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A jót keresni
Egy fiatal utolsó napi szent pár új lakást keresett 

magának. Ennek során elbeszélgettek néhány 
lehetséges szomszédjukkal a környékről és a 

környező iskolákról.
Az egyik hölgy, akivel beszéltek, a következőket 

mondta az iskoláról, ahová a gyermekei jártak: „Ez a 
legfantasztikusabb hely! Az igazgató csodálatos, jó em-
ber; a tanárok jól képzettek, kedvesek és barátságosak. 
Annyira örülök, hogy a gyermekeink ebbe a csodálatos 
iskolába járnak. Önöknek is nagyon tetszeni fog!”

Egy másik nő ezt mondta a gyermekei iskolájáról: 
„Szörnyű hely. Az igazgató öntelt; a tanárok képzetle-
nek, gorombák és barátságtalanok. Ha tehetném, gon-
dolkodás nélkül elköltöznék erről a környékről!”

Az volt az érdekes, hogy mindkét nő ugyanarról az 
igazgatóról, ugyanazokról a tanárokról és ugyanarról az 
iskoláról beszélt.

Feltűnt már, hogy az emberek általában azt találják 
meg, amit keresnek? Ha kitartóan keresed, akkor szinte 
bárkiben és bármiben megtalálod a rosszat és a jót is. 
Az emberek a kezdetek óta ugyanezt tették Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával is. Azok, 
akik a jót keresik benne, egy kedves és könyörületes 
népnek találják majd – olyan embereknek, akik szeretik 
az Urat, akik azt kívánják, hogy Őt szolgálhassák, és 
megáldhassák embertársaik életét. De az is igaz, hogy 
azok, akik a rosszat keresik, biztosan találni fognak 
olyan dolgokat is, melyek nem túl ideálisak.

Sajnos időnként ez még az egyházban is előfordul. 
Vannak, akiknek kreativitása, leleményessége és kitartása 

nem ismer határokat, mikor arról van szó, hogy okokat 
keressenek a kritizálásra. Úgy tűnik, ragaszkodnak a zsém-
bességükhöz. Pletykálkodnak egymással, és állandóan 
kritizálnak másokat. Évtizedekig nyalogatják sebeiket, 
megragadva minden lehetőséget arra, hogy sárba tipor-
janak és lealacsonyítsanak másokat. Ez nincs kedvére az 
Úrnak, „mert a hol irígység és czivakodás van, ott háború-
ság és minden gonosz cselekedet is van” ( Jakab 3:16).

George Q. Cannon elnök (1827–1901) jól ismerte 
Brigham Young elnököt (1801–1877), mivel éveken át 
együtt dolgozott vele a Tizenkét Apostol Kvórumában, 
valamint tanácsosaként az Első Elnökségben. Young el-
nök halála után Cannon elnök ezt írta róla a naplójába: 
„Soha nem kritizáltam és nem kerestem hibát [Brigham 
Young] viselkedésében, tanácsaiban vagy tanításaiban, 
sem a szívemben, még kevésbé szóban vagy tettekben. 
Nagyon örülök, hogy ezt tudhatom. Mindig ezt gondol-
tam: Ha kritizálom, vagy hibát keresek Brigham testvér-
ben, meddig mehetek el? Ha belelendülök, hol állok 
meg? Nem mertem magamban megbízni ezügyben. 
Tudtam, hogy a hitehagyás gyakran a kritizálás és hiba-
keresés lelkének dédelgetéséből következett be. Mások 
talán – akik nálam sokkal erősebbek, bölcsebbek és 
tapasztaltabbak – sok mindent megtehetnek, mégis el-
kerülve a gonosz következményeket – én azonban nem 
merem megtenni.” 1

Cannon elnök erőteljes tanácsát az egyház tagjaiként 
alaposan át kellene gondolnunk. Az Úr szava arra inti 
Krisztus követőit, hogy legyenek tiszták, békeszere-
tők, méltányosak, engedelmesek, irgalmassággal és jó 
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gyümölcsökkel teljesek, ne legyenek kételkedők és 
képmutatók. „Az igazság gyümölcse pedig békességben 
vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak” 
(lásd Jakab 3:17, 18).

