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Szürke szárnyú 
kanárik

Közel hatvan évvel ezelőtt, mikor még fiatal 
püspökként szolgáltam, elhunyt az egyház-
községem egyik özvegye, Kathleen McKee. 

Holmijai közt volt három kanári is. Kettőt, melyek 
gyönyörűek és teljesen sárgák voltak, a barátai-
nak szánt. Billie, a harmadik kanári színét azonban 
elcsúfította a szárnyán néhány szürke toll. McKee 
nőtestvér nekem írt üzenetében ez állt: „Ugye befo-
gadjátok őt a családoddal? Tudom, nem túl mutatós, 
de az ő éneke a legszebb.”

McKee nőtestvér nagyon hasonlított szürkeszárnyú 
sárga kanárijára. Nem áldatott meg sem szépséggel, sem 
pedig kiegyensúlyozott élettel, mint ahogy utódokkal 
sem. Éneke mégis segített másoknak, hogy könnyeb-
ben viseljék terheiket, és még jobban végezzék 
feladataikat.

A világ tele van szürke szárnyú sárga kanárikkal. 
Kár, hogy csupán néhány drága lélek van, akik ennek 
ellenére megtanultak énekelni. Ezek között vannak fia-
talok, akik nem is tudják, kik is ők valójában, hogy kivé 
válhatnak, vagy hogy egyáltalán ők maguk kivé akarnak 
válni. Ők egyszerűen csak valakivé szeretnének válni. 
Mások meghajlottak a kor súlya alatt, gondok gyötrik 
őket, vagy telve vannak kétségekkel. Olyan életet élnek, 
mely messze alulmúlja a képességeiket.

Ahhoz, hogy méltósággal élhessünk, ki kell fejlesz-
tenünk azon képességünket, hogy a gondokat bátor-
sággal, a csalódást vidám szívvel, a győzelmet pedig 
alázattal fogadjuk. Talán azt kérditek:, „Hogyan is ér-
hetnénk el ezeket a célokat?” A válaszom: „Azáltal, hogy 
igaz perspektívából látjátok, kik vagytok valójában!” Egy 
élő Isten fiai és leányai vagyunk, és az Ő képmására 
teremtettünk. Gondoljatok csak bele: Isten képmására! 
Nem hihetünk ebben teljes meggyőződéssel, míg meg 
nem tapasztaljuk az erő és hatalom érzését egy teljesen 
új megvilágításból.

Világunkban az erkölcsös jellem gyakran csak máso-
dik helyre szorul a szépség vagy a báj mögött. Az Úr ta-
nácsa azonban, melyet még Sámuel prófétának adott, így 
visszhangzik a régi korokból: „…az Úr nem azt nézi, a 
mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi a szeme előtt 
van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van” (1 Sámuel 16:7).

Amikor Jézus hívő embert keresett, nem a magukat 
felmagasztaló tömegekből választott, akik rendszeresen 
jelen voltak a zsinagógában, hanem inkább Kapernaum 
halászai közül hívta el őket. A kétkedő, iskolázatlan és 
lobbanékony természetű Simonból lett Péter, a hithű 
apostol. A sárga kanári, melynek szárnyát szürke tollak 
tarkították, kiérdemelte a Mester teljes bizalmát és mély-
séges szeretetét.
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Amikor a Szabadító lelkes és erőteljes misszionáriust 
választott, nem a támogatói, hanem ellenfelei között 
talált rá. Az üldöző Saulból Pál lett, a hittérítő.

A Megváltó tökéletlen embereket választott a töké-
letessé válás útjának tanítására. Ő akkor is, és most 
is ezt teszi: szürkeszárnyú sárga kanárikat választ ki 
magának. Titeket és engem hív el, hogy szolgáljuk 
Őt itt, e földi életben. Elkötelezettségünknek teljes-
nek kell lennie. Ha pedig botladoznánk küzdelmünk 
során, akkor így könyörögjünk: „Vezess, ó, vezess 
minket, emberek nagy Megformálója, ki a sötétből, 
hogy küzdhessünk újra!” 1 

Imádkozom, hogy kövessük a Galileai Férfi példá-
ját, akit a szegények, az elnyomottak, a leigázottak  
és bánkódók közt találhatunk meg. Azt kívánom, 
hogy mikor így teszünk, csendüljön fel igaz, szívből 
jövő énekünk.

Jegyzet
 1. „Induló”, Yonkers Főiskola.

