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A világnak szüksége  
van ma pionírokra

Sokaknak az 1847-es pionír vándorlás nem  
Nauvooban, Kirtlandben, Far Westben vagy 
New Yorkban kezdődött, hanem inkább a távoli 

Angliában, Skóciában, Skandináviában vagy Németor-
szágban. A kicsiny gyermekek nem értették teljesen azt 
a tettre ösztönző hitet, mely arra késztette a szüleiket, 
hogy hátra hagyják a családot, a barátokat, a kényelmet 
és a biztonságot.

Egy kisgyermek talán megkérdi: „Anyu, miért hagy-
juk el az otthonunkat? Hova megyünk?

Gyere szívem; Sionba, Istenünk városába megyünk.”
Az otthon nyújtotta biztonságot és Sion ígéretét a 

hatalmas Atlanti-óceán dühöngő és alattomos habjai 
választották el. Ki tudná újra leírni azt a félelmet, mely 
hatalmába kerítette az emberi szíveket azokon a ve-
szélyes utakon? Azok a pionír szentek a Lélek csendes 
sugalmazása által, és az egyszerű ám megingathatatlan 
hit birtokában, Istenben bízva vitorlát bontottak, és 
útra keltek.

Mikor végre elérték Nauvoot, újra útnak indultak 
és újabb megpróbáltatásokkal találták szembe magu-
kat. Nauvootól egészen a Salt Lake Cityig vezető úton 
zsálya fedte és kövek borította sírkövek jelezték a sírok 
helyét. Néhány pionírnak ekkora árat kellett fizetnie. 
Testük békében nyugszik, nevük azonban soha nem 
merül feledésbe.

A fáradt ökrök nehézkesen lépdeltek, a szekerek 
kerekei nyikorogtak, a bátor férfiak küszködtek, harci 
dobok hangja szólt és prérifarkasok vonyítottak. De a 
hittől vezérelt és viharverte pionírok folytatták útjukat. 
Gyakran énekelték:

Fel, szentek, fel! Most jó munkára fel!
Boldogan gyertek hát!
Bár az utunk nem tűnik könnyűnek,
Istenünk majd megáld. […]
Minden jó! Minden jó!  1

Ezek a pionírok nem feledték az Úr szavát: „Népemet 
minden dologban próbára kell tenni, hogy felkészülhes-
senek azon dicsőség elnyerésére, amit nekik tartogatok, 
méghozzá Sion dicsőségére” 2.

Az idő múlása elhomályosítja az emlékeinket és 
csökkenti a hálánkat azok iránt, akik megjárták a 
fájdalom útját, és maguk mögött hagyták a névtelen 
sírokkal övezett, könnyáztatta utakat. De mi a helyzet 
napjaink kihívásaival? Vajon nincsenek-e göröngyös 
utak, melyeken utaznunk kell, nincsenek-e rögös 
hegyek, melyeket meg kell másznunk, nincsenek-e 
tátongó szakadékok, melyeken át kell jutnunk, vagy 
folyók, melyeken át kell gázolnunk? Vagy nincs-e  
szükségünk ebben a pillanatban is erre a pionír lé-
lekre, hogy elvezessen minket a veszélytől – mely  
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félő, hogy elnyel minket – és elvezessen minket a biz-
tonság Sionjába?

A második világháborút követő évtizedek alatt 
egyre lejjebb és lejjebb süllyedtek az erkölcsi normák. 
Hirtelen megugrott a bűncselekmények száma; a 
tisztesség alább hagyott. Sokan egy hatalmas, végzetes 
hullámvasúton ülnek a pillanatnyi izgalom kedvéért, 
miközben feláldozzák az örökkévalóság örömeit. Így 
elveszítjük a békét.

Elfelejtjük, hogy a görögök és a rómaiak mily pom-
pás módon uralkodtak a barbár, műveletlen világban, 
és hogyan végződött diadaluk – vesztükre eluralkodott 
rajtuk a lustaság és az erőtlenség. Végül a biztonságos 
és kényelmes életet még a szabadságnál is jobban akar-
ták; és mindent elvesztettek – a kényelmet, a biztonsá-
got és a szabadságot is.

