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Erkölcsi bátorság

A halandó élet egyik célja, hogy bebizonyítsuk 
Istennek, akkor is betartjuk a parancsolatait, ha 
az nagy bátorságot igényel. A lélekvilágban már 

kiálltuk ezt a próbatételt. A mennyei seregek egyharma-
da azonban fellázadt azon javaslat ellen, hogy próbára 
legyenek téve egy halandó létben, ahol megvan annak 
a kockázata, hogy kudarcot vallanak.

Mielőtt megszülettünk, személyesen ismertük az 
Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust. Láttuk Őket, és fi-
gyelmesen hallgattuk tanításukat és biztatásukat. Most 
azonban fátyol borítja elménket és emlékeinket. Sátán, a 
hazugságok atyja előnyben van, hiszen kilétünk valósá-
gát a hit szemén át kell felismernünk, miközben testünk 
miatt ki vagyunk téve az érzéki kísértéseknek és a testi 
gyengeségeknek. 

Ugyanakkor nagyszerű segítségeket is kaptunk, me-
lyek bátorságot öntenek belénk földi utazásunk során. 
A legnagyobb ilyen segítség Jézus Krisztus engesztelése. 
Amiatt, amit Ő tett, a bűnöket elmoshatja a keresztvíz. 
És ezt az áldást megújíthatjuk, amikor hittel és bűnbánó 
szívvel veszünk az úrvacsorából.

A lelki ajándékok további segítséget jelentenek. Szü-
letésünkkor kapjuk meg Krisztus Lelkét. Ez által képe-
sek vagyunk felismerni, hogy egy előttünk álló választás 
az örök élethez vezet-e bennünket. A szentírások biztos 

útmutatást nyújtanak, amikor a Szentlelket társunkká 
fogadva olvassuk őket.

A Szentlélek által kifejezhetjük köszönetünket, és 
imában segítséget kérhetünk; mindezt olyan világos 
módon és bizalommal tehetjük meg, mint akkor, mikor 
még Mennyei Atyánkkal éltünk, vagy mint mikor majd 
újra visszatérünk Őhozzá. Az Istennel való effajta kom-
munikáció segít kiűzni szívünkből a félelmet, miközben 
gyarapítja a Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba 
vetett hitünket és az irántuk való szeretetünket.

A szent papság bátorságot ad a szolgálatunkhoz. A 
szertartásai által erőt kapunk Isten gyermekeinek szol-
gálatához, valamint ahhoz, hogy ellenálljunk a gonosz  
hatásának. Amikor az Úr szolgálatra hív bennünket, ígéretet 
is kapunk tőle: „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).

Joseph Smith prófétának a szolgálata során számtalan 
oka volt a félelemre. Isten azonban bátorságot adott 
neki, megerősítve őt a Mester példájával:

„És ha verembe vetnek, vagy gyilkosok kezébe, és 
halálos ítéletet mondanak rád; ha levetnek a mélybe; 
ha tajtékzó hullámok ármánykodnak ellened; ha ádáz 
szelek válnak ellenségeiddé; ha az egek sötétséget 
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gyűjtenek, és az elemek mind összefognak, hogy 
eltorlaszolják az utat; és mindenekfelett, ha magának a 
pokolnak az állkapcsa tárja is ki nagyra a száját utánad, 
tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak 
neked, és a javadra válnak majd.

Az Ember Fia mindezek alá ereszkedett. Te talán 
nagyobb vagy őnála?” (T&Sz 122:7–8).

Mennyei Atyánktól bőségesen kapunk segítséget, 
hogy legyőzzük a félelmet, és bátorságot nyerjünk – 
bármivel nézzünk is szembe az életben. Felé nyújtva 
kezünket Ő képes felemelni bennünket az örök élethez, 
melyre törekszünk.

TanÍTás EBBől az üzEnETBől

Jézus krisztus, a mester tanító, gyakran kérdéseket 
tett fel, hogy töprengésre, és az általa tanított 

tantételek alkalmazására buzdítsa az embereket… 
kérdései gondolkodásra, önvizsgálatra és elkötele-
zettségre ösztönöztek” (lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [1999] 68). gondolkozz el azon, milyen kér-
déseket tehetnél fel, melyekkel segítesz az emberek-
nek megérteni és alkalmazni az ebben az üzenetben 
tanított igazságokat. Például megkérdezheted tőlük, 
hogy „milyen segítséget kaptatok istentől, melyek 
elűzik a félelmet és bátorságot öntenek belétek?” 
vagy „hogyan segített isten legyőzni a félelmeite-
ket?”. Buzdítsd őket, hogy alaposan gondolják végig 
a válaszaikat.