TanÍTáS ebből az üzeneTből

Amikor… tanítasz, gyakran hasznos a tanulókkal meg-
kerestetni vagy megfigyeltetni [egy konkrét dolgot]” 

(lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás (1999). 55.). Hogy 
segíthess a családtagoknak megérteni Monson elnök 
üzenetét, megkérheted őket, készüljenek fel arra, hogy 
miután együtt elolvastátok, megosztják egymással, mit 
tanultak belőle. Mindenkit kérj meg egyenként, mond-
ja el, hogy szerinte mi a legfontosabb mondanivalója 
a cikknek. Befejezésként tedd bizonyságodat Monson 
elnök üzenetéről.

Ha úgy tanítjuk isten szavát, ahogyan azt prófétái 
által megkaptuk, az erőteljes hatással lehet azok életé-
re, akiket tanítunk (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 
50). Monson elnök kijelenti, hogy erő és hatalom rejlik 
abban, mikor tudjuk, hogy isten gyermekei vagyunk. A 
cikk elolvasása után kérd meg a családtagokat, mondják 
el, nekik mi segít emlékezniük arra, hogy kik ők.

FiaTaloknak
Mi a valódi szépség?

Így szól hozzánk Monson elnök ebben az üzenet-
ben: „Világunkban az erkölcsös jellem gyakran csak 

második helyre szorul a szépség vagy a báj mögött.” A 
fiatal nők esetleg a külsejük miatt küszködhetnek azzal 
kérdéssel, hogy kik is ők, és kivé válhatnak. gondolkozz 
el lynn g. Robbins elder, a Hetvenek tagjának a szép-
ségről való következő meglátásairól:

•  Az a fiatal nő, akinek egész lénye boldogságtól és 
erénytől ragyog, belső szépséget sugároz.

•  Az erényes, természetességből áradó mosoly az, mely 
igazán gyönyörű. Ezt a valódi szépséget nem lehet 
„magunkra festeni”, hiszen az a lélek ajándéka. 

•  A visszafogottság a belső szépség egyik külső meg-
nyilvánulása és követelménye.

•  Ha elcsüggeszt a külsőd, segítségre lelsz, ha azok sze-
mével nézel magadra, akik szeretnek. A szeretteink 
által felfedezett rejtett szépség tükröt állíthat elénk 
az önfejlesztéshez.

•  Az erényes nő olyan férfihoz szeretne feleségül 
menni, aki „nem azt nézi”, amit a természetes ember 
(lásd 1 sámuel 16:7). Azt a férfit a valódi szépség 
fogja majd vonzani, mely a nő tiszta és vidám szívé-
ből sugárzik. ugyanez igaz arra a fiatal nőre is, aki 
erényes fiatal férfit keres.

•  Mennyei Atyánk minden gyermekétől azt várja, hogy 
a jót válassza, ami a tartós boldogsághoz és belső 
szépséghez vezető egyetlen út.

•  Az Úr előtt nincs versengés. Mindenkinek egyforma 
kiváltsága, hogy az ő képmását az ábrázatára vésse 
(lásd Alma 5:19). nincs ennél valódibb szépség.

A teljes üzenet elolvasásához lásd lynn g. Robbins, 
“true Beauty,” New Era, nov. 2008, 30. A fiatal férfiak 
hasonló tanácsot találhatnak Errol s. Phippen írásában: 
Rút kiskacsa vagy méltóságteljes hattyú? tőled függ! 
Liahóna, 2009. okt. 36.

GyerMekeknek
Énekeld a legkedvesebb dalodat!

Monson elnök mesélt Mckee nőtestvér három ka-
nárijáról. kettő teljesen sárga volt, a feje búbjától 

a farka végéig. tökéletesen néztek ki. A harmadik azon-
ban már nem, mivel szürke foltok voltak a szárnyán. 
Mckee nőtestvér viszont pont azért szerette a harma-
dikat, mert olyan kedvesen énekelt.
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Vannak emberek, akik úgy érzik, nem olyan szépek 
vagy okosak, mint mások. De istennek minden ember ér-
tékes. lehetünk hithűek és bátrak, a tehetségeinket pedig 
használhatjuk mások szolgálatára. Akkor mi is olyanok 
leszünk, mint a szürke szárnyú sárga kanári. nem vagyunk 
tökéletesek, de a legkedvesebb dalunkat énekeljük!

Írj le három példát, hogyan énekelheted te is a leg-
kedvesebb dalt az úrnak.

