelyek bizonyságot 
tesznek róla! Elmélkedjünk életének és küldetésének csodáján! 
Próbáljuk meg egy kicsit szorgalmasabban követni a példáját és 
megszívlelni a tanításait.9
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4
Jézus Krisztusra tekintünk szabadításunk kősziklájaként, 

erőnkként, vigaszunkként és hitünk gyújtópontjaként.

Nem tudjuk, mi vár ránk. Nem tudjuk, mit hoznak az eljöven-
dő napok. Bizonytalan világban élünk. Néhányunkra nagy dolgok 
elérése vár. Másokra csalódások. Néhányunkra sok örvendezés és 
boldogság, jó egészség és kellemes élet vár. Másokra talán betegség 
és némi bánat. Nem tudjuk. Egy dolgot azonban tudunk. Mint a Sark-
csillag az égen – bármit is hozzon a jövő –, úgy áll a világ Megváltója, 
az Isten Fia szilárdan és biztosan, halhatatlan életünk horgonyaként. 
Ő szabadításunk kősziklája, erőnk, vigaszunk, hitünk gyújtópontja.

Napsütésben és borúban Rá tekintünk, Ő pedig ott áll, hogy 
biztonságot adjon és ránk mosolyogjon.10

Tudom, hogy Szabadítóm él,
Nagy Megváltóm, Isten Fia,
Aki legyőzte a halált,
Királyom, Vezérem, Uram!

Ő él, hitem kősziklája,
Az egyetlen biztos remény;
Egy jobb életre vezető,
Halálon túl mutató fény.

Ó, küldd el édes Szent Lelked,
A békét, mely Tőled ered;
Ó, tápláld az én hitemet,
Így vezess örök életre.11

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Nézd át Hinckley elnök bizonyságának szavait az 1. szakaszban, 

és szakíts időt saját bizonyságod átgondolására Jézus Krisztusról. 
Miért vagy hálás a Szabadító szolgálatáért és engeszteléséért? 
Milyen történeteknek és tanításoknak van számodra különleges 
jelentősége a Szabadító életéből?

• Tedd fel magadnak a 2. szakaszban található kérdéseket! Válaszaid 
milyen hatással vannak a mindennapos életedre? Nézd át ebben a 
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szakaszban Hinckley elnök három egyszerű szabályát arra, hogy mi 
módon érthetjük meg „Isten dolgait”. Hogyan segítettek és segíte-
nek neked ezek a tantételek a lelki dolgok mélyebb megértésében?

• Hinckley elnök többször is feltette azt a kérdést, hogy „Mit cse-
lekedjünk Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?” (3. szakasz). Mit 
tanulhatunk a válaszaiból? Gondold át, te mit válaszolnál erre a 
kérdésre. Miben lenne más az életed, ha nem ismernéd a Szaba-
dító tanításait és példáját?

• Hinckley elnök kihangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus a mi horgo-
nyunk a bizonytalanság világában (lásd 4. szakasz). Előfordult 
már, hogy amikor szükséged volt erre, akkor érezted a Szabadító 
erejét és vigaszát? Mikor? Gondold át Hinckley elnök 4. szakaszban 
található himnuszának minden egyes sorát! Milyen tekintetben 
Krisztus „az egyetlen biztos remény”? Milyen szempontból „egy 
jobb életre vezető” fény?

Kapcsolódó szentírások
Lukács 24:36–39; János 1:1–14; Apostolok cselekedetei 4:10–12; 

2 Nefi 2:8; 25:26; Alma 5:48; T&Sz 110:3–4

Tanulmányi segédlet
„Olyan tanulási tevékenységeket tervezz, amelyek a Szabadítóba 

vetett hitedet erősítik” (Prédikáljátok evangéliumomat! [2006]. 22.). 
Tanulmányozás közben például feltehetsz magadnak a következők-
höz hasonló kérdéseket: Hogyan segíthetnek nekem ezek a tanítások 
jobban megérteni Jézus Krisztus engesztelését? Hogyan segíthetnek 
nekem ezek a tanítások hasonlóbbá válni a Szabadítóhoz?

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.

 1. “The Symbol of Christ,” Ensign, May 
1975, 92, 94.

 2. “Four Cornerstones of Faith,” Ensign, 
Feb. 2004, 4.

 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 280.

 4. „Nincs itt, hanem feltámadott”. 
 Liahóna, 1999. júl. 83.

 5. „Nincs itt, hanem feltámadott”. 83–84.
 6. „Nincs itt, hanem feltámadott”. 84–85.

 7. “Be Not Faithless,” Ensign, Apr. 1989, 2.
 8. In Conference Report, Apr. 1966, 

85–87.
 9. “What Shall I Do Then with Jesus 

 Which Is Called Christ?” Ensign, Dec. 
1983, 3–5.

 10. Krisztusra tekintünk. Liahóna,  
2002. júl. 101.

 11. Tudom, hogy Szabadítóm él. 
 Himnuszok, 77. sz. A szövegét 
 Gordon B. Hinckley írta.
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A bizonyság becses ajándéka

„Más nyelveket beszélünk. Különböző körülmények 
között élünk. Azonban mindannyiunk 
szívében ugyanaz a bizonyság dobog.”

Gordon B. Hinckley életéből

„A legkorábbi esemény, melyről lelki érzésekre vonatkozó emlé-
keim vannak – mondta Gordon B. Hinckley –, akkor volt, amikor 
nagyjából ötéves voltam, még nagyon kicsi fiú. Egy fülfájás miatt 
sírtam. […] Édesanyám egy zsákocskába asztali sót tett, és a kály-
hára tette melegedni. Apám lágyan a fejemre tette a kezét, és adott 
nekem egy áldást, a szent papság felhatalmazásával és Jézus Krisztus 
nevében utasítva rendre a fájdalmat és a betegséget. Majd gyengéden 
a karjába vett, és a fülemre tette a meleg sóval töltött zsákocskát. 
A fájdalom alábbhagyott és elmúlt. Apám biztonságos ölelésében 
álomba merültem. Miközben álomba merültem, áldásának szavai 
szétáradtak az elmémben. Ez a legelső emlékem a papság felhatal-
mazásának az Úr nevében történő gyakorlásáról.

Később, még fiatal koromban, a bátyám és én egy fűtetlen háló-
szobában aludtunk télen. […] Mielőtt beestünk volna a meleg ágyba, 
letérdeltünk, hogy elmondjuk az imánkat. Egyszerű szavakkal fejez-
tük ki a hálánkat. […] Emlékszem, hogyan ugrottam be az ágyba az 
ámen után, a nyakamig húzva a takarót, és arra gondolva, hogy mit 
is tettem éppen, amint Mennyei Atyámmal beszélgettem az Ő Fia 
nevében. Nem voltak bőséges ismereteim az evangéliumról. Volt 
azonban egyfajta békét és biztonságot nyújtó utóhatása annak, hogy 
az Úr Jézusban és Őáltala kapcsolatot teremtettem a mennyel. […]

Misszionáriusként ez a bizonyság növekedett a szívemben, amikor 
elolvastam az Újszövetséget és a Mormon könyvét, melyek további 
bizonyságot tettek Róla. Ez a tudás aztán gyermekkorom megvála-
szolt imáinak cölöpjeire épülve életem alapzatává vált. Azóta hitem 
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Utolsó napi szentekként egyesít minket a Jézus Krisztusról való bizonyságunk.
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még nagyon sokat növekedett. Az Ő apostola lettem, akit arra jelöltek 
ki, hogy az Ő akaratát tegyem, és az Ő igéjét tanítsam. Az Ő tanújává 
váltam a világ előtt.” 1

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A bizonyság az egyház hatalmas ereje, 
a hit és a tettek kútfője.

Az egész világra kiterjedő, hatalmas család lett belőlünk. Más nyel-
veket beszélünk. Különböző körülmények között élünk. Azonban 
mindannyiunk szívében ugyanaz a bizonyság dobog: Ti is és én is 
tudjuk, hogy Isten él, és Ő áll ezen szent munkája kormányrúdjánál. 
Tudjuk, hogy Jézus a mi Megváltónk, és Ő áll ennek az egyháznak 
az élén, mely az Ő nevét viseli. Tudjuk, hogy Joseph Smith próféta 
volt és ma is az, és ő áll az idők teljességének ezen adományozási 
korszaka élén. Tudjuk, hogy a papság vissza lett állítva az ő fejére, 
majd pedig töretlen vonalon jutott el hozzánk, a mi napjainkba. 
Tudjuk, hogy a Mormon könyve igaz bizonyság az Úr Jézus Krisztus 
valóságáról és isteni mivoltáról.2

Ez a dolog, amit mi bizonyságnak hívunk, jelenti az egyház hatal-
mas erejét. Ez a hit és a tettek kútfője. …legalább annyira valós és 
hathatós, mint bármely más erő a földön. Az Úr ezekkel a szavakkal 
jellemezte, amikor Nikodémushoz szólt: „A szél fú, a hová akar, és 
annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így 
van mindenki, a ki Lélektől született” ( János 3:8). Ezt a dolgot, ame-
lyet bizonyságnak hívunk, nehéz meghatározni, de gyümölcsei telje-
sen nyilvánvalóak. A Szentlélek tesz ilyenkor bizonyságot általunk.3

2
A bizonyság halk, bátorító hang, mely támogat minket, 

miközben hitben járunk, és cselekvésre ösztökél.

A személyes bizonyság az a tényező, amely megváltoztatja az 
emberek életmódját, amikor eljönnek ebbe az egyházba. Ez az össze-
tevő ösztönzi az egyház tagjait arra, hogy az Úr szolgálatában mindent 
hátrahagyjanak. Ez a halk, bátorító hang támogatja szünet nélkül 
azokat, akik hitben járnak életüknek egészen az utolsó napjáig.
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Rejtélyes és csodálatos dolog ez, ajándék Istentől az embernek. 
Fontosabb a gazdagságnál vagy a szegénységnél, amikor valakit 
szolgálatra hívnak el. A népünk szívében hordott bizonyság a köte-
lességeik belső szükségből fakadó elvégzésére ösztökél. Megvan ez 
a fiatalokban és az öregekben is. Ott van az ifjúsági hitoktatásra járó 
tanulóban, a misszionáriusban, a püspökben és a cövekelnökben, 
a misszióelnökben, a segítőegyleti nőtestvérben, minden általá-
nos felhatalmazottban. Ezt halljuk azoktól, akik egyháztagságukon 
kívül nem viselnek más hivatalt. Ez jelenti e munka lényegét. Ez 
viszi előre az Úr munkáját szerte a világon. Cselekvésre ösztökél. 
Megkívánja, hogy megtegyük, amire kérnek. Biztosít minket arról, 
hogy az életnek van célja, hogy bizonyos dolgok sokkal fontosab-
bak másoknál, hogy mi egy örökkévaló utazáson veszünk részt, és 
hogy felelősséggel tartozunk Istennek. […]

Ez az először gyenge, s némiképp erőtlen dolog az, amely min-
den érdeklődőt a megtérés irányába mozdít el. Minden megtértet a 
hitben rejlő biztonság felé hajt. […]

Ahol az egyház megszerveződik, ott érezni lehet a hatását. A sar-
kunkra állunk és azt mondjuk, tudjuk. […] A tényállás az, hogy mi 
igenis tudjuk, hogy Isten él, hogy Jézus igenis a Krisztus, és hogy ez 
az ő ügyük és királyságuk. A szavak egyszerűek, a kifejezés szívből 
jön. Működik, ahol csak megszervezik az egyházat, ahol a misszio-
náriusok tanítják az evangéliumot, ahol az egyháztagok megosztják 
hitüket másokkal.

Ez olyan valami, amit nem lehet megcáfolni. Az ellenfelek vég 
nélkül idézhetnek szentírást vagy vitathatják a tant. Lehetnek okosak 
és meggyőzők. De amikor valaki azt mondja: „Én tudom”, azzal nem 
lehet tovább vitatkozni. Lehet, hogy nem fogadják el, de ki tudná 
megcáfolni vagy megtagadni a belső lélek személyes meggyőző-
déssel szóló halk hangját? 4

„világosság az életünkben”

[David Castañeda] és felesége, Tomasa, valamint gyermekeik 
egy kicsiny, aszályos, düledező tanyán éltek Torreón közelében 
[Mexikóban]. Harminc tyúkjuk volt, két disznójuk és egy sovány 
lovuk. A tyúkok ellátták őket néhány táplálékul szolgáló tojással 
és alkalmanként még néhány pesót is megkereshettek velük. Nagy 
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szegénységben éltek. Azután a misszionáriusok felkeresték őket. 
Castañeda nőtestvér ezt mondta: „Az elderek levették rólunk a szem-
ellenzőt és világosságot hoztak az életünkbe. Semmit nem tudtunk 
Jézus Krisztusról. Semmit nem tudtunk Istenről, amíg ők nem jöttek.”

Az asszony két évet járt iskolába, férje egyet sem. Az elderek 
tanították őket, és végül megkeresztelkedtek. […] Lassanként kié-
pítettek egy virágzó üzletet, amelyben az apa és öt fia dolgozott. 
Egyszerű hittel fizették tizedüket. Az Úrba helyezték bizalmukat. Az 
evangélium szerint éltek. Ott szolgáltak, ahová elhívást kaptak. Négy 
fiú-  és három lánygyermekük már szolgált missziót. […] Bírálóik 
folyamatosan gúnyolják őket. Erre adott válaszuk az Úr életükben 
megmutatkozó hatalmáról szóló bizonyság.

Hatásuknak köszönhetően mintegy kétszázan csatlakoztak az 
egyházhoz családtagjaik és barátaik közül. A családi és baráti körük-
ből több mint harminc fiú-  és lánygyermek szolgált missziót. Ők 
adományozták azt a földet, melyen most egy kápolna áll.

A gyerekek, akik mostanra már felnőttek, és a szülők minden 
hónapban egymást váltva elmennek Mexikóvárosba, hogy a templom-
ban dolgozzanak. Élő bizonyságai annak, hogy az Úr e munkájának 
hatalmas ereje felemeli és megváltoztatja az embereket. Azok ezreit 
példázzák szerte a világon, akik megtapasztalják a mormonizmus 
csodáját, amikor életükbe bizonyság érkezik a munka isteni voltáról.5

„az evangélium igaz, nemde? akkor hát mi más számít?”

Találkoztam egy messzi országból származó tengerésztiszttel, egy 
briliáns fiatalemberrel, aki továbbképzésre jött az Amerikai Egyesült 
Államokba. Tengerész bajtársai közül néhányan, akiknek a viselkedé-
se vonzotta őt, kérésére megosztották vele a vallási hitelveiket. Nem 
volt keresztény, de érdeklődött. Beszéltek neki a világ Szabadítójáról, 
a Betlehemben született Jézus Krisztusról, aki az egész emberiségért 
életét adta. Beszéltek neki arról, hogy Isten, az Örökkévaló Atya, 
valamint a feltámadt Úr megjelent az ifjú Joseph Smithnek. Beszél-
tek mai prófétákról. Tanították neki a Mester evangéliumát. A Lélek 
megérintette a szívét, és megkeresztelkedett.

Közvetlenül az előtt mutatták be nekem, hogy visszatért volna a 
szülőföldjére. Beszélgettünk ezekről a dolgokról, majd azt kérdeztem 
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tőle: „A te néped nem keresztény. Mi történik, ha keresztényként, 
méghozzá mormon keresztényként térsz vissza?”

Arca elkomorodott, és így felelt: „A családom csalódott lesz. Lehet, 
hogy kiközösítenek és halottnak tekintenek. Ami a jövőmet és a 
karrieremet illeti, azt hiszem, minden lehetőség bezárul előttem.”

Azt kérdeztem: „Hajlandó vagy ilyen nagy árat fizetni az 
evangéliumért?”

Sötét szemei könnytől csillogtak jóképű barna arcán, miközben 
válaszolt: „Az evangélium igaz, nemde?”

Elszégyellve magam, hogy feltettem a kérdést, így feleltem: 
„Igen, igaz.”

Erre így felelt: „Akkor hát mi más számít?”

Ezeket a kérdéseket hagynám itt veletek: „Az evangélium igaz, 
nemde? Akkor hát mi más számít?” 6

Új életszemlélet

Egyszer hallottam egy mérnök történetét, aki nemrég csatlakozott 
az egyházhoz. A misszionáriusok felkeresték az otthonát, a felesége 
behívta őket, és örömmel fogadta az üzenetüket, ám ő úgy érezte, 
hogy akarata ellenére rángatják bele ebbe. Egy este a felesége jelezte, 
hogy szeretne megkeresztelkedni. Ő dührohamot kapott. Hát nem 
tudja a felesége, hogy ez mivel jár? Időráfordítással. Tizedfizetéssel. 
Barátaik feladásával. Azzal, hogy nincs több dohányzás. Magára 
kapta a kabátját, kiment az éjszakába, és bevágta maga mögött az 
ajtót. Az utcákat járva szidta a feleségét, szidta a misszionáriusokat, 
szidta saját magát, amiért valaha is megengedte, hogy tanítsák őket. 
Amikor elfáradt, és elcsitult a dühe, valahogy a szívébe fészkelődött 
az ima lelkülete. Menet közben imádkozni kezdett. Választ kért 
Istentől a kérdéseire. Ekkor világos, egyértelmű benyomása támadt, 
szinte mintha egy hang szólt volna hozzá, azt mondva: „Ez igaz.”

„Ez igaz – hajtogatta magában újra és újra. – Ez igaz.” Békesség 
költözött a szívébe. Hazaúton már a korlátozások, a követelmények, 
a kívánalmak, melyek annyira dühbe hozták, egyre inkább lehető-
ségeknek tűntek. Amikor kinyitotta az ajtót, a felesége épp térden 
állva imádkozott.
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[…] A gyülekezetnek, melynek ezt elmesélte, beszélt arról, hogy 
milyen öröm költözött az életükbe. A tizedfizetés nem volt gond. 
Apróságnak tűnt az, hogy megosszák a javaikat Istennel, aki mindent 
megadott nekik. A szolgálatra fordított idő sem volt gond. Csak egy 
kis odafigyelést igényelt a hét óráinak beosztásánál. A felelősség nem 
volt gond. Fejlődést és új életszemléletet eredményezett. Aztán ez az 
éles eszű és képzett mérnök, aki hozzá volt szokva, hogy a minket 
körülvevő fizikai világ tényeivel foglalkozzon, könnyes szemmel 
ünnepélyes tanúbizonyságot tett az életében megtapasztalt csodáról.7

„életem legbecsesebb dolga”

Néhány évvel ezelőtt egy briliáns, magasan képzett fiatal nő a 
németországi Berchtesgadenben a katonaságnál alkalmazásban álló 
emberekhez szólt, akik egyháztagok voltak. Ott voltam, hallottam 
őt. Őrnagy volt a hadseregben, orvos, szakterületének megbecsült 
specialistája. Azt mondta:

„A világon mindennél jobban szerettem volna szolgálni Istent. 
Azonban bárhogy igyekeztem, nem találtam meg. Mindebben az 
a csoda, hogy Ő talált rám. 1969 szeptemberének egy szombat 
délutánján otthon voltam a Kalifornia állambeli Berkeley- ben, és 

„Ki tudná megcáfolni vagy megtagadni a belső lélek 
személyes meggyőződéssel szóló halk hangját?”
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csengettek. Két fiatalember volt az, öltönyben, fehér ingben nyakken-
dővel. Jól fésültek voltak. Annyira lenyűgöztek, hogy azt mondtam: 
»Nem tudom, mit árulnak, de megveszem.« Az egyik fiatalember azt 
mondta: »Semmit nem árulunk. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza misszionáriusai vagyunk, és beszélni szeretnénk 
Önnel.« Behívtam őket, és meséltek a hitükről.

Ezzel kezdődött a bizonyságom. Szavakkal ki sem tudom fejezni, 
mennyire hálás vagyok azért a kiváltságáért és megtiszteltetésért, 
hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja 
lehetek. Ez az örömteli evangélium olyan boldogságot és békét 
hozott a szívembe, mely földi mennyországot jelent. Bizonyságom 
erről a munkáról életem legbecsesebb dolga, Mennyei Atyámtól 
kapott ajándék, melyért örökké hálás leszek.” 8

Így van ez százezrekkel sok- sok országban – tehetséges és képzett 
férfiakkal és nőkkel az üzleti világban és különböző foglalkozá-
sokban, keményfejű és gyakorlatias [emberekkel], akik elvégzik a 
munkájukat a világban, és akinek a szívében csendes tanúbizonyság 
ég arról, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, hogy ez a munka isteni 
eredetű, hogy vissza lett állítva a földre, megáldva mindazokat, akik 
kihasználják a lehetőségeit.9

3
Mindannyian bizonyságot nyerhetünk 

Isten és az Ő Szeretett Fia, valamint az Ő 
munkájuk visszaállításának valóságáról.

Ez a tanúság, ez a bizonyság lehet Isten valamennyi ajándéka 
közül a legbecsesebb. A mennyből adatik, amennyiben megfelelő 
az erőfeszítés. Ebben az egyházban minden férfinak és nőnek lehe-
tősége és feladata is, hogy meggyőződjön ennek a nagyszerű utolsó 
napi munkának és azoknak az igaz voltáról, akik az élén állnak, ők 
pedig az élő Isten és az Úr Jézus Krisztus.

Jézus megmutatta az utat, melyen ilyen bizonyságot szerezhetünk, 
amikor azt mondta: „Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, 
a ki küldött engem.

Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudo-
mányról, vajjon Istentől van- é vagy én magamtól szólok?” ( János 
7:16–17).
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Szolgálat, tanulmányozás és imádkozás által gyarapodik a hitünk 
és a tudásunk.

Amikor Jézus jóllakatta az 5000 embert, azok felismerték a csodát, 
melyet véghezvitt, és elámultak rajta. Voltak, akik újra visszajöttek. 
Nekik az Ő istenségének és annak tanát tanította, hogy Ő az életnek 
kenyere. Azzal vádolta őket, hogy nem a tan, hanem csupán a testük 
éhségének a kielégítése érdekli őket. Néhányan, akik hallották Őt és 
tanát, azt mondták: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt?” ( János 
6:60). Ki tudja elhinni, amit ez az ember tanít?

„Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem 
járnak vala többé ő vele.

Monda azért Jézus [azt hiszem, némi csalódottságot érezve] a 
tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok- é menni?

Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek 
beszéde van te nálad.

És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia” ( János 6:66–69).

Ezzel a nagy kérdéssel, és a hozzá tartozó válasszal kell mind-
annyiunknak szembenéznie. Ha nem Tehozzád, akkor „Uram, kihez 
mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.”

Ez a meggyőződés válik mindannyiunk hitének alapzatává, ez a halk 
belső bizonyosság az élő Isten valóságosságáról, az Ő Szeretett Fia iste-
niségéről, munkájuknak ebben az időben való visszaállításáról, és az 
azt követő dicső megnyilvánulásokról. Ez válik a mi bizonyságunkká.

…nemrégiben a New York állambeli Palmyrában jártam [azon a 
környéken, ahol Joseph Smithnek része volt az első látomásban]. Az 
azon a vidéken bekövetkezett eseményekről kénytelenek vagyunk 
azt mondani: „Vagy megtörtént, vagy nem. Nem lehet szürke terület, 
sem középút.”

És ekkor a hit hangja ezt súgja: „Mindez megtörtént. Pontosan 
úgy történt, ahogy ő elmondta.”

A közelben van a Kumóra- domb. Innen származik az ősi fel-
jegyzés, amelyből a Mormon könyve le lett fordítva. Az embernek 
el kell fogadnia vagy el kell utasítania e könyv isteni eredetét. A 
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bizonyítékokat mérlegelve minden férfinak és nőnek, aki hittel 
olvasta, végül azt kell mondania: „Ez igaz.”

És ugyanígy van ez e csodálatos dolog más összetevőivel is, amit 
mi az ősi evangélium, az ősi papság és az ősi egyház visszaállítá-
sának nevezünk.

Ez a bizonyság, mint mindig, most is egy nyilatkozat, őszinte 
kimondása az igazságnak úgy, ahogy azt mi ismerjük.10

4
A bizonyságunknak megfelelően kell élnünk, 

melyet meg is kell osztanunk másokkal.

Pál azt mondta Timótheusnak: „Gondot viselj magadról és a tudo-
mányról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind maga-
dat megtartod, mind a te hallgatóidat” (1 Timótheus 4:16). Milyen 
csodálatos útmutatást adott Pál az ifjú Timótheusnak!

Később azt mondta: „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az 
Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét” (2 Timó-
theus 1:7). Isten nem a félelemnek, hanem az erőnek – az üzenet 
erejének; és a szeretetnek – az emberek iránti szeretetnek, az iránti sze-
retetnek, amit adhatunk; és a józanságnak a lelkét adta nekünk – Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumának egyszerű, érthető tantételeit.

„Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét” (2 Timótheus 1:8). 
Fivéreim és nővéreim, soha ne szégyelljétek a mi Urunk bizonyságté-
telét! […] Nagyszerű megbízást, mandátumot kaptunk: „Mert nem féle-
lemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és 
józanságnak lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét.” 11

Ez Isten szent munkája. Ez az Ő egyháza és királysága. A szent 
ligetben történt látomás pontosan úgy történt, ahogy azt Joseph 
elmondta. Szívem igazán érti annak fontosságát, ami ott történt. A 
Mormon könyve igaz. Bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról. Az 
Ő papsága visszaállíttatott, és itt van közöttünk. E papság kulcsa-
it, melyeket mennyei lények adtak át, a mi örök megáldásunkra 
használják. Ez a mi bizonyságunk – a tiétek és az enyém –, és ez 
olyan bizonyság, melynek meg kell felelnünk azzal, ahogy élünk, 
és amelyet meg kell osztanuk másokkal. Veletek hagyom ezt a 
bizonyságot, az áldásomat, és a mindannyiótok iránti szeretetemet, 
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valamint felhívásomat, hogy vegyetek részt továbbra is ebben a 
nagyszerű utolsó napi csodában, mely Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza.12

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Mi módon járul hozzá a te saját bizonyságod az egyház erejéhez? 

(Lásd 1. szakasz.)

• Hinckley elnök kihangsúlyozza, hogy a bizonyság fenntart és „cse-
lekvésre ösztökél” minket (2. szakasz). Téged hogyan tartott már 
fenn a bizonyságod? Milyen hatással volt és van a tetteidre? Hogyan 
vonatkoztathatod magadra a 2. szakaszban található történeteket?

• Mit tudhatunk meg Hinckley elnök tanításaiból a bizonyság elnye-
réséről? (Lásd 3. szakasz.) Milyen élmények segítettek neked saját 
bizonyságot nyerni? Mit tehetünk a bizonyságunk megerősítéséért?

• Szerinted miért erősödik a bizonyságunk, amikor megosztjuk? 
Hogyan győzheted le a bizonyságod megosztásával kapcsolatos 
félelem érzéseit? Milyen áldásokban részesített már téged mások 
bizonysága? (Lásd 4. szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 12:3; 1 Péter 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; 

Moróni 10:3–5; T&Sz 8:2–3; 80:3–5

Tanítási segédlet
„Amint megismersz és megértesz minden egyes személyt, felké-

szültebb leszel olyan leckéket tanítani, melyek egyéni helyzeteikhez 
szólnak. Ez a megértés segíteni fog neked, hogy minden egyes sze-
mélynek segíthess részt venni a beszélgetésekben és más tanulási 
tevékenységekben” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 34.).
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1 0 .  F E J E Z E T

A házasság örök 
párkapcsolatának ápolása

„Az élet legédesebb érzései, az emberi szív 
legnagylelkűbb és legnagyobb megelégedést nyújtó 

megnyilvánulásai olyan házasságban találnak 
kifejezésre, mely tisztán és beszennyezetlenül 

emelkedik a világ gonoszsága fölé.”

Gordon B. Hinckley életéből

Egy este, amikor Hinckley elnök és felesége csendben üldögéltek 
egymás mellett, Hinckley nőtestvér azt mondta: „Te mindig is szár-
nyakat adtál nekem, hogy repülhessek, és ezért nagyon szeretlek 
téged.” 1 Feleségének e szavaihoz fűzve megjegyzést Hinckley elnök 
azt mondta: „Megpróbáltam megismerni [az] egyéniségét, személyi-
ségét, vágyait, hátterét és törekvéseit. Hadd szárnyaljon! Igen, hadd 
szárnyaljon! Hadd fejlessze saját képességeit! Hadd tegye a dolgo-
kat a maga módján! Állj el az útjából, és ámulj el azon, amit tesz!” 2 
Hinckley nőtestvér is hasonlóképpen támogatta férjét – annak apai 
szerepkörében, a személyes törekvéseiben, valamint szerteágazó 
egyházi szolgálatában.

Gyermek-  és fiatalkoruk nagy részében Gordon B. Hinckley és 
Marjorie Pay ugyanabba az egyházközségbe tartoztak, és éveken át 
egymással szemben laktak. „Először az Elemiben láttam őt – emlé-
kezett vissza később Hinckley elnök. – Felolvasott valamit. Nem is 
tudom, mi volt ebben nagy hatással rám, de soha nem ment ki a 
fejemből. Aztán csodaszép fiatal nő lett belőle, és nekem volt annyi 
eszem, hogy feleségül vegyem.” 3

Akkor randevúztak először – egy egyházi táncmulatságon –, ami-
kor Gordon 19, Marjorie pedig 18 éves volt. „Ennek a fiatalembernek 
van jövője” – mondta Marjorie később az édesanyjának.4 Kapcsolatuk 
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Hinckley elnök és Hinckley nőtestvér boldog és szeretetteljes 
házasságot tudhatott magáénak, és megerősítette őket „a viszontlátás 

és az örök párkapcsolat csendes és szilárd bizonyossága.”
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tovább erősödött, míg Gordon a Utah Egyetemre járt, majd 1933- 
ban, a lediplomázása utáni évben elhívást kapott, hogy szolgáljon 
missziót Angliában. Amikor 1935- ben hazatért, folytatta az udvarlást, 
és 1937- ben összeházasodtak a Salt Lake templomban. Házasságuk 
elejére visszaemlékezve Hinckley nőtestvér azt mondta:

„Kevés volt a pénzünk, de tele voltunk reménnyel és derűlátással. 
Nem volt minden rózsaszín az első időkben, de tele voltunk elha-
tározással és nagyon vágytunk arra, hogy boldog otthont hozzunk 
létre. Szerettük egymást, efelől nem volt kétség. Azonban hozzá 
kellett szoknunk egymáshoz. Szerintem minden párnak hozzá kell 
szoknia egymáshoz.

Hamar rájöttem, hogy jobban tesszük, ha inkább azon igyekszünk, 
hogy hozzászokjunk egymáshoz, és nem próbáljuk meg állandóan 
megváltoztatni egymást, mert erről felfedeztem, hogy nem is lehet. 
[…] Kölcsönös engedményeket kell tenni, és nagyon rugalmasnak 
kell lenni ahhoz, hogy boldog otthont hozzunk létre.5

Hinckley elnököt 1985- ben hívták el általános felhatalmazott-
nak, és szolgálata első éveiben Hinckley nőtestvér általában ott-
hon maradt, öt gyermekükre vigyázva, míg a férje megbízásokat 
teljesítve utazott. Amikor a gyermekeik már felnőttek, a Hinckley 
házaspár gyakran együtt utazott, és ez nagy örömükre szolgált. 1977 
áprilisában akkorra esett a 40. házassági évfordulójuk, amikor épp 
hosszabb úton, látogatóban voltak az ausztráliai szenteknél. Erről a 
napról Hinckley elnök azt írta a naplójába:

„A mai nap az ausztráliai Perthben virradt ránk, és már önmagában 
az ittlétünk is jelképezi azt, hogy mit hoztak számunkra az elmúlt 
évek. Azzal töltöttük a napot, hogy találkoztunk az Ausztráliai Perth 
Misszió misszionáriusaival. Csodálatos nap volt ez, melyen bizonysá-
gokat és tanításokat hallgattunk. A misszionáriusok egy virágcsokrot 
adtak Marjorie- nek, amit nekem nem volt időm beszerezni.

Egy egész kötetre valót írhatnánk az elmúlt 40 évről. […] Volt 
részünk küszködésben és gondban is. Nagyrészt azonban jó volt 
hozzánk az élet. Bámulatos áldásokat kaptunk. Ebben az életkorban 
az ember kezdi megérezni az örökkévalóság jelentését és az örök 
partneri viszony értékét. Ha ma otthon lettünk volna, valószínűleg 
sor került volna valamilyen családi vacsorára. Azonban úgy áll a 
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dolog, hogy az Urat szolgálva távol vagyunk otthonról, és ez is 
nagyon jó élmény.” 6

Huszonkét évvel később, amikor már az egyház elnökeként szol-
gált, Hinckley elnök levelet írt Hinckley nőtestvérnek, melyben 
kifejezte, milyen érzések vannak benne bő 60 évnyi házasság után. 
„Mindig is nagyra becsült társam voltál – jelentette ki. – Mostanra 
együtt megöregedtünk, és ez mindvégig édes élmény maradt szá-
momra. […] Igen, könnyeket szül majd az a nap, amikor a halál keze 
gyengéden megérinti valamelyikünket, de ott lesz a viszontlátás és 
az örök párkapcsolat csendes és szilárd bizonyossága.” 7

2004 elején a Hinckley házaspár hazafelé tartott a Ghánai Accra 
templom felszenteléséről, amikor Hinckley nőtestvér összeesett a 
kimerültségtől. Ezután már nem is nyerte vissza az erejét, és 2004. 
április 6- án elhunyt. Hat hónappal később, az októberi általános 
konferencián Hinckley elnök azt mondta:

„Ahogy ott ültem a kezét fogva, és láttam, hogy a halandó élet 
elszáll belőle, bevallom, úrrá lettek rajtam érzéseim. Mielőtt feleségül 
vettem, ő volt álmaim asszonya… Több mint kétharmad évszázadon 
át volt drága párom, egyenrangú társam az Úr előtt, de valójában 
azt kell mondanom, hogy sokkal különb volt nálam. És most, idős 
koromra, ismét álmaim asszonyává vált.” 8

Gyászában Hinckley elnököt vigasztalta annak tudata, hogy 
örökre egymáshoz lettek pecsételve. „Teljes mértékben lesújtja az 
embert egy hőn szeretett társ elvesztése, akivel oly hosszú időn át 
járt napfényben és árnyékban – mondta. – Egyre erősebbé válik az 
emésztő magány. Az ember lelkét marcangolja. Azonban az éjszaka 
sötétjében csendes suttogás hallatszik, mely azt mondja: »Minden 
jó. Minden jó!« És ez az ismeretlenből érkező hang békességet, 
bizonyosságot, és rendíthetetlen meggyőződést hoz arról, hogy a 
halál nem a vég, hogy az élet tovább folytatódik, van még elvég-
zendő munka és elérendő győzelem. Ez a hang csendben, halandó 
fül számára nem is hallhatóan, elhozza annak meggyőződését, 
hogy amilyen biztosan megtörtént a különválás, olyan biztosan 
lesz örömteli viszontlátás.” 9
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Gordon B. Hinckley tanításai
1

Mennyei Atyánk tervének kezdettől 
fogva része volt a házasság.

Mily csodálatos dolog a mi Örökkévaló Atyánk terve szerinti 
házasság, mely tervet – isteni bölcsessége révén – gyermekei bol-
dogsága és biztonsága, valamint a faj fenntartása végett alkotta.

Ő a mi Teremtőnk, és tervének kezdettől fogva része volt a házas-
ság. Éva megteremtésekor Ádám azt mondta: „Ez már csontomból 
való csont, és testemtől való test… Annakokáért elhagyja a férfiú 
az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez; és lesznek 
egy testté” (1 Móz. 2:23–24).

Pál azt írta a korinthusbeli szenteknek: „Mindazáltal sem fér-
fiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban” (1 
Kor. 11:11).

Mai kinyilatkoztatásban azt mondta az Úr: „Továbbá, bizony mon-
dom nektek, hogy aki tiltja a házasságot, azt nem Isten rendelte, 
mert a házasságot Isten rendelte el az embernek” (T&Sz 49:15). […]

Bizonyára senki nem kételkedhet a házasság isteni elgondolá-
sában, aki csak olvassa a szentírásokat – akár az ősieket, akár a 
maiakat. Az élet legédesebb érzései, az emberi szív legnagylel-
kűbb és legnagyobb megelégedést nyújtó megnyilvánulásai olyan 
házasságban találnak kifejezésre, mely tisztán és beszennyezetlenül 
emelkedik a világ gonoszsága fölé.

Úgy hiszem, ilyen házasság a vágya – a hőn remélt, hőn áhított 
és buzgó imában kért vágya – minden férfinak és nőnek, bárhol 
legyenek is.10

2
A templomban az egész örökkévalóságra 

egymáshoz pecsételhető a férj és a feleség.

[A] templomok… olyan áldásokat nyújtanak, amelyeket sehol 
máshol nem lehet elérni. Minden, ami e szentséges házakban tör-
ténik, az ember örökkévaló természetével kapcsolatos. Itt a férjet, 
a feleséget és a gyermekeket családként egymáshoz pecsételik az 
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örökkévalóságra. A házasság nem csak „holtomiglan- holtodiglan” 
érvényes. A házasság örök érvényű, amennyiben a felek méltó éle-
tükkel kiérdemlik ezt az áldást.11

Volt már valaha is olyan férfi, aki igazán szeretett egy nőt, vagy 
olyan nő, aki igazán szeretett egy férfit, és ne imádkozott volna 
azért, hogy kapcsolatuk a síron túl is folytatódhasson? Temettek el 
már gyermeket úgy a szülők, hogy ne vágytak volna annak bizo-
nyosságára, hogy az eljövendő világban újra az övék lesz a szeret-
tük? Kételkedhet- e bárki abban, aki hisz az örök életben, hogy a 
mennyek Istene megajándékozza fiait és leányait az élet legdrágább 
sajátosságával, a szeretettel, amely a családi kapcsolatokban kerül 
leginkább kifejezésre? Nem, az ésszerűség azt diktálja, hogy a csa-
ládi kapcsolatoknak folytatódniuk kell a halál után. Erre vágyik az 
emberi szív, és a mennyek Istene kinyilatkoztatta, hogy ez mi módon 
biztosítható. Az Úr házának szent szertartásai teszik lehetővé.12

Mily édes bizonyosságot, mily vigaszt adó békességet nyújt az a 
tudat, hogy ha a megfelelő módon házasodunk, és a megfelelő módon 
élünk, akkor a kapcsolatunk a halál bizonyossága és az idő múlása 
ellenére folytatódni fog. Írhatnak és énekelhetnek az emberek szerel-
mes dalokat. Vágyakozhatnak, reménykedhetnek és álmodozhatnak. 
Azonban mindez megmarad romantikus vágyálomnak, ha nem fejti 
ki hatását az idő és a halál erőin felülkerekedő felhatalmazás.13

3
A férjek és feleségek egymás mellett 

járnak egy örökkévaló utazásban.

Nagy tervében, amikor Isten megteremtette az embert, megal-
kotta a nemek kettősségét. E kettősség megnemesítő kifejeződése 
a házasságban található meg. Az egyik ember kiegészíti a másikat.14

A házassági kapcsolatban nincs sem alsóbbrendűség, sem fel-
sőbbrendűség. A nő nem halad a férfi előtt, és a férfi sem halad 
a nő előtt. Egymás mellett járnak Isten fiaként és lányaként egy 
örökkévaló utazásban.15

A házasság, a szó legigazibb értelmében, egyenlő felek kapcso-
lata, ahol egyik sem gyakorol uralmat a másik felett, hanem inkább 
mindketten buzdítják és segítik egymást minden létező feladatukban 
és törekvésükben.16
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Feleségek, tekintsetek férjetekre becses társatokként, és éljetek 
érdemesen erre a kapcsolatra. Férjek, lássátok meg feleségetekben 
a legbecsesebbet abból, ami az időben és az örökkévalóságban 
megadatik nektek – mindegyikük Isten leánya, olyan társ, akivel 
kéz a kézben járhattok napsütésben és viharban, az élet minden 
veszedelme és diadala közepette.17

Két [barátom] jut eszembe, …még a középiskolai és az egyete-
mi éveimből. A fiú egy vidéki városból származott, megjelenésre 
egyszerű, nem volt pénze vagy szembetűnő kilátásai. Egy tanyán 
nőtt fel, és ha volt benne valamilyen vonzó tulajdonság, akkor az 
a munkaképessége volt. […] Egyszerű megjelenéséhez azonban 
olyan mosoly és személyiség társult, amelyből sütött a jóság. A lány 
a városból, kényelmes otthonból származott. […]

Történt köztük valami varázslatos. Egymásba szerettek. […] Együtt 
nevették, táncolták és tanulták át ezeket az éveket. Akkor kötöttek 
házasságot, amikor az emberek még azt is megkérdőjelezték, hogy 
miként tudnak majd eleget keresni az életben maradáshoz. A fiú 
átküzdötte magát a szakiskolán és az osztálya legjobbjai között 
végzett. A lány spórolt és gyűjtögetett és dolgozott és imádkozott. 
Biztatott és támogatott, és amikor keményre fordultak a dolgok, 
csendben azt mondta: „Majd csak megoldjuk.” A lány belé vetett hitén 
felbuzdulva a fiú kitartott ezekben a nehéz években. Gyermekeik 
születtek, mindketten szerették és gondozták őket, és megadták 
nekik az abból eredő biztonságot, hogy példát mutattak az egymás 
iránti szeretetben és hűségben. Eltelt bő negyvenöt év. Gyermeke-
ik felnőttek, elismerést hozva nekik, az egyháznak és azoknak a 
közösségeknek, amelyekben élnek.

Nemrég, New Yorkból hazafelé, amikor végigmentem a repülőn 
a sorok között, az utastér félhomályában észrevettem egy ősz hajú 
asszonyt, aki férje vállára hajtott fejjel bóbiskolt, míg ő szeretettelje-
sen fogta a kezét. A férfi ébren volt és felismert. Amikor beszélgetni 
kezdtünk, a felesége is felébredt. Ők is New Yorkból tartottak haza-
felé, ahol a férfi az ország egyik nagyrabecsült tudományos társasága 
előtt ismertette egy tanulmányát. Ő nem sokat mondott erről, de a 
felesége büszkén elmondta, milyen elismerésekben részesítették. […]

Miközben visszamentem a helyemre, belegondoltam ebbe. 
Azt mondtam magamnak, hogy barátaik egykor csak egy vidéki 
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parasztfiút és egy szeplős orrú, mosolygó lányt láttak bennük. Ők 
ketten azonban észrevették egymásban a szerelmet, a hűséget, a 
békességet, a hitet és a jövőt. Ha akarjátok, nevezhetitek ezt ösz-
tönös vonzalomnak is, mert talán egy kicsi abból is volt benne, 
de ennél sokkal többről volt szó. Inkább valami isteni dolognak a 
kivirágzásáról, melyet az Atya, a mi Istenünk ültetett el oda. Isko-
lás korukban érdemesen éltek erre a kivirágzásra. Erényes, hívő 
életet éltek, értékelték és tisztelték önmagukat és egymást. Nehéz 
szakmai és pénzügyi küzdelmeik közepette a párkapcsolatukban 
lelték meg a legnagyobb földi erőt. Most, idős korukra, együtt 
leltek békére és csendes megelégedettségre. És mindezeken túl 
biztosak lehettek az őket összekötő örömteli kapcsolat örökkéva-
lóságában, mert az Úr házában már régen szövetségeket kötöttek 
és ígéreteket tettek.18

4
Isten egyetlen áldást sem fog megtagadni az 

arra érdemes, nem házas személyektől.

Úgy tűnik, felcímkéztük az egyház egyik nagyon fontos csoportját. 
A címkén az áll: „egyedülállók”. Bárcsak ne tettük volna, ne ten-
nénk ezt! Személyekről van szó, férfiakról és nőkről, Isten fiairól és 
leányairól, nem pedig hasonmások vagy egymást utánzó emberek 
tömegéről. Attól, hogy valaki éppen nem házas, még nem külön-
bözik alapvetően másoktól. Mindannyiunknak nagyon is hasonló 
a megjelenése, az érzelmi reakcióink, a gondolkozási és érvelési 
készségünk, hogy tudunk szomorúak és boldogok lenni, tudunk 
szeretetet adni és kapni.

Ti is éppen olyan fontosak vagytok, mint bárki más a mi Mennyei 
Atyánk tervében, és az Ő irgalma folytán egyetlen olyan áldás sem lesz 
örökre megtagadva tőletek, amelyre egyébként jogosultak lennétek.19

Hadd szóljak most egy szót azokhoz, akiknek soha nem volt 
lehetőségük a házasságkötésre. Biztosítalak benneteket arról, hogy 
tudjuk, sokan milyen magányosnak érzitek magatokat. Keserű, fáj-
dalmas dolog a magány. Azt hiszem, mindenki érezte már olykor. 
Megértéssel és szeretettel fordul felétek a szívünk. […]

Életetek ezen időszaka akár csodálatos is lehet. Érettek vagy-
tok. Jó az ítélőképességetek. Legtöbben képzettek és tapasztaltak 



1 0 .  f e J e z e t

161

vagytok. Megvan a mások felemeléséhez, a segítségnyújtáshoz és a 
bátorításhoz szükséges fizikai, szellemi és lelki erőtök.

Sok embernek van rátok szüksége. […] Tartsátok teljesen feltöltve 
a lelki akkumulátorotokat, és gyújtsátok meg mások lámpását is! 20

Akik közületek még nem kötöttek házasságot, azoknak azt mon-
dom, hogy… Isten különböző tehetségeket adott nektek. Megadta 
nektek annak képességét, hogy szolgálatotokkal ki tudjátok elé-
gíteni mások szükségleteit, és meg tudjátok áldani az életüket a 
kedvességetekkel és a törődésetekkel. Karoljatok fel valakit, akinek 
szüksége van erre! […]

Gyarapítsátok az ismereteiteket! Csiszoljátok az elméteket és a 
képességeiteket az általatok választott szakterületen! Óriási lehe-
tőségek várnak rátok, ha készen álltok rá, hogy kihasználjátok 
ezeket. […] Ne érezzétek úgy, hogy Isten hátat fordított nek-
tek azért, mert egyedülállók vagytok. A világnak szüksége van 
rátok. Az egyháznak szüksége van rátok. Oly sok embernek és 
oly sok ügynek van szüksége az erőtökre, a bölcsességetekre és 
a tehetségeitekre.

Legyetek imádságos lelkűek, és ne veszítsétek el a reményt. […] 
Éljétek a tőletek telhető legjobb életet, és az Úr a miénket meghaladó 
bölcsességében és az örökkévalóság megfelelő idejében meg fogja 
válaszolni az imáitokat.21

Akik elváltak, azoknak azt mondom, hogy kérlek, ne gondol-
játok úgy, hogy lenézünk titeket azért, mert kudarcot vallott a 
házasságotok. […] Nem amellett köteleztük el magunkat, hogy 
elítéljünk, hanem amellett, hogy megbocsássunk és felejtsünk, hogy 
felemeljünk és segítsünk. Az elhagyatottság óráiban forduljatok 
az Úrhoz, aki azt mondta: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik 
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 
[…] Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” 
(Máté 11:28, 30).

Az Úr nem fog megtagadni benneteket, és nem fog elfordulni tőle-
tek. Lehet, hogy nem kaptok drámai válaszokat az imáitokra; lehet, 
hogy ezeket a válaszokat nem lesz könnyű érteni vagy értékelni. 
Azonban el fog jönni az idő, amikor felismeritek, hogy megáldattatok.22
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5
A házasságot a társunk jóllétével való szerető 
törődés kifejezésre juttatása teszi boldoggá.

Tápláljátok és ápoljátok a házasságotokat! Őrizzétek, és dolgoz-
zatok azért, hogy erős és gyönyörű maradjon! […] A házasság egy 
szerződés, egy megállapodás, egy férfi és egy nő közötti egyezség, 
amely a Mindenható terve szerint való. Törékeny lehet. Táplálást és 
nagyon sok erőfeszítést igényel.23

Miután éveken keresztül több száz válással találkoztam, arra jutot-
tam, hogy egyetlen dolog alkalmazása minden másnál hatékonyab-
ban tudná megoldani ezt a keserves problémát.

Ha minden férj és minden feleség folyamatosan megtenne min-
dent társa jóléte és boldogsága érdekében, akkor igen kevés válás 
lenne, ha lenne egyáltalán. Soha nem hallanánk vitákat.  Soha nem 
lenne vádaskodás. Nem lennének dühkitörések. Inkább szeretet és 
törődés lépne a bántalmazás és álnokság helyére. […]

A legtöbb házassági probléma megoldása nem a válásban rejlik, 
hanem a bűnbánatban és a megbocsátásban, a kedvesség és törődés 
kifejezésében. Az aranyszabály alkalmazásában található.

Gyönyörű látvány, amikor egy fiatalember és egy ifjú hölgy meg-
fogja egymás kezét az oltárnál, és Isten előtti szövetségben fogadják 
meg, hogy tisztelni és szeretni fogják egymást. De mennyire kiábrán-
dító az a kép, amikor néhány hónappal vagy néhány évvel később 
bántó megjegyzéseket, epés és éles szavakat, kiabálást és keserű 
vádaskodást hallunk tőlük!

Ennek nem kell így lennie, kedves testvéreim! Felül tudunk emel-
kedni életünk „erőtelen és gyarló” elemein (lásd Galátziabeliek 4:9). 
Meg tudjuk keresni és képesek vagyunk felismerni az egymásban 
rejlő isteni természetet, mely Mennyei Atyánk gyermekeiként mega-
datik nekünk. Együtt élhetünk a házasság Istentől kapott mintájában, 
elérve mindazt, amire képesek vagyunk, ha önfegyelmet gyakorlunk 
ahelyett, hogy társunkat próbálnánk fegyelmezni.24

Minden házasság ki van téve időnként viharos időknek. Azonban 
türelemmel, egymás iránti tisztelettel, és a béketűrés lelkületével 
át tudjuk vészelni ezeket a viharokat. Ha voltak hibák, akkor sor 
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„tápláljátok és ápoljátok a házasságotokat! Őrizzétek, és 
dolgozzatok azért, hogy erős és gyönyörű maradjon!”

kerülhet bocsánatkérésre, bűnbánatra és megbocsátásra. Azonban 
erre mindkét félnek hajlandóságot kell mutatnia. […]

Rájöttem, hogy a házasságot tulajdonképpen… a társunk jólétével 
és jóllétével való lelkes törődés teszi boldoggá. Ha csak magunkra 
és személyes vágyaink kielégítésére gondolunk, az nem eredményez 
sem bizalmat, sem szeretetet, sem boldogságot. Csak az önzetlenség 
jelenlétében nyílik ki és virágzik ki a szeretet, a vele járó tulajdon-
ságokkal egyetemben.25

Sokunknak abba kell hagyni a hibakeresést, és el kell kezdeni az 
erények keresését. […] Sajnos vannak olyan nők, akik át szeretnék 
alakítani a férjüket a saját tervrajzuk szerint. Vannak olyan férjek, 
akik előjoguknak tartják, hogy olyan normákat kényszerítsenek a 
feleségükre, amelyeket ők ideálisnak tartanak. Ez soha nem műkö-
dik. Csak veszekedéshez, félreértéshez és bánathoz vezet.

Tisztelnünk kell a másik érdeklődési körét. Lehetőséget kell adni 
és biztatni kell saját tehetségei fejlesztését és kifejezésre juttatását.26

Legyetek teljes mértékben hűek választott társatokhoz! Az időben 
és az örökkévalóságban is ő lesz a legnagyszerűbb abból, ami meg-
adatik nektek. Megérdemli a bennetek rejlő legjobbat! 27
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy Mennyei Atyánk terve szerint a 

férfi és a nő közötti házasság gyermekei boldogságát és biztonsá-
gát szolgálja (lásd 1. szakasz). Milyen hatással lehet ennek tudata 
a férj és a feleség közötti kapcsolatra? Mit tehet a férj és a feleség 
azért, hogy a házasságuk továbbra is „tisztán és beszennyezetlenül 
emelked[jen] a világ gonoszsága fölé”?

• Milyen áldások származnak az örökkévaló házasságból ebben az 
életben és az örökkévalóságban? (Lásd 2. szakasz.) Milyen tapasz-
talatok révén becsülöd meg most még jobban az örök kapcsola-
tokat? Hogyan taníthatjuk meg gyermekeinknek az örökkévaló 
házasság fontosságát?

• Miért legyen a házasság „egyenlő felek kapcsolata”? (Lásd 3. 
szakasz.) Mi számodra a 3. szakaszban található történet tanul-
sága? Hogyan fejlesztheti ki házasságában ezt a fajta erőt a férj 
és a feleség?

