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Gileádi balzsamolaj. Készítette: Annie Henrie

„»Nincsen-é balzsamolaj Gileádban?« ( Jeremiás 8:22). …A szeretet az a balzsamolaj, amely gyógyulást  

hoz a léleknek. …[A] Fiú, vagyis az Úr Jézus Krisztus, életét adta, hogy örök életünk lehessen, mert annyira szerette  

az Atyját és bennünket” (Thomas S. Monson, “A Doorway Called Love,” Ensign, Nov. 1987, 66).
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Thomas S. Monson elnök

és segíteni fog a munkánkban, ha 
hittel cselekedve igyekszünk elvé-
gezni azt.

E misszionáriusi erő fenntartása 
érdekében arra kértem egyházunk 
tagjait a múltban, hogy lehetősége-
ikhez mérten tegyenek nagylelkű 
hozzájárulásokat az egyházközségi 
misszionáriusi alapba vagy az egyház 
Általános Misszionáriusi Alapjába. 
Nagy megelégedésre ad okot az e 

Szeretett testvéreim, mily nagyszerű, 
hogy újra találkozhatunk! Egy kicsi-
vel több mint 183 esztendeje került 

sor az egyház megszervezésére Joseph 
Smith próféta által, az Úr irányítása alatt. 
Azon az 1830. április 6-i összejövetelen 
az egyház hat tagja volt jelen.1

Nagy örömmel jelentem be, hogy 
két héttel ezelőtt az egyház tagjainak 
száma elérte a 15 milliót. Az egyház 
továbbra is folyamatosan növekszik, 
egyre több ember életét változtatva 
meg évről évre. Egyre jobban szét-
terjed az egész világon, miközben 
misszionáriusaink felkutatják azokat, 
akik az igazságot keresik.

Alig telt el egy év azóta, hogy be-
jelentettem a misszionáriusi korhatár 
csökkentését. Azóta a teljes időben 
szolgáló misszionáriusok száma a 
2012. októberi 58 500-ról a mostani 
80 333-ra emelkedett. Milyen hatalmas 
és inspiráló reakciónak vagyunk tanúi!

A szent írásokban nem adatott fon-
tosabb kijelentés, kötelezőbb érvényű 

felelősség, közvetlenebb utasítás, mint 
az, amelyet a feltámadott Úr mondott, 
amikor megjelent tizenegy tanítványá-
nak Galileában, és így szólt: „Elmen-
vén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent 
Léleknek nevében” 2. Ahogy azt Joseph 
Smith próféta kijelentette: „[Mindent 
egybevetve] a legnagyszerűbb és 
legfontosabb munka az evangélium 
prédikálása.” 3 Néhányan közületek 
bizonyára emlékeznek még David O. 
McKay elnök szavaira, aki ezt az isme-
rős mottót fogalmazta meg: „Minden 
egyháztag misszionárius!” 4

Az ő szavaikhoz hozzáteszem a 
sajátjaimat is. Itt az idő, hogy az egy-
háztagok és a misszionáriusok össze-
fogjanak és együtt dolgozzanak az Úr 
szőlőskertjében azért, hogy lelkeket 
hozhassanak az Úrhoz. Ő előkészí-
tette számunkra azokat az eszkö-
zöket, amelyekkel sokféleképpen 
tudjuk megosztani az evangéliumot, 

S Z O M B AT  D É L E L Ő T T I  Ü L É S  | 2013. október 5.

Üdvözlünk  
benneteket a 
konferencián!
Imádkozom, hogy miközben figyelünk és tanulunk, 
mindannyiunkat eltöltsön az Úr Lelke.
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kérésre adott válaszotok, mellyel sok 
ezer misszionárius támogatásában 
segítettetek, akiknek a körülményei 
nem teszik lehetővé, hogy önerejük-
ből szolgáljanak. Köszönetet mondok 
nektek nagylelkű hozzájárulásotokért. 
A segítségre folyamatosan szükség 
van, hogy továbbra is segíthessük azo-
kat, akik szolgálni vágynak, de saját 
maguknak nincsenek meg az ehhez 
szükséges eszközeik.

Kedves testvérek, most azért jöttünk 
ide, hogy útmutatásban és sugalma-
zásban részesüljünk. A következő két 
napon elhangzó üzenetek különféle 
evangéliumi témákat fognak érin-
teni. Azok a férfiak és nők, akik majd 
hozzátok szólnak, mennyei segítsé-
get kértek az általuk elmondandó 
üzenetekhez.

Imádkozom, hogy miközben 
hallgatjuk őket, és tanulunk tőlük, 

mindannyiunkat eltöltsön az Úr Lelke. 
Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Habár több tucatnyian is jelen voltak  

az egyház megszervezésének napján,  
hivatalosan hatan lettek alapító tagként 
megnevezve.