Eléneklem a legkedvesebb dalt az úrnak azáltal, hogy:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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szövetségeink megújítása  
az úrvacsora 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.

Jézus Krisztus vezette  
be az úrvacsorát

„…vevé Jézus a kenyeret és… 
adá a tanítványoknak, és monda: 
»Vegyétek, egyétek« (Máté 26:26). 
»Ez az én testem, mely ti érettetek 
adatik: ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre« (Lukács 22:19). Hason-
lóképpen vette a pohár bort is, mely 
a hagyományoknak megfelelően 
vizezett bor volt, hálát adott érte, és 
átnyújtotta a körülötte összegyűltek-
nek, és ezt mondta: »E pohár amaz 
új szövetség az én véremben«, »a 
mely… kiontatik bűnöknek bocsá-
natára«. »…ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre…«.

A Gecsemáné és a Golgota 
előestéjének e vacsoráló ház-
ban történt jelenete óta az ígéret 
gyermekei szövetség alatt állnak, 
hogy ezen az újabb, magaszto-
sabb, szentebb és személyesebb 
módon emlékeznek meg Krisztus 
áldozatáról.” 1

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja.

Az úrvacsora által újítjuk meg 
keresztelési szövetségeinket

„Amikor megkeresztelkedünk, ma-
gunkra vesszük Jézus Krisztus szent 
nevét. Nevének magunkra vétele az 
egyik legjelentősebb élmény, melyben 
az életünk során részünk lehet. […]

Az úrvacsoragyűlésen minden 
héten – amikor megújítjuk keresz-
telési szövetségünket – megígérjük, 
hogy emlékezni fogunk Szabadítónk 
engesztelő áldozatára. Megígérjük, 
hogy azt tesszük, amit a Szabadító 
tett: engedelmeskedünk az Atyának, 
és mindig betartjuk a parancsolatait. 
Az áldás, melyet viszonzásként ka-
punk pedig az, hogy mindig velünk 
lesz az Ő Lelke.” 2

Robert D. Hales elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja.

„Nemrég egy nyolcéves kislánnyal 
töltöttem egy napot, akinek akkor volt 
a keresztelője. A nap végén magabiz-
tosan így szólt: »Már egy egész napja 
meg vagyok keresztelve, és még egy-
szer sem követtem el bűnt!« Tökéletes 
napja azonban nem tartott örökké, és 
biztos vagyok benne, hogy mostanra 
már megtanulta, mint ahogy mi mind-
annyian, hogy bármilyen keményen 
is próbálkozunk, nem mindig tudunk 
elkerülni minden rossz helyzetet és 
döntést. […]

Teljesen egyedül lehetetlen igazi 
változást elérni. A saját akaraterőnk 
és jó szándékunk nem elegendő. 

Amikor hibákat követünk el, vagy 
rosszul választunk, szükségünk 
van a Szabadító segítségére, hogy 
visszajuthassunk a helyes útra. Hét-
ről hétre veszünk az úrvacsorából, 
hogy megmutassuk az Ő hatalmába 
vetett hitünket, amely által meg tud 
változtatni bennünket. Megvalljuk 
a bűneinket, és megígérjük, hogy 
elhagyjuk őket.” 3

Julie B. Beck, a Segítőegylet általános elnöke.

Jegyzetek
 1. Jeffrey R. Holland, “This Do in  

Remembrance of Me,”  Ensign,  
Nov. 1995, 67.

 2. Robert D. Hales: A keresztelés szövetsége: 
a királyságban és a királyságból valónak 
lenni. Liahóna, 2001. jan. 8.

 3. Julie B. Beck: Emlékezés, bűnbánat és  
változás. Liahóna 2007. máj. 110–111.
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SegítSég A 
látogAtótAnítáShoz
Amikor megismerkedsz egy 
nőtestvérrel és a családjával, 
keresd a módját, hogyan 
segíthetnél megújítania az 
úrvacsora által a szövetségeit. 
Ha nem jár az úrvacsoragyű-
lésre, esetleg meghívhatod, 
hogy vegyen részt, illetve 
felajánlhatod ehhez a segítsé-
gedet (például az utazásban, 
a gyermekekkel való törődés-
ben, vagy barátságosan mellé 
ülhetsz a gyűlésen).

SzemélyeS felKéSzüléS
lukács 22:19–20
1 korinthusbeliek 11:23–28
3 nefi 18:1–12
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