• Hogyan segíthetnek Hinckley elnök 4. szakaszban található 
ígéretei és tanácsa azoknak, akik nem házasok? Hogyan vonat-
koznak mindenkire az ebben a szakaszban található tanítások? 
Miért fontos mások szolgálatára használni a tehetségeinket és 
a képességeinket?

• Hogyan tehet eleget a férj és a feleség a „tápláljátok és ápoljátok 
a házasságotokat” felszólításnak? (Lásd 5. szakasz.) Mit tudtál 
meg, hogyan kerekedhet felül a férj és a feleség a kihívásokon, 
és lelhet együtt még nagyobb boldogságra? Milyen példákat láttál 
már erre?
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Kapcsolódó szentírások
1 Korinthusbeliek 11:11; Máté 19:3–6; T&Sz 42:22; 132:18–19; 

Mózes 2:27–28; 3:18, 21–24

Tanulmányi segédlet
„…amikor mindennap rászánjátok az időt személyesen és a csa-

láddal együtt is Isten szavának tanulmányozására, akkor a béke uralja 
majd az életeteket. Ez a béke nem a külső világból érkezik, hanem 
az otthonotokon belülről, a családotokon belülről és a saját szívete-
ken belülről” (Richard G. Scott: A hit gyakorlása legyen elsődleges 
fontosságú. Liahóna, 2014. nov. 93.).
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„felszólítjuk a szülőket, hogy erőfeszítéseik legjavát 
szenteljék gyermekeik tanításának és …nevelésének.”
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Otthon – az igazlelkű élet alapja

„Minél inkább Jézus Krisztus evangéliumának 
módja szerint nevelitek a gyermekeiteket, 
szeretettel és magas elvárásokkal, annál 

valószínűbb, hogy békesség lesz az életükben.”

Gordon B. Hinckley életéből
1973- ban Gordon és Marjorie Hinckley vonakodva úgy döntött, 

hogy elköltöznek a Utah állambeli East Mill Creekben található ott-
honukból, hogy közelebb lehessenek az egyház Salt Lake Cityben 
található központjához. Hinckley elnök, aki ekkoriban a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja volt, ennek az évnek a szilveszterén 
időt szakított arra, hogy írjon az otthonukról. Szavai felfedték a 
hely iránti érzéseit, de még többet elárultak arról, ahogyan szerető 
családja iránt érez.

„Érzelgős bánatot vált ki bennünk az elköltözés gondolata” – írta. 
Felidézte, hogyan munkálkodott a család a ház felépítésén és a telek 
szépítésén. Azután a kapcsolataikra irányultak a gondolatai – az 
egymás közöttiekre és az Istenhez fűződőkre:

„Itt játszottunk együtt, amikor felnőttek a gyerekeink, és itt imádkoz-
tunk együtt. Itt ismertük meg gyermekeinkkel együtt Mennyei Atyánkat, 
és tudtuk meg azt, hogy Ő él, hallgat minket és válaszol nekünk.

Egész könyvet írhatnék erről, …nem a világnak, hanem ennek az 
öt gyermeknek, a házastársaiknak és az utódjaiknak. És ha szavakba 
tudnám önteni ennek az otthonnak a történetét, akkor könnyek és 
nevetés, valamint a szeretet azon nagyszerű, csendes és mindent 
betöltő lelkülete is ott lenne benne, mely megérinti mindazok szí-
vét, akik olvassák, mert az ott élő és nevelkedő emberek szerették 
egymást, szerették a felebarátaikat, szerették Istenüket és az Úr 
Jézus Krisztust.” 1
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Szolgálata során Hinckley elnök többször is bizonyságot tett 
a szerető, hithű családok fontosságáról. Az ő irányítása alatt adta 
ki az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma „A család: 
Kiáltvány a világhoz” elnevezésű dokumentumot, melyről M. Rus-
sell Ballard elder a Tizenkettektől azt mondta, hogy „harsonaszó-
ként int a család megvédelmezésére és erősítésére”. 2 Miután 1995 
szeptemberében a Segítőegylet általános gyűlésén felolvasta a 
kiáltványt, Hinckley elnök azt mondta: „Minden nemzet ereje az 
otthonai falai között gyökerezik. Mindenhol mindenkit arra buz-
dítunk, hogy ezekkel az időtálló értékekkel összhangban erősítse 
meg a családját.” 3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A családi kapcsolatok a legszentebb kapcsolatok.

A család Istentől való. Mennyei Atyánk hozta létre. A legszentebb 
kapcsolatokat foglalja magában. Kizárólag a család szervezete tölt-
heti be az Úr céljait.4

Olyan egyház vagyunk, mely bizonyságot tesz a család – az apa, 
az anya, a gyermekek – fontosságáról, és azon tény fontosságáról, 
hogy mindannyian Isten, a mi Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk. 
A világra gyermekeket hozó szülők felelősek azért, hogy szeressék 
ezeket a gyermekeket, hogy gondoskodjanak róluk és törődjenek 
velük, hogy megtanítsák nekik azokat az értékeket, melyek meg 
fogják áldani az életüket, hogy felnőve jó állampolgárok legyenek. 
[…] Ki akarom hangsúlyozni azt, amit már ti is nagyon jól tudtok, ez 
pedig annak fontossága, hogy szeretettel és kedvességgel, megbe-
csüléssel és tisztelettel, és az Úr útjainak megtanításával egymáshoz 
kössük a családtagjainkat, hogy gyermekeink gyarapodjanak az 
igazlelkűségben, és elkerüljék azokat a tragédiákat, amelyek világ-
szerte oly sok családot gyűrnek le.5

Tilos elhanyagolnotok a családotokat! Nincs semmitek, ami becse-
sebb lenne.6
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2
Az apák és az anyák kiváltsága a gyermekeikről 

való gondoskodás és az, hogy megtanítsák 
nekik Jézus Krisztus evangéliumát.

Felszólítjuk a szülőket, hogy erőfeszítéseik legjavát szenteljék gyer-
mekeik tanításának és evangéliumi tanokban való felnevelésének, 
mert ez közel fogja tartani őket az egyházhoz. Az otthon az igazlelkű 
élet alapja, és semmi más nem helyettesítheti szerepét vagy töltheti be 
alapvető feladatát ezen Istentől kapott felelősség megvalósításában.7

Meg vagyok győződve arról, hogy semmi nem biztosítja jobban 
a szülőség kockázatos vállalkozásának sikerét a családi élet olyan 
megszervezésénél, amely az evangélium bámulatos tanításából 
fakad: mely szerint Isten papságát ruházhatják a családapára; mely 
szerint az ő kiváltsága és kötelezettsége Mennyei Atyánk gyerme-
keinek sáfáraként gondoskodni a szükségleteikről; mely szerint ő 
irányít otthon a papság lelkületének megfelelően „meggyőzéssel, 
hosszútűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen 
szeretettel” (T&Sz 121:41–42); mely szerint az anya Isten leánya 
– intelligens, odaadó és szeretetteljes lény, aki Isten Lelkével 
lehet felruházva; mely szerint az ő kiváltsága és kötelezettsége 
Mennyei Atyánk gyermekeinek sáfáraként törődni e gyermekek 
mindennapi szükségleteivel; mely szerint a férjével együtt ő kell 
hogy megtanítsa ezeknek a gyermekeknek „a bűnbánat, és a Krisz-
tusba, az élő Isten Fiába vetett hit, valamint a keresztelkedés és 
a Szentlélek kézrátétel általi ajándékának tanát… és [megtanítsa 
őket] imádkozni… és arra, hogy egyenes derékkal járjanak az Úr 
előtt” (T&Sz 68:25, 28).

Az ilyen otthonban szeretik a szülőket, nem pedig rettegnek 
tőlük, megbecsülik, nem pedig félik őket. A gyermekekre pedig az 
Úr ajándékaként tekintenek, akikkel törődni kell, akiket gondozni 
és biztatni kell, akiknek útmutatást kell adni.

Alkalmanként előfordulhat véleménykülönbség, és lehetnek 
kisebb viták. Ha azonban ima, szeretet és odafigyelés uralkodik 
a családban, akkor az olyan érzelmi hátteret biztosít, mely örökre 
egymáshoz köti őket, és olyan hűséget, mely mindig utat mutat.8
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Most az egyedülálló szülőkhöz szólnék pár szót. […] Kimerítő 
terhelést jelent számotokra a gyermekneveléssel és a szükséglete-
ik kielégítésével járó mindennapos harcok megvívása. Magányos 
kötelesség ez. Azonban nem kell teljesen egyedül lennetek. Nagyon 
sokan vannak ebben az egyházban, akik odafigyelve és megértve 
benneteket fel szeretnének karolni titeket. Nem akarnak tolakodók 
lenni ott, ahol nincs rájuk szükség. Azonban figyelmük őszinte és 
szívből jövő, és saját életüket is megáldják, amikor áldást hoznak a 
ti életetekbe és gyermekeitek életébe. Fogadjátok jó szívvel a segít-
ségüket! Maguk miatt is adniuk kell, és miattatok is.

Jó püspökök ezrei állnak rendelkezésünkre ebben az egyházban. 
Jó kvórum- tisztségviselők ezrei állnak rendelkezésünkre. Csodálatos 
segítőegyleti nők ezrei állnak rendelkezésünkre. Vannak házitanító-
ink és látogatótanítóink. Ők a barátaitok, akiket az Úr állított adott 
helyükre, hogy erejükkel segíthessenek nektek. Azt se feledjétek el 
soha, hogy az Úr maga is mindennél nagyobb erő forrása. Megé-
rintette a szívemet egy olyan egyedülálló szülő által mesélt élmény, 
aki hét gyermeket nevel. Azért fohászkodott Mennyei Atyánkhoz, 
hogy akár csak egy éjszakára is Őhozzá mehessen, vigaszt és erőt 
kapni a következő nap próbatételeihez. Szinte kinyilatkoztatásként 
érkezett elméjébe a gyengéd válasz: „Te nem jöhetsz hozzám, de 
én eljövök hozzád.” 9

Minél inkább Jézus Krisztus evangéliumának módja szerint neve-
litek a gyermekeiteket, szeretettel és magas elvárásokkal, annál 
valószínűbb, hogy békesség lesz az életükben.10

3
A családi imán keresztül növekszik a 

gyermekek élő Istenbe vetett hite.

Nézzétek kicsinyeiteket! Imádkozzatok velük! Imádkozzatok 
értük és áldjátok meg őket! A világ, mely felé tartanak, összetett és 
bonyolult világ. Az ellenség háborgó tengerei várják őket. Minden 
erőre és hitre szükségük lesz, melyet csak kaphatnak tőletek, amíg 
még a közeletekben vannak. És egy még nagyobb erőre is szük-
ségük lesz, mely egy felsőbb hatalomtól ered. Többet kell majd 
tenniük annál, mint csupán megfelelni az adott körülményeknek. 
Fel kell emelniük a világot, és nem lesz hozzá más emelőjük, csak 
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a saját életük által mutatott példa, és a bizonyságukból, valamint 
Isten dolgainak ismeretéből eredő meggyőzés hatalma. Szükségük 
lesz az Úr segítségére. Amíg még kicsik, imádkozzatok velük, hogy 
megismerjék az erő ama forrását, amely aztán mindig rendelkezé-
sükre áll majd a szükség órájában.11

Nem tudom, mi lehetne üdvösebb hatással az életetekre annál 
a szokásnál, hogy imában együtt letérdeltek. A „Mennyei Atyánk” 
szavak már önmagukban is óriási hatással bírnak. Nem tudjuk őket 
őszintén és tudatosan kiejteni úgy, hogy ne éreznénk magunkat 
valamennyire felelősségre vonhatónak Isten előtt. […]

Ővele folytatott mindennapi beszélgetéseitek olyan békességet 
hoznak majd a szívetekbe és olyan örömöt az életetekbe, mely más 
forrásból nem eredhet. […] Meg fog erősödni a szeretetetek. Jobban 
meg fogjátok becsülni egymást.

Gyermekeitek megáldatnak az abból eredő biztonságérzettel, 
hogy olyan otthonban élnek, ahol Isten Lelke lakozik. Ismerni és 
szeretni fogják az egymást megbecsülő szüleiket, és kihajt szívük-
ben a tiszteletadás lelkülete. Megtapasztalják a csendesen elhangzó 
kedves szavak biztonságát. Olyan apa és anya oltalmazza majd 
őket, akik becsülettel viseltetnek Isten, egymás, és az embertársaik 
iránt. Érettebb lesz a hálaérzetük, mert hallják, amint szüleik imában 
köszönetet mondanak kis és nagy áldásokért is. Az élő Istenbe vetett 
hittel fognak felnövekedni.12

4
A családi est összehozhatja a szülőket és a 

gyermekeket az Úr útjainak megismerésében.

Emlékszem, hogy ötéves kisfiú voltam, amikor Joseph F. Smith 
elnök az egész egyházhoz felhívást intézett, hogy mindenki gyűjtse 
össze a családját családi estre. Apám azt mondta: „Az egyház elnöke 
kérte ezt tőlünk, és mi megtesszük.”

Mindannyian összegyűltünk tehát családi estre. Vicces volt. Apám 
azt mondta: „Eléneklünk egy éneket.” Nos, nem voltunk valami nagy 
énekesek. […] Megpróbáltunk énekelni és nevettünk egymáson. Sok 
minden mással is így volt. Azonban ebből az egészből fokozatosan 
kihajtott valami csodálatos – egy olyan szokás, mely segített nekünk, 
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mely családként összehozott és megerősített minket, és szívünkben 
kivirágzott a családi est értékéről való meggyőződés.13

Hálás vagyok, amiért az egyház programjának alapvető részét 
képezi az a szokás, hogy hetente családi estet tartunk. Jelentős 
dolog az, hogy ezekben az elfoglalt időkben világszerte családok 
ezrei tesznek elszánt erőfeszítést arra, hogy heti egy estét annak 
szenteljenek, hogy együtt énekeljenek, tanítsák egymást az Úr útja-
ira, imában együtt letérdeljenek, megköszönve az Úrnak irgalmas 
tetteit, és áldását kérve az életükre, az otthonukra, a munkájukra és 
az országukra. Azt hiszem, nem is nagyon tudjuk felbecsülni, milyen 
hatalmas jó származik majd ebből a programból.14

Ha bármi kétség is lenne bennetek a családi est előnyei vonatko-
zásában, tegyétek próbára! Gyűjtsétek magatok köré a gyermekeite-
ket, tanítsátok őket, tegyetek nekik bizonyságot, olvassátok együtt 
a szentírásokat és érezzétek jól magatokat! 15

5
A szülők már akkor kezdjék el tanítani a gyermekeiket, 

amikor a gyermekek még nagyon fiatalok.

Nem sokkal a házasságkötésünk után felépítettük első otthonun-
kat. A pénzünk kevés volt, és a munka nagy részét én végeztem 
el. A kertrendezés teljesen az én feladatom volt. Sok fát ültettem, 
elsőként egy tövis nélküli lepényfát, és magam elé képzeltem a 
napot, amikor árnyéka nyáron segít majd hűsen tartani a házat. 
A telek sarkába ültettem, ahol a legerősebben fújt a keleti szur-
dokból jövő szél. Ástam egy lyukat, belehelyeztem a csupasz 
gyökerét, földet szórtam köré, megöntöztem és nagyrészt el is 
feledkeztem róla. Vékonyka fa volt még, törzse talán ha két centi 
átmérőjű. Olyan rugalmas, hogy könnyen el tudtam hajlítani bár-
milyen irányba. Nem sok figyelmet szenteltem neki a következő 
évek során. Aztán egy téli napon, amikor nem voltak rajta levelek, 
kinéztem rá az ablakon keresztül. Láttam hogy nyugat felé dől, 
torz és nincs egyensúlyban. Alig hittem a szememnek. Kimen-
tem és nekidőltem, hogy kiegyenesítsem. A törzse azonban már 
majdnem 30 centiméter átmérőjű volt. Semmit nem mozdított rajta 
az erőm. Kihoztam a fészerből egy csigatárcsás kötelet, az egyik 
végét a fához erősítettem, a másikat pedig egy stabil oszlophoz. 
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Meghúztam a kötelet. A csiga épp csak megmozdult, a fa törzse 
enyhén megremegett. Semmi több. Mintha csak azt mondaná 
nekem: „Nem tudsz kiegyenesíteni. Túl késő. Azért nőttem így, 
mert elhanyagoltál, és most már nem hajlok.”

Végül elkeseredésemben fogtam a fűrészt, és levágtam a nyugati 
oldalon lévő nagy, nehéz ágat. Hátraléptem, hogy megszemléljem 
a művemet. A fa nagy részét levágtam, hatalmas, mintegy húsz 
centiméter átmérőjű sebet ejtve rajta, és csak egy kis ág volt, mely 
az ég irányába nőtt.

[…] A minap újra ránéztem a fára. Nagy, formásabb, és javára 
szolgál az otthonunknak. Mégis, milyen komoly volt az a meg-
rázkódtatás fiatal korában, és milyen fájdalmas volt a kezelés, 
amelyet használtam, hogy kiegyenesítsem. A fát ültetéskor egy 
darab madzag is megtartotta volna a szél ereje ellenében. Oly 
könnyedén biztosítani tudtam volna – és biztosítanom is kellett 
volna – azt a madzagot, de nem tettem. És meghajolt az ellene 
szegülő erőknek.

„gyűjtsétek magatok köré a gyermekeiteket, tanítsátok őket, tegyetek nekik 
bizonyságot, olvassátok együtt a szentírásokat és érezzétek jól magatokat!”
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A gyermekek olyanok, akárcsak a fák. Amikor még kicsik, formál-
ható és irányítható az életük, általában nagyon kis erőfeszítéssel. A 
példabeszédek írója azt mondta: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának 
módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól” 
[Példabeszédek 22:6]. Ez a nevelés otthon ereszt gyökeret.16

Ésaiás azt mondta: „És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és 
nagy lesz fiaid békessége” (Ésaiás 54:13).

Vezessétek úgy a fiaitokat és a leányaitokat, egészen kicsi koruktól 
fogva mutassatok utat nekik és irányítsátok őket úgy, tanítsátok őket 
úgy az Úr útjaira, hogy egész életük során békesség legyen a társuk! 17

6
Ha a gyermekek fellázadnak, a szülők továbbra is 

imádkozzanak értük, szeressék és karolják fel őket.

Elismerem, hogy vannak olyan szülők, akik bár bőséges szeretet-
tel, szorgalmas és hithű erőfeszítések által igyekeznek tanítani a gyer-
mekeiket, mégis azt veszik észre, hogy a gyermekeik másképp nőnek 
fel, és megkönnyezik, amikor tévelygő fiaik és leányaik szándékosan 
tragikus következményekkel járó útra lépnek. Nagyon együtt érzek 
velük, és Ezékiel szavait szeretném idézni nekik: „A fiú ne viselje az 
apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét” (Ezékiel 18:20).18

Időnként mindannak ellenére, amit tenni próbáltok, előfordul egy 
lázadó gyermek. Ám ti ne hagyjátok abba. Soha ne adjátok fel! Addig 
nem veszítettetek, amíg még próbálkoztok. Ne hagyjátok abba! 19

Ha bármelyikőtöknek van olyan gyermeke vagy szerette ebben 
az állapotban [a lázadáséban], akkor ne adjátok fel! Imádkozzatok 
értük, szeressétek és karoljátok fel őket, és segítsetek nekik! 20

Időnként talán úgy tűnik, már túl késő. […] Ne feledjétek a tövis 
nélküli lepényfámat sem [lásd 171–172. oldal]. A műtét és a szen-
vedés valami csodálatosat eredményezett, és a fa később kellemes 
árnyékot nyújtott a forró napokon.21
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7
Meg tudjuk erősíteni a családunkat, ha a 

menny segítségét kérjük, és az egymás iránti 
szeretet és tisztelet lelkületét ápoljuk.

[A családnevelés] nem mindig könnyű. Csalódások és kihívások is 
tarkíthatják. Bátorságot és türelmet igényel. […] A szeretet jelentheti 
a megoldást – a gyermekkorban nagylelkűen adott, és az esetlen 
serdülőéveken átívelő szeretet. Eléri azt, amit a gyermekekre zúdított 
pénz soha nem fog.

– És a türelem, mely megzabolázza a nyelvet és önuralmat gya-
korol a düh felett. […]

– És a biztatás, mely gyors a dicséretre, lassú a bírálatra.

Az imával együtt ezek csodákat művelnek. Nem gondolhatjátok, 
hogy egyedül is képesek lesztek rá. A menny segítségére van szük-
ségetek a menny gyermekének – a ti gyermeketeknek a felnevelé-
séhez, aki az ő Mennyei Atyja gyermeke is.22

Néhány esetleges kivételtől eltekintve minden gyermek valami-
lyen családból jön: jóból, rosszból vagy közömbösből. A felnövő 
gyermekek élete nagymértékben továbbviszi és tükrözi azt, amit a 
családjukban tanultak. Ahol durvaság, bántalmazás, féktelen düh, 
hűtlenség van, annak gyümölcsei biztosan megjelennek, és való-
színűleg még a rákövetkező nemzedékben is visszaköszönnek. Ahol 
viszont béketűrés, megbocsátás, tisztelet, előzékenység, kedvesség, 
irgalom és megértés van, ott is megjelennek a gyümölcsök, és örökké 
kifizetődnek. Derűs, édes és csodás gyümölcsök lesznek. És ha a 
szülők irgalmat tanúsítanak és tanítanak, akkor az visszaköszön a 
következő nemzedék életében és tetteiben.

Könyörögve kérem az apákat és az anyákat, bárhol legyenek 
is, hogy hagyjuk magunk mögött a durvaságot, zabolázzuk meg 
a dühünket, vegyünk vissza a hangunkból, és bánjunk egymással 
otthon irgalommal, szeretettel és tisztelettel.23

A régiek szerint „az enged[ékeny] felelet elfordítja a harag fel-
gerjedését” (Péld. 15:1). Aligha kerülünk bajba, ha halkan szólunk. 
Csak amikor felemeljünk a hangunkat, akkor pattognak a szikrák, 
és az apró vakondtúrásokból hatalmas veszekedéshegyek lesznek. 
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[…] A menny hangja halk, szelíd hang [lásd 1 Királyok 19:11–12]; az 
otthon békéjének hangja is halk hang.24

Természetesen szükség van a családban fegyelmezésre. Azon-
ban a súlyos, durva fegyelmezés szükségszerűen nem helyreiga-
zításhoz, hanem nehezteléshez és keserűséghez vezet. Semmit 
nem gyógyít be, csak súlyosbítja a problémát. Saját munkáját 
teszi tönkre.25

Az egész világon nincs olyan fegyelmezés, mely felérne a szere-
tetteljes fegyelmezéssel. Csak rá jellemző varázsa van.26

Folyamatosan dolgozzunk családunk megerősítésén!  A férj és a fele-
ség ápolja az egymás iránti maradéktalan hűség lelkületét! Ne vegyük 
természetesnek, hogy egymáséi vagyunk, hanem állandóan dolgoz-
zunk azon, hogy egymás iránt szeretetet és tiszteletet tápláljunk! 27

Ó Isten, Örökkévaló Atyánk, áldd meg a szülőket azzal, hogy 
szeretettel és türelemmel és biztatással tanítsák azokat, akik a leg-
drágábbak, a Tőled érkező gyermekeket, hogy mind védve lehes-
senek és jó irányba menjenek, és miközben felnőnek, áldásokat 
hozhassanak a világra, melyhez tartozni fognak.28

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy a család „a legszentebb kap-

csolatokat foglalja magában” (1. rész). Milyen hatással lehet ez az 
igazság a családtagjainkkal való kapcsolatainkra? Miképpen hathat 
arra, hogy milyen fontossági sorrendet szabunk az időnknek és 
a tevékenységeinknek?

• Miért van szükség arra, hogy a szülők „erőfeszítéseik legjavát 
szenteljék gyermekeik tanításának és evangéliumi tanokban való 
felnevelésének”? (Lásd 2. szakasz.) Hogyan áldotta meg a csalá-
dodat az evangélium otthoni tanítása? Hogyan tehetnek a szülők 
még jobb erőfeszítéseket arra, hogy segítsenek a gyermekeiknek 
az evangélium szerint élni?

• Tekintsd át Hinckley elnök tanításait a családi imából fakadó áldá-
sokról (lásd 3. szakasz). Szerinted miért eredményez áldásokat a 
családi ima? Milyen áldásokat tapasztaltál már meg a rendszeres 
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családi imából adódóan? Mit veszítünk azzal, ha elhanyagoljuk 
a családi imát?

• Mit tanulhatunk Gordon B. Hinckley családi esttel kapcsolatos 
kisfiúkori élményéből? (Lásd 4. szakasz.) Milyen áldások érték 
már a családodat a családi est által?

• Tekintsd át, mit mesélt Hinckley elnök a lepényfájukról (lásd 5. 
szakasz). Milyen tanulságokat vonhatsz le magad számára ebből 
a történetből?

• Hogyan segíthetnek Hinckley elnök 6. szakaszban található taní-
tásai egy eltévelyedett gyermek szüleinek? Hogyan nyújthatnak 
szeretetteljesen segítő kezet a szülők és mások?

• Miért fontos, hogy a szülők szeretettel és ne haraggal fegyelmez-
zék a gyermekeiket? Mit tehetnek a szülők azért, hogy szeretettel 
fegyelmezzenek? Hogyan ápolhatják a családtagok az egymás 
iránti szeretet és tisztelet lelkületét? (Lásd 7. szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
5 Mózes 11:19; Énós 1:1–5; Móziás 4:14–15; Alma 56:45–48; 3 Nefi 
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Engedelmesség: egyszerűen 
csak élj az evangélium szerint!

„Az evangéliumi út egy igen egyszerű út. […] 
Alázkodjatok meg, és járjatok engedelmesen.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley 14 éves korában olyan élményt szerzett a Salt 
Lake Tabernákulumban, melyen felbuzdulva fontos elhatározásra 
jutott. Később így emlékezett vissza erre:

„[Hallottam], amikor Heber J. Grant elnök elmesélte, milyen 
élmény volt számára kisfiúként elolvasni a Mormon könyvét. Beszélt 
Nefiről, és arról, hogy milyen nagy hatással volt az életére. És ekkor 
olyan meggyőződéssel csengő hangon, melyet soha nem felejtek, 
idézte Nefi e nagyszerű szavait: »Megyek és megteszem azon dolgo-
kat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem 
ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat 
készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megpa-
rancsol nekik« (1 Nefi 3:7).

Ennek hallatán fiatal szívemben elhatározás született arról, hogy 
megpróbálom megtenni, amit az Úr parancsol.” 1

Gordon B. Hinckley mindig is a szívében hordozta ezt az elha-
tározást. Évekkel később, már az egyház elnökeként, tanításaiban 
visszatükröződött a fiatalemberként hallott üzenet. Egy regionális 
konferencián, utolsó napi szentek csoportjához szólva azt mondta:

„Sok újságíró készített már velem interjút. Mindig megkérdezik 
tőlem, hogy »És mi lesz elnöksége jelmondata?« Erre egyszerűen 
csak azt mondom: »Ugyanaz, amit azóta ismételgetnek az egyház 
elnökei és apostolai, amióta csak az eszemet tudom: Egyszerűen 
csak éljetek az evangélium szerint, és mindenki szívébe, aki így 
tesz, meggyőződés érkezik annak igaz voltáról, mely szerint él.«” 2
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nefi engedelmességének példája lelkesítette az ifjú gordon B. Hinckleyt.
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Az első azt követő általános konferencián, hogy az egyház elnöke 
lett, Hinckley elnök felhívást intézett mindenkihez, hogy próbáljunk 
meg jobban az evangélium szerint élni:

„Fivéreim és nővéreim, eljött az idő, hogy egy kicsit jobban kihúz-
zuk magunkat, hogy a tekintetünket felemelve és az elménket kitá-
gítva jobban felfogjuk és megértsük Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza nagyszerű millenniumi küldetését. Ez egy 
olyan időszak, amikor erősnek kell lennünk. Ideje habozás nélkül 
haladnunk előre, tudván, hogy mi a küldetésünk jelentősége, ható-
köre és fontossága. Ideje megtennünk azt, ami helyes, az esetleges 
következményektől függetlenül. Ideje van, hogy a parancsolatok 
betartásán érjenek minket. Itt az idő kedvességgel és szeretettel 
közelednünk azok felé, akik el vannak csüggedve, akik sötétségben 
és fájdalomban kóborolnak. Ideje figyelmesnek, jónak, illedelmesnek 
és udvariasnak lennünk egymással, minden kapcsolatunkban. Más 
szóval ideje, hogy Krisztusibbakká váljunk.” 3

Hinckley elnök a továbbiakban is hangsúlyozta ezt az üzenetet. 
Tíz évvel később egy általános konferencián megismételte ezeket a 
szavakat, majd visszautalva rájuk hozzátette: „Nektek kell megítél-
ni, hogy milyen mértékben tettünk eleget ennek a 10 évvel ezelőtt 
elhangzott felhívásnak.” 4

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Szövetséges nép vagyunk, és ezzel a 
szövetséggel nagy kötelezettségek járnak.

Szövetséges nép vagyunk, és ez nagyon komoly dolog. E munka 
visszaállításakor, amikor az Úr kifejtette ennek a visszaállításnak a 
céljait, azt mondta, hogy a visszaállítás egyik indítéka az Ő örök 
szövetségének helyreállítása. Ez a szövetség… Ábrahám és Jehova 
között köttetett, amikor a hatalmas Jehova nagy és ünnepélyes ígé-
retet tett Ábrahámnak. Azt mondta, hogy magja hasonlatos lesz a 
tengerpart homokjához, és minden nemzet áldott lesz őáltala. Azt a 
szövetséget kötötte vele, hogy Ő lesz az Istenük, ők pedig a népe. 
[…] Ez örök jelentőséggel bíró kapcsolatot hozott létre, mindazok 
örök élete vonatkozásában, akik belépnek ebbe. A következményei 
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bámulatosak: ha úgy cselekszünk, ahogy Isten gyermekeinek cse-
lekedniük kell, akkor Ő az Istenünk lesz, aki megáld, szeret, irányít 
és segít minket.

Most, ebben az adományozási korszakban újra meg lett erősítve 
ez az örök szövetség. Tulajdonképpen akkor kötöttük meg, amikor 
megkeresztelkedtünk. Olyan, mintha az Ő isteni családjának váltunk 
volna a részévé. Bár Isten minden gyermeke az Ő családjához tarto-
zik, de különleges, csodálatos, egyedi kapcsolat áll fenn Isten és az 
Ő szövetségének gyermekei között. És amikor az egyházba jöttünk, 
…a szövetséges nép részévé váltunk; és minden alkalommal, amikor 
veszünk az úrvacsorából, nem csupán Isten Fia áldozatának emlé-
kezetére tesszük azt, aki mindannyiunkért életét adta, hanem még 
az is hozzá tartozik, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, 
és megfogadjuk az Ő parancsolatainak betartását, Ő pedig meg-
fogadja nekünk, hogy meg fog áldani minket az Ő Szent Lelkével.

Szövetséges nép vagyunk, és ezzel a szövetséggel nagy kötelezett-
ségek járnak. Nem lehetünk közönséges emberek. Felül kell emel-
kednünk a tömegen. Egy kicsit jobban ki kell húznunk magunkat. 
Egy kicsit jobbaknak kell lennünk, egy kicsit kedvesebbeknek, egy 
kicsit nagylelkűbbeknek, egy kicsit udvariasabbaknak, egy kicsit 

„minden alkalommal, amikor veszünk az úrvacsorából, …magunkra vesszük 
Jézus Krisztus nevét, és megfogadjuk az Ő parancsolatainak betartását.”
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előzékenyebbeknek, egy kicsit jobban ki kell nyújtanunk a kezünket 
mások felé.5

Olyan nép vagyunk, akik ünnepélyes szövetséget és az Úr Jézus 
Krisztus nevét vették magukra. Próbáljuk meg egy kicsit jobban 
betartani a parancsolatokat, hogy úgy éljünk, ahogy azt az Úr kérte 
és kéri tőlünk.6

2
Az Úr elvárja tőlünk, hogy minden tekintetben 

az evangélium szerint éljünk.

A kompromisszumok és behódolás idejét éljük. Mindennap szem-
besülünk olyan helyzetekkel, amelyekben tudjuk, hogy mi a helyes, 
azonban társaink és a minket győzködő emberek félrevezető hang-
jának nyomása alatt feladjuk. Kompromisszumot kötünk. Behódo-
lunk. Engedünk, és szégyelljük magunkat. […] Meg kell növelnünk 
magunkban a meggyőződésünk követéséhez szükséges erőt.7

Az evangéliumi út egy igen egyszerű út. A követelmények némelyi-
kéről esetleg azt hiszitek, hogy kezdőknek valók és szükségtelenek. 
Ne vessétek el ezeket! Alázkodjatok meg, és járjatok engedelmesen. 
Megígérem nektek, hogy a következményeket bámulatos lesz látni 
és kielégítő lesz megtapasztalni.8

Azért fohászkodom, hogy mindannyian próbáljunk meg egy kicsit 
jobban megfelelni a bennünk rejlő isteni alkatnak. Többre vagyunk 
képesek annál, amit most teszünk. Jobbak lehetünk annál, amilyenek 
most vagyunk. Ha folyamatosan szem előtt tartanánk isteni örök-
ségünk e vonatkozását, mely szerint Isten az Atya, és az emberek 
valóban egymás testvérei, akkor egy kicsit elnézőbbek lennénk, 
egy kicsit kedvesebbek, egy kicsit jobban igyekeznénk felemelni és 
támogatni azokat, akikkel együtt vagyunk. Kevésbé lennénk hajla-
mosak lealacsonyodni azokhoz a dolgokhoz, amelyek nyilvánvalóan 
nem illenek hozzánk.9

A vallás, melyhez tartoztok, a hét minden napját magában foglalja, 
nem csak a vasárnapot. […] Mindig érvényben van, a nap huszonnégy 
órájában, a hétnek mind a hét napján, az évnek mind a 365 napján.10

Az Úr elvárja tőlünk, hogy rendben tartsuk az életünket, hogy 
minden tekintetben az evangélium szerint éljünk.11
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3
Isten áldásokat áraszt azokra, akik a 

parancsolatainak engedelmeskedve élnek.

Az Úr megmondta Illésnek, hogy menjen és rejtőzzön el a Kérith 
patakja mellett, ott igya a patak vizét, és a hollók etetni fogják őt. 
A szentírások egyszerű, ám csodálatos kijelentést tesznek Illésről: 
„Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék” (1 Kir. 17:5).

Nem vitatkozott. Nem keresett kifogást. Nem beszélt mellé. Illés 
egyszerűen csak ment „és az Úrnak beszéde szerint cselekedék”. 
És ezzel megmenekült az azokat érő borzalmas csapásoktól, akik 
gúnyolódtak, vitatkoztak és megkérdőjeleztek.12

A Mormon könyve végig egy olyan nép történetéről szól, mely 
amikor igazlelkű volt, és Jézus Krisztusnak hódolt, akkor boldogult 
azon a földön, akkor gazdag és bőséges áldásokat kapott az Úrtól; 
amikor viszont bűnt követett el, eltévelyedett és elfeledte az Istenét, 
akkor szerencsétlenségek és háborúk és gondok érték. A Mindenha-
tó parancsolatainak való engedelmességben rejlik a biztonságotok, 
a békétek és a boldogulásotok.13

„Továbbra is tartsd be a parancsolataimat, és el fogod nyerni az 
igazlelkűség koronáját” [T&Sz 25:15]. Ezt ígérte az Úr Emma Hale 
Smithnek. Nektek is ezt ígéri, mindannyiótoknak. A boldogság a 
parancsolatok betartásában rejlik. Az utolsó napi szentek számára 
…kizárólag gyötrelmet eredményezhet e parancsolatok megszegé-
se. Azonban aki betartja őket, annak… az igazlelkűség és az örök 
igazság koronája ígértetik.14

Az igazi szabadság Isten tanácsainak megfogadásában rejlik. A régi-
ek szerint „[lámpás] a parancsolat, és a [törvény] világosság” (Péld. 6:23).

Az evangélium nem az elnyomás filozófiája, bár sokan annak 
tartják. Az evangélium a szabadság terve, mely ellenőrzés alatt tart-
ja az étvágyat és utat mutat a viselkedésnek. Gyümölcsei édesek, 
jutalmai bőségesek. […]

„Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megsza-
badított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat 
szolgaságnak igájával” (Gal. 5:1).

„A hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság” (2 Kor. 3:17).15
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Biztonságunk a bűnbánatban rejlik. Erőnk az Isten parancsola-
tainak való engedelmességből ered. […] Álljunk ellen szilárdan a 
gonosznak, otthon és külhonban is. Éljünk érdemesen a menny 
áldásaira, változtassunk életünkön ott, ahol szükséges, és tekintsünk 
Őreá, aki mindannyiunk Atyja.16

Nincs mitől félnünk. Isten áll a kormányrúdnál. Ő uralkodik, 
ennek a munkának a javára. Áldásokat áraszt azokra, akik a paran-
csolatainak engedelmeskedve élnek, mert ezt ígérte, és egyikünk 
sem vonhatja kétségbe, hogy be tudja tartani ezt az ígéretet.17

4
Az egyház vezetői utat mutatnak, és felhívást intéznek 

a tagokhoz, hogy éljenek az evangélium szerint.

Vannak, akik azt mondják: „Az egyház nem fogja megszabni, mit 
gondoljak erről vagy arról, vagy hogyan éljem az életemet!”

Nem, az egyház nem fogja megszabni senkinek sem, hogy mit 
gondoljon vagy mit tegyen. Az egyház utat fog mutatni, és minden 
tagjához felhívást intéz, hogy éljen az evangélium szerint és élvez-
ze az ilyen életből eredő áldásokat. Az egyház nem parancsol egy 
embernek sem, inkább tanácsot ad, meggyőz és buzdít, és hűséget 
vár mindenkitől, aki tagjának vallja magát.

Egyetemi hallgató koromban egy alkalommal azt mondtam édes-
apámnak, hogy úgy érzem, az általános felhatalmazottak túlléptek 
hatáskörükön, amikor egy adott dolgot pártfogoltak. Apám igen 
bölcs és jó ember volt. Azt mondta: „Az egyház elnöke erre utasított 
minket, én pedig támogatom őt prófétaként, látnokként és kinyilat-
koztatóként, és szándékomban áll megfogadni a tanácsát.”

Immár [sok] éve szolgálok ennek az egyháznak az általános 
tanácsaiban. […] Szeretném bizonyságomat tenni nektek arról, 
hogy bár szó szerint több ezer gyűlésen vettem részt, ahol az egy-
ház irányelveiről és programjairól volt szó, de egy olyan gyűlésen 
sem voltam, ahol ne folyamodtak volna az Úr útmutatásáért, vagy 
ahol bármely jelenlévő olyasvalami pártolására vagy megtételére 
vágyott volna, mely ártalmas vagy kényszerítő lett volna bárki 
másra nézve.18
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Mindenkinek azt mondom, hogy nekünk [akik az egyház álta-
lános tanácsaiban ülünk] nincs személyes programunk. Csak az 
Úr programja van. Vannak, akik bírálnak, amikor tanácsot vagy 
figyelmeztetést tartalmazó kijelentést teszünk. Remélem, tudjátok, 
hogy kéréseinket nem önző vágyak vezérlik. Remélem, tudjátok, 
hogy figyelmeztetéseink nem lényegtelenek és nem indokolatlanok. 
Remélem, tudjátok, hogy a különböző témákat illető döntéseket, 
melyeket kihirdetünk, nem megfontolás, megbeszélés és ima nélkül 
hoztuk. Remélem, tudjátok, hogy minden vágyunk segíteni titeket 
a gondjaitok, a küzdelmeitek, a családotok, az életetek vonatko-
zásában. […] Semmi mást nem kívánunk tanítani, csakis azt, amit 
az Úr tanítana. […]

Ezékiel felvázolta, hogy mi a feladatunk: „Embernek fia! őrállóul 
adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd 
meg őket az én nevemben” (Ezék. 3:17).

Semmi önző vágyunk nincs ebben, csak azt kívánjuk, hogy a fivé-
reink és a nővéreink boldogok legyenek, hogy békesség és szeretet 
legyen az otthonukban, hogy a különböző igazlelkű törekvéseikben 
megáldja őket a Mindenható hatalma.19

Isten az Ő saját módján folyamatosan tudatja akaratát e nép 
vonatkozásában. Tanúságomat teszem arról, hogy ennek az egy-
háznak a vezetői soha semmire nem fognak minket megkérni, amit 
az Úr segítségével ne tudnánk elvégezni. Az lehet, hogy kevésnek 
érezzük majd magunkat. Az is lehet, hogy nem tetszik nekünk vagy 
nem illik a saját elképzeléseinkhez az, amire megkérnek minket. 
Azonban ha hittel, imával és elszántan megpróbáljuk, akkor vég-
hez tudjuk vinni.

Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy az utolsó napi szentek 
boldogsága, az utolsó napi szentek békessége, az utolsó napi szen-
tek fejlődése, az utolsó napi szentek boldogulása, valamint e nép 
örök szabadítása és felmagasztosulása abban rejlik, hogy az Isten 
papságától kapott tanácsokat megfogadva jár- e.20
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5
A kis döntések hatalmas következményekkel járhatnak.

Felvázolok egy alapelvet, …melynek követése nagymértékben 
megnöveli annak esélyét, hogy helyes döntéseket hozzunk, és ebből 
adódóan sokkal jobban fejlődjünk és sokkal boldogabbak legyünk 
az életben. Ez a nagy alapelv ez: Tartsátok meg a hitet!  […]

Részleteiben nem írhatok elő nektek minden döntést. Azt azonban 
megígérhetem, hogy ha az evangélium mércéinek és az egyház taní-
tásainak megfelelően hozzátok a döntéseiteket, és ha megtartjátok a 
hitet, akkor az életetek nagyon jó gyümölcsöket fog hozni, továbbá 
sok boldogságban lesz részetek és sok mindent el fogtok érni.21

Sok évvel ezelőtt a vasútnak dolgoztam… Ez azokban a napok-
ban volt, amikor majdnem mindenki vonattal utazott. Egy reggel 
telefonhívást kaptam a New Jersey államban, Newarkban lévő mun-
katársamtól. Ezt mondta: „Ez és ez a számú vonat megérkezett, de 
nincs poggyászkocsija. 300 utas elvesztette valahol a poggyászát, és 
fel vannak háborodva.”

Rögtön munkához láttam, hogy rájöjjek, hova tűnhetett. Láttam, 
hogy a kaliforniai Oaklandben megfelelően megrakták és hozzá-
csatolták a kocsit a vonathoz. Eljutott a mi vasúttársaságunkhoz 
Salt Lake Cityben [majd végül] St. Louisba szállították. Ott egy 
másik vasúttársaságnak kellett volna átvennie, amely a New Jersey 
állambeli Newarkba vitte volna. Ám a St. Louis- i rendezőpályaudvar 
egy gondatlan váltókezelője elmozdított – csupán 7,5 centimé-
ternyire – egy fémdarabot, a csúcssínt, majd pedig leválasztotta 
ezt a kocsit. Rájöttünk, hogy a New Jersey- i Newarkba tartozó 
 poggyászkocsi végül Louisianában, New Orleansban kötött ki, 2400 
kilométernyire a célállomástól. Rossz vágányra vitte az, hogy a St. 
Louis- i rendezőpályaudvar egyik gondatlan alkalmazottja odébb 
tolta – csupán 7,5 centiméternyit – a csúcssínt, és a kocsi drámaian 
eltávolodott eredeti célállomásától. Így van ez az életünkkel is. 
Ha nem tartjuk az irányt, akkor más útra térít minket egy hamis 
elképzelés. Lehet, hogy nagyon kicsit térünk csak el az eredeti 
útirányunktól, de ha arra megyünk tovább, akkor ez a kis eltérés 
hatalmas szakadékot eredményez, és messze találjuk magunkat 
onnan, ahová menni akartunk. […] Az élet is kis dolgokon fordul 
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meg, amelyek nagy változásokat eredményeznek az életünkben, 
kedves fiatal barátaim! 22

Egyszer közelebbről is megnéztem egy nagy tanyasi kaput. Fel-
emeltem a reteszt és kinyitottam a kaput. A zsanér lapjai olyan picit 
távolodtak csak el egymástól, amit szinte alig lehetett észrevenni. A 
kapu másik fele viszont hatalmas, öt méteres sugarú körívben moz-
gott. Ha valaki csak a zsanért nézte, álmában sem gondolta volna, 
milyen nagy dolgot eredményez ez az apró elmozdulás.

Így van ez az életünkben meghozott döntésekkel is. Egy kis gon-
dolat, egy kis szó, egy kis tett hatalmas következményekkel járhat.23

6
Az evangélium szerint élve megerősítjük az egyházat és 
elősegítjük Isten munkájának fejlődését szerte a földön.

Erősebbé tudjátok tenni [az egyházat] azzal, ahogy éltek. Legyen 
az evangélium a kardotok és a pajzsotok! […]

Mily pompás lesz a jövő, midőn a Mindenható továbbgörgeti az 
Ő dicső munkáját, jó hatást gyakorolva mindazokra, akik elfogadják 
az evangéliumát és aszerint élnek.24

Hinckley elnök a tanyasi kapu zsanérjához hasonlította a döntéseinket.
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Csodálatos jövőt látok magunk előtt egy nagyon bizonytalan 
világban. Ha ragaszkodunk az értékeinkhez, ha építünk az örök-
ségünkre, ha az Úr előtt engedelmességben járunk, ha egyszerűen 
csak az evangélium szerint élünk, akkor hatalmas és csodálatos 
áldásokat kapunk. Úgy tekintenek majd ránk, mint egy különleges 
népre, amely megtalálta a különleges boldogság kulcsát.25

Határozza el minden férfi, nő és gyermek, hogy jobbá, erő-
sebbé és hatalmasabbá teszi az Úr munkáját annál, mint amilyen 
eddig valaha is volt. Az életünk minősége hoz majd változást. Az 
hoz majd változást, hogy elkötelezzük magunkat a Jézus Krisztus 
evangéliuma szerinti élet mellett. Ez személyes döntés. Ha mind-
annyian imádkozunk, annyival erősebb az egyház. És így van ez 
az evangélium minden egyes tantételével. Vegyünk részt ebben a 
hatalmas, előre haladó törekvésben, mely lassan az egész földet 
betölti. Nem torpanhatunk meg, tovább kell lépnünk. Ez elkerülhe-
tetlen. A mindannyiunk szívében lakozó személyes meggyőződés 
jelenti az egyház igazi erejét. Nélküle alig van bármink is; vele 
mindenünk megvan.26

Mindannyiótokhoz felhívást intézek, bárhol legyetek is ennek az 
egyháznak a tagjaiként, hogy álljatok talpra, és énekkel a szívetek-
ben haladjatok előre az evangélium szerint élve, az Urat szeretve, 
és a királyságot építve! Együtt megmaradunk az úton és megtartjuk 
a hitet, mert a Mindenható a mi erőnk.27

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért van az, hogy az Úr szövetséges népeként „nem lehetünk 

közönséges emberek”? (Lásd 1. szakasz.) Milyen hatással vannak 
a mindennapos életedre az Istennel kötött szövetségeid?

• Hinckley elnök azt tanította, hogy „meg kell növelnünk magunk-
ban a meggyőződésünk követéséhez szükséges erőt” (2. szakasz). 
Hogyan adunk alább időnként a meggyőződésünkből? Hogyan 
erősíthetjük meg magunkat, és állhatunk ellen a kísértésnek?

• Milyen tanulságai vannak számunkra annak a történetnek, melyet 
Hinckley elnök mesélt Illésről? (Lásd 3. szakasz.) Mit monda-
nál valakinek, aki úgy érzi, hogy a parancsolatok túlságosan 
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korlátozzák az embert? Miben vetted már észre, hogy a parancsola-
tok betartása szabadságot, biztonságot és békességet eredményez?

• Tekintsd át, mit mondott Hinckley elnök, hogyan adnak taná-
csokat és figyelmeztetéseket az egyház vezetői (lásd 4. szakasz). 
Milyen áldásokban részesültél már az egyházi vezetők tanácsainak 
követése által?

• Mit tanulhatunk abból a történetből, amit Hinckley elnök az elve-
szett poggyászkocsiról mesélt? (Lásd 5. szakasz.) Miért vezetnek a 
kis döntések vagy tettek ilyen nagy változásokhoz az életünkben? 
A te életedben milyen kis döntés eredményezett már nagy vál-
tozást? Hogyan ismerhetjük fel azokat az apró eltévelyedéseket, 
melyek letéríthetnek minket Isten ösvényéről?

• Hogyan segíthet nekünk az evangélium szerinti élet megbirkózni 
az élet bizonytalanságaival? (Lásd 6. szakasz.) Hogyan egyszerűsít-
heti az életünket az evangélium szerinti élet? Gondold át, hogyan 
tudnád még tevőlegesebben erősíteni az egyházat, és elősegíteni 
Isten munkájának fejlődését szerte a földön.

Kapcsolódó szentírások
5 Mózes 4:39–40; Zsidók 5:8–9; T&Sz 64:33–34; 93:26–28; 98:22; 

Ábrahám 3:24–26; Hittételek 1:3

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

A szavak olvasásával gondolataink támadhatnak. Tanulmányozás 
által mintákat és összefüggéseket fedezhetünk fel a szentírások-
ban. Elmélkedés közben viszont meghívjuk a Lélek általi kinyilat-
koztatást. Az elmélkedés számomra abból áll, hogy a szentírások 
gondos tanulmányozása után elgondolkozom, majd imádkozok 
azokról” (Henry B. Eyring: A Lélek által szolgálni. Liahóna, 2010. 
nov. 60.).
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1 3 .  F E J E Z E T

Béke és megelégedettség 
a fizikai önellátás által

„Az élet alapelveként tanítjuk az önellátást, 
hogy gondoskodnunk kell magunkról 

és a saját szükségleteinkről.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley már gyermekkorában, a szüleivel és a testvé-
reivel együtt dolgozva megismerte az önellátás alapelveit. Később 
így emlékezett vissza:

„Olyan házban laktunk, melyet én nagynak tartottam. […] Hatal-
mas gyep övezte, sok fa hajtott milliónyi levelet, és állandóan ren-
geteg elvégzendő munka volt.

[…] Volt egy tűzhelyünk a konyhában és egy tűzhelyünk az étkező-
ben. Később kazánunk is lett, ami csodálatos találmány volt, ám mohón 
falta a szenet, és nem volt benne önműködő adagoló. A szenet be 
kellett lapátolni a kazánba, és minden éjjel gondosan meg kellett rakni.

Nagyon jó leckét tanultam ettől a szörnyű nagy kazántól: ha 
meleget akarsz, munkára kell fognod a lapátot.

Édesapám úgy gondolta, hogy a fiainak meg kell tanulniuk dol-
gozni, méghozzá nyáron is, nem csak télen, így hát vett egy jó két 
hektáros farmot, mely aztán tizenkét hektárt is meghaladó méretűre 
nőtt. Nyáron ott laktunk, és akkor mentünk vissza a városba, amikor 
elkezdődött az iskola.

Volt egy nagy gyümölcsösünk, és minden tavasszal meg kel-
lett metszeni a fákat. Apa elvitt minket a mezőgazdasági főiskola 
szakemberei által tartott metszési bemutatókra. Megtanultunk 
egy nagy igazságot: nagyjából meg lehet mondani, milyen 
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gyümölcsöt aratsz majd szeptemberben abból, ahogyan február-
ban metszettél.” 1

Ezekre az igazságokra alapozva személyes életét, Hinckley elnök 
gyakran tanított gyakorlatias leckéket az evangélium szerinti élet-
ről. Bizonyságot tett a kemény munkából eredő áldásokról, és arra 
buzdította az utolsó napi szenteket, hogy éljenek meg abból, amijük 
van, és készüljenek fel a jövőben esetleg előforduló csapásokra.

