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Miért van szükségünk 
prófétákra?

Mivel Mennyei Atyánk szereti gyermekeit, 
nem hagyta, hogy irányítás és útmutatás 
nélkül kelljen áthaladniuk ezen a halandó 

életen. Mennyei Atyánk tanításai nem hétköznapi, 
kiszámítható, amolyan középszerű tanítások, me-
lyeket zsebkönyv formában megvásásárolhatunk a 
sarki könyvesboltban.  Azok egy minden hatalommal, 
minten tudással rendelkező, celesztiális Lény bölcses-
ségei, aki szereti a gyermekeit. Szavaiban ott rejlenek 
az élet nagy titkai: a kulcs a boldogsághoz, a mostani 
és az ezt követő életben.

Mennyei Atyánk az Ő bölcsességét szolgáin, a pró-
fétákon keresztül nyilatkoztatja ki gyermekeinek itt, a 
földön (lásd Ámós 3:7). Ádám napjaitól kezdve Isten 
az Ő gyermekeihez kijelölt jósokon keresztül szólt, 
akik azzal bízattak meg, hogy hozzák napvilágra az 
Ő másokra vonatkozó akaratát és tanácsát. A próféták 
sugalmazott tanítók, és mindig Jézus Krisztus különle-
ges tanúi (lásd T&Sz 107:23). A próféták nem csupán a 
saját korszakukban élőkhöz, hanem minden emberhez 
szólnak, minden időben. Hangjuk évszázadokon át 
visszhangzik, bizonyságként Isten akaratáról gyerme-
keit illetően.

Napjaink nem különböznek az elmúlt koroktól. 
Az Úr ma sem szereti kevésbé az embereket, mint 

régen. Jézus Krisztus egyháza visszaállításának egyik 
dicsőséges üzenete az, hogy Isten továbbra is szól 
a gyermekeihez! Ő nem rejtőzik el a mennyekben, 
hanem napjainkban is pont úgy szól, mint az ősi 
időkben.

Annak, amit az Úr az Ő prófétáinak kinyilatkoztat, 
nagy része azt a célt szolgálja, hogy megvédjen bennün-
ket egyenként és közösségként is a bánattól. Amikor 
Isten szól, azért teszi, hogy tanítsa, inspirálja, csiszolja 
és figyelmeztesse gyermekeit. Amikor egy egyén vagy 
közösség figyelmen kívül hagyja Mennyei Atyjának uta-
sításait, vállalja a nehézségek, a szenvedés és a küszkö-
dés kockázatát.

Isten minden gyermekét szereti. Ezért kér bennünket 
oly buzgón az Ő prófétáin keresztül. Ahogyan mi is a 
legjobbat szeretnénk szeretteinknek, Mennyei Atyánk is 
a legjobbat akarja nekünk. Ezért van az, hogy utasításai 
időnként olyan életbevágóan fontosak és sürgetőek. 
Ezért nem hagyott minket magunkra ma sem, hanem 
továbbra is kinyilatkoztatja az Ő akaratát a prófétáin 
keresztül. Saját sorsunk és a világ sorsa függ attól, meg-
halljuk és megfogadjuk-e Isten szavát, melyet a gyerme-
keinek nyilatkoztatott ki.

Isten az emberek számára adott felbecsülhetetlen  
utasításait a Bibliában, a Mormon könyvében, a Tan  
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és a szövetségekben és a Nagyértékű gyöngyben talál-
hatjuk. Ezenkívül az Úr az Ő szolgáin keresztül is szól 
hozzánk, ahogy azt a közelgő általános konferencián 
ismét meg fogja tenni.

Mindazokat, akik eltűnődnek, hogy ez lehetsé-
ges-e, s talán felteszik a kérdést, hogy Isten vajon 
szól-e hozzánk napjainkban, teljes szívemből arra 
kérem, hogy „jer[tek] és lás[sátok] meg!” ( János 1:46). 
Olvassátok Isten szavát a szentírásokban. Úgy fi-
gyeljetek oda az általános konferencián, hogy meg-
halljátok Isten hangját az Ő utolsó napi prófétáink 
keresztül. Jertek, halljátok és lássátok meg a szívetek-
kel! Mert „ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisz-
tusba vetett hittel [kerestek], akkor [Isten] a Szentlélek  
hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igaz-
ságát” (Moróni 10:4). Az Ő hatalma által tudom, hogy 
Jézus Krisztus él, és egy élő prófétán, igen, Thomas S. 
Monson elnökön keresztül vezeti az Ő egyházát.

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, Isten valóban szól 
hozzánk ma is. És arra vágyik, hogy minden gyermeke 
meghallja és megfogadja, amit hangja által üzen nekik. 
Ha ezt tesszük, az Úr bőségesen megáld és fenntart 
bennünket, mind ebben az életben, mind pedig az  
elkövetkező világokban.

FIATALOKNAK
Egy élő próféta által vezetve
Írta: Christy Ripa

Tizenhat éves koromban először volt lehető-
ségem személyesen részt venni az általános 

konferencián. A családommal az Egyesült Államok-
beli Oregon állam nyugati részén éltünk, és autóval 
Utahba utaztunk, hogy részt vegyünk a konferen-
cián, és egyúttal elvigyük a bátyámat a misszionárius-
képző központba.

Azzal a vággyal mentem a konferenciára, hogy a 
Szentlélek tanítson engem. Ennek eredményeképpen 
a Léleknek egy olyan megnyilvánulásában volt részem, 
melyben nem részesülhettem volna, ha nem készültem 
volna fel.