Választhatunk: Kereshetjük a rosszat másokban. Vagy 
pedig békét teremthetünk, és azon dolgozunk, hogy 
másokat is megértésben, méltányosságban és megbo-
csátásban részesítsünk, amit magunknak is oly hőn 
kívánunk. Ez a mi döntésünk, mert bármit is keresünk, 
azt biztosan megtaláljuk.

Jegyzet
1. George Q. Cannon, Journal, Jan. 17, 1878; helyesírás korszerűsítve.

TanÍTás ebből az üzeneTből

„Úgy érezheted, hogy nem teljesen értesz egy 
bizonyos tantételt, melynek tanítására éppen készülsz. 
Viszont ha imádságosan tanulmányozod, törekszel asze-
rint élni, felkészülsz a megtanítására, majd ezek után 
megosztod másokkal, saját bizonyságod megerősödik 
és elmélyül” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999] 19).

Ebben a hónapban, miközben a jót keresed az 
életben és másokban, még inkább készen állsz majd 
arra, hogy ezt az üzenetet tanítsd, és bizonyságot tégy 
annak igazságáról.

FiaTaloknak
a kutyaharapás jó oldala
Írta: Tara stringham

Az egyik barátom kutyája 2009 nyarán megharapta 
az arcomat. sajnos a harapástól felhasadt az aj-

kam, ezért össze kellett ölteni.
A sérülésem miatt nagyon lehangolttá váltam. 

Engedtem, hogy a szerencsétlenség úrrá legyen a 

gondolataimon, és úgy éreztem, az egész életem 
odalett. nagyon zavart, hogy hogy néz ki a szám, ezért 
egyáltalán nem is akartam az emberek közé menni. Azt 
gondoltam, hogy a zongorázással, röplabdával, isten-
tiszteletre járással és az úszással kapcsolatos terveim 
odalettek a sérülésem miatt.

De valahányszor imádkoztam, papsági áldásokat 
kaptam, beszélgettem a szüleimmel vagy látogatóba 
jött hozzám a családom és a barátaim, jobb kedvre 
derültem. Boldogságot éreztem a szomorúság idején. 
Hamarosan rájöttem, hogy amikor az emberek a sérülé-
semre gondoltak, könyörületet éreztek.

Ez az élmény fejlesztette a jellememet, és megta-
nultam, hogy ne aggódjak annyit amiatt, hogy má-
sok mit gondolhatnak rólam. Azért is áldott voltam, 
mert a sérülésem segített rájönnöm, hogy nem kell 
annyit magammal foglalkoznom, inkább kezdjek el 
másokkal törődni. A lelkem nagyon megerősödött 
ebben az időszakban.

megtanultam, hogy a nehézségek részét képezik 
mennyei Atyánk számunkra készített tervének. Ha a jót 
keressük, nem a rosszat, akkor túlléphetünk a nehézsé-
geken, jobb emberekké válunk, és engedjük, hogy az 
élmény erősítse a bizonyságunkat.

Gyermekeknek
keressétek a jót magatok körül!

csupa jó dolgot találsz magad körül, ha megtanulod, 
hogyan keresd. Az egyik módja annak, hogy felis-

merd az áldásokat, ha szokásoddá teszed, hogy minden 
este megszámolod az aznap látott jó dolgokat.

ma este szakíts időt arra, hogy mesélj a családtag-
jaidnak néhány olyan jó dologról, melyeket a saját 
életedben tapasztaltál a mai napon.
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Drága nőtestvérek, oly áldot-
tak vagyunk! Nem csupán az 

egyháznak vagyunk tagjai, hanem 
a Segítőegyletnek is, amely „az 
Úr szervezete a nők számára” 1. A 
Segítőegylet bizonyítja Istennek a 
leányai iránt érzett szeretetét.