Hinckley elnök nem csupán tanította ezeket a tantételeket, hanem 
ahhoz is hozzásegítette a szenteket, hogy módokat találjanak ezek 
követésére. 2001 áprilisában például bemutatta az Állandó Oktatási 
Alapot, melyről elmondta, hogy az Úr sugalmazta.2 Ebben a program-
ban az emberek adakozhatnak egy alapba, mely rövid távú hitelekkel 
segít arra alkalmas egyháztagoknak, főleg visszatért misszionáriu-
soknak, megfelelő álláshoz hozzásegítő iskolába járni vagy szakmát 
szerezni. Amikor ők visszafizetik a kölcsönt, a pénz visszakerül az 
alapba és további résztvevőknek segít. Az Állandó Oktatási Alap 
már tízezreknek segített önellátóvá válni. Hinckley elnök egyszer 
azt mondta róla, hogy „ragyogó reménysugár”.3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Ha becsületesen dolgozunk, akkor 
örökre áldott lesz az életünk.

Hiszek a munka evangéliumában. Az eredményes munkát az 
égvilágon semmi sem helyettesítheti. Ez az a folyamat, amely által 
az álmok valóra válnak. Ez az a folyamat, amely által a tétlen láto-
mások dinamikus teljesítményekké válnak.4

Jó egy kis játék és egy kis lézengés. De a munka változtatja meg a 
férfi és a nő életét. A munka teremti elő az ételt, melyet megeszünk, a 
ruhát, melyet viselünk, az otthont, melyben élünk. Nem tagadhatjuk 
a hozzáértő kézzel és kiművelt elmével végzett munka szükségessé-
gét, ha egyénileg és közösen is fejlődni és boldogulni szeretnénk.5

Felfedeztem, hogy az élet nem hatalmas hősi tettek sorozata. Az 
élet akkor a legjobb, amikor az a kitartó jóság és tisztesség egyvelege, 
amikor harsonaszó nélkül megtesszük, amit kell, méghozzá akkor, 
amikor arra szükség van. Megfigyeltem, hogy nem a lángelmék 



1 3 .  f e J e z e t

195

változtatják meg ezt a világot. Megfigyeltem, hogy a világ munká-
ját nagyrészt hétköznapi tehetségekkel rendelkező, ám rendkívüli 
módon dolgozó férfiak és nők végzik el.6

A gyerekeknek szükségük van a szüleikkel együtt végzett mun-
kára – hogy mosogassanak, felmossanak, füvet nyírjanak, fákat és 
bokrokat nyessenek, fessenek, javítsanak, takarítsanak és még több 
száz más dolgot elvégezzenek, amiből megtanulják, hogy a tisztaság 
és az előrelépés és a boldogulás ára a munka.7

Ennek az egyháznak a legnagyobb zsenialitása a munka. Mindenki 
dolgozik. Ha nem dolgozunk, nem fejlődünk. A hit, az igazságról 

„a gyerekeknek szükségük van a szüleikkel együtt végzett munkára.  
…megtanulják, hogy a tisztaság és az előrelépés és a boldogulás ára a munka.”
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kapott bizonyság is olyan, akárcsak a karizom. Ha használjuk, meg-
erősödik. Ha felkötjük, elgyengül és elernyed. Mi munkára fogjuk az 
embereket. Nagy dolgokat várunk tőlük, a bámulatos és csodálatos 
pedig az, hogy elvégzik. Létrehozzák.8

Ebben az egyházban semmi sem történik munka nélkül. Olyan 
ez, mint egy talicska. Addig nem mozdul, amíg meg nem ragadjá-
tok a két rúdját és el nem kezditek tolni. Az Úr munkáját a kemény 
munka lendíti előre, és ha megtanultok igazán becsülettel dolgozni, 
az örökre megáldja az életeteket. Ezt teljes szívemből így gondolom. 
Örökre meg fogja áldani az életeteket.9

2
Felelősek vagyunk azért, hogy segítsünk másoknak 

felemelni magukat és önellátóvá válni.

Van egy régi mondás, mely szerint ha halat adsz valakinek, akkor 
lesz egy napi élelme. Ám ha megtanítod halászni, akkor élete végéig 
lesz mit ennie. […]

Az Úr adjon nekünk látást és értelmet, hogy megtegyük ezeket a 
dolgokat, melyek nemcsak lelkileg, de fizikailag is segíteni fognak 
tagjainknak! Nagyon komoly kötelesség nyugszik rajtunk. Joseph F. 
Smith elnök… azt mondta, hogy amely vallás nem segít az ember-
nek ebben az életben, valószínűleg nem válik majd különösebben 
hasznára a következőben sem (lásd “The Truth about Mormonism,” 
Out West magazine, Sept. 1905, 242).

Ahol széles körű szegénység van népünk között, ott minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy segítsünk nekik felemelni 
magukat, és a képzésen keresztül megvalósítható önellátás alapjára 
helyezni az életüket. A képzés a lehetőségek kulcsa. […]

Ez a mi ünnepélyes kötelességünk: „segítsd a gyengéket, emeld 
fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket” 
(T&Sz 81:5). Segítenünk kell nekik önellátóvá és sikeressé válni.

Hiszem, hogy az Úr nem kívánja népét arra ítélve látni, hogy 
szegénységben éljenek. Hiszem, hogy Ő azt szeretné, ha a hithűek 
élveznék a föld jó dolgait. Elvárja, hogy mindezen dolgok megtétele 
által segítsünk nekik.10
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Azt tanítjuk, hogy mindenki tegye meg magáért, amit csak tud. Ha 
már kimerítette az erőforrásait, akkor forduljon segítségért a család-
jához. Ha a család nem tud segíteni, akkor lép közbe az egyház. És 
amikor az egyház átveszi a dolgokat, akkor először is a közvetlen 
szükségleteiről szeretnénk gondoskodni, majd pedig segíteni neki, 
amíg szüksége van a segítségre, de közben segítünk neki képzésben 
részesülni, munkát találni, megtalálni a módját annak, hogy újra a 
saját lábára álljon. Összességében ez a célja [az egyház] nagyszerű 
jóléti programjának.11

Akik kedvezményezettként már részt vettek ebben a programban, 
azok megmenekültek „a tétlenség átkától és a könyöradománnyal 
járó bajoktól”. Megmaradt a méltóságuk és az önbecsülésük. Azon 
férfiak és nők seregei pedig, akik nem közvetlen kedvezményezettek 
voltak, hanem az étel termesztésében és feldolgozásában, valamint 
az ezzel kapcsolatos több tucatnyi vállalkozás valamelyikében vettek 
részt, bizonyságot tesznek a másoknak nyújtott önzetlen szolgálatban 
található örömről.

Aki látja, mi mindennel jár együtt ez a program és milyen szerte-
ágazó következményei vannak, semmiképp nem vonhatja kétség-
be, hogy a kinyilatkoztatás lelke keltette életre és növelte meg a jó 
irányában kifejtett gyakorlati erejét.12

Tovább folytatjuk ezt a munkát. Mindig lesz, ahol segítenünk 
kell. Mindig lesz köztünk éhség, szükség és katasztrófák. És mindig 
lesznek olyanok, akiknek a szívét megérinti az evangélium világos-
sága, és készek lesznek arra, hogy szolgáljanak, munkálkodjanak 
és felemeljék a földön élő rászorulókat.

Ehhez kapcsolódó erőfeszítésként hoztuk létre az Állandó Oktatási 
Alapot, a ti nagylelkű felajánlásaitoknak köszönhetően. […] Tovább-
tanulásra fordítható kölcsönhöz jutnak az arra érdemes fiatal férfiak 
és nők. E nélkül megrekednének abban a szegénységben, melyben 
nemzedékek óta élnek a szüleik és elődeik. […]

Az Úr Lelke vezeti ezt a munkát. Ez a jóléti tevékenység világi 
tevékenység, mely olyan dolgokban mutatkozik meg, mint rizs és 
bab, takarók és sátrak, ruha és gyógyszerek, foglalkoztatottság és 
oktatás a jobb munkalehetőség érdekében. Ez az úgynevezett világi 
tevékenység ugyanakkor nem más, mint külső kifejeződése egy 
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belső lelkiségnek, azon Úr lelkének, akiről azt mondták: „széjjeljárt 
jót tévén” (ApCsel. 10:38).13

3
A próféták arra buzdítanak minket, hogy készüljünk fel 

lelkileg és fizikailag is az eljövendő katasztrófákra.

Az élet alapelveként tanítjuk az önellátást, hogy gondoskodnunk 
kell magunkról és a saját szükségleteinkről. Így hát arra biztatjuk 
népünket, hogy legyen valamijük, tervezzenek előre, tartsanak… 
kéznél ételt, és ha lehet, akkor legyen takarékszámlájuk a nehéz 
napokra. Időnként olyankor érik katasztrófák az embereket, amikor 
a legkevésbé számítanak erre: munkanélküliség, betegség, ilyesmi.14

A csapások és katasztrófák nem ismeretlenek ezen a jó öreg 
világon. Azok közülünk, akik olvassák és hiszik a szentírásokat, 
ismerik a prófétáknak a már bekövetkezett és ezután bekövetkező 
katasztrófákra vonatkozó figyelmeztetéseit. […]

Nagyon is vészjóslóak a Tan és a szövetségek 88. szakaszában 
található kinyilatkoztatás szavai az elderek bizonysága után bekö-
vetkező csapásokról. Az Úr azt mondja:

„Mert a ti bizonyságtételetek után földrengések bizonyságtétele 
jön, amelyek nyögésekhez vezetnek őbenne, és az emberek a földre 
esnek és nem lesznek képesek megállni.

És a mennydörgés hangjának, és a villámlások hangjának, és a 
viharok hangjának, valamint a tenger, határaikon túlcsapó hullámai 
hangjának bizonyságtétele is eljön.

És minden dolog mozgásban lesz; és az emberek szíve minden 
bizonnyal cserben hagyja őket, mert minden embert félelem száll 
meg” (T&Sz 88:89–91). […]

Ahogyan a múltban is voltak csapások, a jövőben is számíthatunk 
továbbiakra. Mit tegyünk?

Valaki egyszer azt mondta, hogy nem esett az eső, amikor Noé a 
bárkát építette. Mégis megépítette, az eső pedig odaért.

Az Úr azt mondta, hogy „ha fel vagytok készülve, akkor nem 
fogtok félni” (T&Sz 38:30).
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Az elsődleges felkészülést is felvázolja a Tan és a szövetségek, 
amikor azt mondja: „Álljatok tehát szent helyeken, és ne mozduljatok 
el, míg el nem jön az Úr napja” (T&Sz 87:8). […]

Tudunk úgy élni, hogy kérhessük az Úr védelmét és útmutatását. 
Ez a legfontosabb. Nem számíthatunk a segítségére, ha nem vagyunk 
hajlandóak betartani a parancsolatait. Nekünk az egyházban bőven 
van bizonyítékunk az engedetlenséggel járó büntetésre mind a 
járedita, mind pedig a nefita nép példáján keresztül. Mindkét nép 
dicsősége teljes pusztulásba fordult a gonoszságuk miatt.

Persze tudjuk, hogy az eső éppúgy esik az igazra, mint a hamis-
ra (lásd Máté 5:45). Viszont míg az igazak is meghalnak, ők nem 
vesznek el, hanem a Megváltó engesztelése által megszabadulnak. 
Pál azt írta a rómabelieknek: „Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha 
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, 
az Úréi vagyunk” (Rómabeliek 14:8). […]

Népünknek… azt tanácsoljuk és arra buzdítjuk őket, hogy tegyék 
meg azokat az előkészületeket, melyek biztosíthatják a túlélést egy 
esetleges csapás esetén.

Félretehetünk valamennyi vizet, alapvető élelmiszert, gyógyszert 
és ruházatot, hogy melegen tartson. Tanácsos, hogy egy kis pénz-
tartalékunk is legyen a nehéz napokra.15

Nagyszerű jóléti programunk van olyan létesítményekkel, mint 
például a különböző területeken működő magtárak. Fontos, hogy 
végezzük ezt. A legjobb hely azonban, ahol élelmet tehetünk fél-
re, az otthonainkban van, ami mellett lehet egy kis megtakarított 
pénzünk is. A legjobb jóléti program a saját jóléti programunk. 
Néhány kiló tartós búza otthon többet jelent, mint egy véka liszt a 
jóléti magtárban. […]

Nagyon szerényen is kezdhetjük. Elkezdhetjük egy hétre való 
élelem beszerzésével, amit aztán fokozatosan növelhetünk egy 
hónapnyira, majd háromnyira. Most az alapvető szükségleteket 
kielégítő élelmiszerekről beszélek. Mint ahogyan azt mindannyian 
tudjátok, ez a tanács nem új keletű. Azonban félek, sokan úgy érzik, 
hogy a hosszú távú élelmiszer tartalék annyira elérhetetlen számukra, 
hogy egyáltalán nem is próbálkoznak.
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Kezdjétek el kicsiben…, majd haladjatok fokozatosan egy ésszerű 
cél felé! Rendszeresen tegyetek félre egy kis pénzt, és meg fogtok 
lepődni, mennyire felhalmozódik! 16

4
Függetlenséget és szabadságot élvezünk akkor, 
ha amennyire csak lehet, kerüljük az adósságot, 

és pénzt teszünk félre a szükség idejére.

Újra és újra tanácsokat kapunk az önellátással, az adósággal és a 
takarékossággal kapcsolatban. Népünk közül oly sokaknak van nagy 
adóssága olyan dolgok miatt, amelyek nem feltétlenül szükségesek. 
[…] Ezen egyház tagjaiként arra buzdítalak benneteket, hogy ahol 
csak lehetséges szabaduljatok meg az adósságtól, és tegyetek félre 
egy keveset a nehéz időkre.17

Itt az idő, hogy rendbe tegyük a házunkat. […]

Ifj. J. Reuben Clark 1938- ban a konferencia papsági gyűlésén azt 
mondta…: „Mihelyst adósságba keveredsz, a kamat a nappal és az 
éjszaka minden percében társad lesz; nem tudod elkerülni, sem 
meglógni előle; nem tudod elhessegetni, nem enged a kérlelésnek, 
a követelésnek, sem a parancsnak; és ha bármikor az útjába kerülsz, 
vagy keresztezed pályáját, vagy nem tudsz eleget tenni követelései-
nek, akkor eltipor” (in Conference Report, Apr. 1938, 103).

Elismerem, természetesen szükség lehet kölcsönre, hogy otthont 
szerezzünk. De vegyünk olyan házat, amilyent megengedhetünk 
magunknak, könnyítve ezzel a törlesztőrészleteken, melyek irgal-
matlanul, szünet nélkül ott függnek majd a fejünk felett…

Az Úr már az egyház kezdetei óta beszél az adósság témájá-
ról. Martin Harrisnek azt mondta egy kinyilatkoztatáson keresztül: 
„Fizesd ki az adósságot, amire a nyomdásszal szerződtél! Szabadulj 
a rabságból!” (T&Sz 19:35).

Heber J. Grant elnök többször is beszélt erről a témáról… Azt 
mondta: „Ha van bármi, ami békét és megelégedést hoz az emberi 
szívbe, és a családba, akkor az az, hogy anyagi lehetőségeinken belül 
élünk. És ha van bármi, ami sanyargat, elkedvetlenít és elcsüggeszt, 
akkor az az, hogy olyan adósságaink és kötelezettségeink vannak, 



1 3 .  f e J e z e t

201

melyeknek nem tudunk eleget tenni” (Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham [1941], 111).

Egyházszerte az önellátás üzenetét hirdetjük. Az önellátás nem 
valósulhat meg ott, ahol komoly hitel függ a háztartás fölött. Sen-
ki sem független, s nem mentes a rabságtól addig, amíg tartozik 
másoknak.

Az egyház ügyeinek intézésében megpróbálunk példát mutatni. 
Szigorúan, irányelvként követjük azt az eljárást, hogy minden évben 
félretesszük az egyház bevételének egy bizonyos százalékát a szük-
ség esetleg bekövetkező napjaira.

Hálás vagyok azért, hogy azt tudom mondani, az egyház min-
den működésében, minden vállalásában, minden igazgatási ágában 
képes kölcsön nélkül működni. Ha nem boldogulunk, akkor vissza-
nyesegetjük a programjainkat. Visszaveszünk a kiadásainkból, hogy 
fussa rájuk a bevételeinkből. Nem fogunk kölcsönkérni. […]

Milyen csodálatos érzés mentesnek lenni az adósságtól, félreten-
ni egy kis pénzt vészhelyzetekre oda, ahol a rendelkezésünkre áll, 
amikor szükség van rá! […]

Buzdítalak titeket…, hogy vizsgáljátok meg anyagi helyzeteteket. 
Buzdítalak benneteket, hogy legyetek szerények kiadásaitokban; 
fegyelmezzétek magatokat vásárlásaitok során, hogy amennyire 
csak lehet, elkerüljétek az adósságot. Fizessétek ki adósságaitokat, 
amilyen gyorsan csak tudjátok, és szabaduljatok a rabságból!

Ez része a földi evangéliumnak, melyben hiszünk. Áldjon meg 
benneteket az Úr…, hogy rendbe tegyétek a házatokat! Ha kifizet-
tétek adósságotokat, ha van tartalékotok, még ha kevés is, akkor 
tombolhatnak körülöttetek a szélviharok, ti menedéket találtok [a 
családotoknak], és béke lesz a szívetekben.18
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy „az eredményes munkát… 

semmi sem helyettesítheti” (1. szakasz). A te életedben milyen 
tekintetben jelentett és jelent áldást a munka? Mit tanultál meg 
kemény munka által? Hogyan segíthetnek a szülők a gyermeke-
iknek megtanulni dolgozni?

• Milyen feladataink vannak azokkal kapcsolatban, akiknek fizikai 
szükségleteik vannak? (Lásd 2. szakasz.) Hogyan segíthetünk 
másoknak önellátóvá válni? Milyen hatással volt és van életedre 
az általad nyújtott és elfogadott szolgálat?

• Tekintsd át, milyen tanácsokat adott Hinckley elnök, milyen 
előkészületeket tegyünk a szükség idejére (lásd 3. szakasz). 
Mikor láttad már annak fontosságát, hogy felkészüljünk a szük-
ség idejére? Milyen kis, fokozatos dolgokat tehetünk meg azért, 
hogy felkészüljünk?

• Tekintsd át Hinckley elnöknek a hitelre és a takarékosságra vonat-
kozó tanácsait (lásd 4. szakasz). Miért fontos fegyelmezettnek 
lenni abban, ahogy a pénzt költjük? Milyen hatással lehet ránk 
fizikailag és lelkileg a hitel? Hogyan taníthatják meg a szülők 
gyermekeiket arra, hogy bölcsen használják a pénzt?

Kapcsolódó szentírások
1 Thessalonikabeliek 4:11–12; T&Sz 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Mózes 5:1

Tanítási segédlet
„Figyelj arra, hogy ne fejezd be túl hamar a jó beszélgetéseket 

annak érdekében, hogy leadd az egész anyagot, amiből felkészültél! 
Bár fontos, hogy az egész anyagot átvedd, sokkal fontosabb, hogy 
segíts a tanulóknak megérezni a Lélek befolyását, megoldani a 
kérdéseiket, növelni evangéliumi tudásukat, és elmélyíteni a paran-
csolatok betartása iránti elkötelezettségüket” (vö. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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„Ha azt állítjuk, hogy a mesternek hódolunk és Őt követjük, akkor vajon 
nem kell- e megpróbálnunk utánozni az Ő szolgálattal teli életét?”
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Elveszíteni magunkat 
mások szolgálatában

„Csapódjon le szívünkben az evangélium valódi 
jelentése, és ismerjük fel, hogy az életünk, melyet Isten, 
a mi Atyánk adott nekünk, mások szolgálatára való.”

Gordon B. Hinckley életéből

Az ifjú Gordon B. Hinckley elder számára küszködés volt annak 
első pár hete, amikor teljes idejű misszionárius volt Angliában. Megér-
kezésekor beteg volt, aztán pedig sorozatos elutasításba ütköztek az 
evangélium prédikálására tett próbálkozásai. Ebben a nehéz időszak-
ban egy olyan – általa később a döntés napjának nevezett – élmény 
áldásában volt része, mely egész életében kihatott a szolgálatára.

„El voltam keseredve – emlékezett vissza. – Írtam egy levelet 
haza, jó apámnak, és elmondtam neki, hogy úgy érzem, pazarolom 
az időmet és az ő pénzét. Apám volt a cövekelnököm is, bölcs és 
sugalmazott ember. Egészen rövid levelet írt vissza, amelyben annyi 
állt: »Kedves Gordon! Megkaptam a legutóbbi leveledet. Csupán 
egyetlen tanácsom van számodra: Feledkezz meg magadról, és menj 
dolgozni!« Korábban a társammal az Úr következő szavait olvastuk 
aznapi szentírás- tanulmányozásunk során: »Mert valaki meg akarja 
tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én 
érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt« (Márk 8:35).

A Mester ezen szavai, majd azt követően apám levele, amelyben 
azt tanácsolta, hogy feledkezzek el magamról, és menjek dolgozni, a 
lelkem legmélyéig hatoltak. Apám levelével a kezemben a hálószo-
bába mentem a Wadham Road 15- ös számú házban, ahol laktunk, 
és térde rogytam, hogy ígéretet tegyek az Úrnak. Szövetségben 
fogadtam meg, hogy igyekszem elfeledkezni magamról, és átadni 
magamat az Ő szolgálatának.
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Számomra ez az 1933. júliusi nap volt a döntés napja. Új fény 
gyúlt az életemben, és új öröm töltötte el a szívemet.” 1

Ez a fény azután soha nem is távozott el Gordon B. Hinckley éle-
téből. Ettől a naptól kezdve mások szolgálatában elkötelezte magát 
az Úrnak. Hinckley elnök temetésén Henry B. Eyring elnök felsorolt 
néhány olyan dolgot, melyet Hinckley elnöknek köszönhetünk: 
templomok építését világszerte, a templomi munka előrehaladását 
gyorsító kisebb templomokat, az Állandó Oktatási Alap létrejöttét 
és a Konferenciaközpont felépülését.  Aztán így szólt:

„Az ő személyes hagyatéka messze meghaladja ezt a rövid felsoro-
lást és azt, amit mondhatnék. Egyvalami azonban közös mindabban, 
amit elért. Tettei mindig lehetőségekkel áldották meg az egyéneket. 
És mindig gondolt azokra, akiknek a legszűkösebbek a lehetősé-
gei – a mindennapi élet gondjaival és a Jézus Krisztus evangéliuma 
szerinti élet kihívásaival küzdő hétköznapi emberekre. Többször is 
előfordult, hogy javasoltam valamit, mire az ujjával megütögetve a 
mellkasomat azt kérdezte: »Hal, gondoltál arra is, aki küszködik?«” 2

„Szeretnék talpon lenni, és tenni – mondta Hinckley elnök. – 
Szeretnék elszántsággal és céllal tekinteni minden egyes nap elé. 
Szeretném az ébrenlét minden óráját arra használni, hogy bátorítást 
nyújtsak, hogy megáldjam azokat, akiknek nehezek a terhei, hogy 
építsem a hitet és a bizonyság erejét.” 3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Az életünk Istentől kapott ajándék, melyet 
mások szolgálatára kell használnunk.

Oly… nagy szegénység és kemény nélkülözés van világszerte, oly 
sok lázadás és aljasság, oly nagy mocsok és szenny, oly sok lerombolt 
otthon és szétesett család, oly sok magányos ember él reménytelen, 
színtelen életet, oly sok mindenhol az aggodalom.

Ezért kéréssel fordulok hozzátok. Azt kérem tőletek, hogy minda-
mellett, amit kaptok, adjatok is, és tegyétek egy kicsit jobbá a világot.4

A világ csak akkor lehet jobb, ha a szeretet folyamata változást 
visz véghez az emberek szívében. Ehhez önmagunkon túlra tekintve 
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szeretnünk kell Istent és másokat, méghozzá teljes szívünkből, teljes 
lelkünkből és teljes elménkből.

Az Úr egy újkori kinyilatkoztatásban azt mondta, hogy „ha szeme-
tek egyedül az én dicsőségemre tekint, akkor egész testetek eltelik 
világossággal, és nem lesz bennetek sötétség” (T&Sz 88:67).

Ha szeretettel és hálásan Istenre tekintünk, és egyedül az ő dicső-
ségére tekintve szolgáljuk őt, akkor eltávozik tőlünk a bűn sötétsége, 
az önzőség sötétsége és a kevélység sötétsége. Fokozódik a mi Örök-
kévaló Atyánk és az ő Szeretett Fia, a mi Szabadítónk és Megváltónk 
iránti szeretetünk. Nagyobb késztetést érzünk az embertársainknak 
nyújtott szolgálatra, kevesebbet gondolunk magunkra és jobban 
felkarolunk másokat.

A szeretet alapelve jelenti Jézus Krisztus evangéliumának lényegét.5

Ha azt állítjuk, hogy a Mesternek hódolunk és Őt követjük, akkor 
vajon nem kell- e megpróbálnunk utánozni az Ő szolgálattal teli 
életét? Egyikünk sem állíthatja méltán azt, hogy saját élete az övé. 
Az életünk Istentől kapott ajándék. Nem saját akaratunkból jövünk 
világra. Nem kényünk- kedvünk szerint távozunk. Napjaink Isten 
akarata szerint, nem pedig általunk számláltatnak.

Oly sokan közülünk úgy használják az életüket, mintha az teljes 
mértékben a sajátjuk lenne. Ha akarjuk, dönthetünk úgy, hogy elté-
kozoljuk. Ám ezzel hatalmas, szent bizalmat játszunk el. Miként azt 
a Mester is oly nyilvánvalóvá tette: „Mert valaki meg akarja tartani 
az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem 
és az evangyéliomért, az megtalálja azt” (Márk 8:35).6

Szeretett fivéreim és nővéreim, a kihívás hatalmas. A lehetőségek 
mindenütt körülvesznek bennünket. Isten azt szeretné, ha elvégez-
nénk a munkáját – méghozzá lendületesen és vidáman. Az Ő meg-
határozása szerint ez a munka abból áll, hogy „segítsd a gyengéket, 
emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt 
térdeket” (T&Sz 81:5).

A rászorulók szolgálatából. A gyászolók megvigasztalásából. Az 
özvegyek és az árvák meglátogatásából a szerencsétlenségükben. A 
szűkölködők megetetéséből, a mezítelenek felruházásából, abból, 
hogy hajlékot adunk azoknak, akiknek nincs tető a fejük felett. 
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Annak megtételéből, amit a Mester tett, aki „széjjeljárt jót tévén” 
(Apostolok cselekedetei 10:38).7

Azt üzenem nektek ma, …hogy amikor kitervelitek, mit fogtok 
csinálni az életben, határozzátok el, hogy időtök egy részét viszon-
zásra nem számítva azokra fogjátok fordítani, akik gyötrődnek és 
szűkölködnek. Szükség van a képességeitekre, bármik is legyenek 
azok. Segítő kezetek ki fog húzni valakit a gyötrődés dagonyájából. 
Józan szavatok biztatást nyújt majd valakinek, aki máskülönben 
esetleg egyszerűen csak feladná. A képességeitek figyelemre méltó 
és csodálatos módon tudnak változtatni azok életén, akik szükségek 
közt tengődnek. Ha nem most, hát mikor? Ha nem ti, akkor ki? 8

Csapódjon le szívünkben az evangélium valódi jelentése, és ismer-
jük fel, hogy az életünk, melyet Isten, a mi Atyánk adott nekünk, 
mások szolgálatára való.

Ha végezzük ezt a szolgálatot, akkor boldogság és öröm tölti meg 
a napjainkat. Ám ami még ennél is fontosabb, ezek a mi Urunk-
nak és Szabadítónknak, Jézus Krisztusnak szenteltetnek, megáldva 
mindazokat, akiknek az életét megérintjük.9

2
A szolgálat a legjobb gyógyszer az önsajnálatra, 

az önzésre, a csüggedésre és a magányra.

Emlékszem, amikor egy egyetemvárosban járva hallgattam a fia-
talok szokásos, általános panaszait: túl nagy nyomás van rajtuk az 
iskolában – mintha csak teher lenne, nem pedig lehetőség arra, hogy 
hozzáférhessenek a földön rendelkezésre álló tudáshoz –, baj van 
a szállással és az étellel. […]

Azt tanácsoltam ezeknek a fiataloknak, hogy ha túl nagy nyomás 
van rajtuk az iskolában, és ha úgy érzik, hogy baj van a szállással 
és az étellel, akkor mondhatok valamit, ami segít a gondjaikon. Azt 
javasoltam, hogy tegyék pár órára félre a könyveiket, menjenek ki a 
szobájukból, és látogassanak meg valakit, aki idős és magányos, vagy 
beteg és el van keseredve. Összességében rájöttem, hogy ha bajunk 
van az élettel, akkor az azért van, mert csak magunkra gondolunk.

Sok éven keresztül kint volt egy tábla annak a cipészüzletnek 
a falán, ahol rendszerint vásároltam. Ez állt rajta: „Panaszkodtam, 
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hogy nincs cipőm, mígnem láttam valakit, akinek nem volt lába.” Az 
önsajnálat betegségének leghatékonyabb orvossága az, ha elveszítjük 
magunkat mások szolgálatában.10

Szerintem legtöbbünk számára a magány elleni legjobb orvosság 
az, ha szolgálunk másokat és munkálkodunk értük. Nem kicsiny-
lem le a gondjaitokat, de tétovázás nélkül kijelentem, hogy nagyon 
sokaknak vannak a tietekénél komolyabb problémái. Nyújtsatok 
kezet feléjük, szolgáljátok, segítsétek és biztassátok őket! Oly sok 
fiú és lány vall kudarcot az iskolában azért, mert egy kis személyes 
figyelemre és biztatásra lenne szüksége. Oly sok idős ember él 
gyötrődve, magányosan és félelemben, akiknek némi reményt és 
derűt hozna már egy egyszerű beszélgetés is. […]

Oly sokan vannak, akik megsérültek, és egy jó szamaritánusra van 
szükségük, aki bekötözi a sebeiket és továbbsegíti őket az útjukon. 
Egy kis kedvesség hatalmas áldást jelenthet valakinek, aki el van 
keseredve, és édes érzést adhat annak, aki összebarátkozik vele.11

Oly sok ember van odakint, akinek könnyíthettek a terhein. Ott 
vannak a hajléktalanok, az éhezők, a nyomorgók – mindenhol 
körülvesznek minket. Ott vannak az idősotthonok magányos lakói. 
Ott vannak a fogyatékos gyermekek, a kábítószerező fiatalok, a jó 

„oly sok ember van odakint, akinek könnyíthettek a terhein.”
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szóért kiáltó betegek és ágyhoz kötöttek. Ha ti nem teszitek meg, 
akkor ki fogja?

Az aggódás általam ismert legjobb ellenszere a munka. A csügge-
dés legjobb gyógyszere a szolgálat. A fáradtság legjobb gyógymódja 
az a kihívás, hogy segítsünk valakinek, aki még fáradtabb.12

Miért boldogok a misszionáriusok? Mert elveszítik magukat 
mások szolgálatában.

Miért boldogok azok, akik a templomokban dolgoznak? Mert 
szeretetteljes munkájuk nagyon is összhangban van az emberiség 
Szabadítójának helyettesként elvégzett nagyszerű munkájával. Nem 
kérnek és nem is várnak köszönetet azért, amit tesznek. Legtöbbször 
csupán a nevét tudják annak, akiért munkálkodnak.13

Juttassátok kifejezésre a szívetekben rejlő nemes vágyakat, és 
kezeteket kinyújtva vigasztaljatok, támogassatok és építsetek máso-
kat! Ha így tesztek, akkor eltávozik belőletek az önzőség maró 
mérge, és olyan édes, csodás érzés lép helyére, mely másképp tán 
nem is jöhet.14

3
Amikor mások megsegítésére nyújtjuk kezünk, 

akkor rátalálunk az igazi valónkra.

Egy sok évvel ezelőtti vasárnapon a cövekelnök otthonában vol-
tam egy Idaho állambeli kisvárosban. A reggeli ima előtt a család 
együtt elolvasott néhány szentírásverset. E versek között voltak Jézus-
nak a János 12:24- ben feljegyzett szavai: „Bizony, bizony mondom 
néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga 
marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.”

A Mester minden bizonnyal saját közelgő halálára utalt, és kijelen-
tette, hogy ha nem hal meg, akkor nagyrészt hiábavaló lesz életének 
küldetése. Én azonban más jelentést is érzékelek ezekben a szavak-
ban. Úgy tűnik nekem, hogy az Úr azt mondja mindannyiunknak, 
hogy ha nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, akkor 
nagyrészt valós cél nélkül éljük az életünket, majd hozzáteszi: „A 
ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét, e 
világon, örök életre tartja meg azt” ( János 12:25). Vagy Lukács fel-
jegyzése szerint: „Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, 
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és valaki elveszti azt, megeleveníti azt” (Lukács 17:33). Más szóval, 
aki csak magának él, az elsorvad és meghal, míg aki elveszíti magát 
mások szolgálatában, az fejlődik és kivirágzik ebben az életben és 
az örökkévalóságban.

Aznap reggel a cövekkonferencián tizenhárom évnyi hűséges 
szolgálat után felmentették az elnököt, aki vendégül látott. Hatal-
mas szeretet és megbecsülés áradt felé, nem a vagyona, nem az 
üzleti életben betöltött szerepe, hanem azon nagyszerű szolgálat 
miatt, melyet oly önzetlenül végzett. Személyes érdekeire nem 
gondolva több tízezer mérföldet vezetett mindenféle időjárásban. 
Szó szerint több ezernyi órát áldozott mások javára. Elhanyagolta 
a személyes ügyeit, hogy segítsen azoknak, akiknek szükségük 
volt a segítségére. És ezt téve életre kelt, és naggyá vált azok sze-
mében, akiket szolgált.15

Évekkel ezelőtt olvastam egy fiatal hölgy történetét, aki tanítónő-
nek ment egy tanyasi iskolába. Járt az osztályába egy lány, aki egy-
szer már megbukott, és megint bukásra állt. Ez a tanuló nem tudott 
olvasni. Nagy családból jött, melynek nem állt módjában elvinni őt 
egy nagyobb városba, ahol megvizsgálhatták volna, hogy van- e olyan 
problémája, amin segíthetnek. A fiatal tanárnő úgy érezte, hogy a 
gond a lány szemével lehet, ezért saját költségén megszervezte a 
látásvizsgálatát. Olyan hibát fedeztek fel, melyet szemüveggel helyre 
lehetett hozni. Hamarosan egy teljesen új világ tárult a tanuló szeme 
elé. Életében először tisztán látta az előtte lévő szavakat. A vidéki 
tanítónő nem keresett ugyan sokat, de ami kevéssel rendelkezett, 
azt olyan valamibe fektette, ami teljesen megváltoztatta egy bukásra 
álló tanuló életét, aki így megtalálta saját élete egy új dimenzióját.16

Ha így szolgáltok, akkor a saját életetek is új dimenziót kap. 
Új, ösztönző kapcsolatokra leltek. Barátokra és társaságra találtok. 
Bővülni fognak az ismereteitek, a tudásotok és a bölcsességetek, és 
a cselekvésre való képességetek is.17

Bizonyságot teszek arról, hogy ha mindannyian kinyújtjátok a 
kezeteket mások megsegítésére, akkor rátaláltok az igazi valótokra 
és nagymértékben megáldjátok a világot, melyben éltek.18
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4
Az egyház sok lehetőséget ad az önzetlen szolgálatra.

Testvéreim, soha nem lesztek boldogok akkor, ha csak magatokra 
gondolva élitek az életeteket. Veszítsétek el magatokat a világ leg-
jobb ügyében – az Úr ügyében! A kvórumok munkájában, a segéd-
szervezetek munkájában, a templomi munkában, a jóléti szolgálat 
munkájában, a misszionáriusi munkában. Mások életét megáldva a 
saját életeteket is meg fogjátok áldani.19

Az egész világon nincs más munka, melyet oly sok boldogság 
övezne, mint ezt a munkát. Ez a boldogság sajátos. Mások szolgá-
latából ered. Valós. Egyedi. Csodálatos.20

Legyen az egyház a ti kedves barátotok! Legyen nagyszerű társa-
tok! Szolgáljatok ott, ahová elhívnak! Tegyétek meg, amire kérnek! 
Minden általatok viselt tisztség gyarapítani fogja a képességeiteket. 
Számos feladatkörben szolgáltam már ebben a hatalmas szervezet-
ben. Minden szolgálat meghozta a maga jutalmát.

Ez… önzetlen odaadást, rendíthetetlen hűséget és hitet követel 
tőletek. Sokféle minőségben fogtok még szolgálni az életetek során. 
Lesznek olyanok is, amelyek esetleg kicsinek tűnnek, de ebben 
az egyházban nincs kis vagy jelentéktelen elhívás. Minden elhívás 
fontos. Minden elhívásra szükség van a munka továbbhaladásához. 
Soha ne becsüljetek le egyetlen feladatot sem az egyházban! […]

Csináljatok helyet az életetekben az egyház számára! Gyarapít-
sátok ismereteiteket a tanáról! Értsétek meg jobban a szervezetét! 
Erősítsétek meg egyre inkább az örök igazságai iránti szereteteteket!

Előfordulhat, hogy az egyház áldozathozatalt kér tőletek. Lehet, 
hogy felkér benneteket arra, hogy nyújtsátok a tőletek telhető leg-
jobbat. Ennek azonban nem lesz ára, mert észre fogjátok venni, 
hogy befektetéssé válik, mely egész életeteken át osztalékot fizet 
majd nektek. Az egyház az örök igazság hatalmas tározója. Tegyétek 
magatokévá és ragaszkodjatok hozzá! 21

Szeretnétek boldogok lenni? Feledkezzetek el magatokról, és 
vesszetek el ebben a nagyszerű ügyben! Tegyetek erőfeszítése-
ket mások megsegítésére. Ápoljátok szívetekben a megbocsátás 
lelkületét mindazokkal szemben, akik esetleg megbántottak tite-
ket. Tekintsetek az Úrra, és éljetek és munkálkodjatok az Ő fiai és 



1 4 .  f e J e z e t

213

„Ha… szolgáltok, akkor a saját életetek is új dimenziót kap.”

leányai felemeléséért és szolgálatáért. Ha ezt teszitek, akkor olyan 
boldogságot ismertek meg, melyet azelőtt soha. Nem érdekel, hogy 
milyen idősek vagytok, hogy milyen fiatalok vagytok, és miegymás. 
Képesek vagytok az emberek felemelésére és megsegítésére. A jó ég 
tudja, miért van ennyire sok olyan ember a világon, akinek segítségre 
van szüksége. Ó, nagyon, de nagyon sokan vannak. Gyomláljuk ki 
életünkből, fivéreim és nővéreim, a bomlasztó, önző hozzáállást, 
húzzuk ki magunkat egy kicsit jobban, és törekedjünk egy kicsit 
magasabbra a másoknak nyújtott szolgálatban. […] Húzzátok ki 
magatokat jobban, lépjetek feljebb, emeljétek fel az ellankadt tér-
dűeket, tartsátok fel azok kezét, akik lecsüggesztették. Éljetek Jézus 
Krisztus evangéliuma szerint. Feledkezzetek meg magatokról.22
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy életünk Istentől kapott ajándék, 

melyet mások szolgálatára kell használnunk (lásd 1. szakasz). 
Hogyan tehetjük életmódunkká mások szolgálatát? Szerinted 
mit jelent egyedül Isten dicsőségére tekintő szemmel szolgálni? 
Hogyan áldott már meg téged egy neked tett szolgálat?

• Miért segít nekünk a szolgálat legyőzni az önsajnálatot, az önzést 
és a magányt? (Lásd 2. szakasz.) Hogyan hozott neked boldogsá-
got a szolgálat? Olvasd el, mit mondott Hinckley elnök azokról, 
akiknek szükségük van valamire, és döntsd el, milyen szolgálatot 
nyújthatsz te magad vagy a családod.

• Miért segít nekünk rátalálni „az igaz valónkra” az, ha elveszítjük 
magunkat mások szolgálatában? (Lásd 3. szakasz.) Mit tanulhatunk 
a 3. szakaszban található történetekből?

• Hinckley elnök azt tanácsolta: „Veszítsétek el magatokat a világ 
legjobb ügyében – az Úr ügyében” (4. szakasz). Milyen áldásokat 
hozott már életedbe az egyházi szolgálat?

Kapcsolódó szentírások
Máté 20:25–28; 25:34–40; János 13:35; Móziás 2:16–18; 18:8–9; 

T&Sz 64:33

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

dolatokra, és a szívedben megjelenő érzésekre…” (Prédikáljátok 
evangéliumomat! [2006]. 18.). Fontold meg, hogy feljegyzed a benyo-
másaidat, még ha látszólag nem is kapcsolódnak az olvasottakhoz. 
Lehet, hogy pont ezeket a dolgokat akarja neked megtanítani az Úr.
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„[a papsággal] semmi nem lehetetlen isten királysága 
munkájának előremozdításában.”
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1 5 .  F E J E Z E T

A szent papság

„Szeretem ennek az egyháznak a papságát. Ez egy 
eleven, élő dolog. Ez ennek a munkának a szíve és az 

ereje. Ez az a hatalom és felhatalmazás, mely által Isten, 
a mi Örökkévaló Atyánk elvégzi munkáját a földön.”

Gordon B. Hinckley életéből

1980- ban Gordon B. Hinckley elder és felesége, Marjorie, három-
hetes úton voltak Ázsiában, ahol területi konferenciákon beszéltek, 
és részt vettek a Japán Tokió templom felszentelésén. Mielőtt haza-
tértek volna, elmentek a Japán Szendai Misszióba, ahol Hinckley 
elnök a misszió első cövekének létrehozását felügyelte. Közvetlenül 
azelőtt, hogy találkozott volna az új cövekelnökséggel, Hinckley 
elder odament a misszióelnökhöz, Szakai Kijosihoz. „Megkérdezte 
a meglepett Szakai elnöktől, hogy van- e nála felszentelt olaj, majd 
hozzátette: »Nagyon ki vagyok merülve, adnál nekem egy áldást?« 
Szakai elnök e szavakkal emlékezett vissza erre: »Nagyon megijed-
tem, és túl gyengének éreztem magam ahhoz, hogy megáldjam az 
Úr egy apostolát. Azt feleltem, hogy angolul nem tudnék áldást adni. 
Hinckley elnök azt mondta, hogy japánul is jó lesz. Így hát Kasikura 
Hitosi elder, a térségi képviselő, és jómagam hozzá is láttunk.« Az 
áldás elhangzása után Hinckley elder csak annyit mondott: »Nagyon 
köszönöm. Most már haza fogok tudni menni holnap.«

Másnap reggel Hinckley elder erősnek és egészségesnek tűnt, és 
amikor Szakai elnök megkérdezte tőle, hogy érzi magát, azt vála-
szolta: »Dajdzsobu, remekül. Jól vagyok.« Néhány nappal később 
Szakai elnök köszönőlevelet kapott Hinckley eldertől, aki ezt írta: 
»…nagyra becsülöm az áldást, melyet adtál nekem. Utána azonnal 
kezdtem jobban érezni magam. Gyors és teljes volt a felépülésem. 
Hinckley nőtestvér és jómagam is mély hálát érzünk annak kivált-
ságáért, hogy vendégeitek lehettünk a misszióházban.«” 1
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Hinckley elnök gyakran bizonyságot tett a papság áldásairól, a 
testi gyógyulás csodálatos, ám időleges áldásaitól kezdve a templomi 
szertartásokon keresztül rendelkezésre álló örök, tartós áldásokig. 
Azt mondta: „Hiszem, hogy papságában isteni felhatalmazás rejlik 
– hatalom az áldásra, hatalom a gyógyításra, hatalom Isten földi 
ügyeinek irányítására, hatalom megkötni a mennyben azt, ami a 
földön kötve van.” 2

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Isten visszaállította a papságot és a 
menny királyságának kulcsait.

Papsági hatalom és felhatalmazás már az ősi időkben adatott az 
embereknek. Az alacsonyabb felhatalmazás Áron fiainak adatott, 
hogy szolgáljanak a világi dolgokban, valamint a szent papsági 
szertartások némelyikében. A magasabb papságot maga az Úr adta 
apostolainak, annak megfelelően, amit Péternek mondott: „És néked 
adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, 
a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a 
mennyekben is oldva lészen” (Máté 16:19).

A papság teljes visszaállításához hozzá tartozott Keresztelő János, 
…valamint Péter, Jakab és János eljövetele. […] Szükség volt Mózes-
re, Éliásra és Illésre, akik mindannyian papsági kulcsokat hoztak, 
teljessé téve a korábbi adományozási korszakok minden tette és 
szertartása visszaállításának munkáját ebben a nagyszerű, utolsó, 
az idők teljességének adományozási korszakában.

A papság itt van. […] Tudjuk, mert láttuk ennek a papságnak 
a hatalmát. Láttuk, amint betegek gyógyulnak meg, a bénák jár-
nak, és világosság, ismeretek és tudás árad azokra, akik addig 
sötétségben voltak.3

Joseph Smith próféta egy alkalommal ezekkel a szavakkal jelle-
mezte [a papságot]: „A papság örökkévaló tantétel, az örökkévaló-
ság óta Istennel létezett, és az örökkévalóságig létezni fog, napok 
kezdete vagy évek vége nélkül” (History of the Church, 3:386).

Valóban a Mindenható ereje ez, melyet azért ad az embernek, 
hogy az Ő nevében és helyette cselekedjen. Isteni felhatalmazás 
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átruházása ez, mely különbözik minden más hatalomtól és felha-
talmazástól a föld színén. Nem meglepő tehát, hogy olyan feltá-
madt lények állították vissza az embernek, akik az ősi időkben 
viselték, hogy ne lehessen megkérdőjelezni a felhatalmazását és 
az érvényességét. Nélküle csak névleg lehetnénk egyház, mert 
nem lenne felhatalmazásunk Isten dolgainak végzésére. Vele sem-
mi nem lehetetlen Isten királysága munkájának előremozdításá-
ban. Természetszerűleg isteni. Felhatalmazása egyaránt időleges 
és örökkévaló is. Ez az egyetlen olyan hatalom a földön, mely a 
halál fátylán túlra is elér.4

2
A papság az a hatalom és felhatalmazás, 

amely által Isten elvégzi a munkáját.

Szeretem ennek az egyháznak a papságát. Ez egy eleven, élő 
dolog. Ez ennek a munkának a szíve és az ereje. Ez az a hatalom 
és felhatalmazás, mely által Isten, a mi Örökkévaló Atyánk elvégzi 
munkáját a földön.5

A szent papság rendelkezik azzal a felhatalmazással, hogy Isten 
királyságának ügyeit irányítsa a földön. Az Úr kinyilatkoztatásainak 
megfelelően az egyház felett három elnöklő főpapnak kell elnö-
kölnie. Őket a tizenkét apostol tanácsának kell segítenie, akiket 
pedig …a Hetveneknek. Az Elnökség irányítása alatt három tagból 
álló Elnöklő Püspökség felel a világi ügyekért. Mindannyian pap-
sági hivatalokat töltenek be. Az Istentől kapott hatalom az a felha-
talmazás, mellyel kormányoznak. Így van ez a cövekekben és az 
egyházközségekben is, ahol elnökségek és püspökségek vannak. 
Így van ez a kvórumokban is. A segédszervezeti hivatalokat betöltő 
személyek a papság irányítása alatt és tőlük kapott feladatokat vég-
rehajtva dolgoznak. A papság nélkül csak külalakra lennénk egyház, 
de nem lenne benne valós tartalom. Ez Jézus Krisztus egyháza, és 
az a felhatalmazás kormányozza, mely „Isten Fiának rendje szerinti”. 
(T&Sz 107:3).6
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3
A papság áldásainak mindenkire ki kell áradniuk.

[A papság] …részét képezi Isten, a mi Örökkévaló Atyánk tervé-
nek, mely minden nemzedékben meg kívánja áldani az Ő fiai és 
leányai életét.7

A szent papsághoz hozzá tartozik a megáldásra való hatalom. Az 
ároni papság viselői esetében magában hordja annak felhatalmazását, 
hogy azon Úr testének és vérének jegyeivel szolgáljon a gyüleke-
zetnek, aki életét adta, áldozatként mindenkiért. Az úrvacsora és az, 
hogy vegyünk ezekből a jegyekből, a sabbatnapi hódolatunk szívének 
számít. Azt is magában foglalja, hogy megújítjuk az Istennel kötött 
szövetségeket. Magában hordja annak ígéretét, hogy velünk lesz az Ő 
Szent Lelke. Páratlan áldás ez, melyet mindenki élvezhet, és melyet az 
arra érdemes fiatal férfiaknak adott felhatalmazás tesz lehetővé. […]

A melkisédeki papság magában hordja a Szentlélek adományo-
zásának felhatalmazását. Mily nagyszerű áldás az, ha hatással van 
ránk az Istenség egyik tagjának szolgálattétele, miután isteni felha-
talmazással rendelkezők keze alatt elnyertük ezt az ajándékot. Ha 
továbbra is erényesen élünk, akkor élvezhetjük, amint beteljesedik 
az Úr által tett ígéretet, mely így szól: „A Szentlélek állandó társad 
lesz, jogarod pedig az igazlelkűség és az igazság változatlan jogara; 
uralmad örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő eszközök nélkül 
száll majd rád örökkön örökké” (T&Sz 121:46).

A papsághoz hozzá tartozik a betegek megáldására való hatalom. 
Van valaki azok között, aki hall most engem, és még nem gyakorolta 
vagy érezte ezt az isteni hatalmat? Lehet bármelyikünkben is kétely 
a hatásosságát illetően? Mesélhetnénk szent és bámulatos csodákról, 
melyeknek saját élményeink során voltunk tanúi. […]

Ez a szent melkisédeki papság magában hordja az arra való hatal-
mat, hogy a prófécia áldásában részesítsünk, megvigasztaljunk, 
támogassunk valakit, vagy utat mutassunk neki. Vannak közöttünk 
pátriárkák, akik az általuk viselt felhatalmazás révén kijelenthetik 
valakinek a leszármazási ágát, és útmutatással szolgáló áldásokat 
adhatnak. Ezek az áldások horgonnyá válhatnak, melyeket megra-
gadhatunk, hogy ne rendítsenek meg minket az élet viharai.
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A szent papság legfőbb kifejezése magában hordja az arra való 
hatalmat, hogy megpecsételjen valamit a földön, és ez a pecsételés 
érvényes legyen a mennyekben. Ez egyedi és csodálatos. E felha-
talmazás gyakorlására Isten templomaiban kerül sor. Az élőkre és a 
holtakra is vonatkozik. Ez jelenti az örökkévalóság lényegét. Ezt az 
isteni hatalmat a Mindenható ruházta ránk, az ember halhatatlansá-
gára és örök életére vonatkozó nagyszerű terve részeként.

Mily becses ajándékot kaptunk Istentől! 8

4
Isten fiainak, akik az Ő isteni felhatalmazását viselik, 
hűeknek kell lenniük a bennük rejlő legjobb énjükhöz.

Nemzetiségre, etnikai háttérre vagy bármely más tényezőre való 
tekintet nélkül, minden arra érdemes férfi megkaphatja a papságot. 
Isten parancsolatai iránti engedelmessége válik döntő tényezővé. 
Kizárólag annak alapján nyeri el, hogy érdemes rá az Úr előtt. […]

Ez ennek a papságnak a csodája. Nem számít a vagyon. Nem 
számít az iskolázottság. Nem számít az emberektől kapott elismerés. 
Az számít igazán, hogy az Úr elfogad- e.9

Eljött az ideje annak, hogy mindannyian, akik elrendeltettünk 
az ároni vagy a melkisédeki papságba és ezek bármely hivatalába, 
megvizsgáljuk az életünket, felmérjük a hiányosságainkat, és meg-
bánjuk azokat a dolgokat a viselkedésünkben, amelyek eltérnek az 
általunk kapott magasztos és szent megbízástól. […]

Legyen bár fiatal vagy öreg, …egyetlen elrendelt férfi sem tekint-
het könnyelműen arra, amit visel. Isten társa ő, akin szilárd és szent 
felelősség nyugszik, mely szerint érdemesen kell élnie arra, hogy 
Isten nevében szóljon és cselekedjen, az Ő méltó képviselőjeként.10

Annak ellenére, hogy felhatalmazással rendelkező emberek 
teszik fejünkre a kezüket és rendelnek el minket, a mi viselke-
désünk megsemmisítheti és eljátszhatja e mennyei felhatalmazás 
gyakorlásának jogát.

[…] „Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet vagy szabad 
máshogy fenntartani a papság jogán, csakis meggyőzéssel, hosszú-
tűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel;
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Kedvességgel és színtiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a 
lelket, képmutatás és álnokság nélkül” (T&Sz 121:41–42).