Ne engedjetek a Sátán csábításainak; inkább szi-
lárdan álljatok ki az igazság mellett! Az érzelmek és 
bujaság izgalmai közepette a lélek kielégítetlen vágya-
kozásai nem teljesülhetnek az öröm soha véget nem 
érő hajszolásával. A bujaság soha nem vezet erköl-
csösséghez. A gyűlölet soha nem ébreszt szeretetet. A 
gyávaság soha nem ad bátorságot. A kétség soha nem 
ösztönzi a hitet.

Néhányan nehezen viselik az ostoba emberek gú-
nyos és kellemetlen megjegyzéseit, melyek nevetség 
tárgyává teszik az erkölcsösséget, a becsületességet  
és az Isten parancsolatainak való engedelmességet.  
De a világ mindig is ócsárolta a tanételekhez való 
ragaszkodást. Amikor Noé azt az utasítást kapta, hogy 
építsen egy bárkát, az ostoba emberek a tiszta égboltra 
néztek, majd kinevették és gúnyolódtak – amíg el nem 
eredt az eső.

Elkerülhetetlen, hogy újra és újra ilyen drága árat 
fizessünk? Az idők változnak, de az igazság megma-
rad. Amikor a múlt tapasztalatait nem fordítjuk a saját 
hasznunkra, arra leszünk ítélve, hogy minden azzal járó 
szívfájdalom, szenvedés és gyötrelem megismétlődjön. 
Nincs-e meg a bölcsességünk, hogy inkább Urunknak 
engedelmeskedjünk, Őneki, aki a kezdettől fogva ismeri 
a véget, aki megtervezte a szabadítás tervét, mintsem a 
kígyónak, aki megveti e szépséges tervet?

Az értelmező szótár így magyarázza a pionír szó  
jelentését: „valaki, aki előre megy, hogy előkészítse  
és megnyissa az utat az utána érkezők számára” 3.  

Nem tudnánk-e valahogy azt a bátorságot és céltuda-
tosságot szem előtt tartani, mely a pionírok korábbi 
nemzedékét jellemezte? Te és én, tényleg lehetünk-e 
pionírok?

Tudom, hogy igen. Ó! Mily nagy szükség van pioní-
rokra ma a világban!

JEGYZETEK
1. Fel, szentek, fel. Himnuszok,19. sz.
2. Tan és a szövetségek 136:31.
3. Oxford English Dictionary, 2nd ed. (1989), “pioneer.”

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

A szentírások leírják, hogy a házitanítók „figyel-
meztessenek, fejtsenek ki, buzdítsanak és tanítsanak 
és hívjanak mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz” (T&Sz 
20:59). Fontold meg és mutass rá a Monson elnök üze-
netében található figyelmeztetésekre és felhívásokra 
azoknak, akiket látogatsz. Megbeszélheted velük, 
hogy hogyan ismerhetik fel és követhetik az igazlelkű 
példákat, hogyan kerülhetik el, hogy megtévesszék 
őket és hogyan tanulhatnak mások hibáiból. Kérdezd 
meg azokat, akiket tanítasz, hogy hogyan lehetnek  
ma pionírok.

FIATALOKNAK
Hit hajtotta
Írta: Maggi Earl

Soha nem fogom elfelejteni, amikor a nebraskai  
Winter Quarters területén sétáltam, ott, ahol a  

pionírok éltek évekkel ezelőtt. Szentnek éreztem azt  
a földet, mintha egy szabadtéri templomot látogattam 
volna meg.

A szemembe szökő könnyek elhomályosították a 
látásomat. Láttam egy szobrot, de nem tudtam kivenni, 
mit is ábrázoltak az alakok. Miután letöröltem könnye-
imet, egy férfit és egy nőt pillantottam meg, kiknek 
arcára kiült a gyász. Amikor közelebb mentem, akkor 
vettem csak észre egy csecsemő alakját, mely a lábaik-
nál feküdt egy sírban.