 2. Máté 28:19.
 3. Az egyház elnökeinek tanításai: 

Joseph Smith (2007). 347.
 4. David O. McKay, in Conference Report, 

Apr. 1959, 122.
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E tantétel az egyház minden tagjára 
igaz, amikor egyházközségi, cövek-  
és általános konferenciára készülünk. 
Tanulmányozzuk az elménkben, hogy 
mire van szükségünk és mit kívánunk 
Mennyei Atyánktól, majd imádko-
zunk, hogy megértsük és alkalmazni 
tudjuk a tanultakat. Ahogy közele-
dik a konferencia ideje, feláldozunk 
bizonyos tevékenységeket, „félre[téve] 
e világ dolgait, [hogy] keres[sük] egy 
jobbnak dolgait” 5. Ezután egybegyűjt-
jük a családunkat, hogy hallgassák az 
Úr szavát, ahogyan Benjámin király 
népe tette.6

A gyermekek és a fiatalok is 
szeretnek részt venni ebben. Súlyos 
hibát követünk el, ha azt feltételezzük, 
hogy a konferencia meghaladja az 
intellektuális és lelki fogékonyságukat. 
Az egyház ifjú tagjainak azt mon-
dom: megígérem, hogy ha figyeltek, 
érezni fogjátok, ahogyan a Lélek 
eltölt benneteket. Az Úr meg fogja 
mondani nektek, mit vár el tőletek 
az életetekben.

A konferenciákon meghallhatjuk az 
Úr azon szavait, melyek csak nekünk 
szólnak. Egy egyháztag a következő 
bizonyságot tette: „Miközben az ön 
beszédét hallgattam, teljesen meg-
döbbentem. […] A beszéde személyes 
kinyilatkoztatás volt közvetlenül az 
Úrtól a családom számára. Soha nem 
tapasztaltam még a Lélek olyan erős 
megnyilvánulását az életemben, mint 
azokban a percekben, amikor a Szent-
lélek egyenesen hozzám szólt.”

Egy másik egyháztag ezt mondta: 
„Soha nem éreztem még ilyen mélyen, 
hogy egy beszéd nekem szólt volna.”

Ez azért lehetséges, mert a Szentlé-
lek oly módon viszi el az Úr szavát a 
szívünkhöz, hogy meg tudjuk érteni.7 
Amikor jegyzetelek a konferencián, 
nem mindig azt írom le, amit a beszélő 
mond; azt a személyes útmutatást 
jegyzem le, melyet a Lélektől kapok.

egybegyűlt sokaságokat tanított mind 
a Szentföldön, mind az amerikai konti-
nensen. Péter Jeruzsálemben gyűjtötte 
egybe a hívőket. Ezen utolsó napok 
első általános konferenciáját már két 
hónappal az egyház megalapítása után 
megtartották, és ez a minta a mai 
napig folytatódik.

E konferenciák mindig az Úr irányí-
tása alatt és az Ő Lelkének útmutatásai 
szerint történnek.3 Nem jelölnek ki 
számunkra konkrét témákat. Hete-
kig, hónapokig, és gyakran álmatlan 
éjszakákon át várunk az Úrra. Böjtölés, 
imádkozás, tanulmányozás és elmél-
kedés által tudjuk meg, hogy Ő mit 
szeretne, mit mondjunk.

Néhányan talán felteszik a kér-
dést: „Miért nem érkezik a sugal-
mazás könnyen és gyorsan?” Az Úr 
ezt tanította Oliver Cowderynek: 
„…tanulmányoznod kell azt az el-
médben; majd meg kell kérdezned 
tőlem, hogy helyes-e” 4. A konferenciai 
üzeneteket imádságos felkészülés után 
kapjuk meg, a Szentlelken keresztül.

Robert D. Hales elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Köszönetet mondunk Monson 
elnök a tanításodért és a krisztusi 
szolgálatban mutatott példádért, 

valamint azon felhívásodért, hogy 
mindannyian legyünk misszionáriu-
sok. Folyamatosan imádkozunk érted.

A mi adományozási korszakunkban 
a Szabadító Jézus Krisztus a követke-
zőképp utalt a szentek gyülekezetére: 
„általános konferenciám” 1.