Az egyik ülés ideje alatt mindenki állva énekelte 
el a „Vezess minket, Jehova!” kezdetű himnuszt. 
Éneklés közben az a határozott benyomásom tá-
madt, hogy nézzek körül a Konferencia-központban. 
Megtettem. Teljesen lenyűgözött az ereje annak 
az egységnek, mely jelen volt, amikor azzal a sok 
ezer emberrel felemeltük hangunkat, hogy Istent 
dicsőítsük.

Ezután olyan élményben volt részem, melyben 
úgy éreztem magam, mint Nefi, mikor látomásban 
látta az élet fáját, mert a Lélek azt mondta nekem, 
„nézd!” (lásd 1 Nefi 11–14). Thomas S. Monson 
elnökre pillantottam, és éreztem, hogy azért léte-
zik az egyházban az egység, mert egy élő próféta 
vezet bennünket. A Szentlélek tanúbizonysága által 
tudom, hogy Monson elnök napjaink igaz prófétája, 
és tudom, hogy Jézus Krisztus általa vezeti ezt az 
egyházat.
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Mennyei Atyánk lányai va-
gyunk. Ő ismer és szeret 

bennünket, és van számunkra egy 
terve. E terv részeként jöttünk le 
a földre, hogy megtanuljuk a jót 
választani a gonosz helyett. Amikor 
úgy döntünk, hogy betartjuk Isten 
parancsolatait, azzal megtiszteljük 
Őt, és elismerjük, hogy Isten leányai 
vagyunk. A Segítőegylet segít emlé-
keznünk erre az isteni örökségre.

A Segítőegylet és annak története 
megerősít és támogat bennünket. 
Julie B. Beck, a Segítőegylet álta-
lános elnöke ezt mondta: „Isten 
leányaiként örökkévaló rendel-
tetésetekre készültök, és mind-
annyian női mivolttal, természettel 
és felelősségekkel rendelkeztek. A 
családok, a közösségek, ennek az 
egyháznak, valamint a szabadulás 
drága tervének a sikere a ti hit-
hűségeteken múlik. […] [Mennyei 
Atyánk] arra szánta a Segítőegyletet, 
hogy az segítsen Neki népe építésé-
ben, és a templomi áldásokra való 
felkészítésében. Azért hozta létre [a 
Segítőegyletet], hogy felsorakoztassa 
leányait az Ő munkája mellett, és 
igénybe vegye segítségüket királysá-
gának felépítésében és Sion ottho-
nainak megerősítésében.” 1

Mennyei Atyánk konkrét feladat-
tal látott el bennünket az Ő Király-
ságának felépítéséhez. Megáldott 
minket olyan lelki ajándékokkal is, 
melyekre szükségünk van ennek a 
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Leányaim a királyságomban
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha 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.

konkrét munkának az elvégzéséhez. 
A Segítőegyleten keresztül lehető-
séget kapunk arra, hogy tehetsége-
inkkel megerősítsük a családokat, 
segítsünk a szükséget szenvedők-
nek, és megtanuljuk, hogyan éljünk 
Jézus Krisztus tanítványaiként.

Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első 
Elnökség második tanácsosa, ezt 
mondta a tanítványságról: „Ami-
kor türelmesen járunk a tanítványi 
mivolt ösvényén, önmagunk előtt 
tanúsítjuk hitünk mértékét és azon 
hajlandóságunkat, hogy Isten akara-
tát saját akaratunk elé helyezzük.” 2

Ne feledjük, hogy Isten leányai 
vagyunk, és igyekezzünk az Ő tanít-
ványaiként élni. Ha így teszünk, se-
gítünk felépíteni Isten királyságát itt 
a földön, és érdemessé válunk arra, 
hogy visszatérjünk az Ő jelenlétébe.

Történelmünkből
1842. április 28-án Joseph Smith 

próféta azt mondta a segítőegyleti 
nőtestvéreknek: „Most olyan hely-
zetbe helyeztek benneteket, ahol 
azon együttérzés szerint csele-
kedhettek, amelyet Isten ültetett a 
kebletekbe.  […] Ha kiváltságaitok-
nak megfelelően éltek, az angyalok 
nem tartathatnak vissza attól, hogy 
társaitok legyenek.” 3

Felismervén a Segítőegylet azon 
hatalmát, hogy szolgáljon másokat 
és segítsen az egyéneknek növe-
kedni hitükben, Zina D. H. Young, 

a Segítőegylet általános elnöke a 
következőket ígérte a nőtestvérek-
nek 1893-ban: „Ha saját szívetek 
mélyére ástok, az Úr Lelkének 
segítségével nagyértékű gyöngyre, e 
munka igazságáról való bizonyságra 
bukkantok.” 4
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek nőtestvé-
reimnek kiaknázni lehetőségei-
ket Isten leányaiként?

2. Hogyan tudom a saját éle-
temre vonatkoztatni azon ta-
nácsokat és figyelmeztetéseket, 
melyeket a nők a Tan és a szövet-
ségek 25. szakaszában kaptak?

További információkért látogass el a 
reliefsociety .lds .org honlapra.
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Hit, család, segítség

A szentírásokból
Zakariás 2:10; Tan és a szövetsé-

gek 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56;  
A család: Kiáltvány a világhoz.  
Liahóna, 2010. nov. 129.