Nos, testvéreim, ezen előírások mentén kell kifejeződnie ennek 
a papságnak. Ez nem egy tetszés szerint felvehető, majd levehető 
köpönyeg. Ha igazlelkűségben gyakoroljuk, akkor ez a mi saját 
testünk szövete, mely mindenkor, minden körülmények között a 
részünket képezi.11

Hűnek kell lennünk a bennünk rejlő legjobb énünkhöz. Isten 
fiai vagyunk, azzal a megtiszteltetéssel, hogy viselhetjük az Ő isteni 
felhatalmazását. Ám gonosz világban élünk. Van egy állandó erő, 
mely lehúz minket és arra csábít, hogy olyan dolgokban vegyünk 
részt, melyek teljességgel összeegyeztethetetlenek az általunk viselt 
isteni papsággal. […]

Felhívást intézek hozzátok, férfiakhoz! Fussatok el a romlottság 
hulláma elől, mely maga alá akar temetni benneteket! Meneküljetek 
el a világ gonoszsága elől! Legyetek hűek legjobb önmagatokhoz! 
Legyetek hűek a bennetek rejlő legjobb énetekhez! Legyetek igazak 
és hűek az Isten papságával kapcsolatos szövetségekhez! 12

Ebben az egyházban minden olyan tisztségviselő, minden tanító, 
aki papsági hivatalban jár el, szent felelősséggel tartozik ennek a 
papsági elhívásnak a felmagasztalásáért. Mindannyian felelősek 
vagyunk mások jólétéért és fejlődéséért. Nem csupán önmagunkért 
élünk. Ha fel akarjuk magasztalni az elhívásainkat, akkor nem is 
élhetünk csak önmagunkért.13

Úgy tűnik, sokan azt hiszik, hogy mivel elrendelték őket, most 
már örökre övék a papság, és úgy használhatják, ahogy csak akar-
ják. Úgy érzik, hogy itt- ott megszeghetnek egy- egy szövetséget és 
parancsolatot, elkövethetnek ilyen- olyan bűnöket, de bennük marad 
a papság hatalma, és Isten jóvá fogja hagyni azt, amit az Ő nevé-
ben és a Megváltó nevében mondanak. Ám ezzel megcsúfolják Őt, 
és véleményem szerint ilyenkor hiába veszik szájukra Isten nevét. 
Meggyalázzák az Ő Szeretett Fia nevét. Megszentségtelenítik az 
elrendelés által kapott szent ajándékot, és a felhatalmazást, melyet 
vétkük miatt elveszítettek. […]

A figyelmeztetés hangján szólok mindannyiótokhoz, fiúk és fér-
fiak, hogy őrizkedjetek a bűntől. A vétek nem fér össze az isteni 
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felhatalmazással. Kerüljétek a pornográfiát, ahogy a pestist kerül-
nétek! Kerüljétek a legkisebb mértékű nemi bűnt is! Őrizkedjetek 
a becstelenségtől és a csalástól! Könyörgöm nektek, hogy zaboláz-
zátok meg a büszkeség és a hiú törekvések legkisebb szikráját is.  
Arra kérlek titeket, hogy tekintsetek magatokba, és győződjetek 
meg arról, hogy nem viselkedtek uralkodóan vagy kényszerítően a 
feleségetekkel vagy a gyermekeitekkel. […]

Biztos vagyok benne, hogy Mennyei Atyánknak nincs kedvére 
az a férfi vagy fiú, aki elfogadja az elrendelést, majd átadja magát 
a gonoszságnak. Az elrendelés elfogadása során esküt tesz és szö-
vetséget köt Istennel.14

Egyetlen olyan férfi sem él a papság normáinak megfelelően, 
legyen szó fiatalabbról vagy idősebbről, aki lekicsinyli vagy lebecsüli 
a női mivoltot, aki nem ad Isten leányainak olyan mértékű tiszteletet, 
mely Mennyei Atyánk szerint kijár nekik.15

Legyünk jó férjek és apák! Az a férfi, aki zsarnok az otthonában, 
érdemtelen a papságra. Nem lehet alkalmas eszköz az Úr kezében, 
amikor nem tanúsít tiszteletet és kedvességet és szeretetet választott 
társa iránt. Hasonlóképpen az a férfi, aki rossz példa a gyermekei 
számára, aki nem tudja megfékezni az indulatait, vagy aki becstelen, 
illetve erkölcstelen dolgokban vesz részt, a papság erejének meg-
semmisülését fogja tapasztalni.16

Választott feleségetek egyenrangú lesz veletek. […] A feleségetek 
nem a szolgátok, nem a tulajdonotok és semmi ehhez hasonló. Mily 
tragikus és végképp visszataszító jelenség a feleség bántalmazása! 
Amelyik férfi ebben az egyházban bántalmazza a feleségét, mega-
lázza, sértegeti, hamislelkű uralmat gyakorol felette, az érdemtelen 
a papság viselésére. Lehet, hogy elrendelték, a mennyek azonban 
visszahúzódnak, az Úr Lelke megszomorodik, és ámen azon ember 
papsági felhatalmazásának. Amelyik férfi ilyen tetteket visz véghez, 
nem érdemes rá, hogy templomi ajánlással rendelkezzen. […]

…ha …valaki …elkövette az ilyen viselkedés vétkét, akkor fel-
szólítom, hogy bánja meg azt! Térdeljen le és kérje az Urat, hogy 
bocsásson meg neki! Imádkozzon Hozzá azért az erőért, mely segít 
a nyelve és a kemény keze ellenőrzés alatt tartásában! Kérjen bocsá-
natot a feleségétől és a gyermekeitől! […]
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Biztos vagyok abban, hogy amikor Isten ítélőszéke előtt állunk, 
nem nagyon kerül majd szóba az, hogy mennyi vagyont gyűjtöttünk 
össze az életben, vagy hogy milyen elismeréseket kaptunk. Lesz-
nek azonban alapos kérdések az otthoni kapcsolatainkat illetően. 
Bizonyos vagyok továbbá abban is, hogy csakis azoknak fogja e 
szavakat mondani a mi örök bíránk, akik társaik és gyermekeik 
iránti szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel járták végig az életet: 
„Jól vagyon jó és hű szolgám, …menj be a te uradnak örömébe” 
(Máté 25:21).17

5
A papsági kvórum az erő horgonya lehet a tagjai számára.

Biztos vagyok benne, hogy az Úr szándéka szerint a papsági kvó-
rumnak sokkal többnek kell lennie vasárnap délelőtti hitoktatásnál. 
Természetesen fontos papsági kötelesség a lelkiség építése és a 
bizonyság erősítése eredményes evangéliumi tanítás által. Azonban 
ez a kvórum működésének csupán egy szelete. Célja megvalósu-
lásához minden kvórumnak jól működő testvériségnek kell lennie, 
mely minden tagot magában foglal. […]

A papsági kvórum az Úr szervezete a férfiak számára az egy-
házban, ahogyan a Segítőegylet az Úr szervezete a nők számára 
az egyházban. Mindkettőnek feladata, létezésének egyik fő oka az, 
hogy segítse azokat, akiknek szükségük van erre.

Joseph próféta azt mondta a nőkről a Segítőegylet megszervezé-
sekor: „…az idegen segítségére fognak sietni; olajat és bort fognak 
önteni a gyötrődők megtört szívére; fel fogják szárítani az árvák 
könnyeit, és megörvendeztetik az özvegyek szívét” [Az egyház elnö
keinek tanításai: Joseph Smith (2007). 476.]. Remélem, hogy ugyanez 
elmondható a papságot alkotó férfiakról is.

Csodálatos nap lesz… az…, amikor papsági kvórumaink az erő 
horgonyává válnak minden oda tartozó férfi számára, és amikor 
minden ilyen férfi tényleg azt tudja mondani: „Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik papsági kvórumának tag-
ja vagyok. Készen állok, hogy segítsek fivéreimnek minden szük-
ségletükben, és biztos vagyok benne, hogy ők is készen állnak 
segíteni nekem. Együtt munkálkodva lelkileg fejlődni fogunk Isten 
szövetséges fiaiként. Együtt munkálkodva szégyen és félelem nélkül 
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szilárdan ellen tudunk állni az ellenség minden viharának, legyen 
az akár gazdasági, társadalmi vagy lelki vihar.” 18

6
Otthon és az egyházban a férfiak és a nők közösen 

munkálkodnak az Úr királyságának előremozdításán.

A férfiak viselik a papságot. Igen. De a feleségem a társam. Ebben 
az egyházban a férfi nem lépdel sem a felesége előtt, sem a felesége 
mögött, hanem az oldalán. Nagyszerű vállalkozásukban egyenlőek 
egymással ebben az életben.19

Erő és nagyszerű képességek rejlenek a nőkben itt az egyház-
ban. Van vezetés, van útmutatás, a függetlenség egyfajta lelkülete, 
ugyanakkor nagyszerű elégedettség abban, hogy részét képezik az 
Úr királyságának, és a papság [viselői] mellett, velük kéz a kézben 
keményen munkálkodnak az előremozdításán.20

Köszönöm Örökkévaló Atyámnak a szent papság visszaállítását, 
hogy „minden ember az Úristennek, méghozzá a világ Szabadítójá-
nak a nevében szólhasson” (T&Sz 1:20). Láttam ennek a papságnak 

az egyház vezetői és tagjai – férfiak és nők is – együtt, „a papság 
irányítása alatt és tőlük kapott feladatokat végrehajtva dolgoznak.”
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a szépségét és a csodáját e figyelemre méltó egyház irányításában. 
Éreztem, amint a betegeket megáldva és meggyógyítva átáramlik 
rajtam az ereje. Láttam, milyen nemessé teszi azokat az alázatos 
férfiakat, akik nagy és komoly feladatokra kapnak elhívást. Láttam, 
midőn a magasból érkező hatalommal és felhatalmazással szólnak, 
mintha csak Isten hangja szólalna meg rajtuk keresztül.

Köszönöm az Úrnak a bizonyságot, melyet az evangélium egé-
széről, annak széltéről, hosszáról és mélységéről adott nekem. Úgy 
lett megtervezve, hogy megáldja az idő minden nemzedékének fiait 
és leányait – az élőket és a holtakat is.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Tekintsd át Hinckley elnök 1. szakaszban található tanításait a pap-

ság visszaállításáról. Milyen élmények segítettek neked bizonysá-
got nyerni ezekről az igazságokról?

• Hinckley elnök azt tanította: „A szent papság rendelkezik azzal a 
felhatalmazással, hogy Isten királyságának ügyeit irányítsa a föl-
dön” (2. szakasz). Hogyan vonatkozik ez az igazság a cövekekre 
és az egyházközségekre? A kvórumokra? A Segítőegyletre? Hogyan 
erősíti meg a papsági felhatalmazás azt a szolgálatot, melyet te 
végzel Isten királyságában?

• Nézd át a 3. szakaszban, hogy milyen áldásokat kaphatunk mind-
annyian a papság által. Milyen formában tapasztaltad már meg a 
papság hatalmát és áldásait?

• Mit tudhatunk meg Hinckley elnök tanításaiból a papsági fel-
hatalmazás és a papsági hatalom közötti különbségről? (Lásd 4. 
szakasz.) Szerinted mit jelent az, hogy a papságviselő legyen hű 
a benne rejlő legjobb énjéhez? Miért nem szabad a papságvise-
lőknek „csupán önmagukért” élniük?

• Mi tesz rád mély benyomást az 5. szakaszban abból, amit Hinck-
ley elnök a papsági kvórumokról és a Segítőegyletről mond? Mit 
tehetünk a saját egyházközségünkben vagy gyülekezetünkben 
azért, hogy kövessük a tanácsát?
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• Miért kell az Úr munkájának véghezviteléhez egyenlőkként együtt 
dolgozniuk a férfiaknak és a nőknek? (Lásd 6. szakasz.)

Kapcsolódó szentírások
Zsidók 5:1–4; 1 Nefi 14:12–14; Alma 13:1–9; T&Sz 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

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.).

Jegyzetek
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„[a mormon könyve] igazságának és érvényességének bizonyítéka a könyv 
lapjain található. igaz voltának próbája annak olvasásában rejlik.”
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A Mormon könyve ereje

„A hitében ingadozó világ számára a Mormon könyve… 
erőteljes tanúbizonyság az Úr isteni mivoltáról.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley már fiatal férfiként kialakította magának a 
szentírások tanulmányozásának szokását. „Misszionáriusként lefek-
vés előtt minden este olvastam néhány fejezetet a Mormon könyvé-
ből – mondta –, és olyan meggyőződés érkezett a szívembe, mely 
azóta is ott van: hogy ez Isten szava, melyet a Mindenható hatalma 
állított vissza a földre, és Isten ajándéka és hatalma által lett lefor-
dítva azért, hogy meggyőzzön zsidót és nemzsidót is arról, hogy 
Jézus a Krisztus.” 1

A Mormon könyvére vonatkozó ismeretei és bizonysága sok 
emberre hatással voltak a missziója után, amikor az egyház Rádió- , 
Tájékoztatási-  és Misszionáriusi Kiadványok Bizottságának alkalma-
zottjaként dolgozott. Megbízták, hogy írja meg egy rádiós sorozat 
forgatókönyvét, mely a Krisztus új tanúja címet kapta. A sorozat 
a Mormon könyve szövegrészeit keltette életre a rádió hallgatói 
számára. Ebben az időben a következő megjegyzést tette az egyik 
munkatársának: „Mindig úgy gondoltam, hogy akkor végezzük a 
legjobb munkát, ha olyannyira felkeltjük az emberek érdeklődését 
a Mormon könyve iránt, hogy aztán elolvassák. És akkor a Lélek 
bizonyságot tehet annak isteni eredetéről.” 2

Szolgálata során Hinckley elnök mindig is hangsúlyozta a Mor-
mon könyve fontosságát. 2005 augusztusában az egyház elnökeként 
azt a felhívást intézte az utolsó napi szentekhez, hogy még az év 
vége előtt olvassák végig az egész könyvet. Később így számolt 
be erről: „Bámulatos, hogy mennyien teljesítették ezt a kihívást. 
Mindenki, aki megtette, áldásokban részesült az erőfeszítéseiért. 
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Az, hogy megmártóztak a Megváltónkról szóló másik tanúbizony-
ságban, megelevenítette a szívüket és megérintette a lelküket.” 3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A Mormon könyve a Bibliával kéz a kézben 
bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.

A régiek is megmondták, és a Szabadító is megmondta, hogy két 
vagy több tanú vallomása alapján megáll minden dolog.4

Míg a Biblia az Óvilágból jövő bizonyság, a Mormon Könyve az 
Újvilágból jövő bizonyság. Kéz a kézben jelentik ki, hogy Jézus az 
Atya Fia.5

A Mormon könyve …bizonyságot tesz Őróla, aki a júdeai Bet-
lehemben született, és aki a Kálvária dombján halt meg. A hitében 
ingadozó világ számára a Mormon könyve egy másik, erőteljes 
tanúbizonyság az Úr isteni mivoltáról. Már az előszava is, melyet 
egy olyan próféta írt, aki másfél évezreddel ezelőtt élt az amerikai 
földrészen, határozottan kijelenti, hogy azért íródott, hogy „meggyőz-
zön zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló 
Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát.” 6

Semmit nem tehetünk, ami nagyobb jelentőséggel bírna annál, 
hogy saját életünkben rendíthetetlen meggyőződésre teszünk szert 
arról, hogy Jézus a Krisztus. […] És, kedves testvéreim, ez a célja e 
figyelemre méltó és csodálatos könyv napvilágra jövetelének.7

2
A Szentlélek ereje által tanúbizonyságot kaphatunk 

a Mormon könyve isteni eredetéről.

Elolvastam a Mormon könyvét, melyet [ Joseph Smith] fordított le 
Isten ajándéka és hatalma által. A Szentlélek ereje által bizonyságot 
és tanúságot kaptam e szent feljegyzés isteni eredetéről.8

Eredete csodálatra méltó; amikor először hallja valaki, aki még 
nem ismeri eredetének történetét, akkor szinte hihetetlen. Azonban 
a könyv itt van, megtapinthatjuk, kézbe vehetjük és elolvashatjuk. 
Senki nem tagadhatja a jelenlétét. Joseph Smith beszámolóján kívül 
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hiábavalónak bizonyult minden olyan erőfeszítés, mely megpróbált 
számot adni az eredetéről.9

A bizonyítékok követelésére mindig készen álló világban a könyv 
igazságának és érvényességének bizonyítéka nem a régészetben 
vagy az embertanban leledzik, bár vannak, akiknek ezek hasznosak 
lehetnek. Nem is szövegkutatásban vagy történelmi elemzésben, bár 
ezek is igazolhatják. Igazságának és érvényességének bizonyítéka a 
könyv lapjain található. Igaz voltának próbája annak olvasásában rej-
lik. Ez a könyv Istentől való. Előfordulhat, hogy gondolkodó embe-
rek jó szándékkal megkérdőjelezik az eredetét; ám akik imádságos 
lélekkel elolvassák, azok természetes érzékeiket meghaladó hatalom 
által tudják meg azt, hogy igaz, hogy Isten szavát tartalmazza, hogy 
az örökkévaló evangélium szabadító igazságait vázolja fel, és hogy 
„Isten ajándéka és hatalma által [került elő]…, hogy meggyőzzön 
zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus.” 10

[Moróni] írta a könyvbe az utolsó – egyúttal róla elnevezett – testa-
mentumot, mely lezárja a nefita feljegyzést. Úgy írt, mint aki egészen 
biztos benne, hogy feljegyzése végül majd napvilágra kerül. […]

Az általa megírt utolsó fejezetben bizonyságot tett népe feljegy-
zéséről, és határozottan megígérte, hogy akik elolvassák, azok a 
Szentlélek hatalma által tudni fogják, hogy igaz [lásd Moróni 10:3–5].

Egyetlen más könyv sem tartalmaz ilyen ígéretet. Ha Moróni 
semmi mást nem írt volna, záró bizonyságának ezen ígérete akkor 
is örökre az örökkévaló igazság ékesszóló tanújává tette volna. Mert 
ezt mondta: „a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tud-
hatjátok az igazat” (Moróni 10:5).11

3
A Mormon könyvéről való bizonyság más 
igazságokról való meggyőződéshez vezet.

Minden alkalommal, amikor a Mormon könyve olvasására biz-
tatunk másokat, szívességet teszünk nekik. Ha imádságos lélekkel 
olvassák, és azon őszinte vággyal, hogy megtudják az igazat, akkor 
a Szentlélek hatalma által tudni fogják, hogy a könyv igaz.

E tudásból aztán sok más dolog igazságáról való meggyőződés is 
árad majd. Hiszen ha a Mormon könyve igaz, akkor Isten él. Lapjain 
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egyik bizonyság a másikat követi arról az ünnepélyes tényről, hogy 
Atyánk valóságos, hogy Ő személyhez szóló, hogy Ő szereti a gyer-
mekeit és a boldogságukra törekszik.

Ha a Mormon könyve igaz, akkor Jézus Isten Fia, az Atya Egy-
szülöttje a testben, a „minden más szűznél szépségesebb” Mária 
(lásd 1 Ne. 11:13–21) gyermeke volt, mert a könyv olyan leírásban 
tesz bizonyságot erről, melynek sehol nincs párja az irodalomban.

Ha a Mormon könyve igaz, akkor Jézus valóban a mi Megváltónk, 
a világ Szabadítója. […]

Ha a Mormon könyve igaz, akkor Joseph Smith Isten prófétája 
volt, hiszen eszközként szolgált Isten kezében, napvilágra hozva ezt 
a bizonyságot Urunk isteni mivoltáról.

Ha ez a könyv igaz, akkor [az egyház elnöke] próféta, mert ren-
delkezik mindazokkal a kulcsokkal, ajándékokkal, hatalommal és 
felhatalmazással, mellyel Joseph próféta rendelkezett, aki napvilágra 
hozta ezt az utolsó napi munkát.

Ha a Mormon könyve igaz, akkor az egyház igaz, hiszen ugyan-
az a felhatalmazás, amely által e szent feljegyzés napvilágra került, 
ma is jelen van és megnyilvánul közöttünk. Annak az egyháznak a 
visszaállítása ez, amelyet a Szabadító alapított Palesztinában. Annak 
az egyháznak a visszaállítása ez, amelyet a Szabadító alapított, ami-
kor ellátogatott [az amerikai] földrészre, amint az ebben a szent 
feljegyzésben olvasható.

Ha a Mormon könyve igaz, akkor a Biblia is igaz. A Biblia az 
Óvilágból jövő bizonyság; a Mormon Könyve az Újvilágból jövő 
bizonyság. Az egyik Júda feljegyzése; a másik pedig József feljegy-
zése, és Ezékiel próféciáját betöltve eggyé váltak az Úr kezében (lásd 
Ezék. 37:19). Együtt kijelentik a világ Megváltójának királyi voltát, 
és királyságának valóságát.12
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4
A Mormon könyve olyan tanításokat tár elénk, 
melyek segíthetnek nekünk megoldást találni 

napjaink társadalmának gondjaira.

[A Mormon könyve] régmúlt nemzetek történetét meséli el. Azon-
ban napjaink társadalmának gondjairól olyan időszerűen ír, akárcsak 
a reggeli újság, ám annál sokkal határozottabban, ihletettebben és 
lelkesítőbben írja le e gondok megoldásait.13

Felnyitom és beleolvasok a lapjaiba: nyelvezete egyszerre cso-
daszép és felemelő. Az ősi feljegyzés, melyből fordíttatott, a porból 
szóló hangként került elő a földből. Olyan férfiak és nők nemzedé-
keinek bizonyságaként érkezett, akik itt a földön élték az életüket, 
akik viszontagságokkal küszködtek, akik vitatkoztak és harcoltak, 
akik időnként az isteni törvény szerint éltek és boldogultak, máskor 
pedig elfordultak Istenüktől és a pusztulásukba rohantak.14

Nincs tudomásom más olyan írásról, mely ily világosan felsorol-
ná, milyen következményekkel néz szembe az a társadalom, mely 
Isten parancsolataitól eltérő utakon jár. Lapjai végigkövetik két, 
egymástól eltérő, a nyugati féltekén virágzó civilizáció történetét. 
Először mindkettő kis nemzet volt még, népe az Úr félelmében 
járt. Mindkettő gyarapodott, azonban a vagyonnal egyre nagyobb 
gonoszságok is jártak. Az emberek alávetették magukat törekvő és 
cselszövő vezetők fortélyainak, akik súlyos adókkal sanyargatták 
és üres ígéretekkel csitítgatták őket, akik elnézték, sőt, ösztönözték 
az erkölcstelen, buja életvitelt, akik milliók halálát és két különbö-
ző korban két különböző civilizáció teljes kihalását eredményező 
borzalmas háborúkba vezették őket.

Egyetlen másik írott testamentum sem szemlélteti ilyen világo-
san annak tényét, hogy amikor Isten félelmében járnak az emberek 
és a nemzetek, és betartják parancsolatait, akkor gyarapodnak és 
fejlődnek, ám amikor elvetik Őt és szavát, abból olyan hanyatlás 
következik, melyet ha nem állít meg az igazlelkűség, akkor az cse-
lekvésképtelenséghez és halálhoz vezet. A Mormon könyve mege-
rősíti az ószövetségi példabeszédet, mely szerint „az igaz[lelkűség] 
felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek” 
(Péld. 14:34).15
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5
A Mormon könyvének hatalmában áll megváltoztatni 

az életünket és a látásmódunkat.

1830 augusztusában Parley Parker Pratt világi hitszónokként Ohio 
államból New York állam keleti része felé tartott. Az Erie- csatorna 
mellett található Newarknál kiszállt a hajóból, és 16 kilométert gya-
logolva ezen a vidéken találkozott egy Hamlin nevű baptista diakó-
nussal, aki mesélt neki „egy könyvről, egy KÜLÖNÖS KÖNYVRŐL, 
egy NAGYON KÜLÖNÖS KÖNYVRŐL. […] Ezt a könyvet, mondta, 
állítólag eredetileg arany-  vagy rézlemezekre írta Izráel törzseinek 
egyik ága; és egy fiatalember fedezte fel és fordította le Palmyra köze-
lében, New York államban, méghozzá látomások, vagyis angyalok 
szolgálattétele segítségével. Megkérdeztem tőle, hogy mi módon, 
avagy hol szerezhető meg a könyv. Megígérte nekem, hogy másnap 
nála megtekinthetem. […] Másnap reggel odamentem a házához, 
ahol ekkor először szemem elé tárult a »MORMON KÖNYVE« – a 
könyvek könyve, …mely Isten kezében elsődleges szerepet játszott 
egész eljövendő életutam irányításában.”

„Nagyon kíváncsian nyitottam ki, és elolvastam a címoldalát. Aztán 
elolvastam számos tanú bizonyságát azt illetően, hogy mi módon 
találtak rá és hogyan került sor a lefordítására. Ezután elkezdtem 
olvasni a tartalmát. Egész nap olvastam; az evés teher volt, nem 
kívántam az ételt; az alvás teher volt, amikor eljött az éj, mert inkább 
olvastam volna, mint hogy aludjak.

Miközben olvastam, rajtam volt az Úr lelke, és én tudtam és meg-
értettem, hogy a könyv igaz, mégpedig oly tisztán és egyértelműen, 
mint ahogyan az ember felfogja és tudja, hogy ő maga létezik.” 
(Autobiography of Parley P. Pratt, 3rd ed., Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1938, pp. 36–37.)

Parley Pratt ekkor huszonhárom éves volt. A Mormon könyve 
elolvasása olyan mély hatással volt rá, hogy hamarosan megke-
resztelkedett az egyházba, és a könyv egyik legeredményesebb és 
legerősebb szószólójává vált. […]

Parley Pratt tapasztalata a Mormon könyvével nem volt egyedi. Az 
első kiadás köteteinek közkézre kerülése és elolvasása erős férfiak 
és nők százait érintette meg oly mélyen, hogy feladtak mindent, 
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a mormon könyve mély benyomást tett Parley P. 
Prattre, akiből később apostol lett.

amijük csak volt, és a rákövetkező években többen is életüket adták 
a tanúbizonyságért, melyet e figyelemre méltó kötet igaz voltáról 
hordoztak a szívükben.

Ma …szélesebb körben olvassák, mint történetében bármikor. 
[…] Vonzereje olyan időtálló, akár az igazság, és olyan egyetemes, 
akár az emberiség.16

[A Mormon könyve] milliók életére volt már jó hatással, akik 
imádságos lélekkel elolvasták és elgondolkoztak a szavain. Hadd 
meséljek az egyikükről. […]

Üzletember volt, sikeres mindenben, amibe csak belefogott. 
Utazásai során találkozott két misszionáriusunkkal. Megpróbáltak 
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megbeszélni vele egy időpontot, hogy tanítsák. Ezt először halogatta, 
de aztán beleegyezett, hogy meghallgatja őket. Nagy vonalakban 
elfogadta a mondanivalójukat. Az eszével tudta, hogy igazat mon-
danak, de nem érintették meg a szívét.

Úgy döntött, hogy elolvassa a Mormon könyvét. Saját állítása 
szerint világi ember volt, aki soha nem hajlott a sírásra. Azonban a 
könyvet olvasva könnyek peregtek le az arcán. Valamit megindított 
benne. Újra elolvasta, és ugyanolyan érzései voltak. Az esze meg-
téréséből a szív megtérése lett.

Átalakult az élete, megváltozott a látásmódja. Belevetette magát az 
Úr munkájába. Ma magas és szent elhívást tölt be abban az ügyben, 
melyet annyira megszeretett.17

Hadd meséljek el nektek [egy másik] történetet a Mormon köny-
véről. Egy olyan férfitól hallottam, aki bankár volt Kaliforniában. 
Elmondása szerint a titkárnője állandóan dohányzott. Cigarettafüggő 
volt. Nem tudta letenni. Egy napon azt kérdezte tőle: „Hogy tudnám 
abbahagyni a dohányzást?”

A férfi előhúzott az asztalából egy példányt a Mormon könyvéből, 
és e szavakkal nyújtotta át neki: „Tessék, olvasd el ezt.”

A hölgy így felelt: „Rendben, elolvasom.”

Néhány nappal később megint odajött hozzá, és azt mondta: „Már 
200 oldalt elolvastam, de sehol nem láttam benne a cigarettázás 
szót. A dohány szót sem láttam benne sehol. Semmit nem láttam, 
ami erre utalt volna.”

A férfi azt mondta: „Folytasd az olvasást.”

Újabb néhány nappal később a hölgy megint odajött hozzá, és 
azt mondta: „Még 200 oldalt elolvastam, de nem tesz említést a 
cigarettázásról, sem a nikotinról, sem bármilyen, a dohánnyal kap-
csolatos dologról.”

A férfi azt mondta: „Folytasd az olvasást.”

Három vagy négy nappal később megint odajött hozzá a hölgy, 
és azt mondta: „Az egész könyvet elolvastam. Sem dohány, sem 
cigarettázás nem volt benne sehol. Viszont – mondta – a könyv 
elolvasása révén olyan hatás érte a szívemet, valamiféle erő, mely 
elvette a dohányzás vágyát, és ez csodálatos.” 18
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Hadd meséljek egy általunk kapott levélről. […] Egy férfi írt 
nekünk, mondván: „Börtönben vagyok. Nemrég a börtön könyvtá-
rában rábukkantam egy példányra a Mormon könyvéből. Elolvastam, 
és amikor oda értem, ahol Mormon így siránkozik bukott népe miatt: 
»Ó, ti szép emberek, hogyan hagyhattátok el az Úr útjait! Ó, ti szép 
emberek, hogyan utasíthattátok el azt a Jézust, aki tárt karokkal állt, 
hogy befogadjon benneteket! Íme, ha nem tettétek volna ezt, nem 
buktatok volna el« (Morm. 6:17–18), akkor úgy éreztem, mintha Mor-
mon hozzám beszélne. Kaphatnék egy példányt ebből a könyvből?”

Küldtünk neki egyet. Később más emberként jött be az irodámba. 
Megérintette őt a Mormon könyve lelkülete, és ma sikeres ember, 
aki talpra állt, és becsületes munkából tartja el magát és a családját.

Ilyen ereje van ennek a nagyszerű könyvnek azok életében, akik 
imádságos lélekkel olvassák.

Fivéreim és nővéreim, fenntartás nélkül megígérem nektek, hogy 
ha imádságos lélekkel elolvassátok a Mormon könyvét, függetlenül 
attól, hogy korábban már hányszor olvastátok, nagyobb mértékben 
kiárad szívetekre az Úr Lelke. Eltökéltebbek lesztek abban, hogy a 
parancsolatai szerint járjatok, és erősebb bizonyságotok lesz Isten 
Fia élő valóságáról.19

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért van szükségünk a Mormon könyvére? Melyek azok a Mor-

mon könyvében szereplő szentírásrészek, amelyek megerősítették 
a bizonyságodat Jézus Krisztusról? Milyen példákat láttál arra, 
hogy a Mormon könyve és a Biblia „kéz a kézben” tesz bizony-
ságot a Szabadítóról? (Lásd 1. szakasz.)

• Szerinted miért fontosabb a Moróni 10:3–5- ben található ígéret a 
Mormon könyve tárgyi bizonyítékainál? (Lásd 2. szakasz.) Milyen 
élményekben volt már részed ezzel az ígérettel kapcsolatban?

• A 3. szakaszt áttekintve figyeld meg, milyen igazságokat tudha-
tunk, ha bizonyságunk van a Mormon könyvéről. Hogyan tesz 
bizonyságot a Mormon könyve ezekről az igazságokról?

• Gondolj néhány, napjaink társadalmát jellemző gondra (lásd 4. sza-
kasz). Hogyan segíthet nekünk a Mormon könyve megoldásokat 
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találni ezekre a gondokra? Melyek azok a Mormon könyvében 
szereplő szentírásrészek, amelyek segítettek neked a téged érő 
kihívások közepette?

• Gondolj bele az 5. szakaszban található történetekbe. Ha valaki 
a Mormon könyvéről kérdezne téged, akkor mit mondhatnál, 
milyen hatással volt és van az életedre?

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás 29:9–18; 1 Nefi 13:35–41; 2 Nefi 29:6–9; Moróni 10:27–29; 

T&Sz 20:8–12; 42:12–13

Tanulmányi segédlet
„Hálás vagyok a szentírások olvasására fektetett hangsúlyért. 

Remélem, hogy nem csupán kötelesség, hanem annál sokkal élve-
zetesebb lesz számotokra, talán még bele is szerettek Isten szavába. 
Megígérem nektek, hogy olvasás közben meg fog világosodni az 
elmétek és fel fog emelkedni a lelketek. Először talán unalmasnak 
tűnik majd az olvasás, azonban az isteni gondolatok és szavak cso-
dálatos élménnyé fogják tenni” (Gordon B. Hinckley, “The Light 
within You,” Ensign, May 1995, 99).

Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.
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Field,” New Era, Mar. 2007, 2.
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 3. Gondolataidat díszítse szüntelenül az 
erény. Liahóna, 2007. máj. 116.

 4. “Inspirational Thoughts,” Ensign, July 
1998, 2.

 5. A hatalmas dolgok, melyeket Isten 
kinyilatkoztatott. Liahóna, 2005. máj. 82.

 6. Hitünk jelképe. Liahóna, 2005. ápr. 4.; 
a Mormon könyve címlapjáról idéz.
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Haladjatok tovább a 
tanulás nagyszerű útján!

„Továbbra is növekednünk kell. Folyamatosan 
tanulnunk kell. Istentől kapott megbízás számunkra 
az, hogy folyamatosan gyarapítsuk a tudásunkat.”

Gordon B. Hinckley életéből

„Szeretek tanulni – mondta Gordon B. Hinckley elnök. – Élvezem 
a tudás megszerzésének minden lehetőségét. Nagyon is hiszek az 
iskolázottságra való törekvésben, és egész életemben nyomatékosan 
támogattam azt, mind magam, mind mások vonatkozásában. […] Az 
én nézőpontomból a tanulás egyszerre gyakorlati és lelki dolog.” 1

Akik együtt szolgáltak Hinckley elnökkel az egyház vezeté-
sében, bámulatra méltónak tartották a tudás megszerzésével és 
munkájában való alkalmazásával kapcsolatos képességét. Robert 
D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta róla: 
„Soha senkivel nem találkoztam még, aki ennyire jól értesült lett 
volna, olvasás és az emberekkel való kapcsolatai révén. Ha vala-
kivel együtt vacsorázik valamelyik este, akkor távozáskor már tud 
valamit az illető szakterületéről.” Neal A. Maxwell elder a Tizen-
két Apostol Kvórumából azt  mondta: „Az teszi Hinckley elnököt 
egyedivé, hogy emlékszik arra, amit olvasott, és leszűri belőle azt, 
amit meg akar jegyezni. Ő a két lábon járó tudás. Meríthet belőle, 
és megfontolt döntéseket tud hozni.” 2

Hinckley elnök szülei példáját követte azzal, hogy egész életé-
ben törekedett a tanulásra és a fejlődésre. A következőket mesélte 
édesapjáról, Bryant S. Hinckley- ről, aki a tanulás híve volt:

„Annyi idős korában, mint én most, már nyugdíjas volt, mégis 
tevékeny maradt. Viszonylag egyszerű, de kényelmes házban 
lakott vidéken. Volt egy gyümölcsöse, és élvezte, hogy odaadhatja 
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„törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás 
és hit által is” (t&sz 88:118).
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másoknak a gyümölcsöt. A kertjében gyep, bokrok és fák is vol-
tak. Egy nagyjából fél méter magas, kőből emelt támfal választotta 
el egymástól az egyik és a másik szintet. Jó időben mindig kiült a 
falra, egy régi kalappal a fején, mely árnyékot nyújtott szemének 
a nyári nap ellen. Amikor meglátogattuk, mindig kiültem mellé, és 
kis nógatásra mesélt az életéről. […]

Pedagógus volt. Sikeres üzletember volt. Az egyház legnagyobb, 
15 ezernél is több tagot számláló cöveke felett elnökölt. Szolgált 
misszióelnökként és sok más feladatkörben. Most nyugdíjasként 
kiült a falra. Nagyon szeretett olvasni, bámulatos könyvtára volt. 
Kiváló szónok és író volt. Majdnem egészen haláláig, mely a 94. 
évéhez közel következett be, olvasott, írt, és átgondolta az általa 
szerzett tudást.

Felfedeztem, hogy a falon ülve, meleg napokon akár órákon 
keresztül, azokon a dolgokon gondolkozott, amelyeket a könyvei-
ből olvasott.

Szerintem méltóságteljesen és csodálatosan öregedett meg. Ott 
voltak neki a könyvei, melyek becses kincsként őrizték a különböző 
korokban élt nagyszerű férfiak és nők gondolatait. Soha nem hagyta 
abba a tanulást, és a falon ülve alaposan átgondolta azt, amit előző 
este olvasott. […]

Miért mesélek nektek egy öregemberről, és a falról, melyen ült? 
Azért, mert úgy vélem, hogy van számunkra egy tanulsága. Soha 
nem hagyhatjuk abba a tanulást. Hiszünk az örök fejlődésben, és 
abban, hogy ez az élet része az örökkévalóságnak, és mindvégig 
hasznosan kell töltenünk.” 3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Az Úr azt akarja, hogy képezzük magunkat, 
hogy ezáltal egyénileg fejlődni tudjunk és 

hasznára válhassunk a társadalomnak.

Olyan egyházhoz tartoztok, mely az oktatás fontosságát tanítja. Az 
Úr bízott meg azzal, hogy képezzétek az elméteket, a szíveteket és a 
kezeteket. Az Úr azt mondta: „Tanítsatok szorgalmasan… az égben 
és a földön lévő, és a föld alatt lévő dolgokról is; azon dolgokról, 
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amelyek voltak, azon dolgokról, amelyek vannak, azon dolgokról, 
amelyek rövidesen bekövetkeznek; otthon lévő dolgokról, kül-
honban lévő dolgokról; a nemzetek háborúiról és bonyodalmairól, 
valamint az ezen a földön lévő ítéletekről; és országokat és király-
ságokat érintő ismeretekről – hogy minden dologban fel lehessetek 
készülve” (T&Sz 88:78–80).4

Nekünk, akik ehhez az egyházhoz tartozunk, bámulatos ígéretet 
adott az Úr. Azt mondta: „Ami Istentől való, az világosság; és aki 
világosságot fogad be, és megmarad Istenben, még több világossá-
got kap; és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik, a 
tökéletes napig” (T&Sz 50:24).

Mily figyelemre méltó kijelentés ez! Ez az egyik kedvenc szentí-
rásversem. Növekedésről, fejlődésről, az istenség felé vezető szaka-
datlan menetelésről van szó benne. Kéz a kézben jár a következő 
nagyszerű megállapításokkal: „Isten dicsősége az intelligencia, vagyis 
más szavakkal, a világosság és az igazság” (T&Sz 93:36); „ha valaki 
több tudásra és intelligenciára tesz szert ebben az életben, szorgalom 
és engedelmesség által, mint valaki más, akkor annyi előnye lesz az 
eljövendő világban” (T&Sz 130:19). […]

Milyen hatalmas kihívást rejtenek ezek a bámulatos kijelen-
tések. Továbbra is növekednünk kell. Folyamatosan tanulnunk 
kell. Istentől kapott megbízás számunkra az, hogy folyamatosan 
gyarapítsuk a tudásunkat. […]

Az Úr azt mondta nektek és nekem: „…keressétek ki a legjobb 
könyvekből a bölcsesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá 
tanulmányozás és hit által is. Szerveződjetek! […] Hagyjatok fel a 
tétlenkedéssel” (T&Sz 88:118–119, 124).5

Az Úr azt akarja, hogy képezzétek az elméteket és a kezeteket, 
bármi is legyen az általatok kiválasztott terület. Javítsatok akár hűtő-
ket, vagy végezzétek a képzett sebész munkáját, képeznetek kell 
magatokat! Törekedjetek az általatok elérhető legjobb iskolázottság-
ra! Legyetek feddhetetlen munkások az előttetek álló világban! …
dicsőséget hoztok az egyháznak, és bőséges áldásokban részesültök 
majd, ha képzitek magatokat.
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Nincs kétség afelől, hogy az iskolázottság kifizetődik. Ne zárjátok 
rövidre az életeteket, mert ha így tesztek, akkor újra és újra fizetni 
fogtok azért! 6

Nem elég csupán élni, csak túlélni. Fel kell szerelkeznünk arra, 
hogy valami érdemlegeset tegyünk a társadalomban – hogy egyre 
több világosságra téve szert saját világosságunk segítsen kivilágítani 
a besötétült világot. És ez tanulás, önmagunk képzése, az elme és 
a lélek fejlődése és gyarapodása által lehetséges.7

2
Tervezéssel és önfegyelem gyakorlásával a szülők 

létre tudják hozni otthon a tanulás légkörét.

Mily bámulatosan érdekes megfigyelni, hogyan tágul és erősödik 
az ifjú elme! Azok közé tartozom, akik nagyon is értékelik, milyen 
jó dolgokat eredményezhet a televízió. Ám azok közé is tartozom, 
akik felhívják a figyelmet arra, hogy milyen rettentő idő-  és lehető-
ségpocsékolás folyik azokban az otthonokban, ahol a gyermekek 
órákon keresztül néznek olyasmit, ami nem is világosít fel és nem 
is erősít meg.

Kisfiúkoromban egy nagy régi házban laktunk. Az egyik szobát 
könyvtárnak neveztük. Volt benne egy vaskos asztal, egy jó lámpa, 

„Kezdjétek el korán megismertetni a gyermekeket a könyvekkel.”
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három vagy négy jó megvilágítású kényelmes szék, és a falakon 
végigfutó polcokon sok könyv, olyan kötetek sora, melyeket édes-
apám és édesanyám gyűjtött össze hosszú évek során.

Soha nem voltunk rákényszerítve, hogy elolvassuk őket, de olyan 
helyre voltak téve, ahol kéznél voltak, és amikor csak akartunk, 
hozzájuk fértünk.

Ebben a szobában csend volt. Mindenki tudta, hogy ez a tanulás 
helye.

Folyóiratok is voltak – egyházi folyóiratok és két vagy három más 
jó folyóirat. Voltak történelmi és irodalmi könyvek, műszaki témájú 
könyvek, szótárak, enciklopédiák és egy világatlasz. Természetesen 
abban az időben még nem volt televízió. Fiatalkoromban terjedt el 
a rádió. A tanuláshoz viszont megfelelő volt a környezet. Nem azt 
akarom elhitetni veletek, hogy nagy tudósok lettünk volna. Azon-
ban megismerkedhettünk nagyszerű irodalmi művekkel, nagyszerű 
gondolkodók remek elképzeléseivel, és olyan férfiak és nők nyelve-
zetével, akik alaposan átgondolták a dolgokat és csodálatosan írtak.

Otthonaink közül oly sokban ma nincs lehetőség egy ilyen könyv-
tár kialakítására. A legtöbb család helyhiánnyal küzd. Azonban jó 
tervezéssel kialakítható egy olyan sarok, egy olyan hely, mely mint-
egy rejtve van a minket körülvevő zajtól, és lehetőséget ad rá, hogy 
az ember leüljön, olvasson és gondolkozzon. Csodálatos, ha van egy 
olyan író-  vagy egyéb asztal, még ha egyszerű is, melyen ott vannak 
az egyház alapművei, néhány jó könyv, az egyház által kiadott folyó-
iratok, és néhány más olyan dolog, melyet érdemes elolvasnunk.

Kezdjétek el korán megismertetni a gyermekeket a könyvekkel. 
Magának és a gyermekeinek is kárt okoz az az édesanya, aki nem 
olvas a kisgyermekeinek. Ez bizony időigényes, méghozzá nagyon. 
Önfegyelmet igényel. Szervezést igényel, a nap óráinak és perceinek 
beosztását. Azonban soha nem válik unalmassá látni azt, ahogy a fia-
tal elmék megismerkednek különböző jellemekkel, kifejezésekkel és 
elképzelésekkel. A jó könyvek olvasásába bele tud szeretni az ember, 
és hosszú távon sokkal gyümölcsözőbb hatásai vannak, mint sok 
más olyan tevékenységnek, mellyel a gyermekek időt töltenek. […]

Szülők, …ismertessétek meg gyermekeiteket nagyszerű elmék-
kel, nagyszerű elképzelésekkel, az örökkévaló igazsággal, és 
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azokkal a dolgokkal, melyek építenek és jóra ösztönöznek. […] 
Próbáljátok megteremteni otthon a tanulás légkörét és az abból 
eredő növekedést.8

3
Az iskolázottság megnyitja a lehetőségek 
ajtaját a fiatalok és a fiatal felnőttek előtt.

A lehetőségek nagyszerű napja ez számotokra, fiatalok, bámu-
latos időszak ez arra, hogy itt legyünk a földön. Az elmúlt korok 
összességének csúcspontján álltok. Rendelkezésetekre áll mindazok 
tudása, akik eddig a földön éltek, és ez a tudás olyan tanfolyamok-
ban halmozódik, melyeken viszonylag rövid idő alatt szerezhettek 
ismereteket, olyan ismereteket, melyeket az elmúlt évszázadokban 
csak nagy nehezen sajátítottak el az emberek. Ne rövidítsétek meg 
magatokat! Ne szalasszátok el a nagy lehetőségeteket! Ragadjátok 
meg, dolgozzatok rajta, tanuljatok keményen.9

Nagyon fontos, hogy ti, fiatal férfiak, és ti, fiatal nők, minden 
rendelkezésetekre álló lehetőséget kihasználjatok az oktatásban. 
[…] Az iskolázottság a kulcs, mely megnyitja előttetek a lehetőség 
ajtaját. Érdemes áldozatot hozni érte. Érdemes dolgozni érte, és ha 
képzitek az elméteket és a kezeteket, akkor sok mindennel gya-
rapítani tudjátok majd a társadalmat, melynek részei vagytok, és 
becsületére váltok az egyháznak, melyhez tartoztok. Kedves fiatal 
testvéreim, használjatok ki minden lehetőséget az oktatásban, melyet 
megengedhettek magatoknak, ti pedig, édesapák és édesapák, biz-
tassátok fiaitokat és leányaitokat olyan képzettség megszerzésére, 
mely áldást fog hozni az életükre.10

Lehetséges, hogy nincs pénzetek mindazon iskolákra, amelyeket 
szeretnétek elvégezni. Használjátok bölcsen a pénzeteket, használjá-
tok ki az ösztöndíjak, a támogatások és az erőtöket nem meghaladó 
kölcsönök nyújtotta lehetőségeket! 11

Szerintem nem számít, hogy mik akartok lenni, ha az a valami 
tisztességes. Autószerelő, kőműves, vízvezeték- szerelő, villanysze-
relő, orvos, jogász, kereskedő, de ne tolvaj. Bármi lesz is belőletek, 
ragadjátok meg a képzési lehetőséget, és hozzátok ki belőle a leg-
többet! A társadalom annak megfelelően jutalmaz majd bennete-
ket, hogy mennyit értek a szemében. Most van itt mindannyiótok 
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számára a felkészülés nagy napja. Ha ez áldozathozatalt jelent, akkor 
hozzatok áldozatot! Ez az áldozathozatal lesz a legjobb befektetés, 
melyet valaha is tesztek, mert életetek minden hátralevő napján 
jövedelmező lesz számotokra.12

Arra biztatlak benneteket, fiatal nők, hogy mindannyian tanul-
jatok tovább, ameddig csak lehet. Szükségetek lesz erre abban a 
világban, mely felé mentek. Az élet egyre inkább versenyszerűvé 
válik. […] Változik a világ, és nagyon fontos felvérteznünk magunkat 
és lépést tartani a változással. Van azonban mindennek egy derűs 
oldala. A történelem során még egyik nemzedék sem kínált ilyen 
sok lehetőséget a nőknek. Elsődleges célotok egy boldog házasság 
legyen, az Úr templomában megpecsételve, majd egy jó család fel-
nevelése. Az iskolázottság felkészültebbé tehet benneteket e célok 
megvalósítására.13

Hatalmas feladatok várnak a nőkre az egyházban és a társada-
lomban is, és ezek jól megférnek és teljes összhangban vannak a 
házassággal, az anyasággal, valamint a jó és rátermett gyermekek 
felnevelésével.14

Most már minden irányban nyitva áll a nők előtt a törekvések 
útja. Nincs olyan dolog, amit ne tehetnétek meg, ha elhatározzátok. 
Amikor arról álmodtok, milyen nők szeretnétek lenni, olyan vala-
kinek a képét is belefoglalhatjátok ebbe, aki felkészült a társada-
lom szolgálatára és arra, hogy jelentősen hozzájáruljon a világhoz, 
amelynek része.15

Hálás vagyok azért, hogy a nők előtt ma ugyanolyan lehetőségek 
állnak [mint a férfiak előtt], hogy természettudományokat, különböző 
szakmákat, vagy az emberi tudás  bármely más területéről tanulja-
nak. Nem csak a férfiak, ti is ugyanúgy jogosultak vagytok Krisztus 
Lelkére, mely minden olyan férfit és nőt megvilágosít, aki a világra 
jön (lásd T&Sz 84:46). A fontossági sorrendetekben álljon elöl a 
házasság és a család, de folytassatok olyan tanulmányokat is, melyek 
jó munkát és jövedelmező állást eredményeznek, ha esetleg nem 
házasodnátok meg, vagy egyfajta biztonságot és megelégedettséget 
adhatnak, ha megházasodtok.16

Ti [fiatal férfiak], nagy kihívásokkal néztek majd szembe ezután. Az 
ádáz versengés világába léptek. Annyi oktatásban kell részesülnötök, 
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amennyiben csak tudtok. Az Úr tanított minket az oktatás fontos-
ságáról. Ez szélesebb lehetőségeket nyit meg előttetek. Eszközöket 
biztosít ahhoz, hogy valami értékeset tegyetek az előttetek álló 
nagyszerű lehetőségek világában. Ha lehetőségetek van rá, hogy 
egyetemre menjetek, és akartok is, akkor tegyétek azt. Ha nem 
akartok egyetemre járni, akkor menjetek el valamilyen szak-  vagy 
üzleti képzésre, hogy csiszoljátok készségeiteket és növeljétek a 
teljesítőképességeteket.17

Remélem, hogy ti [fiatalok] nagy áldásként tekintetek a rendelke-
zésetekre álló lehetőségekre az oktatásban. Tudom, hogy macerás. 
Tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy időnként elcsüggedtek. Tudom, 
hogy időnként megkérdőjelezitek, miért is csináljátok. De tartsatok 
ki, üssétek a vasat, tanuljatok! Egész életetekben soha nem fogjátok 
megbánni, inkább nagy áldásnak tartjátok majd.18

4
A lélek kiművelése éppen olyan fontos, ha 
nem fontosabb, mint az elme kiművelése.

Lenyűgöz a napjainkban rendelkezésre álló tudáshalmaz. Eddig 
soha nem voltak ilyen sokan iskolázottak a világi tudományokban. 
Mily hathatós dolog is ez – a világ fiataljai nagy százalékának inten-
zív iskolázása, akik napról napra az oktatóik köré gyűlnek, hogy az 
emberiség minden korszakából begyűjtsék a tudást.

Meghökkentő méreteket ölt ez a tudás. Magában foglalja a világ-
egyetem csillagait, a földtant, a nemzetek történelmét, a népek 
kultúráját és nyelvét, a kormányok működését, a kereskedelem 
törvényeit, az atom viselkedését, a test funkcióit, és az elme csodáit.

Mivel ilyen sok tudás áll rendelkezésre, azt gondolná az ember, 
hogy már szinte tökéletes a világ. Mégis állandóan az érem másik 
oldalát érzékeljük – a társadalom betegségét, a milliók életét meg-
keserítő viszályokat és gondokat.

Napról napra egyre inkább tudatosodik bennünk annak ténye, 
hogy az élet több a tudománynál és matematikánál, több a törté-
nelemnél és az irodalomnál. Egy másik képzésre is szükség van, 
mely nélkül a világi ismeretanyag talán csak pusztulásba visz. A 
szív, a lelkiismeret, a jellem, a lélek – személyiségünk e nagyrészt 
megfoghatatlan vetületeinek képzésére gondolok, melyek oly 
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nagy mértékben meghatározzák, hogy mik vagyunk és hogyan 
bánunk egymással.

[…] Amikor Angliában misszionáriusként szolgáltam, elmentem a 
YMCA – a fiatal férfiak keresztény egyesülete – London központjában 
lévő épületéhez. Gondolom, az a régi épület már rég nincs ott, de 
soha nem felejtem el, milyen szavak fogadtak a folyosón minden 
oda belépő látogatót. Salamon szavai voltak ezek: „…minden keres-
ményeddel szerezz értelmet” (Péld. 4:7).