Akárhol legyünk is ezen a vilá-
gon, akárhogy kövessük is ezeket az 
eseményeket, tanúságomat teszem, 
hogy most az Ő konferenciájára 
gyűltünk össze. Arról is bizonyságo-
mat teszem, hogy az Ő szavát fogjuk 
hallani, mert azt mondta: „…akár saját 
hangom, akár szolgáim hangja által, 
az ugyanaz.” 2

A konferenciák mindig is részét 
képezték Jézus Krisztus igaz egyhá-
zának. Ádám összehívta utódait, és 
prófétált nekik az eljövendő dolgokról. 
Mózes összegyűjtötte Izráel gyerme-
keit, és megtanította nekik a parancso-
latokat, melyeket kapott. A Szabadító 

Általános konferencia: 
A hit és a bizonyság 
erősítése
Ó, mily nagy szükségünk van általános konferenciákra! 
A konferenciákon keresztül megerősödik a hitünk,  
és elmélyül a bizonyságunk.
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Amit mondanak, nem annyira 
fontos, mint az, amit hallunk és ér
zünk.8 Ezért fektetünk hangsúlyt arra, 
hogy olyan környezetben éljük át a 
konferenciát, ahol a Lélek halk, szelíd 
hangja tisztán hallható, érezhető és 
érthető.

Ó, mily nagy szükségünk van álta-
lános konferenciákra! A konferenciá-
kon keresztül megerősödik a hitünk, 
és elmélyül a bizonyságunk. Megtér-
vén pedig erősítjük egymást, hogy szi-
lárdan tudjunk állni eme utolsó napok 
tüzes nyilainak záporában.9

Az elmúlt évtizedekben az egyházat 
nagyrészt elkerülték az olyan szörnyű 
félreértések és üldöztetések, melyeket 
a korai szentek tapasztaltak. Ez nem 
lesz mindig így. A világ egyre gyorsab-
ban távolodik az Úrtól, és messzebb 
kerül tőle, mint valaha. Az ellenség 
szabadjára lett engedve a földön. 
Figyeljük, halljuk, olvassuk és meg-
osztjuk a próféták szavait, hogy figyel-
meztetve és védve legyünk. Például 
A család: Kiáltvány a világhoz című 
kiadvány jóval azelőtt adatott nekünk, 
hogy megtapasztaltuk volna azokat a 
kihívásokat, melyekkel ma a családok 
szembenéznek. Az élő Krisztus: Az 
apostolok bizonysága dokumentumot 
még azelőtt készítették, hogy a legin-
kább szükségünk lenne rá.

Mi talán nem ismerjük minden 
okát, hogy a próféták és a konferen-
ciai beszélők miért beszélnek nekünk 
bizonyos témákról a konferencián, 
de az Úr tudja. Harold B. Lee elnök 
ezt tanította: „Ezen egyház tagjaiként 
csak akkor vagyunk biztonságban, 
ha …hallgat[unk] azokra a szavakra 
és parancsolatokra, amelyeket pró-
fétáján keresztül ad az Úr… Lesznek 
olyan dolgok, amelyek türelmet és 
hitet követelnek. Lehet, hogy nem 
tetszik majd nektek, ami az egyház 
felhatalmazottjától [érkezik]. Lehet, 
hogy ellentétes lesz a [személyes] 

nézeteitekkel. Lehet, hogy ellentétes 
lesz a társadalmi nézeteitekkel. Lehet, 
hogy nem lesz összeegyeztethető a 
társadalmi életetek egy részével. Ám 
ha úgy hallgattok ezekre a tanításokra, 
türelemmel és hittel, mintha magának 
az Úrnak a szájából hangzanának el, 
akkor az ígéret szerint »a pokol kapui 
nem fognak diadalmaskodni felettetek; 
igen, és az Úristen eloszlatja előletek a 
sötétség erőit, és megrázza az egeket 
tiérettetek és az ő nevének dicsőségé-
ért« (T&Sz 21:6).” 10

Honnan tudta Lee elnök, hogy mi-
vel fogunk szembenézni napjainkban? 
Onnan, hogy próféta, látnok és kinyi-
latkoztató volt. És ha most figyelünk 
a prófétákra és engedelmeskedünk 
nekik – beleértve azokat, akik ezen a 
konferencián szólnak hozzánk –, akkor 
megerősödünk és oltalmat nyerünk.

Az általános konferencia legna-
gyobb áldásai csak a konferencia lezá-
rulta után érnek minket. Ne feledjétek 
a szentírásokban oly gyakran ismételt 
mintát: összegyűlünk, hogy halljuk az 
Úr szavait, majd visszatérünk az ottho-
nainkba, hogy az életünkbe ültessük 
azokat.