FiaTaloknak
senki sem tökéletes
Írta: shauna skoubye

mindig is szerettem volna olyan lenni, mint ne-
fi: tökéletesen engedelmes, rendkívül hithű és 

mélységesen lelki. Az én szememben nefi volt a jóság 
legfőbb példaképe. kevés gondolat volt vonzóbb szá-
momra annál, mint hogy felnőve olyanná váljak, mint ő, 
vagy legalább is rendelkezzem kiváló tulajdonságainak 
egy részével.

Egy napon rám tört a keserűség érzése, mivel túlságo-
san kevésnek éreztem magam. Oly hatalmas törekvéseim 
voltak, és rengeteg célt tűztem ki. De úgy tűnt, nem jutok 
semmire. A reményvesztettség könnyein át elmeséltem 

édesapámnak, hogyan érzek. szavaimat meghallva 
azonnal felállt, odasétált a könyvespolchoz, és leemelte 
az egyik mormon könyvét. szó nélkül kinyitotta 2 nefi 4. 
fejezeténél, és elkezdte felolvasni a 17. verset.

megborzongtam, mintha áramütés ért volna, ami-
kor meghallottam ezeket az erőteljes szavakat: „Ó én 
nyomorult ember!” A gondolataim ide-oda cikáztak. 
Hogyan mondhatja nefi – az én hősöm és példaképem –,  
hogy ő „nyomorult”? Ha ő nyomorult, akkor én mi 
vagyok?

majd újra végigfutott rajtam egy kellemes borzon-
gás, amikor édesapám felolvasta a 28-as verset is: „éb-
redj fel, lelkem! ne hervadozz tovább a bűnben.” Úgy 
éreztem, mintha az elmémet borító sötét felhők elosz-
lottak volna, hogy utat engedjenek a tiszta kék égbolt 
és a ragyogó nap sugarai előtt. lehetetlen leírni, hogy 
mennyire beragyogta a lelkemet ez a vers. kevés olyan 
szentírásrész volt, mely több reménnyel, sugalmazással 
és örömmel töltött volna el, mint ez.

A 30. versben nefi pontosan azt mondta, amire én is 
gondoltam, csak sokkal kifejezőbben: „…lelkem örvend 
tebenned; istenem, én szabadulásom kősziklája!” Ez a 
vers nyugalmat és hálát ébresztett bennem az Úr gyen-
géd irgalma és szeretete iránt.

édesapám becsukta a könyvet, és elmagyarázta, 
hogy ezeket a verseket nefi zsoltárainak is nevezik. 
Ezután pedig kedvesen megtanította nekem, hogy itt 
a földön még a legnagyszerűbb emberek is tökélet-
lenek, és ők is fel kell hogy ismerjék tökéletlenségei-
ket, különben kevéllyé válnak, és már nem is lesznek 
olyan nagyszerűek.

Így tehát megértettem. Az, hogy vannak gyenge-
ségeim, még nem azt jelenti, hogy képtelen leszek 
olyanná válni, mint nefi. gyengeségeim felismerése 
közelebb vitt nefi nagyságához. nefi azért volt olyan 
nagyszerű ember, mert engedelmessége és hithűsége 
mellett álazatosság is jellemezte, és a hibáit is hajlandó 
volt beismerni.

Ettől kezdve a szívembe zártam nefi szavait. minden 
alkalommal, mikor olvasom, ugyanaz az ujjongó, inspirá-
ló érzés fog el, mint amikor először találkoztam e szavak-
kal. Ezek a versek azt hirdetik nekem, hogy isten leánya 
vagyok, és sokkal többre vagyok képes, mint azt valaha 
is el tudnám képzelni. tudom, hogy ha hithű vagyok és 
előre törekszem, számtalan áldás vár rám.



3

GyErmEkEknEk
ajándékok, melyek bátorságot adnak

Eyring elnök számos olyan ajándékról mesél nekünk, 
melyek bátorságot adnak. Olvasd el a jobb oldalon 

felsorolt szentírásokat, és írd rá a vonalra az ajándék 
nevét. Beszélgess a családoddal arról, hogy ez az aján-
dék miképpen adhat neked bátorságot.