Milyen értelmet? Önmagunk megértését, az élet céljainak és annak 
megértését, hogy milyen kapcsolatban állunk Istennel, aki a mi 
Atyánk, és azon hatalmas, Istentől kapott tantételek megértését, 
melyek évszázadokon keresztül az ember valódi fejlődésének izmait 
adták. […]

Világi tanulmányainkat folytatva egészítsük ki életünket a Lélek 
művelésével is! Ha ezt tesszük, akkor Isten meg fog minket áldani 
azzal a békességgel és azokkal az áldásokkal, amelyek csak Őtőle 
eredhetnek.19

„minden tanulmányunk közepette törekedjünk a mestertől való tudásra!”
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Jézus azt mondta: Tanuljatok tőlem! „Mert az én igám gyönyörű-
séges, és az én terhem könnyű” (lásd Máté 11:29–30).

Azt szeretném javasolni, hogy kövessük Isten Fiának ezt a felhí-
vását. Minden tanulásunk mellett tanuljunk Őróla is! Minden tanul-
mányunk közepette törekedjünk a Mestertől való tudásra! Ez a tudás 
csodálatos módon ki fogja egészíteni a világban szerzett képzésün-
ket, és olyan jellemet, olyan teljes életet biztosít számunkra, amely 
más módon nem lehet a miénk.20

Azt a kihívást intézem hozzátok, hogy soha ne feledjétek: a lélek 
kiművelése éppen olyan fontos, ha nem fontosabb, mint az elme 
kiművelése.21

Tovább halad előre az egyházi oktatás nagyszerű programja. 
Fokozatosan bővül az a munka, melynek során képezzük diákja-
inkat az ifjúsági és a felsőfokú hitoktatáson. […] Ti, akik e program 
kedvezményezettjei vagytok, tudjátok, milyen értékes. Akinek csak 
rendelkezésére áll, biztatjuk, hogy használja ki! Nem tétovázunk 
megígérni nektek, hogy bővülni fognak az evangéliumi ismereteitek, 
meg fog erősödni a hitetek, és csodálatos társakra tesztek szert.22

Vegyük magunkra az Úr nevét, majd hittel menjünk és osszuk 
meg jelentőségteljesen azt, ami hatással lesz az emberiség életére, 
és békét és örömöt hoz a világba. A világnak szüksége van tanult 
és befolyásos férfiak és nők nemzedékére, akik képesek és készek 
kiállni, és őszintén, köntörfalazás nélkül kijelentik, hogy Isten él, és 
hogy Jézus a Krisztus.23

5
Nem számít, mennyire öregszünk meg, 

attól még szerezhetünk tudást, gyűjthetünk 
bölcsességet és fejlődhetünk.

Mily figyelemre méltó dolog a tanulás, melynek folyamata össze-
foglalja és megszűri az évszázadok alatt összegyűlt tudást, hogy 
mi rövid idő alatt megtudhassuk azt, ami egykor csak kutatások és 
próbálkozások hosszú sorozatán keresztül derült ki.

Az oktatás az a nagyszerű átváltoztatási folyamat, melynek nyo-
mán az elvont tudás hasznos és gyümölcsöző tevékenységgé válik. 
Olyan valami ez, melyet soha nem kell abbahagynunk. Nem számít, 
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mennyire öregszünk meg, attól még szerezhetünk tudást és hasz-
nálhatjuk. Gyűjthetünk bölcsességet és húzhatunk belőle hasznot. 
Kedvünket lelhetjük az olvasás csodája és a művészetek jelenléte 
által, melyek áldottabbá és teljesebbé tehetik az életünket. Minél 
idősebb leszek, annál jobban élvezem ősi és mai komoly írók szavait, 
és annak ízlelgetését, amit írtak.24

[E]gyikünk sem tud eleget. A tanulási folyamat vég nélküli folya-
mat. Olvasnunk kell, megfigyeléseket kell tennünk, be kell építe-
nünk a tanultakat, és elmélkednünk kell mindazon, amit elménk elé 
tárunk. […] Hiszek a jobbá válásban. Hiszek a növekedésben. […]

Növekedjetek tovább, fivéreim és nőtestvéreim, legyetek akár 
harminc, akár hetven esztendősek! Miközben ezen iparkodtok, talán 
gyorsabban telnek majd az évek, mint szeretnétek, de édes és cso-
dás lendület tölti majd meg őket, mely megfűszerezi az életeteket 
és erőt ad a tanításotoknak.25

Közvetlenül keletre innen [a Brigham Young Egyetemtől a utahi 
Provóban] van egy hegy. Biztos vagyok benne, hogy már [sokan] 
pillantottak fel erre a hegyre azt gondolva: „Ha felmászhatnék a tete-
jére, milyen érdekes lenne látni a másik oldalon található völgyet.” 
Akik viszont már megmászták közületek, azok felfedezték, hogy a 
völgy csupán egy kis, elég sekély mélyedés, és mögötte sok más, 
még magasabb megmászandó hegy van.

Remélem hát, hogy így lesz ez veletek is. […] Felismeritek, hogy 
bár [esetleg] nagyszerű tanulási élményben volt részetek, még 
nagyobb lehetőségek és kihívások várnak rátok. Gyarapítsátok 
ismereteitek tárát, növeljétek a tudásotokat, folytassátok a tanulás 
nagyszerű folyamatát! 26



1 7 .  f e J e z e t

251

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért fontos „egyre több világosságra” tenni szert a tanulmányaink 

által? (Lásd 1. szakasz.) Hogyan segíthet nekünk az egyéni fejlő-
désben a tanulás? Hogyan segíthet nekünk a tanulás „kivilágítani 
a besötétült világot”?

• Tekintsd át Hinckley elnök beszámolóját arról, ahogyan a szü-
lei megteremtették otthon a tanulás légkörét (lásd 2. szakasz). 
Hogyan segíthetünk a gyermekeknek megszeretni a tanulást? 
Hogyan segíthetünk a gyermekeknek abban, hogy olyan forrá-
sokból kívánjanak tudást nyerni, melyek felvilágosítanak és jóra 
ösztönöznek?

• Hogyan nyitja meg az iskolázottság „a lehetőségek ajtaját a fiatalok 
és a fiatal felnőttek előtt”? (Lásd 3. szakasz.) Hogyan lehetnek a 
fiatalok és a fiatal felnőttek találékonyak abban, hogy kihasználják 
a képzési lehetőségeket?

• Hogyan magyaráznád el „a lélek iskolázása” kifejezés jelentését? 
(Lásd 4. szakasz.) Hogyan képezhetjük a szívet, a jellemet és a 
lelket? Hogyan egészítette és egészíti ki egymást életedben a lelki 
tanulás és a világi tanulás?

• Miért folytassuk élethossziglan a tanulást? (Lásd 5. szakasz.) 
Hogyan tarthatjuk fenn egész életünkben a tanulás szeretetét? 
Mit tanultál mostanában, ami különösen értékes volt számodra?

Kapcsolódó szentírások
Példabeszédek 1:5; 2 Péter 1:1–8; 2 Nefi 9:28–29; 28:29–30; T&Sz 

6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33

Tanítási segédlet
Beszélgetésre serkenthetjük a résztvevőket Hinckley elnök taní-

tásairól azzal, ha megkérjük őket, hogy mondják el, mit tudtak meg 
a fejezet egyéni tanulmányozása során (további ötletekért lásd e 
könyv VI–VII. oldalait).
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Erény – életünk egyik 
szegletköve

„Mindannyian Isten, a ti Mennyei Atyátok 
gyermekei vagytok. Tervének megfelelően Alkotótok 
képmására teremtettetek. A testetek szent. Lelketek 
temploma. Ne szentségtelenítsétek meg bűnnel!”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley elnök 2007- ben azt mondta a Brigham Young 
egyetem tanulóinak:

„Nagyon érdekes dolgot figyeltem meg a minap. Salt Lake Cityben 
szombaton kora reggel néhány jól elhelyezett robbantás teljesen 
lerombolta a Key Bank épületét. Három vagy négy másodperc volt 
az egész, és északnyugat felé hömpölygő hatalmas porfelhőt hagyott 
maga után. Ezt az eljárást, melynek során az épület összeomlik, 
robbantásos bontásnak nevezik.

Azt az épületet majdnem 30 évvel ezelőtt húzták fel. Feltétele-
zésem szerint az építkezés legalább egy, talán két évig is eltartott. 
Megsemmisüléséhez csupán másodpercek kellettek.

Kedves barátaim, sokak élettörténete hasonlít ehhez. Éveken át 
rendkívül gondosan építgetjük az életünket. Aztán egyszer csak 
robbanásveszélyes körülmények között találjuk magunkat. Hibákat 
követünk el. Elhanyagoljuk a nemi erkölcsösség törvényét. Bekö-
vetkezik az összeomlás, és csupán egy porfelhő marad.

Ez jutott eszembe, amikor egy fiatal férfi és egy fiatal nő felkereste 
az irodámat. A fiú jóképű volt, a lány gyönyörű. Egyetemi hallgatók 
voltak. Ígéretes, csodaszép jövő állt előttük. Azonban engedtek a 
kísértésnek. […]
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gordon B. Hinckley elnök azt tanácsolta: „legyen 
az erény életünk egyik szegletköve!”
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Könnyek szöktek a szemükbe, miközben beszélgettünk. Azonban 
nem volt menekülés a valóság elől, mellyel szembesültek. Életüket 
lebontotta egy robbanás, és összeomlott az álmok tornya.

Ne engedjétek, hogy veletek is ez történjen! Ne rövidítsétek meg 
magatokat azzal, hogy lemondtok az erkölcsösség iránti elkötele-
zettségetekről! Mindannyian Isten, a ti Mennyei Atyátok gyermekei 
vagytok. Tervének megfelelően Alkotótok képmására teremtette-
tek. A testetek szent. Lelketek temploma. Ne szentségtelenítsétek 
meg bűnnel!

Visszatérve az összeomló torony szemléltetésként használt tör-
ténetére, elmondom nektek, hogy új és csodaszép épület épül a 
helyén. Hasonlóképp, a vétkesek is fordulhatnak Megváltójukhoz, 
aki a mi Szabadítónk, Jézus Krisztus, és engesztelésének hatalma 
által ismét tiszták lehetnek és megújulhatnak.” 1

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Az erényes élet bámulatos és csodás áldásokat hoz.

Az egész világon nincs pompásabb dolog az erénynél. Folt nélkül 
tündököl. Becses és csodaszép. Mindennél drágább. Nem vehető 
meg és nem adható el. Az önuralom gyümölcse ez.

[…] Csodálatos megbízást adott az Úr. Azt mondta: „gondolatai-
dat… díszítse szüntelenül az erény” (T&Sz 121:45). Ez olyan paran-
csolattá válik, amelyet szorgalmasan, fegyelmezetten kell betartani. 
És bámulatos, csodálatos áldások ígérete társul hozzá. Ő azt mondta 
azoknak, akik erényesen élnek:

„…akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt…

A Szentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az igazlelkűség 
és az igazság változatlan jogara; uralmad örökké tartó uralom lesz, 
és kényszerítő eszközök nélkül száll majd rád örökkön örökké” 
(T&Sz 121:45–46).

Vajon létezhet ennél nagyobb vagy csodálatosabb ígéret? 2

Van valós indok az erényre? Csak ez az út vezet el a sajnálkozástól 
a szabadságig. Az ebből eredő békés lelkiismeret az egyetlen olyan 
személyesen megtapasztalható béke, mely nem színlelt.
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És mindezek mögött ott van Isten biztos ígérete azoknak, akik 
erényesen élnek. A názáreti Jézus a hegyen mondott beszédében ezt 
a megállapítást tette: „Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az 
Istent meglátják” (Máté 5:8). Ez olyan Valaki által kötött szövetség, 
akinek hatalmában áll betartani azt.3

Fel kellene, fel kell ismernetek, hogy a tapasztalat és az isteni böl-
csesség is az erényt és az erkölcsi tisztaságot tartja az erős jellemhez, 
a szív békességéhez, és a boldog élethez vezető útnak.4

Legyen az erény életünk egyik szegletköve! 5

2
Ha felülemelkedünk a világ szennyén és 

erkölcstelenségén, akkor nagyobb boldogságot, 
biztonságot és belső békét élvezünk.

Ahogy szétnézünk a világban, úgy tűnik, hogy az erkölcsösséget 
szinte mindenütt félredobták. A régi normák áthágása mindennapos-
sá vált. Egyik tanulmány a másik után mutatja ki, hogy az időtálló 
elveket figyelmen kívül hagyják. Az önfegyelem feledésbe merült, 
és elterjedté vált az élvezetek hajhászása.

Mi azonban, kedves barátaim, nem fogadhatjuk el azt, ami a 
világban megszokottá vált! Ennek az egyháznak a tagjaiként a ti 
mércétek sokkal magasabb, és nagyobb követelményeket támaszt. 
A Sinai hegyéről szóló hangként jelenti ki: Ne adjátok át magatokat 
a bűnös élvezeteknek! Kordában kell tartanotok vágyaitokat! 6

Pál korinthoszi szentekhez címzett szavai ma is ugyanúgy vonat-
koznak ránk, mint azokra, akiknek írta. Azt mondta:

„Nem tudjátok- é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten 
Lelke lakozik bennetek?

Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. 
Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1 Korinthusbe-
liek 3:16–17).7

Timótheusnak pedig azt tanácsolta Pál: „tenmagadat tisztán tartsd” 
(1 Tim. 5:22).

Ezek egyszerű szavak, azonban módfelett fontosak. Pál tulaj-
donképpen azt mondja itt, hogy maradjatok távol azoktól a dol-
goktól, melyek lerombolnak és lelkileg elpusztítanak benneteket. 
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Maradjatok távol a tisztátalan gondolatokat és tisztátalan beszédet 
kiváltó tévéműsoroktól. Maradjatok távol a gonosz gondolatokat 
kiváltó videóktól. Ezek nem segítenek nektek, csak ártanak. Marad-
jatok távol a szövegükben és tartalmukban mocskos és erkölcstelen 
könyvektől és folyóiratoktól. Tartsátok tisztán magatokat! 8

A házasságot Isten rendelte el, a férfi és nő közötti házassá-
got. Terve szerint ezen intézmény keretében jönnek gyermekek 
a világra. A nemi kapcsolatok minden más körülmények között 
véteknek számítanak, és teljesen eltérnek Jézus Krisztus evangé-
liumának tanításaitól.9

Hiszünk a házasságkötés előtti erkölcsösségben és a házasság 
utáni teljes hűségben. Ebben minden benne is van. Ez a boldog 
élethez vezető út. Ez a megelégedettséghez vezető út. Békét hoz a 
szívbe, és békét hoz az otthonba.10

Egyetlen családnak sem lehet békessége, egyetlen élet sem lehet 
mentes a viszontagságok viharaitól, ha az adott család és az adott 
otthon nem az erkölcsösség, a hűség és a kölcsönös tisztelet alapja-
ira épül. Nem lehet békesség ott, ahol nincs bizalom; és nem lehet 
szabadság ott, ahol nincs hűség. Az erkölcstelenség mocsarából nem 
kel fel a szeretet melengető napsugara.11

a nemi erkölcsösség „a boldog élethez vezető út”.



1 8 .  f e J e z e t

258

Szerintem minden gyermeknek részesülnie kellene annak áldá-
sában, hogy olyan otthonba születik, ahol a gyermeket várják, gon-
dozzák, szeretik, és annak áldásában, hogy olyan apja és anyja van, 
akik hűségesek egymáshoz és a gyermekeikhez. […] Álljatok ellen 
szilárdan a világ fortélyainak! Akik szórakozási formáinkat kitalálják 
és a rendelkezésünkre álló irodalom nagy részét elénk tárják, mást 
szeretnének elhitetni veletek. Évszázadok összegyűlt bölcsessége 
világosan és biztosan állapítja meg azt, hogy csak azok tapasztalhat-
nak meg nagyobb boldogságot, nagyobb biztonságot, nagyobb belső 
békét, és mélyebbről fakadó szeretetet, akik a házasság előtti erény 
és a házasságon belüli teljes hűség időtálló mércéi szerint élnek.12

A szenny, az erkölcstelenség és a bonyodalmak világban élünk. 
Emelkedjetek felül ezeken, húzzátok ki magatokat, hagyjátok 
magatok mögött a világot, és viselkedjetek úgy, ahogy azt az Úr 
elvárja tőletek! 13

3
A pornográfia függőséget és pusztulást okoz, 

de mi felül tudunk emelkedni rajta.

Meglehetősen vonakodva bár, de olyan témáról fogok beszél-
ni, melyről már korábban is szóltam. Alma szavainak szellemében 
teszem ezt, aki ezt mondta: „…ez az én [dicső]ségem, hogy talán 
eszköz lehetek Isten kezében, hogy néhány lélek eljusson a bűn-
bánathoz” (Alma 29:9).

[…]  A pornográfiáról beszélek, annak minden megnyilvánulási 
formájáról. […] Ez ördögi. Teljességgel ellentmond az evangélium 
lelkiségének, az Isten dolgairól való személyes bizonyságnak…

…mindenki, aki részt vesz ebben, áldozattá válik. A gyermekeket 
kihasználják, és életük súlyos károsodást szenved. A fiatalok elméjét 
hamis elgondolások ferdítik el. A folyamatos kitettség olyan függő-
séghez vezet, melyből szinte lehetetlen kitörni. …oly sokan …egy-
szerűen nem tudják békén hagyni. Energiájukat és érdeklődésüket 
felemészti e durva és közönséges dolgok keresésének zsákutcája.

Azzal mentegetőznek, hogy nehéz elkerülni, hogy csupán kar-
nyújtásnyira van, hogy nincs menekvés előle.
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Tegyük fel, hogy vihar tombol, süvít a szél, és hó kavarog körü-
löttetek! Nem tudjátok ugyan megállítani, de megfelelően fel tud-
tok öltözni, és menedéket tudtok keresni, hogy a vihar ne legyen 
rátok hatással.

Hasonlóképp, bár az internet tele van ilyen erkölcstelen anyaggal, 
attól még nektek nem kell megnéznetek. Visszavonulhattok abba a 
menedékbe, melyet az evangélium és annak a tisztaságról, erényről 
és tiszta életről szóló tanításai nyújtanak.

Tudom, hogy szókimondóan és egyenesen beszélek. Azért teszem, 
mert az internet még szélesebb körben hozzáférhetővé tette a por-
nográfiát, azon túl, ami beszerezhető DVD- n és videón, a televízión 
keresztül és az újságárusoknál. Olyan fantáziálgatáshoz vezet, mely 
lerombolja az önbecsülést. Tiltott kapcsolatokhoz vezet, sőt gyakran 
betegségekhez és erőszakos bűntettekhez is.14

Szörnyű kísértések világában éltek. A pornográfia – erkölcstelen 
szennyével – rémisztő, mindent elsodró áradatként söpör végig a 
földön. Méreg. Ne nézzétek, ne olvassátok! Elpusztít benneteket, 
ha mégis így tesztek. Megfoszt az önbecsülésetektől. Megrabolja az 
élet szépségei iránti érzéketeket. Szétrombol benneteket, és leránt a 
gonosz gondolatok – sőt cselekedetek – mocsarába. Tartózkodjatok 
tőle! Őrizkedjetek tőle, mint valami ragályos kórtól, mert éppoly 
halálos. Legyetek erényesek gondolatban és tettben! 15

Oly sok szenny, bujaság és pornográfia van ebben a világban. 
Utolsó napi szentekként felül kell emelkednünk ezen, és szilárdan 
ellene kell állnunk. Nem engedhetitek meg magatoknak, hogy elme-
rüljetek benne. Egyszerűen nem engedhetitek meg magatoknak, 
hogy elmerüljetek benne. Zárjátok le előtte a szíveteket! A dohány-
záshoz hasonlóan ez is függőséget okoz, és elpusztítja mindazokat, 
akik kísérletezgetnek vele. „Gondolataidat… díszítse szüntelenül az 
erény” [T&Sz 121:45].16
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4
Fegyelemmel és erőfeszítéssel kordában tudjuk 

tartani a gondolatainkat és a tetteinket.

Tartsátok tisztán az elméteket, és akkor jobban irányításotok alá 
tudjátok vonni a testeteket. A régiek megmondták, hogy az ember 
olyan, ahogyan a szívében gondolkozik (lásd Péld. 23:7). A tisztátalan 
gondolatok tisztátalan cselekedetekhez vezetnek.17

Amikor kísértéssel találjuk magunkat szembe, a gonosz gondolato-
kat felválthatjuk [a Szabadítónkról] és tanításairól való gondolatokkal. 
Ő azt mondta: „És ha szemetek egyedül az én dicsőségemre tekint, 
akkor egész testetek eltelik világossággal, és nem lesz bennetek sötét-
ség; és az a test, amely világossággal van eltelve, minden dolgot felfog.

Szenteljétek meg hát magatokat, hogy elmétek egyedül Istenre 
tekintsen, és el fognak jönni azok a napok, amikor meglátjátok őt; 
mert ő félrehúzza nektek arca elől a fátylat” (T&Sz 88:67–68).18

Jézus parancsolatot adott rá, hogy a gondolatainkat és a tetteinket 
is tartsuk irányításunk alatt. Azt  mondta: „valaki asszonyra tekint 
gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szí-
vében” (Máté 5:28). […]

Az elme általi irányításnak erősebbnek kell lennie a test fizikai 
étvágyánál és vágyainál. Ha a gondolatainkat teljes összhangba hoz-
zuk a kinyilatkoztatott igazsággal, akkor a tetteink helyénvalókká 
válnak. […] Fegyelemmel és erőfeszítéssel mindannyian képesek 
vagyunk rá, hogy kordában tartsuk a gondolatainkat és a tetteinket. 
Ez részét képezi a lelki, fizikai és érzelmi érettséget eredményező 
folyamatnak. […]

Mindenhol arra kérjük az embereket, hogy éljenek Alkotónk 
tanításai szerint, és emelkedjenek felül azokon a testi csábításokon, 
melyek gyakran erkölcsi vétket követő tragédiába torkollnak.19
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5
Akik erkölcstelen viselkedésbe keveredtek, 

azok megbocsátást nyerhetnek és felül 
tudnak emelkedni a múltjukon.

Nem szeretnék negatív lenni. Természetemnél fogva derűlátó 
vagyok. De az ilyen ügyekben [mint a pornográfia és az erkölcste-
lenség] realista vagyok. Ha ilyen dolgokba keveredtünk, itt az idő 
a változásra! Legyen ez elhatározásunk órája! Forduljunk meg és 
térjünk jobb útra! 20

Ha azon veszitek észre magatokat, hogy a körülmények nyo-
mására elkezdtetek megcsúszni, akkor fegyelmezzétek magatokat! 
Álljatok meg, mielőtt még túl késő lenne! Örökké hálásak lesztek 
azért, hogy így tettetek.

Legyetek hűek magatokhoz és a bennetek rejlő legjobb 
énetekhez! 21

…hadd biztosítsalak benneteket arról, hogy ha hibát követtetek 
el, ha bármiféle erkölcstelen viselkedésbe keveredtetek, akkor nincs 
minden veszve! Valószínűleg ott lebeg majd ennek a hibának az 
emléke, a tett azonban megbocsátható, és ha bűnbánatot gyakorol-
tok, akkor a múlton felülemelkedve olyan életet tudtok élni, amelyet 
teljes mértékben elfogad az Úr. Ő megígérte, hogy megbocsátja a 
bűneiteket és többé nem emlékszik rájuk, se nem hozza fel ellenetek 
(lásd T&Sz 58:42).

[Az egyházi vezetők segíthetnek] nektek a nehézségeitekben. 
Minden gonoszságot magatok mögött hagyhattok, amihez közötök 
volt. Megújult reménnyel és elfogadással mehettek előre egy sokkal 
jobb életmód felé.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy van „valós indok az erényre” 

(1. szakasz). Mit mondanál valakinek, aki azzal érvel, hogy nincs 
valós indok az erényre?

• Miért a nemi erkölcsösség „a boldog élethez vezető út”? Miért van 
az, hogy a nemi erkölcsösség „békét hoz a szívbe, és békét hoz 
az otthonba”? (Lásd 1. és 2. szakasz.)
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• Hinckley elnök azt mondta: „Utolsó napi szentekként felül kell 
emelkednünk [a pornográfián], és szilárdan ellene kell állnunk” (3. 
szakasz) Mit tehetünk azért, hogy felülemelkedjünk rajta? Hogyan 
segíthetünk másoknak felülemelkedni rajta? Szerinted mit jelent 
szilárdan ellene állni?

• Hinckley elnök 4. szakaszban található tanácsait olvasva mit tudsz 
meg gondolataid kordában tartásáról? Milyen gyakorlati dolgokat 
tehetünk azért, hogy tisztán tartsuk a gondolatainkat?

Kapcsolódó szentírások
Zsoltárok 24:3–4; Máté 5:27–28; Filippibeliek 4:6–8; Jákób 3:2; 

T&Sz 46:31–33; 59:6; Hittételek 1:13

Tanulmányi segédlet
Amikor olvasol, „húzz alá és jelölj meg szavakat vagy kifejezéseket, 

amelyek különböző gondolatokat különböztetnek meg egyetlen 
[szakaszon] belül. […] A lapszélekre írj olyan szentírás- utalásokat, 
amelyek világossá teszik a tanult részt” (Prédikáljátok evangéliu
momat! [2008]. 23.).
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1 9 .  F E J E Z E T

Papsági vezetés Jézus 
Krisztus egyházában

„Az Úr őrködik e munka felett. Ez az Ő királysága. 
Nem vagyunk olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. 
Nem vagyunk olyanok, mint a vezér nélküli sereg.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley elnök így emlékezett vissza: „Az első fel-
adatom az egyházban, az első általam viselt hivatal az volt, hogy 
tanácsosa voltam a diakónus kvórumunk felett elnöklő fiúnak. Jó 
püspökünk behívott és beszélgetett velem erről az elhívásról. Bor-
zasztóan lenyűgözött. Aggódtam és nyugtalan voltam. Természe-
temnél fogva – akár hiszitek, akár nem – félénk, visszahúzódó fiú 
voltam, és szerintem ez az elhívás, hogy tanácsosként szolgáljak a 
diakónusok kvórumában, éppen annyira nyugtalanított engem a 
korom és a tapasztalataim függvényében, amennyire a jelen felada-
tom nyugtalanít a mostani korom és tapasztalataim függvényében.” 1

Hinckley elnöknek 1961- ben is hasonló érzései voltak, amikor 
elhívást kapott, hogy szolgáljon a Tizenkét Apostol Kvóruma tagja-
ként. Apostolként mondott első általános konferenciai beszédében 
azt mondta:

„Úgy vélem, némileg érzékelem ennek a feladatnak a terhét, 
hogy az Úr Jézus Krisztus tanújaként álljak egy olyan világ előtt, 
mely vonakodik elfogadni Őt. »Ámulok, hogy Jézusunk mily nagyon 
szeretett.« Lenyűgöz az Úr prófétájának belém vetett bizalma, és a 
fivéreim által irányomban megnyilvánuló szeretet. […] Erőért imád-
kozom; segítségért imádkozom; az engedelmességhez szükséges 
hitért és akaratért imádkozom.” 2

1995. április 1- jén Hinckley elnök egy általános konferencia 
papsági ülésszakán szólalt fel először, miután az egyház tagjai 
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az első elnökség, 1995. gordon B. Hinckley elnök 
(középen); thomas s. monson elnök, első tanácsos (balra); 

és James e. faust elnök, második tanácsos (jobbra)
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prófétájukként és elnökükként támogatták őt. Az ezt megelőző 14 
évben az egyház három elnöke mellett is szolgált tanácsosként. 
Ismételten bizonyságot tett isteni elhívásukról, és arra buzdította 
az utolsó napi szenteket, hogy kövessék a tanácsaikat. Most, hogy 
ő került ebbe a tisztségbe, éppúgy érezte, mennyire függ az Úrtól, 
ahogyan egykor diakónusként vagy újonnan elhívott apostolként. 
Sőt, még inkább tudatosult benne, mennyire szüksége van az Úr 
támogatást nyújtó erejére. Azt mondta:

„A ma reggeli ünnepélyes gyülekezetben felemelt kezetek kifeje-
zésre juttatta, hogy bizalmatokkal, hitetekkel és imáitokkal támogatni 
akartok és kívántok minket, akik fivéreitek és szolgáitok vagyunk. 
Mély hálát érzek ennek kifejezésre juttatásáért. Mindannyiótoknak 
köszönöm. Biztosítalak benneteket arról, amit már tudtok, hogy az Úr 
munkájában senki nem áhítozik semmilyen hivatalra. Amint azt az Úr 
megmondta a tanítványainak: »Nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket« ( János 15:16). Erre 
a hivatalra senki nem törekszik. A kiválasztás joga az Úrnál van. Ő az, 
aki élet és halál ura. Az Ő hatalmában áll elhívni. Az Ő hatalmában áll 
elvenni. Az Ő hatalmában áll megtartani. Mindez az Ő kezében van.

Nem tudom, hogy az Ő hatalmas tervében miért kap helyet olyan 
valaki, mint én. Azonban rám szállt ez a palást, és most fivéreim 
és nővéreim szolgálatában újra Mesterem munkájának szentelem a 
teljes megmaradt erőmet, időmet, tehetségemet és életemet. Ismé-
telten köszönöm nektek …mindazt, amit ma tettetek. Imám lényege 
az, hogy érdemes legyek rá. Remélem, hogy ti is megemlékeztek 
rólam az imáitokban.” 3

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Az Úr az egyház minden egyes elnökét azután hívja 
el, hogy próbára tette, finomította és kicsiszolta őt.

Heber J. Grant óta dolgozom együtt az egyház elnökeivel. […] 
Mindegyikük tanácsosait ismertem, valamint a Tizenkettek Tanácsát 
is ezen elnökök igazgatási évei alatt. Ezek a férfiak mindannyian 
emberek voltak. Voltak emberi jellemvonásaik, és talán néha embe-
ri gyengeségeik is. Azonban mindezeken túl és mindezek felett, 
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mindegyikük életében megnyilvánult Isten mindent felülmúló hatása 
és sugalmazása. Akik elnökök voltak, azok nagyon is valós értelem-
ben próféták is voltak. Személyes tanúja voltam a kinyilatkoztatás 
rajtuk lévő lelkének. Mindegyikük azt követően jött az elnökségbe, 
hogy éveken át tapasztalatokat gyűjtött a Tizenkettek Tanácsának 
tagjaként és más feladatkörökben. Az Úr mindegyiküket finomította 
és kicsiszolta, engedte, hogy megismerjék a csüggedést és a kudar-
cot, a betegséget és esetenként a mély bánatot. Mindez részévé vált 
egy nagyszerű finomítási folyamatnak, és ennek a folyamatnak a 
hatása csodálatosan felszínre került az életükben.

Kedves barátaim az evangéliumban, ez Isten munkája! Ez az Ő 
egyháza, és az Ő Szeretett Fiának az egyháza, akinek a nevét viseli. 
Isten soha nem fogja megengedni, hogy szélhámos álljon az élén. 
Ő nevezi meg a prófétáit, sugalmazást és útmutatást ad nekik.4

Némelyek aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az egyház elnö-
ke valószínűleg mindig viszonylag idős ember lesz, amire én azt 
felelem: „Mily nagy áldás is ez!” […] Nem kell fiatalosnak lennie. 
Most is vannak és ezután is lesznek fiatalabb férfiak, akik a szolgá-
lat munkáját végezve bejárják a földet. Ő az elnöklő főpap, a szent 
papság összes kulcsának letéteményese, az Istentől népéhez érkező 
kinyilatkoztatás hangja. […]

Van számomra valami rendkívül megnyugtató annak tudatában, 
hogy… olyan elnökünk lesz, aki fegyelmezett és iskolázott, kipróbált 
és próbára tétetett, akinek a szolgálat kohója nemesítette a munka 
iránti hűségét és a feddhetetlenségét, akinek kiforrt hite van, és aki 
sok éven át igyekezett már egyre közelebb kerülni Istenhez.5

Azt mondom, hogy …hálás vagyok azért, hogy próféta vezet 
minket ezekben az utolsó napokban. Hűséget fogadok neki, akit az 
Úr elhívott és felkent. Fogadom, hogy rendíthetetlenül fenn fogom 
tartani őt és odafigyelek a tanításaira. Azt mondtam, …hogy ha van 
prófétánk, akkor mindenünk van. Ha nincs prófétánk, akkor sem-
mink sincs. Van prófétánk. Ezen egyház megalapítása óta mindig 
is voltak prófétáink. Soha nem fogunk próféta nélkül maradni, ha 
érdemesen élünk a prófétára.
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Az Úr őrködik e munka felett. Ez az Ő királysága. Nem vagyunk 
olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Nem vagyunk olyanok, mint 
a vezér nélküli sereg.6

2
Amikor meghal az egyház elnöke, a rangidős 

apostol lesz a következő elnök.

A felhatalmazás átmenete [az egyház új elnökére], melyben már 
számos alkalommal részt vettem, gyönyörű a maga egyszerűségében. 
Megmutatja, hogy az Úr hogyan tesz meg dolgokat. A próféta az Ő 
eljárásának megfelelően választ ki valakit, aki a Tizenkét Apostol 
Tanácsának tagja lesz. Az illető nem maga választja ezt saját karrierjé-
nek. Úgy kap elhívást, akárcsak az apostolok Jézus idejében, akiknek 
azt mondta az Úr: „Nem ti választottatok engem, hanem én választot-
talak titeket, és én rendeltelek titeket” ( János 15:16). Telnek- múlnak 
az évek. Megedződik és fegyelmet tanul hivatala kötelességeiben. 
Apostoli elhívását teljesítve bejárja a földet. A felkészülés hosszú 
folyamata ez, melynek során megismeri az utolsó napi szenteket, 
bárhol legyenek is, és ők is megismerik őt. Az Úr próbára teszi a 
szívét és megnézi, milyen fából faragták. Az események természetes 
folyásának köszönhetően üresedések támadnak ebben a tanácsban, 
és új kinevezésekre kerül sor. Mindezek során valakiből rangidős 
apostol lesz. Rejtve ugyan, de ott van nála, akárcsak társainál a fivé-
rek közt a papság összes kulcsa, mert elrendeléskor mindegyikük 
megkapja. Azonban ezen kulcsok használatának felhatalmazása az 
egyház elnökére korlátozódik. [A próféta] eltávoztával ez a felha-
talmazás a rangidős apostolnál lép működésbe, akit ezt követően a 
Tizenkettek Tanácsában szolgáló társai kineveznek, elválasztanak 
és elrendelnek, hogy próféta és elnök legyen.

Nincs korteskedés. Nincs kampány. Csak az isteni terv csendes és 
egyszerű működése van, mely sugalmazott és jól bevált vezetést ad.

Tanúja, személyes tanúja voltam ennek a csodálatos folyamatnak. 
Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy az Úr az, aki [kiválasztja 
a prófétát].7

Amikor [Howard W.] Hunter elnök elhunyt, feloszlott az Első 
Elnökség. Monson elnök és én, akik tanácsosaiként szolgáltunk, 
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elfoglaltuk helyünket a Tizenkettek Kvórumában, mely az egyház 
elnöklő hatósága lett.

[…] Az összes élő, elrendelt apostol a böjt és az ima lelkületében 
összegyűlt a templom felső termében, ahol elénekeltünk egy szent 
himnuszt és együtt imádkoztunk. Vettünk az úrvacsora szentségei-
ből, megújítva e jelképes, szent szertartásban a szövetségeinket és 
kapcsolatunkat Ővele, aki a mi isteni Megváltónk.

Ezután sor került az elnökség újjászervezésére, annak példájára, 
melyet elmúlt nemzedékek kialakítottak.

Nem volt kampányolás, viszály, hivatali becsvágy. Csendes volt, 
békés, egyszerű és szent. Oly módon került rá sor, ahogyan azt maga 
az Úr meghatározta.8

3
Az Úr megadta egyháza abban az esetben történő 

irányításának alapelveit és eljárásmódjait, 
ha az elnök nem teljesen munkaképes.

Hinckley elnök a következő megállapítást tette 1992 ben, amikor 
első tanácsosként szolgált az Első Elnökségben: Az egyház feje az Úr 
Jézus Krisztus. Ez az Ő egyháza. Azonban itt a földön a prófétánk áll 
az élén. A próféták Istentől kapott elhívással felruházott férfiak. Ezen 
elhívás isteni természete ellenére emberekről van szó. Ki vannak 
téve a halandóság gondjainak.

Szeretjük, tiszteljük, becsüljük Ezra Taft Benson elnököt, napjaink 
prófétáját, és figyelünk rá. Nagyszerű és tehetséges vezető ő, olyan 
ember, akinek erről a munkáról bizonyságot tevő hangja az egész 
világra elhallatszott. Ő viseli a ma a földön lévő összes papsági kul-
csot. Azonban olyan korba ért, ahol sok mindent nem tud megtenni 
azon dolgokból, amelyeket egykor megtett. Ez nem vesz el az ő 
prófétai elhívásából, azonban korlátozza a fizikai tevékenységeit.9

Hinckley elnök a következő megállapítást tette 1994 ben, ami
kor első tanácsosként szolgált az Első Elnökségben: Természetesen 
egyházszerte mindenki nagyon szeretné tudni, hogy van az elnök. 
Benson elnök most már a kilencvenötödik évében jár. […] Idős 
korából és betegségeiből adódóan sokat szenved, és mostanában 
nem tudja ellátni a szent hivatalából adódó összes fontos feladatát. 
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Ez a helyzet azonban nem példa nélküli. Korábban is voltak már 
olyan elnökei az egyháznak, akik életük utolsó hónapjaiban vagy 
éveiben betegek voltak vagy nem tudtak teljes körűen eleget tenni a 
feladataiknak. Lehetséges, hogy ez a jövőben is elő fog még fordulni.

Az alapelvek és eljárásmódok, melyeket az Úr felállított egyháza 
irányítására, minden lehetséges körülménnyel számolnak. Fontos…, 
hogy ne legyenek kétségek vagy aggályok az egyház irányítását és 
a prófétai ajándékok gyakorlását illetően, ideértve az egyház ügyei 
és programjai intézéséhez szükséges sugalmazáshoz és kinyilatkoz-
tatáshoz való jogot, amikor az elnök netán megbetegszik vagy nem 
képes teljes körűen eleget tenni feladatainak.

Az Első Elnökségnek és a Tizenkét Apostol Tanácsának, akiket 
elhívtak és elrendeltek a papság kulcsainak viselésére, felhatalma-
zása és felelőssége az egyház irányítása, szertartásainak igazgatása, 
tanának kifejtése, továbbá eljárásainak megalapozása és fenntartása. 
Minden apostollá elrendelt és a Tizenkettek Kvórumának tagja-
ként támogatott férfit prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként 

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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támogatnak. Elődeihez hasonlóan Benson elnök is rangidős apostol 
volt akkor, amikor elhívást kapott, hogy az egyház elnöke legyen. 
Tanácsosai a Tizenkettek Tanácsából kerültek ki. Ennélfogva az Első 
Elnökség és a Tizenkettek Tanácsa minden egyes tagja megkapta a 
szent papsággal járó kulcsokat, jogokat és felhatalmazást.

A Tan és a szövetségekből idézek:

„A melkisédeki papságból három elnöklő főpap, akiket a testület 
választ ki, akiket erre a hivatalra kijelölnek és elrendelnek, és akiket 
fenntart az egyház bizalma, hite és imája – ők alkotják az Egyház 
Elnökségének kvórumát” (T&Sz 107:22).

Amikor az elnök beteg vagy nem képes teljes mértékben ellátni 
hivatalának minden kötelezettségét, akkor a két tanácsosa alkotja az 
Első Elnökség Kvórumát. Ők viszik tovább az elnökség napi mun-
káját. Kivételes körülmények közepette, amikor csupán egyikőjük 
képes ellátni feladatát, ő cselekedhet az elnökség hivatalának felha-
talmazásával, ahogyan azt a Tan és a szövetségek 102. szakaszának 
10–11. versei meghatározzák. […]

Az Első Elnökségben lévő tanácsosok viszik tovább e hivatal 
megszokott munkáját. Azonban minden fő irányelvet, eljárást, prog-
ramot vagy tant az Első Elnökség és a Tizenkettek együttesen vesz-
nek fontolóra, alaposan és imádságos lélekkel. Összeül ez a két 
kvórum, az Első Elnökség kvóruma és a Tizenkettek Kvóruma, és 
mindenki teljesen szabadon, minden lényegi kérdésben kifejezésre 
juttathatja a gondolatait.

És most megint az Úr szavait idézem: „És minden döntés, amelyet 
e kvórumok bármelyike hoz, annak egybehangzó hangjával tör-
ténjen; vagyis az adott kvórumban minden egyes tag értsen egyet 
annak döntéseivel ahhoz, hogy döntéseiknek egymáshoz képest 
ugyanolyan ereje vagy érvénye legyen” (T&Sz 107:27). […]

Értse meg mindenki, hogy Jézus Krisztus áll ennek az egyháznak 
az élén, mely az Ő szent nevét viseli. Ő őrködik felette. Ő mutatja 
meg az utat. Atyjának jobb keze felől állva Ő irányítja ezt a munkát. 
Ő rendelkezik annak kiváltságával, hatalmával és lehetőségével, 
hogy saját módján embereket hívjon el magas és szent hivatalokba, 
és saját akarata szerint felmentse őket azzal, hogy hazahívja őket. 
Ő az, aki az élet és a halál Ura. Nem aggódom amiatt, hogy milyen 
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körülmények közepette találjuk magunkat. Az Ő akaratának megnyil-
vánulásaként fogadom el ezeket a körülményeket. Hasonlóképpen 
fogadom azt a felelősséget, hogy fivéreimmel együtt munkálkodva, a 
felajánlás, a szeretet, az alázat, a kötelesség és a hűség lelkületében 
minden tőlünk telhetőt megtegyünk e szent munka továbbviteléért.10

4
Az apostolok Krisztus nevének különleges 

tanúi az egész világon.

A szent apostolságba elrendelve, és …a Tizenkettek Tanácsának 
tagjaként elválasztva, [az apostolokkal szemben] elvárás az, hogy 
elsősorban a szolgálat munkájának szenteljék magukat. Életükben 
minden egyéb megfontolás elé helyezik azt a felelősségüket, hogy 
Krisztus nevének különleges tanúiként álljanak az egész világon. […]

Akárcsak mi mindannyian, ők is emberek. Vannak erősségeik és 
vannak gyengeségeik. Azonban ettől kezdve egész életük során, 
amennyiben hithűek maradnak, elsősorban azzal kell foglalkozniuk, 
hogy Isten munkáját előremozdítsák a földön. Az Atya gyermeke-
inek jólétével kell foglalkozniuk, legyenek ezek a gyermekek az 
egyházon belül vagy az egyházon kívül. Minden tőlük telhetőt meg 
kell tenniük azért, hogy vigasztalást nyújtsanak a gyászolóknak, 
erőt adjanak a gyengéknek, buzdítást a botladozóknak, barátságot 
a társtalanoknak, táplálékot a nélkülözőknek, áldást a betegeknek, 
és tanúságot tegyenek, nem csupán hitből, hanem biztos tudásból 
eredőt, Isten Fiáról, Barátjukról és Mesterükről, akinek a szolgái. […]

Tanúságomat teszem az ő testvériségükről, odaadásukról, hitük-
ről, iparkodásukról, és óriási szolgálatukról Isten királyságának 
előremozdításában.11

5
Az Első Elnökség és a Tizenkettek 

kinyilatkoztatásra és teljes összhangra 
törekednek, mielőtt döntéseket hoznának.

Az Első Elnökség és a Tizenkettek tanácskozásából addig nem 
születik döntés, míg minden érintett teljes mértékben egyet nem ért 
azzal. A dolgok fontolóra vételének kezdetén talán vannak még véle-
ménykülönbségek. Ez várható is. Ezek a férfiak más- más háttérrel 
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rendelkeznek. Olyan férfiakról van szó, akiknek saját gondolataik 
vannak. Azonban mielőtt végső döntés születne, egységbe forr az 
elméjük és a hangjuk.

Erre lehet számítani, ha követjük az Úr kinyilatkoztatott szavát 
[lásd T&Sz 107:27, 30–31]. […]

[Amikor] a Tizenkettek Tanácsa tagjaként szolgáltam, és …mióta 
az Első Elnökségben szolgálok, soha nem került sor fontos lépésre 
ezen eljárás követése nélkül. […] Ez a folyamat, mely során mindenki 
elmondja, hogy mit gondol, az elképzelések és elgondolások meg-
szűrését és megrostálását eredményezi. Azonban soha nem láttam 
komoly viszályt vagy személyes ellenségeskedést a Fivéreim között. 
Inkább valami csodás és figyelemre méltó dolgot figyeltem meg: A 
Szent Lélek irányt szabó hatása és a kinyilatkoztatás hatalma alatt 
addig közelítettek egymáshoz az eltérő nézetek, míg teljes nem lett 
az összhang és az egyetértés. […]

Nem ismerek semmi más olyan irányító testületet, melyről ez 
elmondható lenne.12

6
A cövekelnök sugalmazás által kap elhívást 

arra, hogy püspökök tanácsadójaként és 
az emberek vezetőjeként szolgáljon.

A cövek elnöke az a tisztségviselő, akit kinyilatkoztatás hív el arra, 
hogy az egyházközségek püspökei és az egyház általános felhatal-
mazottjai között álljon. Ez egy nagyon fontos feladatkör. Általános 
felhatalmazottak képzik, ő pedig a püspököknek nyújt képzést. […]

A cövekelnök a püspökök tanácsadójaként szolgál. Minden püs-
pök tudja, hogy ha komoly problémát kell megoldania, akkor azon-
nal rendelkezésére áll valaki, akihez elmehet, hogy megossza terhét 
és tanácsokat kapjon.

Második biztonsági hálóként szolgál abban a döntésben, hogy 
ki érdemes arra, hogy elmenjen az Úr házába. […] Az elnök annak 
eldöntésében is második szűrőként szerepel, hogy ki érdemes arra, 
hogy elmenjen és a missziós munkában képviselje az egyházat. 
Ő is interjút készít a jelentkezővel, és csak akkor írja alá az aján-
lást, ha meggyőződik az illető érdemességéről. Hasonlóképpen, 
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felhatalmazást kapott a misszióba elhívottak elválasztására és fel-
mentések átadására a szolgálat befejezésekor.

És ami a legfontosabb, ő a fő fegyelmezési tisztségviselő a 
cövekben. […] Ő viseli annak rendkívül súlyos felelősségét, hogy 
meggyőződjön a cövekben tanított tanok tisztán és makulátlanul tar-
tásáról. Kötelessége meggyőződni arról, hogy nem tanítanak hamis 
tanokat, és nem kerül sor hamis szokások bevezetésére. Ha egy 
melkisédekipapság- viselő, vagy bárki más bizonyos körülmények 
között kilóg a sorból, akkor tanácsokat kell adnia neki, és ha az 
illető kitart az adott szokás mellett, akkor az elnöknek kötelessége 
cselekedni. Behívja a vétkest, hogy jelenjen meg egy fegyelmi tanács 
előtt, ahol intézkedéseket tehetnek, és próbaidőt szabhatnak ki, 
felfüggeszthetik a jogait, vagy kizárhatják az illetőt az egyházból.

Ez nagyon terhes, kellemetlen feladat, de az elnöknek félelem 
és részrehajlás nélkül kell szembenéznie ezzel. Mindez a Lélek irá-
nyításával összhangban történik, amint azt a Tan és a szövetségek 
102. szakasza leírja.

Ezt követően aztán mindent meg kell tennie azért, hogy együtt 
dolgozzon vele és idővel visszahozza azt, akit megfegyelmeztek.

Mindezek és még sokkal több is a feladatai részét képezi. Ebből 
pedig az következik, hogy saját életének példaként kell állnia 
népe előtt. […]

Mivel ennyire bízunk [a cövekelnökökben], arra buzdítjuk a helyi 
egyháztagokat, hogy ne az általános felhatalmazottakat keressék, ami-
kor tanácsokra és áldásra vágynak. Cövekelnökük ugyanazon sugal-
mazás értelmében kapott elhívást, mint az általános felhatalmazottak.13

7
A püspökök a nyáj pásztorai.

Az [egyház] növekedhet, taglétszámát illetően sokasodhat, és ez 
minden bizonnyal így is lesz. Az evangéliumot minden nemzethez, 
nemzetséghez, nyelvhez és néphez el kell vinni. A belátható jövőben 
nem fordulhat elő megtorpanás, amikor ne nyújtanánk ki kezünket, 
ne haladnánk előre, ne építenénk és bővítenénk Siont világszerte. 
Azonban mindezzel együtt egy bölcs és törődő püspöknek vagy 
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gyülekezeti elnöknek folyamatosan bensőséges pásztori viszonyt 
kell fenntartani minden egyes taggal. Ők a nyáj pásztorai, az ő fela-
datuk gondoskodni viszonylag kis számú emberről, hogy senki ne 
felejtődjön el, maradjon figyelmen kívül vagy legyen elhanyagolva. 
Jézus volt az igaz pásztor, aki egyesével felkarolta az elesetteket, és 
személyre szabott áldásokat adott nekik.14

Az egyház püspökei… egy nagyon valós értelemben Izráel pász-
torai. Mindenki [az egyházban] felelősséggel tartozik valamely püs-
pöknek vagy gyülekezeti elnöknek. Óriási terhet cipelnek, és én 
most felszólítok minden egyháztagot, hogy tegye meg a tőle telhető 
legtöbbet azért, hogy könnyítsen a püspökök és gyülekezeti elnö-
kök terhein.

Imádkoznunk kell értük. Segítségre van szükségük, hogy elbírják 
nehéz terheiket. Több támogatást nyújthatunk számukra, és enyhít-
hetünk a tőlük való függésünkön. Minden lehetséges tekintetben 
segítséget nyújthatunk nekik. Köszönetet mondhatunk mindazért, 
amit értünk tesznek. Rövid időn belül kimerülhetnek az általunk 
rájuk hárított terhektől.

[A püspökök] mindannyian olyan férfiak, akiket a prófétálás és a 
kinyilatkoztatás lelke által hívtak, és kézrátétellel választottak és ren-
deltek el.  Mindegyikük viseli egyházközsége elnökségének kulcsait. 
Mindegyikük főpap, egyházközsége elnöklő főpapja. Mindegyik 
hatalmas sáfári felelősséggel bír. Mindegyikük népe atyjaként szolgál.

Egyikük sem kap pénzt szolgálataiért. Egyik püspök sem kap 
fizetséget az egyháztól a püspökként végzett munkájáért.

A püspök felé támasztott követelmények ma is ugyanazok, mint 
Pál napjaiban, amikor Timótheusnak írt [lásd 1 Timótheus 3:2–6]. […]

Titushoz írt levelében Pál hozzáteszi, hogy „a püspök feddhetetlen 
legyen, mint Isten sáfára;…

A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy 
inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellen-
kezőket” (Titus 1:7, 9).

Ezek a szavak találóan írják le, milyen egy püspök Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában.15
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Arra buzdítom az egyház népét, bárhol legyetek is, hogy amikor 
problémákkal szembesültök, először próbáljátok meg ti magatok 
megoldani ezeket. Gondoljátok át őket, tanulmányozzátok a ren-
delkezésetekre álló lehetőségeket, imádkozzatok róluk, tekintsetek 
az Úrra, hogy útmutatást kapjatok. Ha ti magatok nem tudjátok 
elrendezni őket, akkor beszéljetek a püspökötökkel vagy gyülekezeti 
elnökötökkel. Isten embere ő, aki a szent papság felhatalmazása 
által kapott elhívást, hogy a nyáj pásztora legyen.16

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért van szükségünk élő prófétákra? Mi tesz rád mély benyomást 

az Úr „finomítási” folyamatával kapcsolatban, midőn felkészíti és 
elhívja az egyház elnökét? (Lásd 1. szakasz.)

• Milyen benyomásaid vannak, ha áttekinted, mit mondott Hinckley 
elnök az egyház új elnöke kiválasztásának módjáról? (Lásd 2. sza-
kasz.) Miért fontos tudni, hogy az elnök kiválasztására „isteni terv” 
alapján kerül sor, „mely sugalmazott és jól bevált vezetést ad”?

• Milyen alapelveket és eljárásmódokat adott meg az Úr az egyház 
irányítására abban az esetben, ha az elnök nem tudja teljes mér-
tékben ellátni minden kötelezettségét? (Lásd 3. szakasz.)

