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Szentek  
mindenkor

Gyermekkori emlékeket őrzök a világ egy 
részéről, mely akár képeslapon is bemutat-
hatná az évszakok váltakozását. Minden egyes 

hónap káprázatos és gyönyörű volt. Egy tökéletes 
téli napon friss hó borította a hegyeket és a város 
utcáit. A tavasz elhozta a megtisztulás záporait, és a 
természet zöld köntösbe öltözött. A háborítatlan nyári 
égbolt nyugodt, kék vászonként szolgált a ragyogó 
nap sugarainak. A csodálatos ősz pedig a narancs, a 
sárga és a vörös színek káprázatos színeibe öltöztette 
fel a természetet. Gyermekként szerettem mindegyik 
évszakot, és még ma is szeretem azok jellegzetességét 
és különlegességét.

Vannak évszakok az életünkben is. Egyes évszakok 
melegek és kellemesek. Más évszakok nem azok. Éle-
tünk napjai néha egy képes naptár gyönyörű illusztrá-
cióihoz hasonlítanak. Vannak azonban olyan napok és 
körülmények, melyek szívfájdalmat okoznak, valamint 
kétségbeesést, neheztelést és elkeseredettséget hoznak 
az életünkbe.

Biztos vagyok abban, hogy életünk során valamikor 
eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha  
egy olyan földön élhetnénk, ahol minden egyes nap  
az évszakok tökéletes képeivel lenne megtöltve, és 
elkerülhetnénk a nyugtalanság időszakait.

Ez azonban nem lehetséges. És nem is célravezető.

Amikor visszatekintek az életemre, nyilvánvaló, hogy 
a legnagyobb fejlődések időszakai akkor voltak, amikor 
nehéz időszakon kellett végighaladnom.

Tökéletesen bölcs Mennyei Atyánk tudta, ahhoz, 
hogy gyermekei azokká fejlődhessenek, akikké vál-
niuk kellene, megpróbáltatásokat kell elszenvedniük 
halandó utazásuk során. Lehi, a Mormon könyvebeli 
próféta azt mondta, hogy ellentétek nélkül „nem le-
hetne igazlelkűséget véghezvinni” (2 Nefi 2:11). Való-
ban, az élet keserűsége teszi lehetővé számunkra, hogy 
felismerjük, szembeállítsuk és értékelni tudjuk annak 
szépségét (lásd T&Sz 29:39; Mózes 6:55).

Brigham Young elnök így fogalmazta meg ezt: 
„Minden intelligens lénynek, aki meg van koronázva 
a dicsőség, a halhatatlanság és az örök életek ko-
ronáival, át kell haladnia minden olyan megpróbál-
tatáson, melyet az intelligens lényeknek kijelöltek, 
hogy elnyerjék a dicsőségüket és a felmagasztosu-
lásukat. Minden olyan csapásnak, mely a halandó 
lényeket érheti, meg lesz engedve, hogy… felkészítse 
őket Isten jelenlétének az élvezésére. […] Minden 
megélt próbatételre és tapasztalatra szükség van az 
üdvözülésetekhez.” 1

A kérdés nem az, hogy lesznek-e megpróbáltatása-
ink, hanem az, hogy hogyan fogjuk azokat megélni.  
Az élet állandóan változó évszakai közepette nagyszerű 
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lehetőségünk van arra, hogy erősen kapaszkodjunk 
Isten igéjébe, mert az Ő tanácsai úgy lettek megalkotva, 
hogy ne csak kezelni tudjuk a megpróbáltatásainkat, 
hanem, hogy azok segítséget is nyújtsanak nekünk. 
Mennyei Atyánk a prófétáin keresztül adta át nekünk 
igéjét – a becses tudást, mely azt a célt szolgálja, hogy 
irányítson bennünket a nehéz időszakok megpróbálta-
tásai közepette a kimondhatatlan öröm és az örök élet 
ragyogó fénye felé. Fontos része élettapasztalatunknak, 
hogy kifejlesszük az erőt, a bátorságot és a feddhetet-
lenséget ahhoz, hogy kapaszkodni tudjunk az igaz-
ságba és az igazlelkűségbe a bennünket érő csapások 
ellenére is.

Azok, akik beléptek a keresztelés vizébe és meg-
kapták a Szentlélek ajándékát, ráléptek a tanítványság 
ösvényére és megbízattak, hogy járjanak szilárdan és 
hűségesen Szabadítónk nyomdokaiban.