Hát nem ujjong a szívetek, ami-
kor eszetekbe jutnak e szervezet 
izgalmas kezdetei? 1847. március 17-
én Joseph Smith próféta „a papság 
alatt, a papság mintájára” 2 megszer-
vezte az asszonyokat.

A nőtestvéreknek a „a papság 
alatt” való megszervezése felha-
talmazást és útmutatást adott. Eliza 
R. Snow, a Segítőegylet második 
általános elnöke azt tanította, hogy 
a Segítőegylet „nem létezhet a 
papság nélkül, annak ténye miatt, 
hogy minden felhatalmazása és 
hatása abból a forrásból ered” 3. 
Dallin H. Oaks elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából ezt mondta: „A 
felhatalmazás, melyet a Segítőegylet 
tisztségviselőinek és tanítóinak kell 
gyakorolniuk, az a felhatalmazás 
volt, amely Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházával 
való szervezeti kapcsolatukon és 
az őket elhívó papságviselők kezén 
keresztül jutott el hozzájuk.” 4

Az, hogy a nőtestvéreket a „papság 
mintájára” szervezték meg, szent 
felelősséggel látta el őket. Julie B. 
Beck, a Segítőegylet általános elnöke, 
a következőt mondta: „A papság 

A papság alatt és a papság mintájára
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad látogatott 
nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint abban,  
hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon.
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mintájára végezzük a munkánkat – ez 
azt jelenti, hogy kinyilatkoztatásra 
törekszünk, kinyilatkoztatást kapunk, 
és annak megfelelően cselekszünk; 
hogy tanácsüléseken hozzuk meg  
a döntéseinket; valamint hogy szí-
vünkön viseljük az emberekről való 
egyéni gondoskodás feladatát. Oszto-
zunk a papság ama céljában is, hogy 
szövetségek megkötése és betartása 
által felkészítsük magunkat az örök 
élet áldásaira. Így tehát papságviselő 
fivéreinkhez hasonlóan nekünk is 
megadatott a megváltás, a szolgálat 
és a szent néppé válás csodálatos 
munkája.” 5

Barbara Thompson, második tanácsos  
a Segítőegylet általános elnökségében.

A szentírásokból
1 Korinthusbeliek 11:11; Tan  

és a szövetségek 25:3; 121:36–46

Történelmünkből
A Nauvoo templom építése idején 

a nőtestvérek egy csoportja szeretett 
volna létrehozni egy szervezetet, 
hogy támogassák az építkezést. 
Eliza R. Snow elkészítette a csoport 
alapszabályzatának vázlatát. Elvitte 
megmutatni Joseph prófétának, aki 
így válaszolt: „Mondd meg a nő-
testvéreknek, hogy az Úr elfogadta 
felajánlásukat, és valami jobbat tarto-
gat a számukra… Megszervezem az 
asszonyokat a papság alatt, a papság 
mintájára.” 6 Nem sokkal később 

a próféta ezt mondta az újonnan 
megszervezett Segítőegyletnek: 
„Most pedig elfordítom számotokra a 
kulcsot Isten nevében, ujjongani fog 
ez az egylet, és tudás és intelligencia 
árad majd le mostantól fogva.” 7 A nő-
testvérektől elvárták, hogy a szentség 
egy új szintjére emelkedjenek, hogy 
felkészüljenek a papsági szertartá-
sokra, melyeket nem sokkal ezután  
a templomban végeztek.
Jegyzetek
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek az általam 
látogatott nőtestvéreknek a 
segítőegylet szent munkájának 
áldásait élvezni?

2. mit fogok ebben a hónapban 
tenni azért, hogy növeljem a ké-
pességemet a személyes kinyilat-
koztatás elnyerésére?

További információkért látogass el a 
www .reliefsociety .lds .org honlapra.
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