• Hogyan mutatják ki az utolsó napi apostolok, hogy Isten minden 
gyermekével törődnek, „legyenek ezek a gyermekek az egyhá-
zon belül vagy az egyházon kívül”? (Lásd 4. szakasz.) Hogyan 
tükrözik ezt a törődést a mostanában elhangzott konferenciai 
beszédek? Neked hogyan váltak már javadra az élő próféták és 
apostolok tanításai?

• Tanulmányozd Hinckley elnök tanításait arról, hogy mi módon 
hoz döntéseket az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma (lásd 
5. szakasz). Mit tanulhatunk abból, ahogyan ők döntésre jutnak? 
Hogyan alkalmazhatjuk ezeket az alapelveket a családunkban és 
az egyházban?

• A 6. és a 7. szakaszt átnézve mit tudsz meg a cövekelnök és a 
püspök elhívásáról? Hogyan tudjuk jobban támogatni az egyházi 
vezetőinket?
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Társként fordulni a más 
hitet vallók felé

„Nyújtsuk ki kezünket, hogy segítsünk a 
jóakaratú férfiaknak és nőknek, legyenek 
bármilyen vallásúak és éljenek bárhol!”

Gordon B. Hinckley életéből

1995 novemberében vallási vezetőknek tartott konferencián felszó-
lalva Gordon B. Hinckley elnök azt mondta:

„Különböznek egymástól a tanbéli meggyőződéseink. Elisme-
rem, hogy vannak hittudományi nézetkülönbségeink, de szerintem 
mindannyian ugyanazt gondoljuk a világban és a társadalmunkban 
lévő gonoszságról és gondokról, valamint ama nagy felelősségünk-
ről és lehetőségünkről, hogy egységesen kiálljunk a közösségi és 
magán élet azon értékei mellett, melyek az erény és az erkölcsösség, 
a férfiak és nők Isten gyermekeként való tisztelete, a kapcsolata-
inkban oly fontos udvariasság és előzékenység, és a család, mint a 
társadalom Isten által elrendelt alapegységének megőrzése jellemez.

[…] Mindannyiunk szívében ott él a vágy a szegények megsegí-
tésére, az elesettek felemelésére, és arra, hogy vigaszt, reményt és 
segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik valamiért bajban vannak 
és gyötrődnek.

Felismerjük a társadalom sebei begyógyításának és annak szüksé-
gességét, hogy derűlátással és hittel váltsuk fel napjaink borúlátását. 
Fel kell ismernünk, hogy nincs helye köztünk a vádaskodásnak és a 
bírálatnak. Befolyásunkat a dühös és gyűlölködő érvek hangjának 
elcsitítására kell használnunk.

[…] Erőnk a választás szabadságában rejlik. Még a sokszínű-
ségünkben is erő van. Azonban még nagyobb erő lakozik abban 
az Istentől kapott megbízásunkban, mely szerint munkálkodjunk 
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Hinckley elnök arra buzdított minket, hogy „jó közösségi ügyekben” 
csatlakozzunk azokhoz, akik nem a mi hitünkből valók.
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Isten minden fiának és leányának felemelésén és megáldásán, etni-
kai vagy nemzeti hovatartozásuktól és egyéb különbözőségeiktől 
függetlenül. […]

Áldjon meg az Úr mindannyiunkat azzal, hogy együttesen eltá-
volítsuk szívünkből és kiűzzük társadalmunkból a gyűlölet, a vak-
buzgóság, a fajgyűlölet és egyéb megosztó szavak és tettek minden 
elemét. Nem lehet köztünk helye aljas megjegyzéseknek, faji mocs-
kolódásnak, gyűlölködő jelzőknek, rosszhiszemű szóbeszédnek, 
vagy komisz és ádáz pletykák terjesztésének.

Isten áldjon meg mindannyiunkat azzal a békességgel, mely Őtőle 
ered! Áldjon meg minket hálás szívvel és annak szándékával, hogy 
egymás iránti tisztelettel közeledjünk egymáshoz, erőfeszítéseinket 
egyesítve azon közösségek megáldására, melyekben van szeren-
csénk élni.” 1

Egy évvel ennek az üzenetnek az elhangzása után Hinckley elnök 
világi vezetők egy csoportjához szólt. Kis csoport volt ez, mindössze 
nagyjából 30 ember, azonban nagyon befolyásos emberekből állt: 
elnökökből, főszerkesztőkből, producerekből és az Amerikai Egye-
sült Államok fő hírcsatornáit képviselő tudósítókból. „Kellemes, 
időnként humoros beszélgetést” folytatva áttekintést adott „az egy-
ház nemzetközi működéséről, annak misszionáriusi, emberbaráti 
és oktatási törekvéseiről, majd pedig felajánlotta, hogy válaszol a 
kérdéseikre. […] Minden kérdést nyíltan, habozás vagy annak kínos 
voltára tett bármilyen megjegyzés nélkül válaszolt meg.” A jelenlévők 
kifejezésre juttatták, hogy némileg csodálkoznak a nyíltságán, mire 
ő azt felelte, hogy csupán a szent templomi szertartások részleteiről 
nem hajlandó beszélgetni velük. „Minden más előtt tárva- nyitva az 
ajtó” – mondta.

A kérdések és válaszok szakasz egy pontján Mike Wallace, a 60 
Minutes (60 perc) elnevezésű televíziós műsor vezető riportere 
azt mondta, hogy szeretne különleges riportot készíteni Hinckley 
elnökkel. Hinckley elnök vett egy mély lélegzetet, majd így felelt: 
„Köszönöm. Élek a lehetőséggel.” 2

Hinckley elnök később elismerte, hogy volt benne némi aggoda-
lom azzal kapcsolatban, hogy interjút készítsen vele Mike Wallace, 
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a keménységéről híres riporter. Elmagyarázta, hogy aggodalmai 
ellenére miért egyezett bele az interjúba:

„Úgy éreztem, lehetőséget ad arra, hogy milliók elé tárjuk kul-
túránk és üzenetünk valós vetületeit. Úgy döntöttem, hogy jobb 
nekifeszülnünk a lehetőség heves szelének, mintsem összehúzni 
magunkat és semmit nem tenni.” 3

A terjedelmes interjú a következő párbeszédet is magában foglalta:

Mike Wallace: „Hogyan tekint a nem mormonokra?”

Hinckley elnök: „Szeretettel és tisztelettel. Van sok nem mormon 
barátom. Tisztelem őket. A legnagyobb megbecsüléssel tekintek rájuk.”

Mike Wallace: „Annak ellenére, hogy ők igazából még nem látták 
meg a fényt?”

Hinckley elnök: „Igen. Bárkinek, aki nem tartozik ehhez az 
egyházhoz, azt mondom, hogy elismerjük mindazt az erényt és 
jót, amivel rendelkezel. Hozd magaddal, és nézzük meg, hogy ki 
tudjuk- e egészíteni!” 4

Mire az interjú elkészítésének folyamata véget ért, Hinckley elnök 
és Mike Wallace barátok lettek. Mike Wallace azt mondta Hinckley 
elnökről, hogy „barátságos, előzékeny, rendes ember és derűlátó 
vezető”, aki „teljes mértékben megérdemli azt a szinte egyetemes 
csodálatot, melyben része van”.5

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Ha nem feledjük, hogy mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk, akkor még inkább felkaroljuk 

és megsegítjük azokat, akik köztünk vannak.

Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon válto-
zatos világban élünk. A földön élő emberek mindannyian Atyánk 
gyermekei, akik sok és különböző vallásos meggyőződéshez tar-
toznak. Toleranciát, megbecsülést és tiszteletet kell kifejlesztenünk 
egymás iránt.6

Egyetlen országban sem kellene összetűzésnek lennie különböző 
csoportok között, bármilyenek legyenek is. Tanítsuk az emberek 
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otthonaiban, hogy mindannyian Isten, a mi Mennyei Atyánk gyer-
mekei vagyunk, és amilyen biztos ez az atyai mivolt, olyan biztosan 
lehet – és kell is hogy legyen –  testvériség.7

Ha folyamatos valóságként szem előtt tartanánk isteni örökségünk 
e felfogását Isten atyai mivoltáról és az emberek testvériségéről, 
akkor egy kicsit elnézőbbek lennénk, egy kicsit kedvesebbek, egy 
kicsit jobban igyekeznénk felemelni és támogatni azokat, akikkel 
együtt vagyunk. Kevésbé lennénk hajlamosak lealacsonyodni azok-
hoz a dolgokhoz, amelyek nyilvánvalóan nem illenek hozzánk. Isten 
gyermekei vagyunk, és szeretjük Őt. Viselkedjünk egy kicsit jobban 
ennek megfelelően! 8

2
Viseltessünk tisztelettel, megbecsüléssel és barátsággal 

azokkal szemben, akik nem a mi hitünkből valók!

„Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk 
parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden 
embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, 
ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak” (Hittételek 1:11).

Mily fontos is ez – hogy bár hiszünk Isten saját tanunk szerinti 
hódolatában, ne váljunk pökhendivé, önelégültté vagy gőgössé, 
hanem adjuk meg másoknak is annak kiváltságát, hogy saját kíván-
ságuk szerint hódoljanak. A világ gondjainak nagy része vallások 
közötti viszályokból ered. Boldogan mondhatom, hogy le tudok ülni 
beszélgetni a katolikus barátaimmal, és le tudok ülni beszélgetni a 
protestáns barátaimmal. A védelmükre kelnék, amint ezt az egyház 
már tette is, és tenni is fogja, megvédve őket ebben a világban.9

Esedezem népünknek, bárhol éljenek is, hogy tanúsítsanak tisz-
teletet és megbecsülést azokkal szemben, akik nem a hitünkből 
valók. Nagy szükség van az udvariasságra és a kölcsönös tiszteletre 
azok között, akik más hitet és elveket vallanak. Nekünk nem szabad 
semmilyen tan vagy etnikai felsőbbrendűség harcos párthíveinek 
lennünk. Változatos világban élünk. Tiszteletteljesek lehetünk és 
kell is lennünk azokkal szemben, akiknek a tanításaival esetleg nem 
értünk egyet. Készen kell állnunk azok jogainak megvédésére, akik 
vakbuzgóság áldozatává válhatnak.
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Felhívom a figyelmet Joseph Smith 1843- ban elhangzott e meg-
kapó szavaira:

„Ha bebizonyosodott az, hogy hajlandó vagyok meghalni egy 
»mormonért«, bátran kijelentem a menny előtt, hogy ugyanígy kész 
vagyok meghalni egy presbiteriánus, egy baptista vagy bármely 
más felekezethez tartozó jó embernek a jogai védelmében; mert az 
a tantétel, amely az utolsó napi szentek jogait eltaposná, eltaposná 
a római katolikusok vagy bármely más felekezethez tartozók jogait 
is” (History of the Church, 5:498).10

Nem szabad klikkesednünk. Soha nem szabad szenteskedő hoz-
záállást felvennünk. Nem szabad önelégülteknek lennünk. Nagylel-
kűeknek, nyitottaknak és barátságosaknak kell lennünk. Meg tudjuk 
tartani a hitünket. Gyakorolhatjuk a vallásunkat. Becsben tarthatjuk 
saját hódolatunk mikéntjét anélkül, hogy másokat sértenénk. Meg-
ragadom ezt az alkalmat, hogy a tolerancia és a felebarátiság, a más 
hithez tartozók iránti barátság és szeretet lelkületéért esdekeljek.11

Nem szabad bántóvá válnunk, amikor tanbéli különbségekről 
beszélünk. Nincs helye a csípős beszédnek. Azonban soha nem 
adhatjuk fel vagy engedhetünk abból a tudásból, mely kinyilat-
koztatás által érkezett hozzánk, valamint kulcsok és felhatalmazás 
közvetlen átadásán keresztül azok kezéből, akik az ősi időkben 
rendelkeztek velük. Soha ne feledjük, hogy ez annak visszaállítása, 
melyet a világ Szabadítója alapított! […]

Tiszteletben tarthatunk más vallásokat, és így is kell tennünk. El 
kell ismernünk mindazt a jót, amit tesznek. Meg kell tanítanunk a 
gyermekeinknek, hogy legyenek toleránsak és barátságosak azokkal, 
akik nem a mi hitünkből valók.12

Nem árthatunk más egyházaknak. Nem bánthatunk más egyhá-
zakat. Nem vitázhatunk más egyházakkal. Nem érvelhetünk más 
egyházak ellen. A más hitet vallóknak csupán azt mondjuk, hogy 
„hozd el magaddal mindazt a jót, amivel rendelkezel, majd nézzük 
meg, hogy mit tudunk hozzáadni.” 13
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3
Együtt dolgozhatunk másokkal jó törekvésekben 

anélkül, hogy engednénk a tanunkból.

Tudunk és dolgozunk is együtt más vallásúakkal különböző válla-
lásokban, örök harcban a társadalom azon gonoszságaival szemben, 
melyek mindannyiunk számára oly fontos, becses értékeket veszé-
lyeztetnek. Ezek az emberek nem a mi hitünkből valók, de számos 
ügyben a barátaink, a szomszédaink és a munkatársaink. Örömmel 
adjuk hozzá erőnket az erőfeszítéseikhez.

De mindezekben nincs tanbeli engedmény. Nem kell és nem 
is szabad lennie a részünkről. Viszont van egyfajta társas viszony, 
ahogy együtt munkálkodunk.14

Ne feledjük, hogy hitünk szerint jóakaratúnak kell lennünk és 
minden emberrel jót kell cselekednünk. Meg vagyok győződve 
arról, hogy elég eredményesen meg tudjuk tanítani gyermeke-
inknek azt, hogy nem kell hitük elvesztésétől tartaniuk, amikor 
barátságosak és előzékenyek azokkal, akik nem fogadják el ennek 
az egyháznak a tanát. […] Vegyünk részt jó közösségi megmoz-
dulásokban! Előfordulhatnak olyan, komoly erkölcsi témákat fel-
vető helyzetek, amelyekben nem engedhetünk tantétel dolgában. 

„legyen kedvességünk a legmeggyőzőbb érv amellett, amiben hiszünk!”



2 0 .  f e J e z e t

284

Azonban ilyenkor is ellentmondhatunk udvariasan anélkül, hogy 
barátságtalanok lennénk. Elismerhetjük azok őszinteségét, akiknek 
az álláspontját nem tudjuk elfogadni. Beszélhetünk személyek 
helyett elvekről.

A közösség környezetét gazdagító megmozdulásokban, melyek 
annak minden polgárát meg kívánják áldani, lépjünk elő és legyünk 
segítőkészek! […]

Tanítsátok meg a jó polgári magatartás fontosságát azoknak, aki-
kért felelősek vagytok! Buzdítsátok őket részvételre, és ne feledjék, 
hogy a nyilvános eszmecserékben az érdemi érvelés csendes hangja 
meggyőzőbb a tiltakozás zajos, üvöltő hangjánál. Ilyen feladatokat 
elvállalva népünk meg fogja áldani a közösségét, a családját és az 
egyházat is.15

Soha nem szabad megadnunk magunkat a gonosz erőinek. Fenn 
tudjuk és fenn is kell tartanunk azokat a mércéket, melyekért az 
egyház már a megszervezése óta kiáll. Van jobb út a világ útjánál. 
Ha ez azt jelenti, hogy egyedül állunk majd ott, akkor is.

De nem leszünk egyedül. Biztos vagyok benne, hogy világszerte 
milliók gyötrődnek az őket körülvevő gonoszság láttán. Szeretik 
azt, ami erényes, jó és felemelő. Ők is fel fogják emelni a szavukat, 
és erejükkel hozzájárulnak azon értékek megőrzéséhez, amelyeket 
megéri fenntartani és ápolni.16

Imádkozzunk a jó erőiért! Nyújtsuk ki kezünket, hogy segítsünk 
a jóakaratú férfiaknak és nőknek, legyenek bármilyen vallásúak és 
éljenek bárhol! Álljunk ellen szilárdan a gonosznak, otthon és kül-
honban is. […] Legyünk jó hatással erre a világra – mindannyian! 17

4
Amikor szeretettel, tisztelettel és kedvesen 

bánunk másokkal, akkor megmutatjuk, hogy 
Jézus Krisztus igaz tanítványai vagyunk.

Egyedi küldetésünk teljesítése során a feltámadt Úrtól kapott 
megbízás értelmében dolgozunk, melyet ebben az utolsó, végső 
adományozási korszakban kaptunk Tőle. Ez az Ő egyedülálló és 
csodálatos ügye. Bizonyságot és tanúságot teszünk Őróla. Azonban 
nem kell ezt fennhéjázva és önelégülten tennünk.
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Péter szavaival élve „választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, megtartásra való nép” vagyunk. Miért? Hogy hirdethessük 
„Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világos-
ságára hívott el [minket]” (1 Pét. 2:9). […]

Legyünk igaz tanítványai Krisztusnak, tartsuk be az aranyszabályt, 
és cselekedjünk akképpen az emberekkel, amint akarjuk, hogy ők 
velünk cselekedjenek. Erősítsük meg a saját hitünket és gyerme-
keink hitét, miközben nagylelkűek vagyunk azokhoz, akik nem a 
mi hitünkből valók. A szeretet és a tisztelet az ellenségeskedésnek 
még a szikráját is kioltja. Legyen kedvességünk a legmeggyőzőbb 
érv amellett, amiben hiszünk! 18

Javasolni szeretném, hogy tegyünk szert segítőkész hozzáállásra 
azokkal szemben, akik nem közülünk valók, hogy buzdítsuk őket, 
és jóindulattal, kedvesen terelgessük őket olyan társaságba, ahol 
találkozhatnak az egyház nagyszerű programjaival.

Edwin Markham költeménye jut eszembe:

Kört rajzolt, melyből kirekesztett:
„Eretnek, lázadó, megvetett!”
De a Szeretet s én rászedtük:
Kört húztunk, melybe őt bevettük! 19

Semmiképp nem kell dicsekednünk [a vallásunkkal], és semmilyen 
szempontból nem kell pökhendinek lennünk. Ez pontosan annak a 
Krisztusnak a Lelkét tagadná meg, akiről igyekszünk példát venni. Ez 
a Lélek a szívben és a lélekben fejeződik ki, csendes és kérkedéstől 
mentes életvitelünkben.

Mindannyian láttunk már olyanokat, akiket szinte irigyelünk, mert 
olyan magatartást tanúsítanak, mely szavak nélkül is az evangélium 
viselkedésükbe beépített szépségéről árulkodik.

Beszélhetünk pár decibellel halkabban is. Adhatunk a gonosz-
ságért cserébe jót. Mosolyoghatunk akkor, amikor a harag esetleg 
sokkal könnyebb lenne. Gyakorolhatunk önuralmat és önfegyelmet, 
és figyelmen kívül hagyhatunk minden minket ért sérelmet.20

Valóban felfogjuk, megértjük, hogy milyen óriási jelentőség-
gel bír, amivel rendelkezünk? Ez az emberiség nemzedékeinek 
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összegzése, az emberként megélt tapasztalat teljes panorámájának 
utolsó fejezete.

Ez azonban nem tesz minket felsőbbrendűvé, inkább késztessen 
alázatra minket! Azt a könyörtelen felelősséget hárítja ránk, hogy 
annak a Mesternek Lelkével nyújtsuk ki törődő kezünket mások 
felé, aki azt tanította, hogy „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” 
(Máté 19:19). Ki kell vetnünk magunkból az önelégültséget és felül 
kell emelkednünk a kicsinyes önzésen. […]

Mi, ennek a nemzedéknek a tagjai aratjuk le mindazt, ami előt-
tünk történt. Nem elég az, ha csak tudják rólunk, hogy ennek az 
egyháznak a tagjai vagyunk. Komoly kötelesség hárul ránk. Nézzünk 
szembe ezzel, és lássunk munkához!

Krisztus igaz követőiként kell élnünk, jószívűen minden ember 
iránt, rosszért jót adva, példamutatással tanítva az Úr útjait, és elvé-
gezve azt a hatalmas szolgálatot, amit Ő jelölt ki a számunkra.21

A Utah állambeli Salt Lake Cityben található Konferenciaközpont 
felszentelési imájából: Mi, akik a Te egyházadhoz tartozunk, legyünk 
vendégszeretők és nagylelkűek. Tartsuk meg a minket megkülön-
böztető mércéket és szokásokat, és adjuk meg másoknak is annak 
kiváltságát, hogy hódoljanak annak, „ahol és aminek akarnak” [Hit-
tételek 1:11]. Áldj meg minket, hogy jó szomszédokként nyújthassuk 
ki kezünket, és mindenkivel szemben segítőkészek lehessünk. Hadd 
emeljük fel mindazok kezét és erősítsük meg mindazok térdét, akik 
elesettek [lásd T&Sz 81:5]. Éljünk együtt békességben, egymás iránti 
megbecsüléssel és tisztelettel.22
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Másokkal való kapcsolatainkban miért hasznos emlékeznünk arra, 

hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk? (Lásd 1. szakasz.) 
Hogyan tehetünk szert nagyobb megbecsülésre és tiszteletre 
mások iránt? Hogyan taníthatják meg a felnőttek a gyermekeknek 
mások megbecsülését és tiszteletét?

• Tekintsd át Hinckley elnök olyan emberekhez fűződő kapcsolata-
inkra vonatkozó tanácsait, akik nem a mi hitünkből valók (lásd 2. 
szakasz). Hogyan ismerhetjük fel, ha fennhéjázók vagy önelégültek 
vagyunk ezekben a kapcsolatainkban? Hogyan tanúsíthatunk több 
barátságot és szeretetet azok iránt, akik más hitelveket vallanak?

• Miért fontos, hogy az egyháztagok más emberekkel is együtt dol-
gozzanak jó ügyekben? (Lásd 3. szakasz.) Milyen példák vannak 
ilyen erőfeszítésekre? Hogyan fejthetünk ki nagyobb hatást jó 
irányban a közösségünkre?

• Mit tudhatunk meg Hinckley elnök 4. szakaszban található taní-
tásaiból a tanítványságról? Mit láttál, hogyan győzi le a szeretet 
és a tisztelet az ellenséges érzéseket? Miért a másokkal szem-
beni viselkedésünk „a legmeggyőzőbb érv amellett, amiben 
hiszünk”? Gondold át, milyen konkrét módjai lehetnek annak, 
hogy felkarolj másokat!

Kapcsolódó szentírások
Máté 7:12; Lukács 9:49–50; János 13:34–35; 1 János 4:7–8; T&Sz 

1:30; 123:12–14; Hittételek 1:13

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! [2006]. 19.).
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A misszionáriusi munka 
utolsó napi csodája

„Mindegyikőtöket arra biztatlak, hogy e munka 
iránti lelkesedéssel és mindent átívelő vággyal 
váljatok egy hatalmas sereggé, és segítsétek a 

misszionáriusokat …roppant nagy feladatukban.”

Gordon B. Hinckley életéből

Fiatal férfiként Gordon B. Hinckley hithű papságviselő volt, de 
nem számított rá, hogy teljes idejű missziós szolgálatára hívják. „A 
világtörténelem legmélyebb gazdasági válságának időszaka volt 
ez” – fejtette ki később. „A munkanélküliség [Salt Lake Cityben] 35 
százalék körül járt, és a munkanélküliek többsége férj és apa volt, 
mivel viszonylag kevés nő dolgozott a munkaerőpiacon. Ebben az 
időben nagyon kevés misszionáriust küldtek ki. […] Megkaptam az 
alapdiplomámat, és úgy terveztem, hogy megpróbálom a diploma 
utáni képzést. Ekkor jött oda hozzám a püspök egy számomra akkor 
meghökkentőnek tűnő javaslattal. Missziót emlegetett.” 1

Gordon elfogadta a püspök „meghökkentő” javaslatát, és 1933- 
ban elhívást kapott, hogy Angliában szolgáljon – azon mindössze 
525 misszionárius egyikeként, akik abban az évben elhívást kaptak.2 
Missziója alatt sok próbatétellel nézett szembe, azonban ez a szol-
gálat lehorgonyozta a hitét:

„A helyszínen a munka nem volt könnyű. Nehéz volt és lehango-
ló. Azonban csodálatos tapasztalatot jelentett. Visszatekintve látom, 
hogy valószínűleg önző fiatalemberként érkeztem Angliába. Mily 
nagy áldássá vált számomra az, hogy saját önző érdekeimet félre-
tettem az Úr munkájának előbbrevaló érdekeiért. […]
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„forduljunk a világ felé misszionáriusi szolgálatunkban, 
tanítván mindazokat, akik hajlandóak meghallgatni 

az evangélium visszaállításának üzenetét.”
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Mélységes hálát érzek annak a missziónak a tapasztalataiért. Meg-
érintette némelyek életét, akik az évek során méltányolták is ezt. 
Ez is fontos. Azonban soha nem aggódtam túlságosan az általam 
vagy más misszionáriusok által elvégzett keresztelések száma miatt. 
Megelégedettségem abból a biztos tudásból eredt, hogy megtettem, 
amit az Úr elvárt tőlem, és eszköz voltam kezében céljai eléréséhez. 
E tapasztalat során lényem legbensőjében rögzült az a meggyőződés 
és tudás, hogy ez bizony Isten igaz és élő munkája, mely egy prófétán 
keresztül állíttatott vissza mindazok megáldására, akik elfogadják 
azt és a tantételei szerint élnek.” 3

Hinckley elnök missziója végérvényesen elindította őt az Úr 
munkája mellett elkötelezett élet felé. Az egyház elnökeként vég-
zett szolgálata során bő másfél millió kilométert utazott, 70- nél 
több országban téve bizonyságot Jézus Krisztusról és az Ő vissza-
állított evangéliumáról.4

Hinckley elnök gyakran intézett felhívást az egyház tagjaihoz, 
hogy csatlakozzanak hozzá az evangélium megosztásában. Elnök-
sége alatt 400 ezernél több teljes idejű misszionárius válaszolt erre a 
felhívásra. Az ő szolgálatuk és az egyháztag misszionáriusok munkája 
segítségével három és fél milliónál több megtért keresztelkedett meg 
ebben az időszakban.5

Örök derűlátással, Hinckley elnök átfogó jövőképről beszélt 
annak vonatkozásában, hogy az Úr munkájának növekedése foly-
tatódni fog:

„Ha előre haladunk, soha nem veszítve szem elől a célunkat, 
soha nem beszélve rosszat senkiről, a nagyszerű tantételek szerint 
élve, amelyekről tudjuk, hogy igazak, ez az ügy előre fog gördülni 
méltósággal és hatalommal, hogy betöltse a földet. Az evangélium 
prédikálása előtt most még zárva lévő ajtók meg fognak nyílni.” 6

„A jövőbe vetett reményünk nagy, a hitünk pedig erős. Tudjuk, 
hogy még épp csak megkarcoltuk annak felületét, ami az előttünk 
álló években bekövetkezik. […] A továbbhaladásunk terhe óriási. A 
lehetőségünk azonban dicsőséges.” 7
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Gordon B. Hinckley tanításai
1

Forduljunk a világ felé misszionáriusi 
szolgálatunkban, tanítván mindazokat, akik 

hajlandóak meghallgatni minket.

Istentől kapott megbízatásunk az, hogy az evangéliumot min-
den nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez elvigyük. Azt 
az utasítást kaptuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében tanítsunk 
és kereszteljünk. A feltámadt Szabadító azt mondta: „Elmenvén e 
széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek” 
[Márk 16:15]. Az igazságért és a jóságért hatalmas és mindent elsöprő 
hadjáratot vívunk.8

Már az egyház megszervezése előtt is volt misszionáriusi munka. 
Azóta is folytatódik, a népünk által megélt számos időszak nehéz-
ségei ellenére. Határozzuk el magunkat mindannyian, hogy fele-
melkedünk egy új lehetőséghez, egy új felelősségérzethez, annak 
a kötelességnek az újbóli elfogadásához, hogy segítünk Mennyei 
Atyánknak ebben a dicsőséges munkában, mely szerte a földön vég-
hezviszi az Ő fiainak és leányainak halhatatlanságát és örök életét.9

Utolsó napi szentekként nyújtsuk ki kezünket azok felé, akik nem 
a mi hitünkön vannak. Soha ne viselkedjünk fennhéjázón vagy szen-
teskedő hozzáállással. Inkább tanúsítsunk irántuk szeretetet, tiszte-
letet és segítőkészséget. Nagyon félreértenek minket, és attól tartok, 
hogy ez nagyrészt saját magunknak köszönhető. Lehetünk tolerán-
sabbak, barátságosabbak, példamutatóbbak és jobb szomszédok, 
mint eddig voltunk. Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy bánjanak 
másokkal barátságosan, tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel. Ez 
sokkal jobb eredményhez vezet, mint a beképzeltség. […]

Forduljunk a világ felé misszionáriusi szolgálatunkban, tanítva 
mindazokat, akik hajlandóak meghallgatni az evangélium visszaál-
lításának üzenetét, félelem és ugyanakkor önteltség nélkül is szól-
va az első látomásról, bizonyságot téve a Mormon könyvéről és a 
papság visszaállításáról. Térdeljünk le, testvéreim, és imádkozzunk 
a lehetőségért, hogy elvihessük másokhoz az evangélium örömét.10

Bámulatos és csodálatos dolog, hogy ezreket érint meg a Szent 
Lélek csodája, hogy hisznek, elfogadják és egyháztagok lesznek. 
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Megkeresztelkednek. Életüket megérinti valami, ami örökre jó 
hatással van rá. Csodák történnek. A hit magja bekerül a szívük-
be. Növekszik, ahogy tanulnak. Tantételt tantételre fogadnak el, 
mígnem minden olyan csodálatos áldás az övék lesz, mely azo-
kat éri, akik hittel járnak itt, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházában.11

2
Segítenünk kell a teljes idejű misszionáriusoknak 

elhozni másokat az igazság ismeretéhez.

Dél- Amerikában találkoztam egy hölggyel, aki nemrég csatla-
kozott az egyházhoz. Az iránti hatalmas szeretettől vezérelve, ami-
re rálelt, lelkesen mesélt róla másoknak. A keresztelkedése óta 
eltelt mindössze hét hónapban már háromszáz ismerősét ajánlotta a 
misszionáriusoknak, hogy kifejthessék nekik az evangéliumot. Addig 
a pontig hatvanan csatlakoztak az egyházhoz. Azóta valószínűleg 
még többen is. A brazíliai São Paulóban találkoztam azzal a fiatal 
misszionáriussal, aki eredetileg megismertette vele az evangéliu-
mot. Ő is megtért volt, és jelentős pénzügyi áldozatot hozva ment 
misszióba azért, hogy az egyházat képviselje. A hölgy, akit említet-
tem, a negyvenharmadik volt azok között, akiknek addig segített 
az egyházba jönni. Ez a brazil fiatalember már száznál többször 
megsokszorozta magát – negyvenhárom általa megtérített ember, 
további hatvan az egyik megtért által, és továbbiak várhatóak a többi 
megtérten keresztül.12

Közülünk oly sokan tekintenek a misszionáriusi munkára úgy, 
mint egyszerű kopogtatásra. Mindenki, aki ismeri ezt a munkát, tudja, 
hogy van ennek jobb módja is. Az út az egyháztagokon át vezet. 
Valahányszor van egy olyan egyháztag, aki bemutat egy érdeklődőt, 
azonnal beindul egy támogatási rendszer. Az egyháztag bizonyságot 
tesz a munka igaz voltáról. Vágyik arra hogy az érdeklődő barátja 
boldog legyen. Izgalommal tölti el, amikor barátja továbblép az 
evangélium megismerésében.

Ugyan a teljes idejű misszionáriusok végzik a tulajdonképpeni 
tanítást, de az egyháztag, ahol csak lehet, segíti ezt azzal, hogy 
felkínálja otthonát e misszionáriusi szolgálat elvégzéséhez. Őszinte 
bizonyságot tesz a munka isteni eredetéről. Amikor a misszionáriusok 
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nincsenek a közelben, ő ott lesz, hogy megválaszolja a kérdéseket. 
Barátja lesz annak a megtértnek, aki nagy s gyakran nehéz válto-
zásnak néz elébe.

Az evangéliumban nincs semmi szégyellni való. Ez olyan valami, 
amire büszkék lehetünk. „Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyság-
tételét” – írta Pál Timótheusnak (2 Tim. 1:8). Mindenütt kínálkozik 
lehetőség az evangélium megosztására. […]

Az a folyamat, melynek során új emberek kerülnek az egyházba, 
nem csupán a misszionáriusok felelőssége. A misszionáriusok akkor 
járnak a legnagyobb sikerrel, amikor az egyháztagok olyan forrássá 
válnak, amelyek által új érdeklődőket találnak. […]

Mindegyik egyháztag szívében fejlesszük ki azt a felismerést, 
hogy ő maga is képes az igazság ismeretére vezetni másokat! Hadd 
dolgozzon ezen! Nagy buzgósággal imádkozzon erről! […]

…testvérek, hagyhatjuk, hogy a misszionáriusok egyedül próbál-
kozzanak, vagy segíthetünk nekik. Ha egyedül csinálják, akkor nap 
nap után kopogtatni fognak az ajtókon, és szerény lesz az aratás. 
Vagy egyháztagokként segíthetünk nekik az érdeklődők megtalá-
lásában és tanításában. […]

„mindenütt kínálkozik lehetőség az evangélium megosztására.”
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Minden cövekben alakuljon ki az a tudat, hogy van lehetőség 
olyan embereket találni, akik meg fogják hallgatni az evangéliumi 
üzenetet. Ebben a folyamatban nem szabad támadóan fellépni. 
Nem szabad önteltnek lenni. A leghatékonyabb magunkkal vitt 
röpirat saját életünk és példánk jósága lesz. És amint belekez-
dünk ebbe a szolgálatba, jobb lesz az életünk, mert még inkább 
oda fogunk figyelni arra, hogy ne tegyünk vagy mondjunk semmi 
olyat, ami esetleg gátolná azok fejlődését, akiket az igazság felé 
próbálunk vezetni. […]

Az egyház minden szintjén nagyobb lelkesedésre van szükség. 
Alkalmanként foglalkozzunk [a misszionáriusi munka témájával] az 
úrvacsorai gyűlésen! Heti gyűlésein beszélgessen erről a papság és 
a segítőegylet! A fiatal férfiak és fiatal nők is beszélgessenek erről 
és tervezzék meg, hogyan segíthetnek ebben az igen fontos mun-
kában. Még az Elemibe járó gyerekek is gondolják meg, hogyan 
segíthetnének! Sok szülő azért jött az egyházba, mert egy gyermek 
meghívást kapott az Elemibe. […]

Testvérek az egyházközségekben, a cövekekben, a kerületekben 
és a gyülekezetekben, mindegyikőtöket arra biztatlak, hogy e munka 
iránti lelkesedéssel és mindent átívelő vággyal váljatok egy hatalmas 
sereggé, és segítsétek a misszionáriusokat abban a roppant nagy 
feladatukban, hogy minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez 
és néphez elvigyék az evangéliumot. „A mező fehér, készen az 
aratásra” (T&Sz 4:4). Az Úr ezt ismételten kijelentette. Nem kellene 
szaván fognunk Őt? 13

A misszionáriusok nevében …könyörögve kérem a szenteket, hogy 
minden tőlük telhetőt megtéve ajánljanak nekik [olyan embereket], 
akiket taníthatnak. Boldogok lesztek, ha így tesztek. Boldogságot fog 
hozni az életetekbe mindenki, aki a ti erőfeszítéseiteknek köszönhe-
tően jön az egyházba. Ezt ígéretként mondom mindannyiótoknak.14



2 1 .  f e J e z e t

296

3
A teljes idejű misszionáriusi szolgálat tartós 
boldogságot hoz azoknak, akik szolgálnak.

Fel kell emelnünk az érdemesség és a követelmények szintjét 
mindazok esetében, akik az Úr Jézus Krisztus követeiként mennek 
a világba.15

A világnak ma szüksége van a tiszta bizonyság erejére. Szüksége 
van Jézus Krisztus evangéliumára, és a világ csak akkor hallhatja ezt 
az evangéliumot, ha vannak hírnökök, akik megtanítják.

Arra kérjük a szülőket, hogy már korán kezdjék el felkészíteni 
gyermekeiket [a misszionáriusi szolgálatra]. Ahol van családi ima, 
ahol vannak családi estek, ahol van szentírás- olvasás, ahol az apa 
és az anya tevékenyek az egyházban és lelkesedéssel beszélnek az 
egyházról és az evangéliumról, ott, az ilyen otthonokban a gyer-
mekek természetes módon magukba szívják annak vágyát, hogy 
tanítsák másoknak az evangéliumot. Az ilyen otthonokban általában 
hagyománya van a misszionáriusi munkának. Takarékszámlákat 
nyitnak már akkor, amikor még kicsik a gyerekek. A fiúk úgy nőnek 
fel, hogy természetes módon várják az elhívást, hogy az egyház 
misszionáriusaiként szolgálhassanak. A misszió éppúgy részét képezi 
a fiúk életútjának, mint a továbbtanulás.16

A misszionáriusi munka alapvetően papsági feladat. Ebből adó-
dóan a teher nagy részét a fiatal férfiaknak kell viselniük. Ez az ő 
felelősségük, az ő kötelezettségük.17

Kedves fiatal [férfiak], remélem, mindenki a misszionáriusi szol-
gálat felé tart. Nem ígérhetek nektek szórakozást. Nem ígérthetem, 
hogy könnyű és kényelmes lesz. Nem ígérhetem, hogy mentesek 
lesztek a csüggedéstől, félelemtől, olykor valóságos gyötrelmektől. 
Azt azonban megígérhetem nektek, hogy annyit fogtok fejlődni, mint 
egész életetekben ennyi idő alatt soha. Egyedülálló és csodálatos és 
maradandó boldogságot ígérhetek nektek. Megígérhetem, hogy át 
fogjátok értékelni az életeteket, új fontossági sorrendet állítotok fel, 
közelebb kerültök az Úrhoz, hogy az imádság valódi és csodálatos 
élménnyé válik, hogy hitben jártok majd az általatok véghezvitt jó 
dolgokból adódóan.18
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Szükség… van néhány fiatal nőre [a misszionáriusi szolgálatban]. 
Jelentős munkát végeznek. Bejutnak azokba az otthonokba, ahova 
az elderek nem. […]

A fiatal nőknek [azonban] nem szükséges úgy érezniük, hogy a 
fiatal férfiakhoz hasonló kötelezettségük van. Néhányan nagyon 
szeretnének majd misszióba menni. Ez esetben püspökükkel és 
persze szüleikkel kell megbeszélniük a dolgot. …azt mondom a 
nőtestvéreknek, hogy ugyanúgy tisztelni fognak titeket, ugyan-
olyan tevékenynek fogtok számítani; az egyház és az Úr szemé-
ben erőfeszítéseitek ugyanúgy el lesznek ismerve, akár elmentek 
misszióba, akár nem.19

Amellett, hogy szükség van fiatal elderekre és nővérekre, a misszió 
mezején egyre inkább házaspárokra is szükség van. Az idősebb 
házaspárok csodálatos munkát végeznek a missziókban. Sokkal 
többre van szükség belőlük. Különösen azokra van szükségünk, akik 
beszélnek idegen nyelveket. Érzékeny és figyelmes misszióelnökök 
irányítása alatt sokféle feladatkörben szolgálhatnak.

„a világnak ma… szüksége van Jézus Krisztus evangéliumára, és a világ csak 
akkor hallhatja ezt az evangéliumot, ha vannak hírnökök, akik megtanítják.”
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Egyre több olyan ember vonul nyugdíjba, aki még jó egész-
ségnek örvend és életerős, és sokukra óriási szükség van az Úr 
munkájában.20

Vannak nyugdíjas férfiak és nők, akik jelentőségteljes misszioná-
riusi minőségben szolgálnak ezen egyháznak világszerte. Számuk 
egyre nő. Oda mennek, ahová elhívják őket. Ott szolgálnak, ahol 
szükség van rájuk. Barátságokat kötnek, megosztják a tehetségei-
ket, lehetőségeket nyitnak meg azok előtt, akik soha nem fogják 
elfelejteni azokat a férfiakat és nőket, akik teljesen önzetlenül jöttek 
hozzájuk azért, hogy tanítsák őket és jót tegyenek. Nem kapnak 
pénzt. Saját költségükön mennek. Odaadásuk mértéke határtalan. 
Erőfeszítéseik gyümölcsei megszámlálhatatlanok.21

4
Ha megismertetünk valakit az evangéliummal, akkor az 

Úr Lelke segít áthidalni a köztünk lévő különbözőségeket.

Mivel [Isten gyermekeiként]  mindannyian ugyanazon szülőktől 
származunk, fogékonyak vagyunk ugyanarra az igazságra. Annak 
ténye, hogy valakinek egy kicsit más a bőrszíne, hogy egy kicsit 
másképp áll a szeme, hogy esetleg másfajta ruhát visel, egyáltalán 
nem teszi őt másmilyen egyénné. A férfiak és a nők világszerte 
alapvetően egyformán válaszolnak az azonos ingerekre. Melegedni 
szeretnének, ha fáznak, ugyanolyan fájdalmat éreznek, megtapasz-
talják a szomorúságot és ismerik az örömöt. […]

Ha a különbözőségek – a felebarátaink vagy más kultúrák között 
– gátaknak tűnnek az evangélium megosztása során, akkor a csendes 
udvariasság általában eltávolítja ezeket a gátakat. Bizonyságomat 
teszem arról, hogy ha az Úr parancsolatát betartva megismertetünk 
valakit az evangéliummal, akkor az Úr Lelke segít áthidalni a tanító és 
a tanított között lévő különbözőségeket. Az Úr világossá tette ennek 
folyamatát, amikor azt mondta: „Aki tehát [a Lélek által] prédikál, és 
aki [a Lélek által] fogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek, 
és együtt örvendeznek” (T&Sz 50:22).

Biztos vagyok benne, hogy az evangélium megosztására szólító 
elhívásunkban rendelkezésünkre álló leghatásosabb eszköz az Úr 
Lelke. Mindannyian láttuk már ezt másokban. És az Úr munkáját 
végezve magunkban is észleltük. Ilyen esetekben mintha hályog 
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hullna le a szemünkről, úgy tűnnek el a közöttünk és az általunk 
tanítottak között lévő felületes különbözőségek (lásd 2 Nefi 30:6). 
Olyan rokoni melegség és megértés alakul ki, melyet csodálattal 
szemlélünk. Tényleg értjük egymást, és szó szerint mindketten épü-
lünk és együtt örvendezünk.22

5
Hittel haladva előre az Úr meg fogja áldani az 
evangélium másokkal való megismertetésére 

irányuló erőfeszítéseinket.

Valóban bámulatos mű és csoda az, melyre vállalkoztunk. […] A 
menny Istene vitte véghez ezt az utolsó napi csodát, és amit eddig 
láttunk, az csupán ízelítő az ezután következő még nagyszerűbb 
dolgokból. Alázatos férfiak és nők, fiatalok és idősek fogják vég-
hezvinni a munkát.23

A munka sikerrel fog járni, mert az Úr ígérte meg ezt:

„És aki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok előtt járok 
majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben 
lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak” (T&Sz 84:88).

Istentől megkaptuk a megbízatásunkat, áldásokat is ígért nekünk, 
haladjuk hát előre hittel! Az Úr meg fogja áldani az erőfeszítéseinket, 
midőn így teszünk. Vegyük ki részünket az evangélium megosztásá-
ból azokkal, akik körülöttünk vannak, először példamutatás, aztán 
pedig sugalmazott tanítás formájában.

A kéz nélkül hegyből kivágott kő továbbgördül, mígnem az egész 
földet betölti (lásd Dán. 2). Tanúbizonyságot teszek nektek ennek 
igazságáról, és annak igazságáról, hogy mindannyian segíthetünk a 
körülményeinknek megfelelő módokon, ha Mennyei Atyánk útmu-
tatását és sugalmazását kérjük. Ez Isten munkája, melyet végzünk, 
és az Ő áldásával nem fogunk kudarcot vallani.24
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért félünk időnként megosztani az evangéliumot? Hogyan győz-

hetjük le ezt a félelmet és nyújthatjuk ki a kezünket mások felé? 
(Lásd 1. szakasz.) Te a misszionáriusi munka mely csodáinak 
voltál már tanúja?

• Miért van az, hogy „a misszionáriusok akkor járnak a legna-
gyobb sikerrel, amikor az egyháztagok olyan forrássá válnak, 
amelyek által új érdeklődőket találnak”? (Lásd 2. szakasz.) Még 
milyen módokon segíthetnek az egyháztagok a teljes idejű 
misszionáriusoknak?

• Miért vannak a teljes idejű misszionáriusok olyan nagy hatással 
azok életére, akiket szolgálnak? Hogyan segíthetnek a szülők 
gyermekeiknek felkészülni a teljes idejű misszió szolgálatára? 
(Lásd 3. szakasz.) Hogyan segíthetnek a családok az idősebb 
házaspároknak felkészülni a szolgálatra?

• Nézd át a 4. szakaszt. Milyen közös jellemvonásai vannak az 
embereknek? Hogyan hidalhatjuk át azokat a különbözőségeket, 
melyek látszólag gátat szabnak az evangélium megosztásának? 
Mit tapasztaltál, hogyan segít az Úr Lelke az embereknek a külön-
bözőségek áthidalásában?

• Hinckley elnök kihangsúlyozta, hogy az Úr meg fogja áldani az 
evangélium megosztására irányuló erőfeszítéseinket, ha hittel 
haladunk előre (lásd 5. szakasz). Hogyan növelheted az evangé-
lium megosztására irányuló vágyadat és hitedet?

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás 52:7; Máté 28:19–20; Alma 26:1–5; T&Sz 1:20–23; 4; 18:15–

16; 38:40–41

Tanítási segédlet
„Ne félj a csendtől! Az embereknek gyakran időre van szükségük, 

hogy elgondolkozzanak és megválaszoljanak egy kérdést, vagy kife-
jezzék, mit éreznek. Szünetet tarthatsz egy kérdés feltevése után, egy 
éppen megosztott [lelki] élmény után, vagy amikor valakinek nehéz 
kifejezni önmagát” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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„az Úr otthagyta a kilencvenkilencet, hogy megtalálja az elveszett bárányt.”
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Szeretettel közelíteni az új 
megtértekhez és a kevésbé 
tevékeny egyháztagokhoz

„Folyamatosan tudat[ában kell lennünk ama 
hatalmas kötelezettségünknek], hogy [legyünk] 
barátai azoknak, akik megtértként jönnek az 
egyházba, és [karoljuk] fel szeretettel azokat, 

akik …az inaktivitás homályába léptek.”

Gordon B. Hinckley életéből

Hinckley elnök az egyház elnökeként végzett szolgálata során 
végig hangsúlyozta annak fontosságát, hogy nyújtsuk ki a kezünk 
az új megtértek és azok felé, akik nem tevékenyek az egyházban. 
Sok példát hozott saját erre irányuló erőfeszítéseiből, és az egyik 
ilyen erőfeszítését szomorúan úgy nevezte: „az egyik kudarcom”. 
Ezt mondta róla:

„Míg misszionáriusként szolgáltam a Brit- szigeteken, társammal 
együtt tanítottunk egy fiatalembert, és örömömre szolgált megke-
resztelni őt. Iskolázott volt. Művelt. Szorgalmasan tanult. Nagyon 
büszke voltam erre a tehetséges fiatalemberre, aki az egyházba jött. 
Úgy éreztem, hogy ezekkel a képességekkel egy napon vezető lesz 
népünk között.

Éppen annak a nagy átállásnak a folyamatában volt, amikor valaki 
megtértből egyháztag lesz. A felmentésem előtti rövid időszakban 
lehetőségem nyílt rá, hogy összebarátkozzak vele. Aztán felmentet-
tek és hazatértem. Ő kapott valami apró feladatot a londoni gyü-
lekezetben. Egyáltalán nem tudta, mit várnak tőle. Elkövetett egy 
hibát. Olyan férfi állt annak az egységnek az élén, ahol szolgált, akit 
leginkább úgy tudnék jellemezni, hogy szeretetből kevés, bírálatból 
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sok szorult belé. Elég könyörtelen módon elővette a barátomat, aki 
elkövette ezt a kis hibát.

A fiatalember aznap este fájó szívvel, megbántva hagyta el bérelt 
termünket. […] Azt mondta magában: »Ha ilyenek ezek az emberek, 
akkor nem jövök vissza.«

Inaktivitásba sodródott. Évek teltek el. […] Amikor [megint] Angli-
ában jártam, kétségbeesettem próbáltam megtalálni. […] Hazajöttem, 
és végül, hosszú kutatás után, nyomára bukkantam.

Írtam neki. Válaszolt, de az evangéliumról nem tett említést.

Amikor legközelebb Londonban jártam, megint kerestem. Az 
elutazásom előtti napon rátaláltam. Felhívtam, és a metrómegállónál 
találkoztunk. Hirtelen átölelt, amint én is őt. Nagyon kevés időm volt, 
mert el kellett érnem a repülőmet, de véleményem szerint nagyon is 
egymás iránti megbecsüléssel beszélgettünk egy kicsit. Indulás előtt 
újra megölelt. Elhatároztam, hogy többé nem veszítem szem elől. […]

Teltek- múltak az évek. Megöregedtem, ahogy ő is. Nyugdíj-
ba vonult és Svájcba költözött. Amikor egyszer Svájcban jártam, 
mindent megtettem azért, hogy megtaláljam a faluját. A nap nagy 
részét együtt töltöttük: ő, a felesége, az én feleségem és jómagam. 
Nagyon jól éreztük magunkat, de nyilvánvaló volt, hogy már régen 
kihunyt benne a hit tüze. Bárhogy igyekeztem, nem találtam módot 
a felélesztésére. Folytattuk a levelezést. Küldtem neki könyveket, 
folyóiratokat, a Tabernákulum kórus zenéjét, és más dolgokat, 
amelyeket megköszönt.

Néhány hónappal ezelőtt hunyt el. Felesége levélben értesített 
erről. Azt írta: »Te voltál a valaha volt legjobb barátja.«

Levelét olvasva könnyekre fakadtam. Tudtam, hogy kudarcot 
vallottam. Talán ha ott lettem volna, hogy felemeljem, amikor elő-
ször kiütötték, akkor egészen mást hozott volna ki az életéből. 
Szerintem akkor tudtam volna segíteni neki. Úgy vélem, be tudtam 
volna kötözni a sebet, melyet ejtettek rajta. Csak egyvalami vigasztal: 
Megpróbáltam. Csak egyvalami bánt: Kudarcot vallottam.

A kihívás most minden eddiginél nagyobb, mivel a megtértek 
száma minden eddigi számot meghalad. […] Minden megtért értékes. 
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Minden megtért Isten fia vagy leánya. Minden megtért nagy és 
komoly felelősség.” 1

Hinckley elnök új megtértek és kevésbé tevékeny egyháztagok 
iránti aggodalma abból adódott, hogy látta, miként áldja meg az 
evangélium az emberek életét. Egy riporter egyszer azt kérdezte 
tőle: „Az egyház munkáját szemlélve ma mi okozza az ön számára 
a legnagyobb megelégedést?” Hinckley elnök így felelt:

„A legnagyobb megelégedést nyújtó élmény számomra az, hogy 
látom, mit ad az embereknek ez az evangélium. Új életszemléletet 
ad. Olyan távlatokat ad, melyeket azelőtt nem észleltek. A nemes 
és isteni dolgokra emeli a tekintetüket. Történik velük valami, amit 
csodálatos látni. Krisztusra tekintenek és életre kelnek.” 2

Gordon B. Hinckley tanításai
1

Nagy feladatunk az egyénnek szolgálni.