 1. cselekedetek 22:16  ___________________________

 2. 2 nefi 4:15  ___________________________________

 3. t&sz 59:8–9  __________________________________

 4. 2 nefi 32:5; János 14:26–27  ____________________

 5. 1 thessalonikabeliek 5:17  _____________________
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megerősíteni az Atyaistenbe és Jézus 
krisztusba vetett hitet a személyes 
szentírás-tanulmányozás által

Tanítsd a következő 
szentírásokat és 
idézeteket, vagy 
szükség szerint egy 

másik tantételt, mely áldást hoz 
a látogatott nőtestvérekre. Tégy 
bizonyságot a tanról. Kérd meg 
őket, mondják el, mit éreztek és 
tanultak.

„Amikor ifjú feleség voltam… 
meghívást kaptam egy ebédre, 
[amelyre] egyházközségem minden 
egyes olyan segítőegyleti tagja hivata-
los volt, aki elolvasta vagy a Mormon 
könyvét vagy egy rövid, az egyház 
történetéről szóló könyvet. Akkoriban 
nem olvastam rendszeresen a szent-
írásokat, így hát úgy érdemeltem ki 
az ebéden való részvételt, hogy a 
rövidebb könyvet olvastam el, mivel 
ez volt az egyszerűbb, és kevesebb 
időbe is telt. Miközben eszegettem, 
az az erőteljes érzés kerített hatalmá-
ba, hogy bár az egyház történetéről 
szóló könyv valóban jó volt, mégis a 
Mormon könyvét kellett volna elol-
vasnom. A Szentlélektől azt a sugal-
mazást kaptam, hogy változtatnom 
kell a szentírásolvasási szokásaimon. 
Még aznap elkezdtem olvasni a Mor-
mon könyvét, és azóta sem hagytam 
abba. […] Mivel elkezdtem naponta 
olvasni a szentírásokat, tudásra tettem 
szert Mennyei Atyámról, az Ő Fiáról, 
Jézus Krisztusról, és arról, hogy mit 

kell tennem, hogy hozzájuk hasonló-
vá váljak. […]

Minden nő lehet evangéliumi tan 
oktató az otthonában, s az egyházban 
is minden nőtestvérnek – vezetőként 
és tanítóként – szüksége van evangé-
liumi tudásra. Ha még nem alakítottá-
tok ki a mindennapi szentírásolvasás 
szokását, fogjatok hozzá ma, és soha 
ne hagyjátok abba, hogy felkészültek 
lehessetek az ebben és az örök élet-
ben kapott feladataitokra!” 1

Julie B. Beck, a Segítőegylet általános 
elnöke.

„A szentírások tanulmányozása 
támogatja bizonyságunkat és csa-
ládtagjaink bizonyságát. Manapság 
a gyermekeink olyan hangoktól kö-
rülvéve nőnek fel, amelyek arra buz-
dítják őket, hogy vessék el maguktól 
mindazt, ami helyes, és inkább a 
világi élvezeteket hajszolják. Ha 
nem állnak szilárd alapokon Jézus 
Krisztus evangéliumában, ha nincs 
bizonyságuk az igazságról, és nem 
kötelezik el magukat az igazlelkű 
élet mellett, akkor bizony fogéko-
nyak lesznek ezekre a hatásokra. A 
mi felelősségünk, hogy megerősít-
sük és megvédjük őket.” 2

Thomas S. Monson elnök.

„Azt szeretnénk, hogy nőtestvére-
ink szentírás-szakértőkké váljanak. 
[…] A saját jólétetek érdekében, és 
hogy taníthassátok gyermekeiteket 

és mindazokat, akikre hatással lehet-
tek, meg kell ismerkednetek az Ő 
örökkévaló igazságaival.” 3

Azt szeretnénk, hogy áldást hoz-
zanak otthonainkra a szentírások 
tudósnői – legyenek akár egyedülál-
lók vagy házasok, fiatalok vagy idő-
sek, özvegyek vagy családosok. […] 
Váljatok szentírás-szakértőkké – ne 
azért, hogy elnyomjatok másokat, 
hanem hogy felemeljétek őket!” 4

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985).
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SegítSég a 
látogatótanítáShoz
A látogatás során a szentírá-
sok segítségével válaszolj a 
felmerülő kérdésekre, és oszd 
meg a nőtestvérekkel a meg-
látásaidat. tégy bizonyságot 
arról, hogy a szentírások tanul-
mányozása hogyan erősítette 
meg a hitedet. kérdezd meg a 
látogatott nőtestvértől, hogy 
a szentírások tanulmányozása 
hogyan erősítette meg az ő 
otthonát és családját.
személyes felkészülés
János 5:39
2 timótheus 3:14–17
2 nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
t&sz 138:1–11