A Szabadító azt tanította, hogy Mennyei Atyánk  
„felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a  
jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisak-
nak” (Máté 5:45). Olykor nem értjük meg, hogy miért 
történnek nehéz, akár igazságtalan dolgok az életben. 
Krisztus követőiként azonban bízunk abban, hogy ha 
szorgalmasan kutatunk, mindig imádkozunk, és hi-
szünk, akkor minden dolog összefog a javunkért, ha 
egyenes derékkal járunk (lásd T&Sz 90:24; kiemelés 
hozzáadva).

Az Ő egyházának tagjaiként, szentekként, jókedvvel 
és készségesen szolgálunk mindenkor és minden körül-
mény közepette. Amennyiben így cselekszünk, szívünk 
telve lesz megszentelt hittel, gyógyító reménnyel és 
mennyei jószívűséggel.

Ennek ellenére át kell haladnunk mind a békés, 
mind pedig a fájdalmas időszakokon. Évszaktól füg-
getlenül Jézus Krisztus követőiként Őbelé fektetjük 
reményünket, miközben az Ő fénye felé igyekszünk.

Röviden szólva, Isten szentjei vagyunk, és elszántan 
igyekszünk, hogy Őróla tanuljunk, és hogy Őt, valamint 
embertársainkat szeressük. Vándorok vagyunk a tanít-
ványság áldott útján, és rendíthetetlenül fogunk előreha-
ladni mennyei célunk felé.

Legyünk tehát szentek tavasszal, nyáron, ősszel és 
télen is! Legyünk szentek mindenkor!

JEGYZET
1. Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young (1997). 261–262.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Az Első Elnökség azt tanította, hogy „a legnagy-
szerűbb prédikációkat olykor mag[a] a himnuszok 
[éneklése jelenti]” (Himnuszok, IX). Miközben erről 
az üzenetről beszéltek, fontold meg, hogy elénekled 
a gyötrelmek eltűréséről szóló, következő himnuszok 
egyikét azokkal, akiket tanítasz: Mily szilárd alap az 
Isten igéje (37. sz.); Az Úr a pásztorom (58. sz.); vagy 
Bátran végezzük (158. sz.). Ha sugalmazást érzel arra, 
oszd meg életed egy olyan problémás időszakát, mely 
áldással végződött.

FIATALOKNAK
Felülkerekedtem a bánaton
Írta: Juan Zhu

Amikor a barátaim, Chen testvér és a felesége meg-
keresztelkedtek az egyházközségünkbe, hatalmas 

boldogság töltött el. A keresztelőjük után egy évvel 
összepecsételték őket a templomban, és a fiuk, aki még 
azelőtt meghalt, hogy az egyházhoz csatlakoztak volna, 
hozzájuk lett pecsételve. Csodálatos volt látni, ahogy a 
Chen család növekedett az evangéliumban.

Egy évvel később Chen testvér életét vesztette egy 
autóbalesetben. A balesetet követően úgy tűnt, hogy ha-
lálát nem tudom kiverni a fejemből, és gyakran szörnyű 
álmok gyötörtek. Könnyes szemekkel ébredtem fel és 
újra meg újra feltettem a kérdést: „Miért? Miért engedi 
az Úr, hogy megtörténjen egy ilyen tragédia? Miért kell, 
hogy ez történjen egy ilyen csodálatos családdal? Egy-
szer, amikor ezekkel a kérdésekkel küzdöttem, kezembe 
vettem egy egyházi tankönyvet és a következőket olvas-
tam Spencer W. Kimball elnöktől (1895–1985):

„Ha a halandóságra a létezés egészeként tekinte-
nénk, akkor a fájdalom, a bánat, a kudarc és az élet 
rövidsége csupán súlyos csapás lenne. Ha azonban az 
életre örökkévaló dologként tekintünk, ami messze a 
halandóság előtti múltba, majd az örökkévaló, halál 
utáni jövőbe nyúlik, akkor minden esemény a helyes 
megvilágításba kerülhet. […]

Nem azért vagyunk-e kitéve a kísértéseknek, hogy 
erőnk próbára tétessen; nem azért vagyunk-e betegek, 
hogy türelmet tanuljunk; nem azért halunk-e meg, 
hogy halhatatlanná váljunk és megdicsőüljünk?” 1
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Abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy elenge-
dem a bánatom, és a megígért és lehetséges jövő felé 
tekintek. Lelki szemeimmel láttam, ahogy Chen test-
vér boldogan egyesül a családjával. E látvány békével 
töltött el. Tudom, hogy Mennyei Atyánk bölcsességet 
és bátorságot fog adni nekünk, hogy szembe tudjunk 
nézni a megpróbáltatásokkal.
A szerző Tajvanon él.