Az egyénekről kell gondoskodnunk. Krisztus mindig egyénekről 
beszélt. Egyénenként gyógyította meg a betegeket. Példázataiban 
egyénekről beszélt. Ez az egyház az egyénekkel törődik, függetlenül 
attól, milyen sokan vagyunk. Akár hatan, tízen, tizenketten vagy 
ötvenmillióan legyenek is, sosem szabad szem elől tévesztenünk 
azt a tényt, hogy az egyén a fontos.3

Hatalmas, világméretű közösség formálódik belőlünk. Azonban 
mindig az egyénnel kell törődnünk, róla kell gondoskodnunk. Ennek 
az egyháznak minden egyes tagja egyén: férfi vagy nő, fiú vagy 
lány. Az a mi nagy feladatunk, hogy emlékezzünk rájuk, „és Isten jó 
szavával” (Moró. 6:4) tápláljuk őket, hogy mindannyiuknak lehető-
sége legyen fejlődni, munkálkodni és tanulni az Úr munkája és útjai 
vonatkozásában, hogy egyikük se legyen híján az élet szükségletei-
nek, hogy a szegények ne nélkülözzenek, hogy minden egyháztag 
buzdítást, képzést és lehetőséget kapjon a halhatatlanság és az örök 
élet útján való továbbhaladásra. […]

Ez a munka az egyes emberekről szól, mindegyikük Isten fia vagy 
leánya. Amikor eredményekről van szó, számokat mondunk, de 
minden erőfeszítésünket az egyén fejlődésének kell szentelnünk.4
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Hangsúlyozni szeretném, hogy az egyház nettó növekedése 
nagyon pozitív és csodálatos. […] Minden okunk megvan rá, hogy 
bátorságot merítsünk ebből. Azonban tragédia minden olyan meg-
tért, akinek kihűl a hite. Komoly aggodalomra ad okot minden olyan 
egyháztag, aki inaktivitásba süllyed. Az Úr otthagyta a kilencvenki-
lencet, hogy megtalálja az elveszett bárányt. Annyira törődött azzal 
[az eggyel], hogy egyik nagyszerű tanításának témájává tette ezt 
[lásd Lukács 15:1–7]. Nem lazíthatunk. Folyamatosan tudatosítanunk 
kell az egyházi tisztségviselőkben és a tagságban azt a hatalmas 
kötelezettséget, hogy legyenek valós, szívélyes és csodálatos bará-
tai azoknak, akik megtértként jönnek az egyházba, és karolják fel 
szeretettel azokat, akik valamilyen okból az inaktivitás homályába 
léptek. Bőséges bizonyíték van arra, hogy képesek vagyunk rá, ha 
megvan hozzá az akarat.5

2
Minden megtért értékes, és nagy és komoly felelősség.

Mostanra úgy érzem, hogy az egyházban a legnagyobb tragédia 
azoknak az elveszítése, akik csatlakoznak az egyházhoz, majd elma-
radnak. Nagyon kevés kivételtől eltekintve ennek nem szükséges 
bekövetkeznie. Meg vagyok győződve róla, hogy akiket megke-
reszteltek a misszionáriusok, azok szinte mind megfelelő tanításban 
részesültek ahhoz, hogy elég tudásuk és bizonyságuk legyen a 
keresztelkedéshez. Azonban nem könnyű dolog megtenni az egy-
házhoz való csatlakozással járó átállást. Régi kötelékek elszakítását 
jelenti. Barátok elhagyását jelenti. Jelentheti becses hitelvek félreté-
telét. Megkövetelheti szokások megváltoztatását és vágyak elfojtását. 
Nagyon sok esetben magányosságot jelent, és akár az ismeretlentől 
való félelmet is. A megtértet életének ebben a nehéz időszakában 
táplálni és erősíteni kell. Hatalmas árat fizetett azért, hogy itt legyen 
az egyházban. A misszionáriusok hosszú erőfeszítései, szolgála-
tuk ára, a régi kapcsolatoktól való eltávolodás és a mindezzel járó 
megrázkódtatás szükségszerűvé teszi azt, hogy ezeket az értékes 
lelkeket örömmel fogadjuk, bátorítsuk, gyengeségükben segítsük, 
és feladatot adjunk nekik, melyben megerősödhetnek, biztassuk 
őket és megköszönjük nekik mindazt, amit tesznek.6
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Egyáltalán semmi értelme nincs a misszionáriusi munka vég-
zésének, ha nem tartjuk meg ennek az erőfeszítésnek a gyümöl-
cseit. E kettőnek elválaszthatatlannak kell lennie. Értékesek ezek 
a megtértek. […] Mindegyik megtért nagy és komoly felelősséget 
jelent. Teljes mértékben szükségszerű, hogy törődjünk azokkal, 
akik részünkké váltak. […]

A minap nagyon érdekes levelet kaptam. Egy asszony írta, aki 
egy éve csatlakozott az egyházhoz. Így szól a levél:

„Utam az egyházhoz páratlan volt és meglehetősen nagy kihívást 
jelentő. Ez az elmúlt év volt számomra a legnehezebb, melyet valaha 
is átéltem. A legnagyobb megelégedést nyújtó év is volt egyben. 
Új egyháztagként mindennap új kihívásokkal nézek szembe.” […]

Ez az asszony ezt állítja: „Az egyháztagok nem tudják, milyen új 
egyháztagnak lenni. Ezért szinte csaknem lehetetlen számukra, hogy 
tudják, miképpen támogassanak minket.”

„felkérek minden egyes egyháztagot, hogy nyújtsa ki kezét barátsággal 
és szeretettel azok felé, akik megtértként jönnek az egyházba.”
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Felszólítalak benneteket, testvéreim, hogy ha nem tudjátok, 
milyen ez, próbáljátok meg elképzelni! Lehet, hogy szörnyen magá-
nyos. Lehet, hogy kellemetlen. Lehet, hogy ijesztő. Mi, akik ebből az 
egyházból valók vagyunk, sokkal jobban különbözünk a világtól, 
mint amennyire azt hajlamosak vagyunk gondolni. Ez az asszony 
így folytatja:

„Amikor érdeklődőként az egyház tagjaivá válunk, meglepetten 
fedezzük fel, hogy egy teljesen új világba csöppentünk, egy olyan 
világba, amelynek megvannak a saját hagyományai, kultúrája és nyel-
ve. Felfedezzük, hogy egyetlen egy tájékoztatást nyújtó ember vagy 
hely sincs, ahova útmutatásért fordulhatnánk ebben az új világban 
való utazásunkhoz. Az út először izgalmas, még hibáink is mulat-
tatóak, aztán frusztrálóvá válnak, és végül a tehetetlenségnek ez az 
érzése haraggá változik. A frusztráció és harag e szintjén történik 
az, hogy elmegyünk. Visszamegyünk abba a világba, amelyből jöt-
tünk, ahol tudtuk, kik vagyunk, amelyben közreműködtünk, és ahol 
beszéltük a nyelvet.” 7

Vannak, akik csak megkeresztelkednek, nem válnak a közösség 
részévé, és két vagy három hónap múlva elköszönnek. Olyan fon-
tos, testvéreim, meggyőződnünk arról, hogy a [frissen megkeresz-
telt egyháztagok] megtérnek, hogy szívükben meggyőződés van e 
nagyszerű munkát illetően! Ez nem csupán fejben dől el. Szív is kell 
hozzá, s kell, hogy azt olyannyira megérintse a Szent Lélek, hogy 
tudják, ez a munka igaz, hogy Joseph Smith valóban Isten prófétája 
volt, hogy Isten él, hogy Jézus Krisztus él, és hogy Ők megjelentek 
az ifjú Joseph Smithnek, hogy a Mormon könyve igaz, és hogy a 
papság itt van minden ajándékával és áldásával. Nem tudom ezt 
eléggé hangsúlyozni.8

3
Minden megtértnek szüksége van barátságra, 

feladatra, és arra, hogy Isten jó szavával táplálják.

A megtértek állandóan növekvő száma miatt egyre nagyobb erőfe-
szítéseket kell tennünk, hogy támogassuk őket, midőn rátalálnak az 
útjukra. Mindegyiküknek három dologra van szüksége: egy barátra, 
egy feladatra és arra, hogy „Isten jó szavával táplálják” (Moró. 6:4). 
A mi kötelességünk és lehetőségünk e dolgok biztosítása.9
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Barátság

[A megtértek] az iránti lelkesedéssel jönnek az egyházba, amit 
találtak. Azon nyomban építenünk kell erre a lelkesedésre. […] 
Hallgassátok meg őket, mutassatok utat nekik, válaszoljátok meg a 
kérdéseiteket, és legyetek ott, hogy bármilyen körülmény közepette, 
bármilyen helyzetben segíthessetek. […] Felkérek minden egyes 
egyháztagot, hogy nyújtsa ki kezét barátsággal és szeretettel azok 
felé, akik megtértként jönnek az egyházba.10

Kötelezettségünk van azokkal szemben, akik megkeresztelkednek 
az egyházba. Nem hanyagolhatjuk el őket. Nem hagyhatjuk őket 
támasz nélkül. Segítségre van szükségük, miközben hozzászoknak 
ennek az egyháznak a szokásaihoz és kultúrájához. És ez a mi nagy-
szerű áldásunk és lehetőségünk, hogy megadjuk ezt a segítséget. 
[…] Egy szívélyes mosoly, egy barátságos kézfogás, egy biztató szó 
csodákat tesz.11

Karoljuk fel ezeket az embereket! Barátkozzunk össze velük! 
Legyünk kedvesek hozzájuk! Biztassuk őket! Gyarapítsuk a hitüket 
és ismereteiket ezen munka, az Úr munkája vonatkozásában! 12

Könyörögve kérlek titeket, …hogy karoljátok át azokat, akik az 
egyházba jönnek, legyetek a barátaik, éreztessétek velük, hogy 
szívesen látjátok őket, vidítsátok fel őket, és akkor csodálatos ered-
ményeket fogunk látni. Az Úr áldjon meg benneteket, hogy segít-
hessetek a megtértek megtartásának e nagyszerű folyamatában! 13

feladat

Ez az egyház elvár valamit az emberektől. Magas mércéi vannak. 
Szilárd tana van. Nagy szolgálatot vár el az emberektől. Nem csupán 
sodródnak tétlenül. Elvárjuk tőlük, hogy megtegyenek dolgokat. Az 
emberek reagálnak erre. Örömmel fogadják a szolgálat lehetőségét, 
s miközben ezt teszik, növekszik teherbírásuk, felfogóképességük 
és alkalmasságuk, hogy megtegyenek dolgokat, méghozzá jól.14

Adjatok [az új egyháztagoknak] valami tennivalót! Ha nem gya-
korolják a hitüket, akkor nem fog erősödni. A hit és a bizonyság is 
olyan, akárcsak a karizom. Ha használom az izmaimat és törődök 
velük, akkor megerősödnek. Ha felkötöm a karom és úgy is hagyom, 
elgyengül és hasznavehetetlen lesz – így van ez a bizonysággal is.
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Néhányan talán azt mondjátok, hogy még nem álltok készen a 
felelősségvállalásra. Azonban egyikünk sem állt készen rá, amikor 
az elhívást kaptuk. Ezt magamról is elmondhatom. Szerintetek én 
készen álltam erre a hatalmas és szent elhívásra? Úgy éreztem, ledönt 
a lábamról. Alkalmatlannak éreztem magam. Még mindig úgy érzem, 
hogy ledönt a lábamról. Még mindig alkalmatlannak érzem magam. 
De megpróbálok továbblépni, az Úr áldását kérve és az Ő akaratának 
megtételére törekedve, remélve és imádkozva azért, hogy szolgála-
tom elfogadható lesz Őelőtte. Az első feladatom ebben az egyházban 
az volt, hogy tizenkét évesen tanácsosa voltam a diakónusok kvó-
ruma elnökének. Nem éreztem magam alkalmasnak. Úgy éreztem, 
ledönt a lábamról. De hozzátok hasonlóan megpróbáltam, és aztán 
más feladatok is jöttek. Soha nem éreztem alkalmasnak magam, de 
mindig hálát éreztem, és azt, hogy meg akarom próbálni.15

Minden megtértnek, aki ebbe az egyházba jön, legyen azonnal 
feladata. Lehet egészen apró, de meg fogja változtatni az életét.16

Természetesen egy új megtért nem fog mindent tudni. Valószínű-
leg elkövet majd néhány hibát. Na és? Mindannyian követünk el 
hibákat. A tevékenységből származó fejlődés az, ami fontos.17

Hinckley elnök azt tanította, hogy az új egyháztagoknak 
lehetőséget kell kapniuk az egyházi szolgálatra.
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isten jó szavával táplálás

Úgy gondolom, …hogy ezeknek a megtérteknek bizonyságuk 
van az evangéliumról. Úgy gondolom, hogy hisznek az Úr Jézus 
Krisztusban, és tudatában vannak az Ő isteni valóságának. Úgy 
gondolom, hogy valóban megbánták a bűneiket, és elkötelezték 
magukat az Úr szolgálata mellett.

Moróni [azt mondja] azokról, akik már megkeresztelkedtek: „És 
miután elfogadták őket a keresztelésre, és munkálkodott rajtuk és 
megtisztította őket a Szentlélek hatalma; Krisztus egyházának népe 
közé számlálták őket; és felírták a nevüket, hogy emlékezzenek 
rájuk és Isten jó szavával táplálják őket, hogy a helyes úton tart-
sák őket, hogy folyamatosan éberek legyenek az imára, kizárólag 
Krisztus érdemeire támaszkodva, aki hitük szerzője és beteljesítője 
volt” (Moró. 6:4).

Akárcsak azokban a napokban, a megtértek ma is az egyház népe 
közé számláltatnak, „hogy emlékezzenek rájuk és Isten jó szavával 
táplálják őket, hogy a helyes úton tartsák őket, hogy folyamatosan 
éberek legyenek az imára.” […] Segítsünk nekik, midőn egyházta-
gokként megteszik első lépéseiket.18

Szükségszerű, hogy [minden új megtért] kapcsolatba kerüljön egy 
papsági kvórummal vagy a Segítőegylettel, a Fiatal Nőkkel vagy a 
Fiatal Férfiakkal, a Vasárnapi Iskolával vagy az Elemivel. Arra kell 
őt biztatni, hogy jöjjön el az úrvacsorai gyűlésre, és vegyen az úrva-
csorából, hogy megújítsa a kereszteléskor kötött szövetségeket.19

4
Mindent megnyerhettek és semmit sem veszítetek 

azzal, hogy visszatértek az egyházi tevékenységhez.

Ezrek vannak szerte a világon, …akik névleg tagjai ugyan az 
egyháznak, azonban elmentek, és most visszavágyik a szívük, ám 
nem tudják, hogyan jöjjenek vissza, és túl bátortalanok ahhoz, 
hogy megpróbálják. […]

Előttetek, fivéreim és nővéreim, akik fogtátok lelki örökségeteket 
és elmentetek, most pedig üresnek találjátok az életeteket, nyitva 
áll a visszatérés útja. […] Ha megteszitek a visszatéréshez vezető 
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első bátortalan lépést, akkor tárt karokra leltek, melyek üdvözölnek 
benneteket, és szívélyes barátokra, akik szívesen látnak.

Azt hiszem, tudom, hogy néhányan miért mentetek el. Megbántott 
valaki, aki tapintatlanul ártott nektek, és tetteit tévesen az egyház 
tetteiként értelmeztétek. Az is lehet, hogy elköltöztetek valahonnan, 
ahol ismertek benneteket, egy olyan helyre, ahol nagyrészt egyedül 
voltatok, és úgy nőttetek fel, hogy nem sokat tudtatok az egyházról.

Az is lehet, hogy olyan társaságba keveredtetek vagy olyan szo-
kásokat vettetek fel, melyeket összeegyeztethetetlennek véltek az 
egyháztagsággal. Az is lehet, hogy bölcsebbnek tartottátok magato-
kat világi ismeretek vonatkozásában a többi egyháztagnál, és némi 
megvetéssel visszahúzódtatok a társaságukból.

Nem azért vagyok itt, hogy az okokat firtassam. Remélem, ti sem 
fogjátok. Hagyjátok magatok mögött a múltat! […] Mindent megnyer-
hettek és semmit sem veszítetek! Jöjjetek vissza, barátaim! Már régóta 
nem tapasztaltatok olyan mértékű békességet, amilyen az egyházban 
rejlik. Sokan vannak, akiknek a barátságát élvezni fogjátok.20

Szeretett fivéreim és nővéreim, akik esetleg …elsodródtatok, az 
egyháznak szüksége van rátok, és nektek is szükségetek van az 
egyházra. Sok olyan fülre találtok majd, mely megértően meghallgat. 
Sok olyan kéz lesz, mely segít nektek rátalálni a visszavezető útra. 
Lesznek a tiéteket melengető szívek. Könnyek is lesznek, de nem a 
keserűség, hanem az öröm könnyei.21

5
Az egyházi tevékenységhez visszatérő utolsó napi 

szentek számára jó érzés lesz újra itthon lenni.

Az egyik vasárnap egy kaliforniai városban voltam cövekkon-
ferencián. Nevem és fényképem megjelent egy helyi lapban. Amikor 
a cövekelnök társaságában reggel beléptem az épületbe, csengett a 
cövekközpont telefonja. Engem hívtak, és az illető bemutatkozott. 
Találkozni akart velem. Kimentettem magam a kora reggelre ter-
vezett gyűlésen, és megkértem a cövekelnököt, hogy tartsák meg 
nélkülem. Fontosabb dolgom volt.

Eljött ez a barátom, bátortalanul és kicsit félve. Sokáig volt távol. 
Egymástól sokáig elválasztott testvérekként öleltük meg egymást. 
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A beszélgetés először félszeg volt, de a sok évvel azelőtti közösen 
töltött angliai napokat felidézve hamarosan belelendültünk. Könnyek 
áztatták ennek az erős embernek a szemét, amikor az egyházról 
beszélt, melynek egykor oly nagyon része volt, majd pedig a rákö-
vetkező hosszú, üres évekről. Úgy beszélt ezekről, mint amikor 
rémálmait mondja el az ember. Az elpocsékolt évekről esett szavak 
után beszéltünk a visszatéréséről. Úgy vélte, nehéz lesz, és kínos, 
de beleegyezett, hogy megpróbálja.

Nemrég levelet [kaptam] tőle. Az állt benne: „Visszajöttem. Vissza-
jöttem, és csodálatos újra itthon érezni magamat.”

Azt mondom hát nektek, barátaim, akik hozzá hasonlóan sze-
retnétek visszatérni, de tétováztok megtenni az első lépést, hogy 
próbáljátok meg! Engedjétek hogy elétek menjünk oda, ahol most 
vagytok, kézen fogjunk benneteket és segítsünk nektek! Megígérem 
nektek, hogy jó érzés lesz újra itthon lenni.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért van az, hogy még egy világméretű egyházban is „mindig 

az egyénnel kell törődnünk, róla kell gondoskodnunk”? (Lásd 1. 
szakasz.) Mikor áldott meg téged az, hogy valaki személyesen 
törődött veled? Hogyan lehetünk még fogékonyabbak az egyé-
nekkel való törődésben?

• Mit tanulhatunk és mit alkalmazhatunk abból a levélből, melyet 
Hinckley elnök a 2. szakaszban felolvas? Gondold át, te mit tehet-
nél azok megerősítéséért, akik a hitük építésén fáradoznak!

• Miért van minden megtértnek szüksége barátságra, feladatra, és 
arra, hogy Isten jó szavával táplálják? (Lásd 3. szakasz.) Milyen 
módjai vannak az új megtértekkel való összebarátkozásnak? 
Hogyan támogathatjuk az új megtérteket egyházi feladataikban? 
Hogyan segíthetünk az új megtérteknek abban, hogy „Isten jó 
szavával” legyenek táplálva?

• Miért okoz nehézséget időnként az egyháztagoknak az, hogy újra 
tevékennyé váljanak az egyházban? (Lásd 4. szakasz.) Hogyan 
segíthetünk az embereknek visszatérni? Mikor tapasztaltad vagy lát-
tad már az egyházi tevékenységhez való visszatéréssel járó örömöt?



2 2 .  f e J e z e t

314

• Milyen tanulságai vannak számodra annak a történetnek, melyet 
az 5. szakaszban mesél el Hinckley elnök? Gondold át, te hogyan 
karolhatsz fel valakit, aki nem tevékeny az egyházban, és segít-
hetsz neki „újra hazajönni”.

Kapcsolódó szentírások
Lukács 15; János 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Móziás 18:8–10; Héla-

mán 6:3; 3 Nefi 18:32; Moróni 6:4–6; T&Sz 38:24

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).
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2 3 .  F E J E Z E T

A szent templom áldásai

„A templomi szertartások válnak az egyház által 
rendelkezésre álló áldások koronájává.”

Gordon B. Hinckley életéből

„Úgy hiszem, az egyház egyetlen tagja sem részesült addig min-
denben, amit ez az egyház adhat, amíg nem részesült templomi 
áldásaiban az Úr házában – mondta Gordon B. Hinckley elnök 1997 
októberében, az általános konferencia papsági ülésén. – Épp ezért 
mindent megteszünk, amiről tudjuk, hogyan kell, hogy elősegítsük 
ezeknek a szent épületeknek az építését és általánosabban elér-
hetővé tegyük az ott kapott áldásokat.” 1 Számos, a tervezés és az 
építkezés különböző fázisaiban található templomot megnevezett, 
majd olyan bejelentést tett, mely később világszerte megváltoztatta 
az emberek életét:

„Az egyháznak van sok olyan távol eső területe, ahol a tagság 
kicsi, és a közeljövőben valószínűleg nem is nő majd nagyon. Akik 
ilyen helyeken élnek, azoktól vajon örökre tagadtassanak meg a 
templomi szertartások áldásai? Amikor pár hónappal ezelőtt egy 
ilyen területen jártunk, imádságos szívvel átgondoltuk ezt a kérdést. 
Hisszük, hogy a válasz ragyogóan és tisztán jött.

Néhány ilyen helyen kis templomokat fogunk építeni… A temp-
lom kívánalmainak megfelelően épüln[ek majd], melyek jóval maga-
sabbak a gyülekezeti házak kívánalmainál. [Lesz] bennük hely a 
halottakért való keresztelkedésre, a felruházás szertartására, pecsé-
telésekre, és minden más, az Úr házában végzendő szertartásra az 
élőkért és a holtakért.” 2

Hinckley elnök már bő 20 évvel korábban ihletet érzett erre a 
tervre, amikor az egyház templomi bizottságának elnökeként szol-
gált. Aggasztotta, hogy az utolsó napi szentek közül sokan nem 
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a mexikói chihuahua colonia Juárez templom
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férnek hozzá a templomi áldásokhoz, és azt írta a naplójába: „Az 
egyház [sok kisebb] templomot is építhetne annak árából, amibe 
a[z akkor építés alatt álló] Washington templom került. Ez inkább a 
templomokat vinné közelebb az emberekhez, hogy ne nekik kelljen 
nagy távolságokat megtenni azokhoz.” 3

1997- ben egy, az Úrtól kapott kinyilatkoztatás életre keltette ezt 
az elképzelést. Hinckley elnök megemlítette ezt a kinyilatkoztatást, 
amikor a Mexikói Chihuahua Colonia Juárez templom felszentelő 
imáját mondta. „Itt, Észak- Mexikóban volt az – imádkozott –, hogy 
kinyilatkoztattad a kisebb templom elképzelését és tervét, melyben 
minden szükséges részlet a helyén van, azonban méreteit tekintve 
szőlőskerted e területe tagságának igényeihez és körülményeihez 
igazodik. Ez a kinyilatkoztatás az iránti vágyból és imából eredt, 
hogy segítsd meg ezekben a közösségekben néped tagjait, akik 
igazak és hűek voltak.” 4

Hat hónappal a kisebb templomok építésére vonatkozó terv beje-
lentése után Hinckley elnök tett még egy jelentős bejelentést:

„…messzire utazva jártunk- keltünk az egyház tagsága között. 
Sokakkal találkoztam, akik csak nagyon keveset birtokolnak e világ 
javaiból. Szívükben azonban hatalmas, égő hit van ezen utolsó napi 
munkát illetően. Szeretik az egyházat. Szeretik az evangéliumot. 
Szeretik az Urat, és az Ő akaratát akarják tenni. Fizetik a tizedüket, 
legyen az mégoly szerény. Hatalmas áldozatokat hoznak azért, hogy 
ellátogassanak a templomokba. Alkalmanként napokon át utaznak 
olcsó buszokon és öreg csónakokon. Megtakarítják pénzüket, és 
nélkülöznek, csakhogy mindez lehetővé váljon.

Közeli templomokra van szükségük – kicsi, szép, használható 
templomokra. Ennek megfelelően, megragadom ezt a lehetősé-
get, hogy az egész egyháznak bejelentsek egy programot, melynek 
értelmében 30 kisebb templom azonnali felépítésére kerül sor. […]

Ez óriási vállalkozás lesz. Soha nem próbáltunk még ehhez fog-
hatót. […] A végén összesen 47 templomunk lesz még azon az 51- en 
felül, amelyek már működnek. Azt hiszem, jobb, ha teszünk hozzá 
még kettőt, s számukat kerek százra növeljük ennek az évszázadnak 
a végére, amikorra kétezer év telik el »a mi Urunk és Szabadítónk, 
Jézus Krisztus testben történő eljövetele óta« (T&Sz 20:1). Ebben a 
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programban olyan mértékben lépünk előre, melyhez foghatót még 
soha nem láttunk.” 5

2000. október 1- jén Hinckley elnök felszentelte a Massachusettsi 
Boston templomot, a 100. működő templomot. Még az év vége előtt 
további két templomot szentelt fel Brazíliában. Amikor 2008. január 
27- én elhunyt, az egyháznak 124 működő temploma volt, és továb-
bi 13- nak bejelentették az építését. Hinckley elnök a 124 működő 
templom legtöbbjének részt vett a tervezésében és építésében, és 
ő maga 85- öt szentelt fel közülük.

Hinckley elnök a nagy számban épülő kis templomok bejelenté-
sekor és szépségük méltatásakor is arra emlékeztette az utolsó napi 
szenteket, hogy e szent épületek célja az egyének és a családok 
egyesével történő megáldása. A Kaliforniai San Diego templom 
vonatkozásában azt mondta: „Mily szemet gyönyörködtetően szép 
épület is ez! Azonban az épület annak minden szépsége mellett 
csupán eszköz egy célhoz, nem pedig maga a cél. Azért épült és arra 
lett felszentelve, hogy az Úr által ebben a korban kinyilatkoztatott 
szent szertartásokat végezzünk.” 6

Egy másik alkalommal azt mondta: „Senki nem rendelkezik az 
evangélium egészével, amíg nem részesülhet [a templom szertartá-
saiban]. És a mi feladatunk biztosítani az ehhez szükséges épülete-
ket. Nem tudom, hogy meddig leszek még itt, de napjaimat azzal 
remélem befejezni, hogy az Úr templomait építem, hogy elviszem az 
emberekhez a templomokat, hogy részesülhessenek az [ott] elnyer-
hető bámulatos áldásokban.” 7

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A templomok bizonyságunkat juttatják kifejezésre, 
és a legmagasabb fokú hódolatunkat jelképezik.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza által épített 
minden egyes templom e nép azon bizonyságát juttatja kifejezésre, 
hogy Isten, a mi Örökkévaló Atyánk él, hogy terve van fiai és leányai 
megáldására, bármely nemzedékben éljenek is, hogy az Ő Szeretett 
Fia, Jézus a Krisztus, aki a júdeai Betlehemben született és a Golgota 
keresztjén megfeszíttetett, Ő a világ Szabadítója és Megváltója, akinek 
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engesztelő áldozata lehetővé teszi ennek a tervnek a beteljesedé-
sét mindazok örök életében, akik elfogadják az evangéliumot és a 
szerint élnek.8

Minden, ami a templomban történik, felemelő és nemesítő jellegű. 
Erről az életről és a síron túli életről szól. Az egyén fontosságáról 
szól Isten gyermekeként. A család fontosságáról szól a Mindenható 
alkotásaként. A házassági kapcsolat örökkévalóságáról szól. A még 
nagyobb dicsőség elnyeréséről szól. A világosság, a békesség, a 
szeretet helye ez, ahol az örökkévalóság dolgaival foglalkozunk.9

Minden templom …tulajdonképpen emlékműve az emberi lélek 
halhatatlanságába vetett hitünknek, hogy a halandó életnek ez a 
szakasza, melyen át kell haladnunk, egy úgymond folyamatos felfelé 
kapaszkodás része, és hogy amilyen biztosan van itt élet, olyan bizto-
san lesz ott is. Ebben szilárdan hiszünk. Ez a Szabadító engesztelése 
által valósul meg, és a templom, amint már jeleztem, híddá válik 
ezen élet és a következő élet között. A templom a halhatatlanság 
dolgaival foglalkozik.10

Ezek a páratlan és csodálatos épületek, és a bennük végzett 
szertartások a legmagasabb fokú hódolatunkat jelképezik. Ezek a 
szertartások hitrendszerünk legmélyrehatóbb kifejezéseivé válnak.11

A szent dolgok megérdemlik, hogy szentként kezeljék őket. […] 
Az Úr házának ajtaján kilépve legyetek méltóak erre a magasztos 
bizalomra, és ne beszéljetek arról, ami szent és megszentelt.

Az Úr azt mondta: „Emlékezzetek rá, hogy ami felülről jön, az 
szent, és óvatosan, valamint a Lélek által adott korlátozással kell 
mondani” (T&Sz 63:64). És arra is figyelmeztet: „Ne űzz tréfát szent 
dolgokból” (T&Sz 6:12)! 12

2
A templomi szertartások által elnyerjük az 

evangélium koronáját jelentő áldásokat.

Ezekre a templomokra, melyek most már megtalálhatóak szerte 
a földön, szükség van ahhoz, hogy maradéktalanul beteljesedjen 
a Szabadító engesztelése. A szent papság felhatalmazása révén itt 
elvégeztetnek azok a szertartások, melyek nem csupán szabadítást, 
hanem örök felmagasztosulást is eredményeznek.13
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Jézus Krisztus, Isten Fia, az emberiség bűneiért hozott engeszte-
lésként életét adta a Kálvária keresztjén. Helyettes általi áldozatot 
hozott mindannyiunkért. Ezen áldozaton keresztül kapta meg min-
denki a feltámadás ígéretét. Ez Isten kegyelme által jő, az ember 
nem tesz érte erőfeszítést. Ezen túlmenően, a szent papság azon 
kulcsain keresztül, melyeket akkor ruházott rá a Tizenkettekre az Úr, 
amikor köztük járt, és ezeket a kulcsokat ebben az adományozási 
korszakban visszaállították azok, akik az ősi időkben rendelkeztek 
velük – ezeken keresztül további nagyszerű áldások érkeznek, ide 
értve az Úr házában végzett egyedi és figyelemre méltó szertartá-
sokat. Kizárólag ezekben a szertartásokban valósul meg „a papság 
teljességé[nek]” gyakorlása (T&Sz 124:28).14

A templomi szertartások [jelentik] az egyház által rendelkezésre 
álló áldások koronájá[t].15

A templom áldásai az oda belépni érdemes férfiak és nők szá-
mára …magukban foglalják megmosásainkat és felkenéseinket, 
hogy tiszták lehessünk az Úr előtt. Magukban foglalják utasítások 
elnyerését, és ezek olyan kötelezettségekkel és áldásokkal ruháznak 
fel bennünket, melyek arra ösztönöznek, hogy viselkedésünk illesz-
kedjen az evangélium tantételeihez. Magukban foglalják azokat a 
pecsételési szertartásokat, melyek által a mennyben is kötve lesz az, 
ami a földön megköttetett, lehetővé téve a család folytonosságát.16

[Egyszer] elhívtak egy anya kórházi ágyához, aki egy súlyos 
betegség végső stádiumában volt. Az asszony nem sokkal ezután 
eltávozott, maga után hagyva férjét és négy gyermekét, köztük egy 
hatéves, kicsi fiút. Mély, szívbemarkoló és tragikus volt a szomorúság. 
Ám könnyeiken átragyogott a gyönyörű és biztos hit abban, hogy 
amilyen bizonyos volt akkor fájdalmas elválásuk, egy nap öröm-
teli viszontlátásban lesz részük, mert házasságuk az Úr házában a 
szent papság felhatalmazása alatt az időre és örökkévalóságra szóló 
pecsételéssel kezdődött. […]

Sokan tesznek meg [nagy távolságokat], hogy részesüljenek a 
templomi házasságkötés áldásaiban. Láttam japán utolsó napi szen-
tek egy csoportját, akik – mielőtt templom épült volna szülőföldjükön 
– megvonták maguktól az ételt, csakhogy lehetővé tegyék a hosszú 
utazást a Hawaii Laie templomba. Mielőtt templomunk lett volna 
Johannesburgban, találkoztunk azokkal, akik nagy nélkülözések 
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árán indultak el a 11 000 kilométeres repülőútra Dél- Afrikából az 
angliai Surrey- ben lévő templomba. A fény a szemükben, a mosoly 
az arcukon, s az ajkukat elhagyó bizonyságok arról tanúskodtak, 
hogy mindez sokkal többet ért annál, mint amibe került.

És emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt Új- Zélandon hallottam 
egy ember bizonyságát, aki Ausztrália másik feléről származott, aki 
– miután korábban már polgári házasságot kötött és azt követően 
feleségével és gyermekeivel együtt csatlakozott az egyházhoz – 
keresztülvágott azon a nagy kiterjedésű földrészen, majd a Tasmán- 
tengeren át eljutottak Aucklandig, és onnan le a Waikato gyönyörű 
völgyében található templomhoz. Ha jól emlékszem szavaira, ezt 
mondta: „Nem engedhettük meg magunknak, hogy eljöjjünk. Földi 
javaink egy régi autóból, bútorainkból és edényeinkből álltak. Így 
szóltam a családomhoz: »Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
elmenjünk.« Aztán gyönyörű feleségem és gyönyörű gyermekeim 
arcára néztem, és ezt mondtam: »Nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy ne menjünk el. Ha az Úr erőt ad nekem, dolgozhatok 
és kereshetek annyit, hogy az elég legyen másik autóra, bútorra 
és edényekre, de ha elveszíteném a szeretteimet, valóban szegény 
lennék mind az életben, mind pedig az örökkévalóságban.«” 17

Nem meglepő, testvéreim, hogy …templomok megnyitásából 
adódóan könnyeket látok erős férfiak arcán, akik e szent házak 
oltárainál megölelik a feleségüket. Édesapák és édesanyák könnyeit 
is látom, amikor ugyanezen oltáraknál megölelik a gyermekeiket. 
Tudják, hogy az itt érvényesülő hatalom révén sem az idő, sem a 
halál nem szakíthatja el az őket összekötő kötelékeket.18

3
A templom a szolgálat szentélye, ahol szabadító 
szertartásokban részesülünk azok javára, akik 

az evangélium elnyerése nélkül haltak meg.

Sok millióan vannak azok, akik itt éltek a földön, de soha nem volt 
lehetőségük rá, hogy hallják az evangéliumot. Vajon tagadtassanak 
meg tőlük az egyház templomaiban rendelkezésre álló áldások?

Az elhunytak nevében tevékenykedő élő helyettesek által ugyan-
ezek a szertartások elérhetőek azok számára, akik már eltávoztak a 
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halandóságból. A lélekvilágban aztán szabadon eldönthetik, hogy 
elfogadják vagy elutasítják ezeket az értük végzett földi szertartá-
sokat, melyekhez hozzá tartozik a keresztelés, a házasság, valamint 
a családi kapcsolatok pecsételése. Az Úr munkájában nincs helye a 
kényszernek, azonban helye van a lehetőségnek.19

Ez a szolgálat szentélye. Az ebben a szent házban végzett munka 
nagy része helyettesek által történik azokért, akik már áthaladtak 
a halál fátylán. Nem tudok más, ehhez fogható munkáról. Minden 
általam ismert munka közül ez közelíti meg leginkább Isten Fiának 
az egész emberiségért véghezvitt helyettes általi áldozatát. Nem 
várunk köszönetet azoktól, akiknek a túlvilágon javára válik ezt a 
megszentelt szolgálat. Az élők szolgálata ez a holtakért. Olyan szol-
gálat ez, mely magából az önzetlenség lényegéből fakad.20

Sok fiú és lány [lett emlékeztetve] arra, hogy ezek a templomok 
nemcsak a szüleikért, hanem értük is vannak. 12 éves korukban 
beléphetnek az Úr házába és ott helyettesként megkeresztelked-
hetnek azokért, akik már átlépték a halál fátylát. Mily nagyszerű és 
önzetlen szolgálat ez! Milyen csodálatos fiataljaink számára, hogy 
közreműködnek ebben a teljesen önzetlen cselekedetben másokért, 
akiknek nem áll módjukban segíteni magukon.

A templomi aktivitás növekedésével együtt jár a családtörténeti 
munkánk növekedése is. A számítógép és velejárói felgyorsítják a 
munkát, és az emberek kihasználják a rendelkezésükre álló új mód-
szereket. Hogy tudna bárki is más következtetésre jutni, mint hogy 
az Úr van mindebben? A számítógépek adottságainak fejlődésével 
párhuzamosan egyre több templom épül, hogy ki tudják szolgálni 
a felgyorsult családtörténeti munkát.21

Feladatunk mindazok megáldása, örökkévaló megáldása, akik 
valaha is a földön éltek. Azon férfiak és nők számtalan nemzedéké-
nek megáldása, akik eddig éltek a földön, akik ma élnek a földön, 
és akik ezután élnek majd a földön. Mily nagy ez a feladat! Egy kicsit 
jobban ki kell húznunk magunkat, és egy kicsit keményebben kell 
dolgoznunk, hogy elvégezzük.22

Akik a másik oldalon vannak – akiknek a lelke él, nem halt meg –, 
örülni és örvendezni fognak, midőn feleszmélnek és előrehaladnak a 
„halhatatlanság” és az „örök élet” (Mózes 1:39) felé vezető útjukon.23
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4
Hatalmas áldások várnak ránk, midőn érdemesek 
maradunk és gyakran elmegyünk a templomba.

Felhívást intézek ma hozzátok, mindannyiótokhoz, hogy szedjétek 
rendbe az életeteket, és legyetek érdemesek arra, hogy elmenjetek 
az Úr házába és ott részesüljetek a kifejezetten rátok váró áldások-
ban. […] Nagyok a követelmények, de még nagyobbak az áldások.24

Népünket mindenhol arra buzdítom, minden meggyőzéssel, amire 
csak képes vagyok, hogy éljenek a templomi ajánlásra érdemesen, 
hogy szerezzék meg és tekintsék azt becses értéknek, és tegyenek 
nagyobb erőfeszítést arra, hogy elmenjenek az Úr házába, és része-
süljenek az ott lakozó lelkiségben és áldásokban.25

Ha gyakran el tudtok menni [a templomba], vagy ha nem, akkor is 
legyetek érdemesek a templomi ajánlásra, és hordjátok magatokkal 
a zsebetekben. Emlékeztetni fog benneteket arra, hogy utolsó napi 
szentekként milyen elvárások vannak veletek szemben.26

Biztos vagyok benne, hogy minden olyan férfi vagy nő, aki őszin-
tén, hittel megy el a templomba, jobb emberként jön ki aztán az 
Úr házából. Mindannyiunk életében folyamatosan szükség van a 
fejlődésre. Időnként magunk mögött kell hagyni a világ zaját és 
nyüzsgését, és be kell lépnünk Isten szent házának falai közé, hogy 
szent és békés környezetben érezzük az Ő Lelkét.27

Ez a szent építmény Isten édes és szent dolgai oktatásának isko-
lájává válik. Felvázolják nekünk egy szerető Atya tervét, az Ő fiai 
és leányai vonatkozásában, minden nemzedékben. Kirajzolódik 
előttünk az ember örök, kalandos utazása, a halandóság előtti léttől 
fogva, ezen életen át a következőig. Tisztán és világosan tanítanak 
nekünk nagyszerű, alapvető igazságokat, úgy, hogy ezeket mindenki 
értse, aki hallja. […]

A templom a személyes sugalmazás és kinyilatkoztatás helye 
is. Tömérdek ember jött már a templomba a böjt és az imádság 
lelkületével, hogy isteni útmutatást kérjen feszült időszakokban, 
amikor nehéz döntéseket kellett hozni és zavaró problémákat kellett 
megoldani. Sokan tettek bizonyságot arról, hogy bár nem hallot-
tak kinyilatkoztató hangot, akkor vagy később részük volt olyan 
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benyomásokban, melyek kijelölték számukra a követendő utat és 
választ adtak az imáikra.

A templom az örök igazság forrása. „Valaki pedig abból a vízből 
iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik” 
( János 4:14). Olyan igazságok tanítására kerül sor itt, melyek tartalma 
isteni eredetű, vonatkozásai pedig örökkévalóak.

Azok számára, akik falai közé lépnek, ez a ház a szövetségek 
házává válik. Ünnepélyes és szent ígéretet teszünk itt arra, hogy Jézus 
Krisztus evangéliuma szerint élünk, a szó legnemesebb értelmében. 
Szövetséget kötünk Istennel, a mi Örökkévaló Atyánkkal, hogy 
azon tantételek szerint fogunk élni, melyek minden igaz hitvallás 
sziklatalapzatát képezik.28

Aggodalommal teli az életetek? Problémák és gondok nyomasz-
tanak? Szeretnétek, ha béke lenne a szívetekben, és lehetőségetek 
nyílna az Úr elé járulni és átgondolni az útjait? Menjetek el az Úr 
házába, érezzétek ott a Lelkét, járuljatok Őelé, és olyan békét ismer-
tek majd meg, amilyent sehol máshol nem találtok.29

„menjetek el az Úr házába, érezzétek ott a lelkét, járuljatok Őelé, és 
olyan békét ismertek majd meg, amilyent sehol máshol nem találtok.”



2 3 .  f e J e z e t

325

A sötétség időszakaiban próbáljatok meg eljutni az Úr házába, és 
zárjátok ki ott a világot. Részesüljetek az Ő szent szertartásaiban, és 
terjesszétek ki ezeket az elődeitekre. A templomi szertartásgyűlés 
végeztével üljetek le csendben a celesztiális szobában, és gondol-
játok át, milyen áldásokban részesültetek ti magatok, vagy milyen 
áldásokban részesítettétek azokat, akik már eltávoztak. Hálától duz-
zad majd a szívetek, és az Úr nagyszerű boldogságtervének örök 
igazságai fogják eltölteni a lelketeket.30

Ebben a zajos, nyüzsgő, versengő világban mily nagy kiváltság 
egy ilyen szent ház megléte, ahol megtapasztalhatjuk az Úr Lelkének 
megszentelő hatását! Az önzőség folyamatosan zúdul ránk. Le kell 
győznünk, és erre a legjobb mód az, ha elmegyünk az Úr házába, 
és ott helyettesként szolgálunk azokért, akik a halál fátylának túl-
oldalán vannak. […]

…arra biztatlak titeket, hogy használjátok ki jobban ezt az áldott 
kiváltságot! Pallérozni fogja a természeteteket. Lehámozza azt az önző 
burkot, amelyben a legtöbben élünk. Szó szerint egy megszentelő 
tényezőt hoz az életünkbe, és jobb férfiakat és nőket farag belőlünk.31

[…] Tudom, hogy elfoglaltak vagytok. Tudom, hogy sok a tenniva-
lótok, azonban megígérem nektek, hogy ha elmentek az Úr házába, 
akkor áldottak lesztek, és jobb lesz az életetek. Könyörögve kérlek 
benneteket, szeretett testvéreim, használjátok ki annak nagyszerű 
lehetőségét, hogy el tudtok menni az Úr házába, és ott minden olyan 
csodálatos áldásban részesülhettek, amely csak rátok vár.32

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt mondta, hogy a templomi szertartások „hit-

rendszerünk legmélyrehatóbb kifejezései” (1. szakasz) és „az 
egyház által rendelkezésre álló áldások koronáj[a]” (2. szakasz). 
Milyen áldásokban részesültél már ezeken a szertartásokon 
keresztül?

• Hinckley elnök beszélt a templomban örömkönnyeket hullató 
férfiakról és nőkről (lásd 2. szakasz). Mit tapasztaltál, miért válta-
nak ki a templomi szertartások ilyen mély érzéseket?



2 3 .  f e J e z e t

326

• Hinckley elnök azt mondta a halottak megváltásáról: „Milyen cso-
dálatos fiataljaink számára, hogy közreműködnek ebben a teljesen 
önzetlen cselekedetben” (3. szakasz). Mit tehetnek a szülők és a 
fiatalok azért, hogy együttműködjenek ebben a szolgálatban?

• Mit tehetünk azért, hogy időt szakítsunk a templomi szolgálatra 
és hódolatra? Milyen tekintetben befolyásolhatja a templomon 
kívüli életünket a templomban végzett szolgálat? (Példákért lásd a 
4. szakaszt.) Milyen áldásokban részesített már az, hogy elmentél 
a templomba?

Kapcsolódó szentírások
2 Mózes 25:8; 1 Királyok 6:11–13; T&Sz 88:119–20; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Tanulmányi segédlet
„Oszd meg, amit tanulsz! Amikor ezt teszed, gondolataid tisztábbá 

válnak, és javul az emlékezőtehetséged” (vö. Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 17.).
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„minden Őrajta múlt – az Ő engesztelő áldozatán. […] ez volt 
a zárókő [az atya] nagyszerű terv[é]nek a boltívében”
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2 4 .  F E J E Z E T

Jézus Krisztus engesztelése: 
egyetemes érvényű, 

személyes hatású

„Tanúbizonyságot teszek… az Úr Jézus Krisztus 
engesztelés[éről]. E nélkül az életnek nincs 

értelme. Ez létezésünk boltívének záróköve.”

Gordon B. Hinckley életéből

Gordon B. Hinckley elnök vezetésével 2000. január 1- jén az Első 
Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma közös bizonyságot adott 
ki a Szabadítóról. Üzenetükben, mely „Az élő Krisztus” címet kapta, 
kijelentették: „…bizonyságunkat tesszük az Ő páratlan életének való-
ságáról, nagyszerű engesztelő áldozatának végtelen tisztaságáról és 
erejéről. Senki más nem volt hasonlóan mély hatással mindazokra, 
akik a földön éltek, és akik még ezután fognak élni.” 1

Három hónappal később Hinckley elnök egy általános kon-
ferenciai beszédben bizonyságot tett a Szabadítónak az ő életére 
gyakorolt mély hatásáról. Gyengéd, személyes hangvétellel beszélt, 
időnként elérzékenyülve:

„…mindazon dolgok közül, melyekért ezen a reggelen hálát 
érzek, az egyik kiváltképpen kiemelkedik. Ez pedig az élő bizony-
ság Jézus Krisztusról, a Mindenható Isten Fiáról, a Békesség Feje-
delméről, a Szentről. […]

Jézus a barátom. Senki más nem adott nekem ily sokat. »Nincsen 
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő 
barátaiért« ( János 15:13). Ő az életét adta értem. Megnyitotta az örök 
élethez vezető utat. Csak egy Isten tudta ezt megtenni. Remélem, 
méltó vagyok arra, hogy a barátja lehessek.
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Ő a példaadóm. Életmódja, tökéletesen önzetlen viselkedése, 
a szükséget látókról való gondoskodása és végső áldozata mind 
példaként állnak előttem. Nem tudok ennek teljesen megfelelni, de 
megpróbálhatom. […]

Ő a gyógyítóm. Elámulok nagyszerű csodáin. És mégis tudom, 
hogy megtörténtek. Elfogadom ezen dolgok igazát, mert tudom, 
hogy Ő az élet és a halál Ura. Szolgálatának csodái olyan együtt-
érzésről, szeretetről és az emberiesség olyan érzéséről árulkodnak, 
melyekre gyönyörködve tekintünk.

Ő a vezetőm. Megtiszteltetés számomra, hogy azon hosszú dísz-
menet tagja lehetek, akik szeretik Őt, és akik a születése óta eltelt 
két évezred során követték Őt. […]

Ő az én Szabadítóm és Megváltóm. Azzal, hogy életét adta fájda-
lomban és kimondhatatlan szenvedésben, lehajolt hozzám, hogy 
kiemeljen engem és mindannyiunkat, Isten minden fiát és lányát 
a halált követő örök sötétség szakadékából. Gondoskodott valami 
jobbról – a fény és megértés, a növekedés és szépség szférájáról, 
ahol tovább mehetünk az örök élethez vezető úton. Hálám nem 
ismer határokat. Köszöneteimnek az én Uram iránt nincs vége.

Ő az én Istenem és Királyom. Királyok Királyaként és az Urak 
Uraként az örökkévalótól az örökkévalóig fog uralkodni és kormá-
nyozni. Az Ő uralmának nem lesz vége. Az Ő dicsőségére nem jő 
éjszaka.

Senki más nem foglalhatja el a helyét. Senki nem is fogja. Szeplő-
telenül és minden vétségtől mentesen Ő az Isten Báránya, aki előtt 
meghajolok, és akin keresztül Mennyei Atyámhoz közeledek. […]

Hálával és töretlen szeretettel bizonyságot teszek ezekről a dol-
gokról az Ő szent nevében.” 2
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Gordon B. Hinckley tanításai
1

Mennyei Atyánk szeretete mutatkozik meg 
az Ő Egyszülött Fia ajándékában.

Mennyei Atyám hatalmas szeretetére gondolva megszelídül a szí-
vem. Nagyon hálás vagyok annak tudatáért, hogy Isten szeret minket. 
E szeretet felfoghatalan mélysége az Ő Egyszülött Fia ajándékában 
fejeződött ki, Aki eljött a világra, hogy reményt hozzon a szívünkbe, 
kedvességet és udvariasságot a kapcsolatainkba, és mindezek felett 
megmentsen minket a bűneinktől és utat mutasson nekünk az örök 
élethez vezető úton.3

a szabadító halandóság előtti szolgálata

Mindannyiunk Atyja szeretettel telve irántunk, gyermekei iránt, 
…tervet ajánlott, mely szerint lehetőségünk lesz megválasztani éle-
tünk irányát. Elsőszülött Fia – a mi Bátyánk – volt a terv kulcsa. Az 
embernek meglesz az önrendelkezése, és ezzel az önrendelkezéssel 
felelősségre vonhatóság jár. Az ember a világ útját járja, bűnöket 
követ majd el, és bukdácsol. De Isten Fia testet ölt, és felajánlja 
magát áldozatként, hogy kiengeszteljen az összes ember bűneiért. 
Elmondhatatlan szenvedések árán Ő lesz a hatalmas Megváltó, az 
egész emberiség Szabadítója.4

a szabadító földi szolgálata

Nincs a történelemben az Ő fenségéhez fogható fenség. Ő, a 
hatalmas Jehova, lejött, hogy egy betlehemi istállóban halandó életre 
szülessen. Názáretben volt kisfiú, és „gyarapodék bölcsességben, és 
testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvesség-
ben” (Lukács 2:52).

János keresztelte meg Őt a Jordán vizében, „és ímé az egek meg-
nyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy 
galambot és ő reá szállani.

És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, 
a kiben én gyönyörködöm” (Máté 3:16–17).
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Földi szolgálatának három éve alatt olyan dolgokat tett, melyeket 
senki más azelőtt, és olyan dolgokat tanított, melyeket korábban 
senki más.

Azután eljött az ideje, hogy felajánlják. A felső szobában elfogyasz-
tották azt a bizonyos vacsorát, mely utolsó volt számára a halandó-
ságban a Tizenkettekkel. Lábukat megmosva olyan leckét tanított 
nekik az alázatosságról és a szolgálatról, melyet soha nem feledtek.5

szenvedés a gecsemáné kertjében

Ezt követte a Gecsemáné szenvedése, mely szenvedésről azt 
mondta, hogy „még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is resz-
kettem a fájdalomtól, és minden pórusból véreztem, és testben és 
lélekben is szenvedtem” (T&Sz 19:18).6

A Gecsemáné kertjében oly nagyon szenvedett, hogy vért verej-
tékezett, miközben Atyjához könyörgött. Mindez azonban része volt 
az Ő nagyszerű engesztelő áldozatának.7

[Egyszer] leültem egy olajfa árnyékába [a Gecsemáné kertjében], 
és olvastam Isten Fiának rettenetes küzdelméről, amint a biztos jövő-
vel szembenézve vért verejtékezett, és azért imádkozott Atyjához, 
hogy ha lehet, múljék el tőle az a pohár, mindazonáltal, mondta, a 
Te akaratod legyen meg, ne az enyém. […] Hatalmába kerített egy 
érzés, mely szerint nem az előtte álló fizikai fájdalom, a rettenetes, 
brutális keresztre feszítés próbájával nézett itt szembe, nem amiatt 
fohászkodott. Bizonyára ez is hozzá tartozott, azonban szerintem 
nagyrészt arról volt szó, hogy érzékelte, milyen szerepet fog Ő 
játszani Isten minden fia és leánya, az idő összes nemzedéke örök 
jólétében.