E látvány különféle érzéseket kavart bennem: bána-
tot, dühöt, hálát és örömöt. Szerettem volna elvenni a 
fájdalmat, melyet azok a szentek éreztek, de ugyanak-
kor hálás voltam azért az áldozatért, melyet az evangé-
liumért hoztak.
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A Winter Quarters-i élményeim segítettek rádöb-
bennem arra, hogy Mennyei Atyánk átnyújtja gyer-
mekeinek az evangéliumot és megengedi nekik, hogy 
önrendelkezésük szerint cselekedjenek azzal. Annak 
a kisbabának a szülei választhattak volna könnyebb 
utat is. A próféta követése és az evangélium szerinti 
élet azonban megkívánta ezektől a pioníroktól, hogy 
tovább haladjanak még akkor is, ha ez a gyermekük 
eltemetésével jár. Ők úgy döntöttek, hogy életük 
részévé teszik az evangéliumot, és elfogadták a meg-
próbáltatásaikat. Tudom, hogy a szentek evangélium 
iránti elkötelezettségét és azon döntésüket, hogy 
tovább haladnak, a hit és a remény hajtotta – egy 
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fényes jövő reménye és a hit, miszerint az Úr ismeri 
őket és enyhíteni fogja fájdalmukat.
A szerző az egyesült államokbeli Észak-Karolinában él.

GYERMEKEKNEK
Légy pionír!

Monson elnök azt mondta, hogy a pionír  
olyasvalaki, aki utat mutat másoknak, hogy 

kövessék őt. Mit tehetsz azért, hogy kiállj a jó mel-
lett, és hogy pionír légy másoknak a közösségedben 
és a családodban? A válaszaidat írd le és oszd meg a 
családoddal.
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Az evangélium tanítása és tanulása
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad 
látogatott nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésé-
ben, valamint abban, hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon. 
További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!
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Hit, család, segítségnyújtás

Jézus Krisztus mesteri tanító volt. 
Példát mutatott számunkra, ami-

kor „az utcán és a tengerparton, a 
kút mellett vagy akár a saját ottho-
nukban is tanította a nőket. Szeretet-
tel fordult feléjük, és meggyógyította 
őket és a családtagjaikat” 1.

Mártának és Máriának azt taní-
totta és „azt a felhívást intézte felé-
jük, hogy legyenek a tanítványai, és 
részesüljenek a szabadulásban, »a 
jobb részben« [lásd Lukács 10:42], 
amely soha nem vétetik el tőlük” 2.

Az utolsó napi szentírásokban 
az Úr megparancsolta, hogy„tanít-
sátok egymásnak a királyság tanát” 
(lásd T&Sz 88:77). Cheryl A. Esplin, 
az Elemi Általános Elnökségének 
második tanácsosa ezt mondta: „Az 
evangélium tanainak tökéletes meg-
értése élethossziglan tartó folyamat, 
és »sorról sorra, előírásról előírásra, 
itt egy kicsit és ott egy kicsit törté-
nik« (lásd 2 Nefi 28:30).” 3

Amikor tanulunk és imádkozunk, 
a Szentlélek hatalma által fogunk 

tanítani, aki eljuttatja szavainkat „az 
emberek fiainak [és leányainak] szí-
vébe” (lásd 2 Nefi 33:1).

A szentírásokból
Alma 17:2–3; 31:5; Tan és a szö-

vetségek 42:12–13; 84:85

Történelmünkből
Egykori prófétáink emlékeztet-

tek minket, nőket, hogy tanárként 
milyen fontos szerepünk van a 
családban és az egyházban. 1979 
szeptemberében Spencer W. Kimball 
elnök (1895–1985) azt kérte tőlünk,  
hogy váljunk „szentírásszakértő nő-
testvérekké”. Ezt mondta: „Váljatok 
szentírásszakértőkké – nem azért, 
hogy elnyomjatok másokat, hanem 
hogy felemeljétek őket! Végül is, 
kinek lehet nagyobb szüksége arra, 
hogy »felhalmozza« az evangélium 
igazságait (amelyet segítségül hívhat-
nak a szükség pillanataiban), mint 
a nőknek és az anyáknak, akik oly 
sok nevelést és tanítást végeznek?” 4

Mindannyian tanulók és egy-
ben tanítók is vagyunk. Amikor a 
szentírásokból és az élő próféták 
szavait tanítjuk, segítünk másoknak 
Krisztushoz jönni. Amikor a tanu-
lási folyamat során jelentőségteljes 
kérdéseket teszünk fel, majd meg-
hallgatjuk a többieket, választ kap-
hatunk a saját szükségleteinkre is.
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Mit tehetek?
1. Hogyan készülök fel arra, 
hogy jobb tanár legyek?

2. Megosztom-e a bizonyságo-
mat azokkal a nőtestvérekkel, 
akikért felelős vagyok?