JEGYZET
 1. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball (2006). 16.
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GYERMEKEKNEK
Bármely évszakban szolgálhatunk

Uchtdorf elnök azt tanítja, hogy jókedvvel és kész-
ségesen szolgáljunk mindenkor és minden körül-

mény közepette. Hogyan szolgálhatunk másokat télen? 
Hogyan szolgálhatunk másokat tavasszal? Hogyan 
szolgálhatunk nyáron és ősszel? Írd le az ötleteidet 
mindegyik évszakhoz. Az egyik ötletedet ki is próbál-
hatod ebben a hónapban.
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Önellátás
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. További 
információkért látogass el a reliefsociety.lds.org oldalra.

Hit, család, segítségnyújtás

Az önellátás az a képesség, el-
kötelezettség és törekvés, hogy 

gondoskodjunk saját magunk és a 
családunk lelki és fizikai jólétéről.1

Amikor megtanuljuk és alkal-
mazzuk az önellátás tantételeit az 
otthonaikban és a közösségeinkben, 
lehetőség adódik, hogy gondoskod-
junk a szegényekről és a szükséget 
látokról, valamint segítsünk mások-
nak önellátóvá válni, hogy kitartsa-
nak a csapások idején.

Kiváltságunk és kötelességünk, 
hogy önrendelkezésünket hasz-
nálva önellátóvá váljunk mind 
lelkileg, mind fizikailag. A lelki 
önellátás és a Mennyei Atyánktól 
való függés kapcsán Robert D. 
Hales elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából a következőt tanította: 
„Megtérünk és lelkileg önellátóvá 
válunk, ha imádságos lélekkel a 
szövetségeink szerint élünk: ha ér-
demesen veszünk az úrvacsorából, 
ha érdemesek vagyunk a templomi 
ajánlásra, és áldozatokat hozva 
szolgálunk.” 2

Hales elder azt tanácsolja, hogy 
váljunk fizikailag önellátóvá, „mely-
hez hozzá tartozik a továbbtanulás, 
a munka megtanulása, és az, hogy 
megéljünk abból, amit keresünk. 
Ha kerüljük az adósságot és már 
most félreteszünk, akkor a jövőben 
felkészültek leszünk a teljes idejű 
egyházi szolgálatra. A fizikai és a 

lelki önellátás célja is az, hogy ma-
gasabbra jutva feljebb emelhessük 
a szükséget szenvedőket is” 3.

A szentírásokból
Máté 25:1–13; 1 Timótheus 5:8; 

Alma 34:27–28; Tan és a szövetsé-
gek 44:6; 58:26–29; 88:118

Történelmünkből
Miután az utolsó napi szentek 

összegyűltek a Sóstó-völgyben, 
egy elszigetelt sivatagban, Brigham 
Young elnök azt akarta, hogy gya-
rapodjanak, és egy végleges otthont 
teremtsenek meg maguknak. Ez azt 
jelentette, hogy a szenteknek olyan 
képességeket kellett elsajátítaniuk, 
amelyek segítségével önellátóvá 
tudtak válni. Ebben az erőfeszítés-
ben Young elnök erősen bízott a 
nők képességeiben, tehetségeiben, 
hithűségében és hajlandóságában, 
és konkrét fizikai feladatok elvégzé-
sére buzdította őket. Bár a Segítő-
egylet konkrét teendői ma már 
gyakran mások lehetnek, a tantéte-
lek állandóak:

1. Tanuld meg szeretni a munkát  
és elkerülni a semmittevést!

2. Sajátítsd el az önfeláldozás 
lelkületét!

3. Vállalj személyes felelősséget lelki 
erődért, egészségedért, műveltsé-
gedért, foglalkoztatottságodért, 
pénzügyeidért, élelmedért és a 

Mit tehetek?
1. Hogyan segítek a gondjaimra 
bízott nőtestvéreknek megol-
dást találni a saját lelki és fizikai 
szükségleteikre?

2. Növelem-e a lelki önellátá-
somat az úrvacsorára történő 
felkészülés és a szolgálatra való 
áldozathozatal által?

létfenntartáshoz szükséges egyéb 
alapvető dolgokért!

4. Imádkozz hitért és bátorsá-
gért, hogy meg tudj küzdeni a 
kihívásokkal!

5. Erősítsd meg azokat, akiknek 
segítségre van szükségük! 4

JEGYZETEK
1. Lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása 
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2. Robert D. Hales: Magunkba szállni: Az  
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