Minden Őrajta múlt – az Ő engesztelő áldozatán. Ez volt a kulcs. 
Ez volt a zárókő annak a nagyszerű tervnek a boltívében, melyet fiai 
és leányai örök élete érdekében alkotott az Atya. Rettenetes lehetett 
szembenézni ezzel, és terhes lehetett véghezvinni, de Ő szembené-
zett vele, véghezvitte, és bámulatos, csodálatos valami lett belőle. 
Szerintem meg is haladja a felfogóképességünket. Mindazonáltal 
egy kis részére pillantást vethetünk, és meg kell tanulnunk egyre 
inkább és inkább értékelni.8
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elfogatás, keresztre feszítés és halál

Durva, goromba kezek megragadták, és a törvény dacára éjszaka 
Annás, majd pedig Kajafás, a Szanhedrin fortélyos, gonosz hiva-
talnoka elé vitték őt. Másnap korán reggel aztán újra megjelent e 
cselszövő, rosszindulatú ember előtt. Ezt követően Pilátushoz vit-
ték, a római helytartóhoz, akit a felesége már figyelmeztetett: „Ne 
avatkozzál ama igaz ember dolgába” (Máté 27:19). A római férfiú ki 
akarta magát húzni a felelősség alól, tehát Heródeshez küldte Őt, 
Galilea korrupt, züllött és gonosz negyedes fejedelméhez. Krisztust 
bántalmazták és megverték. Fejére éles tövisekből szőtt koronát, 
vérző hátára gúnyosan lila palástot helyeztek. Újra Pilátus elé vitték 
Őt, akinek azt kiabálta a csőcselék: „Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!” 
(Lukács 23:21).

Botladozó léptekkel ment a Golgotára, ahol sebesült testét a 
kivégzés szadista elmék által kiagyalható legembertelenebb és leg-
fájdalmasabb módján kereszthez szegezték.

Ő mégis így kiáltott fel: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert  nem 
tudják mit cselekszenek” (Lukács 23:34).9

Nincs a történelemben annál megrendítőbb kép, mint Jézus a 
Gecsemánéban és a kereszten, egyedül, az emberiség Megváltója, 
a világ Szabadítója, amint véghezviszi az engesztelést.

Emlékszem, amikor Harold B. Lee elnökkel… ott voltam a Gecse-
máné kertjében Jeruzsálemben. Ha nagyon kis mértékben is, de 
éreztük, milyen rettenetes küzdelem folyt itt, oly felfokozott küz-
delem, midőn Jézus lélekben egyedül tusakodott, hogy minden 
pórusából vér fakadt (lásd Lukács 22:44; T&Sz 19:18). Felidéztük 
annak árulását, akit bizalmi pozícióba hívtak el. Felidéztük, hogy 
gonosz emberek Isten Fiára vetették durva kezeiket. Felidéztük a 
kereszten függő magányos alakot, aki gyötrődve így kiált fel: „Én 
Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” (Máté 27:46). Mégis, 
a világ Szabadítója bátran továbblépett, hogy véghezvigye értünk 
az engesztelést.10

Teltek az órák, és a fájdalom elemésztette az életét. Megrázkódott 
a föld, kettéhasadt a templom fátyla. Kiszáradt ajkaiból e szavak 
törtek elő: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket 
mondván, meghala” (Lukács 23:46).
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Vége lett. Halandó élete bevégeztetett. Felajánlotta, mindenkiért 
adott váltságként. Elszálltak azok reményei, akik szerették Őt. Elfe-
lejtődtek az ígéretek, melyeket tett. Testét sietve, de gyengéden, 
kölcsönkapott sírboltba helyezték a zsidó sabbat előestéjén.11

feltámadás

Vasárnap kora reggel Mária Magdaléna más asszonyok társaságában 
odament a sírbolthoz. Sietségükben elcsodálkoztak, hogy ki henge-
ríthette el a követ a sírbolt ajtajából. Odaérve megláttak egy angyalt, 
aki azt mondta nekik: „…tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

Nincsen itt, mert Feltámadott, a mint megmondotta volt” (Máté 
28:5–6).

Ilyen még soha azelőtt nem történt meg. Az üres sírbolt volt a 
válasz a mindenkori kérdésre. Jól mondta Pál: „Halál! hol a te ful-
lánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (1 Kor. 15:55).12

„nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt” (máté 28:6).
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2
A Szabadító megváltó áldozata által minden 

ember fel fog támadni a sírból.

A feltámadás e hajnalának… a csodája az egész emberiség csodá-
ja. Isten hatalmának csodája, akinek Szeretett Fia életét adta, hogy 
mindenki bűneiért kiengeszteljen. A szeretet áldozata Isten minden 
fia és leánya számára, ami által széttörte a halál pecsétjeit.13

Semmi nem egyetemesebb a halálnál, és semmiben nem ragyo-
góbb a remény és a hit, mint a halhatatlanság bizonyosságában. 
A halállal járó sötét bánatot, a szerettünk távozását követő gyászt 
kizárólag Isten Fia feltámadásának bizonyossága csillapítja. […]

Amikor csak lesújt a halál hideg keze, annak az órának a homályán 
és sötétségén átragyog az Úr Jézus Krisztus győzedelmes alakja, aki 
Isten Fiaként, páratlan és örök hatalma által legyőzte a halált. Ő a 
világ Megváltója. Mindannyiunkért életét adta. Újra felvette azt, és 
zsengéje lett azoknak, akik elaludtak. Királyok Királyaként győze-
delmesen áll minden más király felett. Ő, a Mindenható, minden 
uralkodó felett áll. Ő a mi vigaszunk, az egyetlen valós vigaszunk, 
amikor ránk zárul a földi éj sötét szemfedele, és a lélek eltávozik 
az emberi testből.

Az egész emberiség fölé magasodik Jézus, a Krisztus.14

Emlékszem, hogy beszédet mondtam egy jó ember, egy barátom 
temetésén, akinek a jósága arra késztetett engem, hogy magasabbra 
törekedjek. Az évek során megismertem a mosolyát, kedves szavait, 
briliáns elméjének játékát, másoknak nyújtott szolgálatának hatal-
mas kiterjedését. És akkor hirtelen meghalt az, aki oly ragyogó és 
jó volt. Rápillantottam élettelen testére, mely immár nem gondolt, 
nem mozdult és nem szólt. […]

Felnéztem könnyező özvegyére és gyermekeire. Hozzám hasonlóan 
ők is tudták, hogy a halandóságban már soha többé nem hallják a 
hangját. Azonban egy gyengéden kellemes, leírhatatlan érzés békes-
séget és bizonyosságot hozott. Úgy tűnt, mintha azt mondaná: „Csen-
desedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt. 46:11).

Mintha még azt is mondta volna: „Ne aggódjatok! Mindez része a 
tervemnek. Senki  nem kerülheti el a halált. Még az én Szeretett Fiam is 
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meghalt a kereszten. Azonban ezt téve Ő lett a feltámadás dicsőséges 
zsengéje. Elvette a haláltól annak fullánkját, a sírtól annak dicsőségét.”

Elmémben hallani véltem az Úrnak a gyászoló Márthához intézett 
szavait: „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).15

3
A Szabadító engesztelő áldozata által lehetőséget 
kapunk a felmagasztosulásra és az örök életre.

Köszönet a Mindenhatónak. Megdicsőült Fia megoldotta a halál 
kötelékeit, ami a legnagyszerűbb győzelem… Ő a mi győzedelmes 
Urunk. Ő a mi Megváltónk, aki kiengesztelt a bűneinkért. Megváltó 
áldozata révén minden ember fel fog támadni a sírból. Megnyitotta 
az utat, amely által nem csak halhatatlanságot, hanem örök életet 
is nyerhetünk.16

Némileg érzékelem, mit is jelent az Ő engesztelése. Az egészet 
nem tudom felfogni. Olyannyira egyetemes érvényű, ugyanakkor 
olyan személyes hatású, amit képtelenség felfogni.17

Az engesztelés jelentőségét nem is tudjuk teljesen felfogni. Csu-
pán annyit tudok, hogy megtörtént, és hogy értem és értetek volt. A 
fájdalom oly nagy volt, a szenvedés oly heves, hogy egyikünk sem 
tudja felfogni azt, amikor a Szabadító önmagát ajánlotta fel váltságul 
az egész emberiség bűneiért.

Rajta keresztül nyerünk megbocsátást. Rajta keresztül kapjuk azt a 
biztos ígéretet, hogy az egész emberiség részesül a szabadítás áldásai-
ban, a halálból való feltámadással együtt. Rajta és hatalmas, mindent 
felölelő áldozatán keresztül kapjuk azt a lehetőséget, hogy engedel-
mességünk által felmagasztosulhatunk, és örök életet nyerhetünk.18

Nem vagyunk- e mindannyian tékozló fiúk és leányok, akiknek 
bűnbánatot kell tartaniuk, részesülniük kell Mennyei Atyánk meg-
bocsátó irgalmából, majd pedig követniük a példáját?

Az Ő Szeretett Fia, a mi Megváltónk, megbocsátással és irgalommal 
nyújtja ki felénk a kezét, azonban ezt téve bűnbánatot parancsol. 
[…] Az Úr azt mondta – és egy olyan kinyilatkoztatásból idézem, 
melyet Joseph prófétának adott:
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„Ezért megparancsolom neked, hogy tarts bűnbánatot – tarts bűn-
bánatot, különben lesújtok rád szájamnak rúdjával és dühömmel, 
és haragommal, és szenvedéseid keservesek lesznek – hogy milyen 
keservesek, azt nem tudod, hogy milyen áthatóak, azt nem tudod, 
igen, hogy milyen nehezen elviselhetők, azt nem tudod!

Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, 
hogy ha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek;

De ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szen-
vedniük, ahogyan nekem;

Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a leg-
nagyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden pórusból véreztem, 
és testben és lélekben is szenvedtem…

Tanulj tőlem, és hallgass a szavaimra; járj Lelkem szelídségében, 
és békességed lesz énbennem!” (T&Sz 19:15–18, 23).19

Végső soron, az egész történelmet megvizsgálva, az emberi elme 
legmélyét feltárva sem lesz semmi olyan csodálatos, olyan fenséges, 
olyan óriási, mint a kegyelem e cselekedete, melynek során a Min-
denható Fia, Atyja királyi házának hercege, aki egykor Jehovaként 
szólt, aki Betlehemben született csecsemőként jött le a földre, gya-
lázatos és fájdalmas halált szenvedve életét adta, hogy Isten fiai és 
leányai, az idő minden nemzedékében, mindenki, akinek meg kell 
halnia, újra járhasson és örökké élhessen. Megtette értünk azt, amit 
egyikünk sem tudott volna megtenni magáért. […]

Ésaiás próféta azt mondta:

„Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá…

megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békes-
ségünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” 
(Ésa. 53:4–5).

Ez a karácsony csodálatos és igaz története. Jézus megszületése 
a júdeai Betlehemben a bevezetés. A Mester három éven át tartó 
szolgálata az előszó. A történet pompás veleje az Ő áldozathozatala, 
annak teljesen önzetlen cselekedete, hogy fájdalmas halált halt a 
Kálvária keresztjén, hogy mindannyiunk bűneiért kiengeszteljen.
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Az utószó a feltámadás csodája, elhozva annak bizonyosságát, 
hogy „a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a 
Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek” (1 Kor. 15:22).

Nem lenne karácsony, ha nem lett volna húsvét. A Gecsemáné és 
a Kálvária megváltó Krisztusa és a feltámadás dicső ténye nélkül a 
betlehemi Jézus olyan csecsemő lenne, mint bármely másik.

Hiszek az Úr Jézus Krisztusban, az örökkévaló, élő Isten Fiában. 
Nem járt más a földön, aki ennyire nagyszerű lett volna. Senki más 
nem hozott ehhez fogható áldozatot, vagy eredményezett ehhez 
fogható áldást. Ő a világ Szabadítója és Megváltója. Hiszek Benne. 
Kijelentem isteni mivoltát, kétkedés és engedmény nélkül. Szeretem 
Őt. Áhítattal és ámulattal veszem nevét a számra. Lélekben és igaz-
ságban hódolok Neki, ahogyan az Atyának is. Köszönetet mondok 
Neki, és az Ő Szeretett Fia elé térdelek, aki már régen kinyújtotta 
felénk a kezét és azt mondta mindannyiunknak: „Jőjjetek én hoz-
zám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket” (Máté 11:28).

[…] Remélem, hogy mindannyian el tudtok tölteni egy kis időt, 
talán csak egy órát azzal, hogy csendben átgondoljátok Isten Fiának 
csodáját és magasztosságát.20

Tanúbizonyságot teszek… az Úr Jézus Krisztus engesztelés[éről]. 
E nélkül az életnek nincs értelme. Ez létezésünk boltívének zárókö-
ve. Megerősíti, hogy mi már azelőtt is éltünk, hogy megszülettünk 
volna a halandóságban. A halandóság csak egy lépcsőfok egy sok-
kal dicsőségesebb jövőbeli létezés felé. A halál fájdalmát enyhíti a 
feltámadás ígérete.21

Jézus a Krisztus, Isten előre elrendelt Fia, aki lejött a földre, aki 
jászolban született, egy leigázott nép meghódított országába, Isten 
Fia, az Atya Egyszülöttje a testben, az Atya Elsőszülöttje és szaba-
dításunk Szerzője. Ő a mi Megváltónk, a mi Szabadítónk, akinek 
engesztelése által mindazok számára lehetővé vált az örök élet, akik 
tanításainak engedelmeskedve élnek.22
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Miért adta nekünk Mennyei Atyánk „az Ő Egyszülött Fia 

ajándéká[t]”? (Lásd 1. szakasz.) Te mit tehetsz, amivel kimutatod 
a háládat ezért az ajándékért? Milyen gondolataid és érzéseid 
vannak, amikor átolvasod Hinckley elnök összefoglalóját arról, 
hogy mit tett értünk a Szabadító?

• Hasonlítsd össze a 2. szakaszban, milyen szavakat használ Hinck-
ley elnök a halál leírására és a feltámadás leírására. Mit tudsz 
meg az e szavak közötti különbségekből? Milyen hatással van az 
életedre bizonyságod a Szabadító feltámadásáról?

• Mit tudsz meg Hinckley elnök Jézus Krisztus engeszteléséről 
tett bizonyságából? (Lásd 3. szakasz.) Téged személy szerint 
milyen áldásokban részesített az engesztelés? Milyen érzéseid 
vannak, amikor a Szabadító érted hozott áldozatára gondolsz? 
Tervezz be egy olyan alkalmat, amikor csendben elgondolkozol 
a Szabadítóról!

Kapcsolódó szentírások
Ésaiás 53; János 3:16; 11:25; 2 Nefi 9:6–13; Alma 7:11–13; 34:8–10; 

Hélamán 14:13–19; T&Sz 18:10–12

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 egyszerű 
tevékenységeiben példákat, szemléltető leckéket és sugalmazó tör-
téneteket fedezhetsz fel… Késztetést érezhetsz arra, hogy felkérj egy 
bizonyos személyt, hogy segítsen az órán. Eszedbe juthat egy sze-
mélyes élmény, amelyet megoszthatsz” (vö. Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 47–48.).
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2 5 .  F E J E Z E T

Haladjatok hittel előre!

„Ha van valami, amire szükségünk van, nektek 
és nekem is,… [akkor az olyan hit,] melyből 

adódóan letérdelünk és útmutatást kérünk az 
Úrtól, majd némi Istentől kapott önbizalommal 

talpra állunk és munkához látunk, hogy 
segítsünk elérni a kívánt eredményeket.”

Gordon B. Hinckley életéből

„Amikor [fiatalemberként] misszióba mentem – emlékezett vissza 
Gordon B. Hinckley elnök –, jó apám adott nekem egy lapot, melyre 
néhány szó volt írva. Az Úrnak a zsinagóga fejéhez intézett szavai 
voltak, akihez épp akkor jutott el leánya halálhíre: »Ne félj, csak higyj« 
(Márk 5:36)!” 1 Az ifjú Hinckley elder angliai szolgálata során sok olyan 
kihívással nézett szembe, melynél szüksége volt rá, hogy emlékezzen 
erre a néhány szóra. Később mesélt az egyik ilyen élményéről:

„Egy nap a négy londoni újság közül három egy régi könyv 
utánnyomását ismertette, mely becstelen és ocsmány nyelvezettel 
szólt – saját állítása szerint – a mormonok történetéről. Merrill elnök 
[a misszióelnököm] így szólt hozzám: »Keresd fel a kiadót, és tiltakozz 
emiatt!« Ránéztem, és már épp azt mondtam volna: »Biztos nem rám 
gondolsz«, de szelíden azt feleltem: »Igen, uram!«

Nem habozom kijelenteni, hogy meg voltam rémülve. A szobámba 
mentem, és olyasmit éreztem, ahogy szerintem Mózes érezte magát, 
amikor az Úr arra kérte, hogy járuljon a fáraó elé. Elmondtam egy 
imát. Kavargó gyomorral sétáltam a Goodge Street megállóhoz, 
hogy metróra szálljak a Fleet Streetig. Megtaláltam az elnök irodáját, 
és átadtam a recepciósnak a névjegyem. A hölgy elvette, bement a 
belső irodába, majd hamarosan visszajött, és azt mondta, hogy az 
elnök túl elfoglalt, nem tud találkozni velem. Azt feleltem, hogy 8000 
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„végső soron a… hit az egyetlen valódi és tartós reménységünk.”
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kilométer távolságból jöttem, és megvárom. A következő egy órában 
kétszer vagy háromszor is bement az irodájába, majd végül az elnök 
behívott. Soha nem felejtem el, milyen kép fogadott. A férfi szájában 
hosszú szivar, tekintete pedig mintha azt mondaná: »Ne zavarj!«

Kezemben ott voltak a könyvismertetők. Arra nem emlékszem, 
hogy ezután mit mondtam. Úgy tűnt, mintha egy másik hatalom 
szólna rajtam keresztül. A férfi először védte magát, sőt, ellenséges 
volt. Aztán kezdett megpuhulni. Végül megígérte, hogy tesz valamit. 
Egy órán belül Anglia minden könyvkereskedője felszólítást kapott, 
hogy a könyvet küldjék vissza a kiadónak. A férfi nagy költségek 
árán kinyomtatott és minden egyes kötet elejére tett egy figyelmez-
tetést, hogy a könyv nem számít történelmi feljegyzésnek, csupán 
kitaláció, és nem kívánja megsérteni a köztiszteletben álló mormon 
embereket. Évekkel később újabb nagyon értékes szívességet tett 
az egyháznak, és egészen haláláig minden évben kaptam tőle kará-
csonyi üdvözlőlapot.” 2

Amikor elfogadta a megbízást, hogy menjen el a kiadó irodájá-
ba, Hinckley elnök azt tette, ami aztán egész életében jellemezte 
őt: hittel elfogadta a kihívást, az Úr segítségét kérte, majd pedig 
munkához látott.

Gordon B. Hinckley tanításai
1

A Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett 
hit a céltudatos élet kútfőjévé válhat.

Ha van valami, amire szükségünk van, nektek és nekem is ahhoz, 
hogy sikerben és elégedettségben legyen részünk ezen a világon, 
akkor az a hit – az a robbanékony, erős, csodálatos elem, melyről 
azt mondta Pál, hogy általa lettek kialakítva a világok (lásd Zsidók 
11:3). Nem valami éteri fogalomról beszélek, hanem alkalmazott, 
gyakorlatias, működő hitről – arról a fajta hitről, melyből adódó-
an letérdelünk és útmutatást kérünk az Úrtól, majd némi Istentől 
kapott önbizalommal talpra állunk és munkához látunk, hogy 
segítsünk elérni a kívánt eredményeket. Az ilyesfajta hit mérhe-
tetlen erőforrás. Végső soron az ilyesfajta hit az egyetlen valódi és 
tartós reménységünk.
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[…] A hit a céltudatos élet kútfőjévé válhat. Semmi nem késztet 
jobban valamirevaló törekvésekre annak tudatánál, hogy Isten gyer-
mekei vagyunk, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy kezdjünk valamit az 
életünkkel, és hogy Ő segíteni fog nekünk, ha segítséget kérünk. […]

Amikor a hitről beszélek, nem elvont értelemben gondolok rá. 
Élő, eleven erőt értek alatta, mely annak felismerésével jár együtt, 
hogy Isten a mi Atyánk, Jézus Krisztus pedig a Szabadítónk. […]

Az Isteni Lénybe, a Mindenhatóba vetett hit az a hatalmas hajtóerő, 
mely meg tudja változtatni az életünket.3

Réges- régen az egyik vasúttársaságnál dolgoztam, amelynek 
vágányai teljesen behálózták a… hegyeket. Gyakran utaztam vona-
ton. Ez azokban a napokban volt, amikor még gőzmozdonyok 
jártak. A vasút e hatalmas szörnyei óriásiak, gyorsak és veszélyesek 
voltak. Gyakran tűnődtem el azon, hogy a mozdonyvezető hon-
nan veszi a bátorságot ahhoz, hogy átutazza az éjszakát. Azután 
rájöttem, hogy ez nem egy hosszú utazás, hanem inkább egy rövid 
utazás állandó folytonossága. A mozdonynak volt egy nagyon erős 
fényszórója, amely 350–400 méterre bevilágította az utat. A moz-
donyvezető csak ezt a távolságot látta be, ám ez elegendő volt, mert 
ez viszont állandóan, egész éjszaka, egészen az új nap felkeltéig a 
szeme előtt volt. […]

Ez így van az örökkévaló utazásunkkal is. Egyszerre csak egy 
lépést teszünk. Bár eközben az ismeretlen felé haladunk, a hit meg-
világítja az utunkat. Ha ápoljuk ezt a hitet, akkor sohasem fogunk 
sötétségben járni. […]

A kihívás, mellyel az egyház minden tagjának szembe kell néznie, 
az, hogy megtegye azt a bizonyos következő lépést, hogy elfogadja 
a feladatot, amelyre elhívják, még akkor is, ha arra alkalmatlannak 
érzi magát, és ezt hittel tegye, teljes mértékben számítva arra, hogy 
az Úr meg fogja világítani előtte az utat.4
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2
A hit a bizonyság alapja, és az Úr földön 

elvégzendő munkájának ereje.

Az egyház vagyona valójában kizárólag a népe hitében rejlik.5

Bámulatos és csodálatos dolog, hogy ezreket érint meg a Szent 
Lélek csodája, hogy hisznek, elfogadják és [egyháztagok] lesznek. 
Megkeresztelkednek. Életüket megérinti valami, ami örökre jó 
hatással van rá. Csodák történnek. A hit magja bekerül a szívük-
be. Növekszik, ahogy tanulnak. Tantételt tantételre fogadnak el, 
mígnem minden olyan csodálatos áldás az övék lesz, mely azo-
kat éri, akik hittel járnak itt, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházában.

[…] A hit ezen csodás és értékes ajándéka, ez az ajándék Istentől, 
Örökkévaló Atyánktól, még mindig ennek a munkának az erejét, és 
üzenetének csendes rezgését képezi. A hit az egésznek az alapja. A 
hit az egésznek a lényege. Legyen szó elmenetelről a misszió terü-
letére, a Bölcsesség szava szerinti életről, a tizedfizetésről, mindegy. 
A bennünk élő hit az, mely minden tettünkben megnyilvánul.

[…] Ennek az ügynek és királyságnak az ereje nem a földi vagyon-
tárgyaiban rejlik, legyenek azok bármily lenyűgözőek is. Népének 
szívében található. Ezért sikeres. Ezért erős és ezért növekszik. 
Ezért képes véghezvinni a csodálatos dolgokat, melyeket tesz. 
Ez mind a hit ajándékából származik, melyet a Mindenható ad 
azon gyermekeinek, akik nem kételkednek és nem félnek, hanem 
haladnak előre. […]

A hit a bizonyság alapja. A hit az egyház iránti hűség megala-
pozója. A hit áldozatot jelképez, melyet örömmel hozunk az Úr 
munkájának előremozdításában.6

Az evangélium jó hír. A diadal üzenete. Olyan törekvés, melyet 
lelkesen kell magunkévá tennünk. […]

Ne féljünk! Jézus a mi vezetőnk, a mi erőnk és a mi királyunk.

Ez a borúlátás kora. A miénk viszont a hit küldetése. Fivéreim 
és nővéreim, bárhol legyetek is, felszólítalak benneteket, hogy 
erősítsétek meg a hiteteket, és világszerte mozdítsátok előre ezt 
a munkát! […]
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„Testvérek, ne haladjunk tovább ily nagyszerű ügyben? Menjetek 
előre, ne hátra! Bátorság, testvérek, és tovább, tovább a győzelemig!” 
(T&Sz 128:22). Ezt írta Joseph próféta a hit zsoltárában.

Mily dicső e nagyszerű törekvés múltja! Tele van hősiességgel, 
bátorsággal, merészséggel és hittel. Mily csodálatos a jelen, midőn 
előre haladva megáldjuk mindazok életét, akik hallgatnak az Úr 
szolgáinak üzenetére. Mily pompás lesz a jövő, midőn a Mindenható 
továbbgörgeti dicső munkáját, jó hatást fejtve ki mindazokra, akik 
elfogadják az evangéliumát és aszerint élnek, és örökre megáldva 
fiait és leányait, minden nemzedékben, azok önzetlen munkája által, 
akiknek szívét betölti a világ Megváltója iránti szeretet. […]

Mindannyiótokhoz felhívást intézek, bárhol legyetek is ennek az 
egyháznak a tagjaiként, hogy álljatok talpra, és énekkel a szívetekben 
haladjatok előre, az evangélium szerint élve, az Úr iránti szeretettel, 
és a királyságot építve! Együtt megmaradunk az úton és megtartjuk 
a hitet, mert a Mindenható a mi erőnk.7

3
Hittel felül tudunk emelkedni a félelmen és 
életünk minden akadályán vagy kihívásán.

Ki mondhatja közülünk magáról, hogy sohasem érzett még félel-
met? Senkit sem ismerek, akit teljesen elkerült volna. Néhányan per-
sze nagyobb mértékű félelmet tapasztalnak, mint mások. Néhányan 
könnyedén felülemelkednek rajta, másokat azonban csapdába ejt és 
leterít, sőt még megadásra is kényszerít. Szenvedünk a gúnytól való 
félelemtől, a kudarctól való félelemtől, a magánytól való félelemtől, 
a tudatlanságtól való félelemtől. Néhányan a jelentől tartanak, míg 
mások a jövőtől. Néhányan a bűn terhét cipelik, és szinte bármit 
megadnának, hogy lerázzák magukról ezeket a terheket, mégis fél-
nek változtatni az életükön. Ismerjük fel, hogy a félelem nem Istentől 
származik. Ez az emésztő, romboló elem az igazság és igazlelkűség 
ellenségétől jön. A félelem a hit ellentéte. Eredményeiben maró 
hatású, sőt halálos.8

Pál azt írta Timótheusnak: „Mert nem félelemnek lelkét adott 
nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét” (2 Tim. 1:7–8).
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Bárcsak minden egyháztag olyan helyre tenné ki ezeket a sza-
vakat, ahol minden reggel láthatja őket, amikor elkezdni a napját! 
Ezek megadnák nekünk a bátorságot ahhoz, hogy felszólaljunk, 
a hitet ahhoz, hogy megpróbáljuk, és megerősítenék az Úr Jézus 
Krisztusról való meggyőződésünket. Hiszem, hogy akkor több csoda 
történne a földön.9

A minap beszélgettem egy barátommal, aki elmenekült a szülő-
földjéről. Amikor az országa elesett, elfogták és bezárták. A felesége 
és a gyermekei el tudtak menekülni, de ő bő három évig börtönben 
volt, és egyáltalán nem tudott kapcsolatba lépni a szeretteivel. Az 
étel pocsék volt, az életkörülmények nyomasztóak, és nem is volt 
kilátás a javulásukra.

„Mi segített talpon maradnod ezekben a sötét napokban?” 
– kérdeztem.

Azt válaszolta: „A hitem; az Úr Jézus Krisztusba vetett hitem. Átad-
tam Neki a terheimet, melyek aztán sokkal könnyebbnek tűntek.” 10

„ne szégyeneld… a mi Urunk bizonyságtételét” (2 timótheus 1:8).
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Minden megoldódik. Ne aggódj! Ezt minden reggel elmondom 
magamnak. Minden meg fog oldódni. Ha minden tőletek telhetőt 
megtesztek, akkor minden meg fog oldódni. Bízzatok Istenben, és 
haladjatok előre, a jövőbe vetett hittel és bizalommal! Az Úr nem fog 
cserbenhagyni bennünket. Ő nem fog cserbenhagyni bennünket.11

Nem vagyunk- e mindannyian megmondhatói annak, hogy ha 
nagyobb hitünk lenne Istenben, akkor jobban tudnánk teljesíteni? Ha 
van hitünk, akkor egyetlen akadály sem túl nagy, és egyetlen kihívás 
sem túl nehéz. Hittel felül tudunk emelkedni életünk azon negatív 
elemein, melyek folyamatosan lehúznak minket. Némi erőfeszítéssel 
képesek lehetünk az alantas és gonosz tettekre sarkalló sugallatok 
elfojtására. Hittel meg tudjuk nevelni az vágyainkat. Felkarolhatjuk 
az elcsüggedteket és a legyőzötteket, és saját hitünk erejével és 
hatalmával lelket tudunk önteni beléjük.12

4
Ha gyakoroljuk a hitünket, akkor az Úr 

segíteni fog, hogy növekedjen.

Midőn szolgálatra fordítjátok az időtöket és a tehetségeiteket, 
növekedni fog a hitetek és el fognak halványulni a kételyeitek.13

Az egyház sok dolog megtételére kér majd benneteket. Azt fog-
ja kérni, hogy szolgáljatok különböző feladatkörökben. Nekünk 
nincs hivatásos papságunk. Belőletek lesznek ennek az egyháznak 
a lelkészei, és arra biztatlak benneteket, hogy amikor csak elhívást 
kaptok a szolgálatra, akkor fogadjátok el azt, és növekedni és gyara-
podni fog a hitetek. A hit olyan, akárcsak a karizom. Ha használom, 
ha törődök vele, akkor megerősödik, és sok mindenre képes. Ha 
azonban felkötöm és semmit nem csinálok vele, akkor elgyengül és 
hasznavehetetlen lesz – és így lesz ez veletek is. Ha minden lehető-
séget, minden elhívást elfogadtok, akkor az Úr lehetővé fogja tenni 
számotokra, hogy elvégezzétek. Az egyház semmi olyan megtételére 
nem kér benneteket, amit az Úr segítségével ne tudnátok megtenni.14

Ez az én imám mindannyiunkért: „Uram, növeljed a mi hitünket” 
[lásd Lukács 17:5]. Növeld a mi hitünket, hogy áthidalja a bizonyta-
lanság és a kétely szakadékait! […]

Urunk, növeld a mi hitünket, hogy felülemelkedjünk a Te nagysze-
rű és szent munkád gyarló becsmérlőin! Erősítsd meg az akaratunkat! 
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Segíts nekünk építeni és bővíteni a Te királyságodat, a Tőled kapott 
nagyszerű megbízás szerint, hogy ezt az evangéliumot az egész 
világon prédikálhassák, tanúbizonyságként minden nemzetnek! […]

Adj nekünk hitet, hogy a pillanat gondjai mögött meglássuk a 
jövő csodáit! Adj nekünk hitet a tizedünk és felajánlásaink fizetésé-
hez, hogy bízzunk Tebenned, a Mindenhatóban, aki ígérete szerint 
megnyitja az ég csatornáit! Adj nekünk hitet, hogy megtegyük azt, 
ami helyes, és hagyjuk, hogy jöjjön, aminek jönnie kell!

Adj nekünk hitet, amikor ránk zúdulnak és a földre döntenek min-
ket az ellenség viharai! Betegség idején erősödjön meg bizalmunk 
a papság hatalmában! Fogadjuk meg Jakab tanácsát:

„Beteg- é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, 
és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt” 
( Jakab 5:14–15; kiemelés hozzáadva). […]

Urunk, amikor a halál árnyékának völgyében járunk, adj nekünk 
hitet, hogy mosolyogni tudjunk a könnyeinken át, tudva, hogy mind-
ez része egy szerető Atya örök tervének, hogy ezen élet küszö-
bét átlépve egy még dicsőbb életbe lépünk, és hogy Isten Fiának 
engesztelése által mindenki fel fog támadni a sírból, és a hithűek 
továbblépve felmagasztosulnak!

Adj nekünk erőt, hogy végezzük a halottak megváltásának mun-
káját, hogy örök céljaid beteljesedhessenek a Te fiaid és leányaid 
vonatkozásában, minden nemzedékben!

Atyánk, adj nekünk hitet, hogy kövessük a tanácsot azokban a 
kis dolgokban, melyek oly sokat tudnak számítani! […]

Urunk, növeld meg az egymásba és az önmagunkba, valamint az 
abba vetett hitünket, hogy tudunk jó és nagyszerű dolgokat tenni! […]

Atyánk, növeld a mi hitünket! Szerintem elsősorban a hitünk növe-
lésére van szükségünk. Ezért hát, drága Atyánk, növeld a hitünket, 
melyet Beléd, a Szeretett Fiadba, a Te nagyszerű örök munkádba 
valamint önmagunkba vetettünk, valamint abba, hogy gyermeke-
idként képesek vagyunk menni és a Te akaratod és a Te előírásaid 
szerint cselekedni – ezért imádkozom alázatosan, Jézus Krisztus 
nevében, ámen.15
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Kérdések
• Hinckley elnök azt tanította, hogy az Istenbe vetett hit „az a hatal-

mas hajtóerő, mely meg tudja változtatni az életünket” (1. szakasz). 
Milyen élmények segítettek neked megismerni a hit erejét? Miben 
láttad már megnyilvánulni azt, hogy amikor „az ismeretlen felé 
haladunk, …a hit megvilágítja az utunkat”?

• Mit tudhatunk meg a 2. szakaszból, honnan fakad az egyház ereje? 
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hit és az áldozathozatal? Gon-
dold át, hogyan tudnál eleget tenni Hinckley elnök felhívásának, 
mely szerint „világszerte mozdítsátok előre ezt a munkát”.

• Szerinted miért tud a hit segíteni nekünk a próbatételek idősza-
kában? (Lásd 3. szakasz.) Mikor segített már neked a hit felülke-
rekedni a félelmen? Mikor segített már neked a hit felülemelkedni 
más akadályokon?

• Tekintsd át Hinckley elnök imáját a 4. szakaszban. Az ima mely 
szavai hordoznak számodra különös jelentőséget? Hogyan segíthet 
nekünk a hit legyőzni a bizonytalanságot és a kételyt? Hogyan 
segíthet nekünk a hit meglátni a problémákon túl rejtőző csodákat?

Kapcsolódó szentírások
János 14:12–14; Rómabeliek 5:1–5; 2 Nefi 26:12–13; Moróni 7:33–

38; T&Sz 27:16–18

Tanítási segédlet
„Amikor rendszeresen és szorgalmasan tanulmányozzuk a szentí-

rásokat, buzgón keresve a Lélek útmutatását, fogékonyak leszünk a 
leckék előkészítésével kapcsolatos felvilágosításra. Arra is fel leszünk 
készülve, hogy tanítás közben késztetéseket kapjunk a Lélektől és 
kövessük ezeket” (vö. Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 14.).
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Jegyzetek
A fejezet lábjegyzeteiben feltüntetett források eredeti szövege eltérhet az ebben a kézikönyvben 
használt korszerűbb fordítástól.

 1. In Conference Report, Oct. 1969, 114.
 2. “If Ye Be Willing and Obedient,” 

Ensign, July 1995, 5.
 3. Standing for Something: Ten Neglected 

Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), 109–10.

 4. Hitben járunk. Liahóna, 2002. júl. 
80–81.

 5. “The State of the Church,” Ensign, May 
1991, 54.

 6. A hit csodája. Liahóna, 2001. máj. 
83–85.

 7. “Stay the Course—Keep the Faith,” 
Ensign, Nov. 1995, 71–72.

 8. “God Hath Not Given Us the Spirit of 
Fear,” Ensign, Oct. 1984, 2.

 9. “Be Not Afraid, Only Believe,” Ensign, 
Feb. 1996, 5.

 10. “Be Not Faithless,” Ensign, Apr. 1989, 4.
 11. “Latter- Day Counsel: Excerpts from 

Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,” Ensign, Oct. 2000, 73.

 12. Standing for Something, 109–10.
 13. “He Is Risen, As He Said,” Ensign, Apr. 

1983, 7.
 14. “Inspirational Thoughts,” Ensign, June 

1999, 2.
 15. “Lord, Increase Our Faith,” Ensign, Nov. 

1987, 52–54.
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Név- és tárgymutató

A Á

adósság 200–201
Állandó Oktatási Alap 30–31, 194, 

197
anyák

feladatai 169
szent elhívása 101–102
lásd még család; szülők

apák
a papságviselők legyenek jó ~ 

222–224
feladatai 169
lásd még család; szülők

apostolok 45, 267, 269–271
az egyház elnöke

~t az Úr hívja el 265–267
amikor ~ nem tudja teljes mérték-

ben ellátni a feladatait 268–271
a rangidős apostol lesz a követ-

kező 267–268
az egyházhoz megtértek

~nek barátságra van szükségük 
308–309

~nek feladatra van szükségük 
305–306, 308–310

~nek Isten szavával való táplálás-
ra van szükségük 305, 318, 311

becsesek 305–308
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza
betölti a földet 47, 58–59, 299
Joseph Smith által lett visszaállít-

va 43–45, 47–53
lehetőséget ad a szolgálatra 

212–213

minden tagjára fontos betöltendő 
szerep vár 61–62

rendeltetését a korai vezetők 
látták 59–61, 87

szervezete 51–52, 263–275
tanai, melyek megkülönböztetik 

más egyházaktól 49–53
zászló a nemzeteknek 57–66

B

bántalmazás 223
barátkozás, közösség

azokkal, akik nem a mi hitünk-
höz tartoznak 277–286

az új és a kevésbé tevékeny egy-
háztagokkal 303–313

béke, békesség
~ért imádkozni 112
a templomban található 323–325
erényes élet által 256–258
önellátás által 193–201

bizonyság
~unkat meg kell osztanunk és 

a ~unknak megfelelően kell 
élnünk 150–151

áldása 141–151
a Mormon könyvéről 230–231
az egyház nagy ereje 143, 189, 

345–346
életünk legyen ~unk jelképe 130
Gordon B. Hinckley elnök ~a 4, 6, 

37, 141–143, 329–330, 337–338
támogat minket, midőn hitben 

járunk 143–148
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boldogság
a házasságban a szerető törődés 

kifejezésre juttatásából ered 
162–163

ápolása 69–79
az evangélium ismeretéből ered 

73–76, 101
ima által 109–111
Mennyei Atyánk terve a ~ terve 72
misszionáriusi munka által 

296–298
szolgálat által 208–210

bűnbánat
~ot a Szabadító engesztelése teszi 

lehetővé 336–337
az evangélium egyik első tanté-

tele 74
erkölcstelen viselkedés miatti ~ 261

C

cövekelnök 272–273

Cs

család
~ot megerősíti a szeretet és a 

tisztelet 175–176
~ot Mennyei Atyánk hozta létre 

168
a ~i kapcsolatok a legszenteb-

bek 186
a társadalom alapvető egysége 

52, 114
az egyház álláspontja a ~dal 

kapcsolatban 63
az örökkévalóságra egymáshoz 

pecsételhető 52
kiáltvány a ~ról 32, 168

családi est 171–172
családi ima

csodákhoz vezet 112–115
Gordon B. Hinckley otthonában 

109

segít a gyermekeknek gyarapod-
ni a hitben 170–171

D

döntések 187–188

E

egyedülálló felnőttek 160–161
egység

az egyháztagság körében 65
az Első Elnökség és a Tizenkettek 

között 271–272
más hitet vallókkal 277–279

első látomás 45, 47–50, 58
emeltebb fővel állni, jobban kihúz-

ni magunkat 78–79, 181–183, 
213, 258

engedelmesség
~ből áldások fakadnak 65, 

184–185
a boldogsághoz vezető út 73–74
az evangélium szerinti életet 

jelenti 179–189
megerősíti az egyházat 188–189
minden tekintetben megkövetel-

tetik tőlünk 183
engesztelés lásd Jézus Krisztus 

engesztelése
erény

a gondolatainkban 260
áldásokat eredményez 255–256
az ~re építeni az életünket 

253–261
értéke 99, 255

evangélium
a diadal üzenete 76–77
Joseph Smith által lett  visszaállítva, 

43–45 47–53
okot ad nekünk az örömre 

73–76, 101
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F

fa, mely ferdén nő 172–174
félelem 76–77, 150, 346
feltámadás

~t a Szabadító teszi lehetővé 
335–338

Jézus Krisztus ~a 132–134, 334

Gy

gyermekek
~et korán fel kell készíteni 

a misszionáriusi munkára 
296–297

~et nagyon fiatalon kell tanítani 
172–174

~et világosságban és igazságban 
kell felnevelni 102

a lázadó ~nek szeretetre és imák-
ra van szükségük 174

ártatlansága 52
az Úr ajándékai 169
élete tükrözni fogja a családban 

tanítottakat 175–176

H

hála 72–73
házasság

~on belüli hűség 163
~ot Mennyei Atyánk alkotta meg 

157
boldogság a ~ban a szerető 

törődés kifejezésre juttatásából 
ered 162–163

egyenlő felek partneri viszonya 
158

Gordon B. Hinckley ~a Marjorie 
Payjel 13–14, 97–98, 153–156

örök partneri viszony 153–163

Hinckley, Ada Bitner (anya) 2–7, 9, 
69, 97, 141

Hinckley, Bryant Stringham (apa) 
2–8, 69, 83, 97, 141, 193, 205, 
239–241

Hinckley, Gordon B.
~nél rákot állapítanak meg 38
~t kinevezik az Általános Misszi-

onáriusi Bizottság végrehajtó 
titkárának 17

~t kinevezik az Egyházi Rádió-, 
Tájékoztatási- és Misszionári-
usi Kiadványok Bizottságának 
végrehajtó titkárának 10–12, 
15, 58, 229

~vel készített interjú a 60 Minutes 
c. műsorban, 27 279–280

a Denver és Rio Grande Railroad 
alkalmazottja 16

apaként 13–14, 109, 167
az egyház elnöke lesz 24–27, 

263–265
bejelenti területi elnökségek 

elhívását 23
bemutatja A család: Kiáltvány a 

világhoz közleményt 32, 168
bemutatja az Állandó Oktatási 

Alapot 30–31, 194, 197
bizonysága 4, 6, 37, 141–143, 

329–330, 337–338
családi öröksége 2–3, 83–84
elvégzi a Utah Egyetemet 6, 57
felszenteli a 100. működő temp-

lomot 35, 318
felszenteli a Konferenciaköz-

pontot 36
férjként 13, 153–156
fiatalemberként a hit próbáival 

szembesül 5–6
gyászolja felesége, Marjorie 

 halálát 37–38, 156
gyermekkora 3–4
halála 39
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hangsúlyozza a megtértek meg-
tartását 33, 303–313

házassága Marjorie Payjel 13–14, 
97–98, 153–156

kidolgozza a templomi felruházás 
filmjét a Svájci Bern templom 
számára 17–18

kinyilatkoztatást kap kis templo-
mok építésére 33–35, 315–317

megkapja az Elnöki Szabadság-
érdemrendet 28

pártolja a lelki és a világi tanulást 
30–31, 239–250

szolgálata a Tizenkettek Kvóru-
mában 18–21, 263

szolgálata az Első Elnökségben 
21–24, 263–265

szülei 2–9, 69, 97, 141, 239
születése 2
tanulmányai 4–6
teljes idejű missziója 6–9, 69, 205, 

289–291, 341–343
temetési szertartása 39
udvarol Marjorie Paynek 6, 

12–13, 153
utazásai 9–10, 29–30, 43, 97, 155, 

291
volt a házigazdája a 2002-es téli 

olimpiának Salt Lake Cityben 28
Hinckley, Marjorie Pay (feleség)

halála 37, 156
házassága Gordon B. Hinckley-

vel 13–14, 97–98, 153–156
udvarol neki Gordon B. Hinckley 

6, 12–13, 153
hit

~tel haladni előre 341–349
a bizonyság alapja 345–346
a céltudatos élet kútfője 343–344
az igazlelkű nők ~e hatalommal 

bír 106
az úttörők ~e 85–86

ha használjuk, gyarapodik 
348–349

segít nekünk felülkerekedni 
a félelmen és a csapásokon 
346–348

hitehagyás 45–46, 51

I

idősebb misszionáriusok 297–298
ima

áldásokat és boldogságot hoz 
109–111

családi ~ csodákhoz vezet 
112–115

családi ~ Gordon B. Hinckley 
otthonában 109

családi ~ segít a gyermekeknek 
gyarapodni a hitben 170–170

hatalma, 109–117
válaszok keresése az ~ra 116–117

iskolázottság, oktatás
a lelki éppen olyan fontos, mint 

az evilági 247–249
az Állandó Oktatási Alapon 

keresztül 30–31, 194, 197
egész életünkön át 239–250
Gordon B. Hinckley elnök ~a 4–6
lehetőségeket teremt 242, 

245–247
Isten, az Atya lásd Mennyei Atya
Istenség 49–50

J

Jézus Krisztus
~ és Mennyei Atya különálló 

lények 49–50
~ra tekintünk 129–139
Az élő Krisztus: Az apostolok 

bizonysága 37, 329
az emberiség történelmének 

 központi alakja 45
azt ígéri, hogy velünk lesz 65, 299
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bizonyságot szerezni ~ról 
135–139 148–150

engesztelése 132, 324–338
feltámadása 132–134, 334
földi szolgálata 130–132, 331–332
halandóság előtti szolgálata 

331–332
keresztre feszítése 132, 332–333
megjelent Joseph Smithnek 45, 

47–50
némelyek tagadják ~ isteni 

 mivoltát 135–136
jólét 196–198, 199
Joseph Smith lásd Smith, Joseph

K

kevésbé tevékeny egyháztagok
meghívása, hogy legyenek újra 

tevékenyek 311–313
szeretettel nyújtsuk ki a ~ felé a 

kezünket 306
kiáltvány a családról 32, 168
kinyilatkoztatás

a Kínai Hongkong templom felé-
pítésére 119–121

halk, szelíd hang által érkezik 
122–123

kis templomok építésére 33–35, 
315–317

napjainkban 53
Krisztus lásd Jézus Krisztus

L

Lélek lásd Szentlélek

M

megpróbáltatás
a hit segít nekünk elviselni a ~t 

346–348
állhatatosnak maradni a ~ok 

ellenére 71
a Mormon könyvében 233

az úttörők által megtapasztalt ~ok 
3, 83, 85, 87–90

felkészülés a ~ra 198–200
megtértek megtartása 33, 303–313
Mennyei Atya

~ és Jézus Krisztus különálló 
lények 49–50

~nak testi alakja van 49–50
a lelkünk Atyja 52–53, 78, 111–112
áll ennek az egyháznak a kor-

mányrúdjánál 65, 185
az erő igazi forrása 99
bizonyságot szerezni ~ról 148–150
hív minket, hogy imádkozzunk 

Őhozzá 111–112
hozta létre a családot 168
megáldja azokat, akik betartják 

parancsolatait 65
megjelent Joseph Smithnek 45, 

47–50
szeret minket 331

misszionáriusi munka
~t segíti a családi ima 112–115
a teljes idejű misszionáriusok 

segítése a ~ban 293–295
a világ felkarolása ~ által, 

292–293
az Úr megáldja a ~ban tett erőfe-

szítéseinket 299
az utolsó napokban 289–299
boldogságot hoz 296–298
Gordon B. Hinckley elnök ~ja 

6–9, 69, 205, 289–291, 341–343
gyermekek felkészítése a ~ra 

296–297
papsági feladat 296

Mormon könyve
~ről való bizonyság más igazsá-

gokról való meggyőződéshez 
vezet 231–232

a Biblia társaként tesz tanúbi-
zonyságot 50–51
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bizonyságot tesz Jézus Krisztusról 
50–51, 230

ereje 229–237
Gordon B. Hinckley felhívása, 

hogy olvassuk 229
Joseph Smith fordította 230, 232
meg tudja változtatni az életün-

ket és a szemléletmódunkat 
234–237

segít nekünk megoldásokat talál-
ni napjaink problémáira 233

tanúbizonyságot kapni a ~ről 
230–231

története 184, 233
munka

a ~ által megtanult leckék 193
az egyház zsenialitása 195–196
szükségessége 194–196

N

nők
a hithű ~ ereje 105–106
együttműködnek a papságvise-

lőkkel 103, 225–226
feladatai az egyházban 106
lehetőségek a ~ számára 245–247
mint Isten lányai 97–106
szent helye Isten tervében 98–99

O

optimizmus, derűlátás 69–79
otthon

a tanulás légkörének megterem-
tése ~ 243–245

az igazlelkű élet alapja 167–176
Gordon B. Hinckley elnök ~a 167
lásd még család

Ö

önellátás
az Állandó Oktatási Alapon 

keresztül 30–31, 194, 197
békét hoz 193–201

segíteni másoknak az ~ elérésé-
ben 196–198

P

papság
~ot minden arra érdemes férfi 

viselheti 221
érdemesség a ~ viselésére 221–224
és egyházi szervezet 51–52, 

263–275
felhatalmazása és kulcsai vissza 

lettek állítva 45, 48–49, 143, 
218–219

hatalma és áldásai 217–226
Isten a ~on keresztül végzi el a 

munkáját 219
Isten minden gyermekét meg 

tudja áldani 220–221
kvórumai az erő horgonyaként 

szolgálhatnak 224
melkisédeki ~ 220–221

pénzügyek 198–201
pornográfia 125–126, 223, 256–260
Pratt, Parley P. 234–236
próbatételek lásd megpróbáltatás
próféták

~t az Úr hívja el 265–266
általában idősebb férfiak 266
azt tanácsolják nekünk, hogy 

legyünk fizikailag és lelkileg is 
felkészültek 198–200

püspök 273–275

S

sabbatnap 63, 125–126
Segítőegylet 103–105
Smith, Emma 99–101, 184
Smith, Joseph

az egyház ~ által lett visszaállítva 
43–45, 47–53, 143

bizonysága 134
első látomása 45, 47–50
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lefordította a Mormon könyvét 
230, 232

Sz

szabadítás terve 52–53, 323
Szentlélek

bizonyságot tesz az igazságról 
121, 230–231

felvilágosít, épít és felemel min-
ket 123–125

kinyilatkoztatást suttog nekünk 
119–126

legyen állandó társunk 122, 
125–126

segít felülkerekednünk a nézetel-
téréseinken másokkal 298–299

utat mutat nekünk az otthon és 
az egyházban végzett szolgála-
tunk során 122

szeretet
~tel fordulni a kevésbé tevékeny 

egyháztagok felé 306
a házasságban 157–163
az evangélium lényege 207
azok iránt, akik nem a mi hitün-

höz tartoznak 284–286
megerősíti a családot 175–176
meg tudja változtatni a szíveket 206

szertartások
a templomi ~ a koronát jelentő 

áldások az egyházban 319–321
holtakért végzett ~ 52, 321–322

szolgálat
a legjobb orvosság a boldogtalan-

ságra 208–210
a Segítőegyletben 103–105
a Szentlélek utat mutat nekünk a 

~ban 122
a templomokban 321–322
az egyház lehetőséget ad a ~ra 

212–213
elveszíteni magunkat a ~ban 

205–213

igaz valónk megtalálása a ~ban 
210–211

szövetségek 125–126, 181–183, 324
szülők

egyedülálló ~ 169–170
felelősek gyermekeik tanításáért 

és azért, hogy gondoskodjanak 
róluk 168–170

imádkozzanak a gyermekeikért 
111, 170, 174

korán készítsék fel a gyermeke-
ket a misszionáriusi munkára 
296–297

ne mondjanak le a lázadó gyer-
mekekről 174

teremtsék meg otthonukban a 
tanulás légkörét 243–245

zabolázzák meg a dühöt 175–176

T

templomok
a békesség és a nyugalom helyei 

323–325
a családok egymáshoz pecsé-

teltethetnek a ~ban 157–158, 
320–321

áldásai 315–325
bizonyságunk kifejezésre juttatá-

sai 318–319
holtakért végzett szertartásokra a 

~ban kerül sor 321–322
kinyilatkoztatás kis ~ építésére 

33–35, 315–317
tisztelet

azok iránt, akik nem a mi 
hitünhöz tartoznak 281–282, 
284–286

megerősíti a családi kapcsolato-
kat 175–176

tolerancia 280–282, 284–286, 292
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Ú

úttörők, pionírok
a korai egyházban 3, 59–62, 

83–90
a Willie és Martin kézikocsis tár-

saságokban 88–90
az egyház minden tagja ~ 91–92
napjainkban 84, 91–92
öröksége 83–94
valóra váltották a hitüket 85–86

V

vészhelyzeti felkészültség 198–200
visszaállítás

~t az első látomás vezette be 45, 
47–48, 58

~t megelőzte a reneszánsz és a 
reformáció 446–47

az evangélium ~a 43–54
Joseph Smithen keresztül 43–45, 

47–53
papsági kulcsok és felhatalmazás 

~a 45, 48–49, 218–219
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