Miután Benjámin király tanította 
a népét, „elbocsátotta a sokaságot, 
és ők visszatértek, mindenki a csa-
ládjával, a saját házaikba” 11. Limhi 
király ugyanezt tette a saját idejé-
ben.12 A Szabadító, miután tanította 
és szolgálta a népet a Bőség földjén 
lévő templomnál, a következő kérést 
intézte hozzájuk: „Menjetek hát el az 

otthonaitokba, és gondolkozzatok el 
azokon a dolgokon, amiket mondtam, 
és kérjétek az Atyát az én nevemben, 
hogy megérthessétek őket, és készítsé-
tek elő elméteket a holnapi napra, és 
én ismét eljövök hozzátok.” 13

A Szabadító e kérését teljesítjük, 
amikor elgondolkodunk és imádko-
zunk, hogy megértsük a tanítottakat, 
majd megyünk és megtesszük az 
akaratát. Emlékezzetek Spencer W. 
Kimball elnök szavaira: „Rájöttem, 
hogy amikor ma este hazatérek erről 
[az általános] konferenciáról…, éle-
temnek rengeteg olyan területe van, 
amelyet tökéletesíthetek. Elméletben 
listát készítettem róluk, és munká-
hoz szándékozok látni, amint vége 
a konferenciának.” 14 Monson elnök 
nemrég ezt mondta: „Buzdítalak ben-
neteket, hogy… olvassátok majd át a 
beszédeket, és gondolkozzatok el a 
bennük található üzeneteken. A saját 
tapasztalatom azt mutatja, hogy még 
többet nyerek ezekből a sugalmazott 
beszédekből, amikor mélyebben is 
áttanulmányozom azokat.” 15

Amellett, hogy személyes és családi 
szentírás-tanulmányozásra hív ben-
nünket, Mennyei Atyánk azt szeretné, 
hogy rendszeresen tanulmányozzuk és 
alkalmazzuk a konferencián tanultakat 
is. Bizonyságomat teszem, hogy azok, 
akik az Úrba vetik a bizalmukat, és 
hittel engedelmeskednek e tanácsnak, 
hatalmas erőre tesznek szert, amely 
megáldja őket és a családjukat nemze-
dékeken át.
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Mennyei Atyánk előkészítette az 
utat. Ezen a konferencián az egyház 
97%-a a saját nyelvén hallhatja az 
üzeneteket. Egyháztagok milliói 197 
országban, 95 különböző nyelven 
nézik majd a konferenciát. Mindössze 
két vagy három napon belül az 
üzenetek elkezdenek megjelenni 
angolul az LDS.org honlapon, egy hét 
múlva pedig már 52 nyelven lesznek 
elérhetőek. Az általános konferencia 
anyagát tartalmazó nyomtatott egyházi 
folyóiratokat pedig most már három 
héten belül kézhez kapjuk. Többé már 
nem kell hónapokat várnunk, hogy 
a beszédek megérkezzenek postán. 
A számítógépeken, telefonokon vagy 
egyéb elektronikus eszközökön elol-
vashatjuk, meghallgathatjuk, megnéz-
hetjük és megoszthatjuk a próféták 
tanításait. Bármikor, bárhol bővíthetjük 
a tudásunkat, erősíthetjük a hitünket 
és a bizonyságunkat, megvédhetjük a 
családunkat, és biztonságban hazave-
zethetjük őket.

E konferencia üzeneteit az ifjúsági 
tananyag online változatába is bele-
szövik majd. Szülők, ti is hozzáférhet-
tek a fiatalok leckéihez az LDS.org 
honlapon. Nézzétek meg, mit tanulnak 
a gyermekeitek, és foglaljátok bele e 
témákat a személyes tanulmányozá-
sotokba, a családi beszélgetésekbe, a 
családi estekbe, a családi tanácsokba, 
valamint az egyes gyermekeitekkel 
folytatott személyes interjúkba, melyek 
során feltárjátok az egyéni tanulási 
szükségleteiket.

Minden egyháztagot arra buzdítok, 
hogy használja az egyház honlapjain 

és a mobilalkalmazásokon keresztül 
elérhető forrásokat. Folyamatosan 
frissítik azokat a könnyebb alkal-
mazhatóság érdekében, valamint 
aktualitásuk tekintetében. Az LDS.org 
honlapon olyan forrásokat is találtok, 
melyek segítenek tanulmányoznotok 
az evangéliumot, megerősítenetek 
az otthonotokat és a családotokat, 
valamint szolgálnotok az elhívásotok-
ban. Megtalálhatjátok az őseiteket is, 
akiknek templomi szertartásokra van 
szükségük, valamint azokat a forrá-
sokat, melyek segítenek benneteket a 
szabadítás munkájában, beleértve az 
evangélium megosztását. A szülők az 
élre állhatnak abban, hogy felkészítsék 
gyermekeiket a keresztelkedésre, a 
papságra, a teljes idejű missziókra és 
a templomra. E források segíthetnek 
nekünk a templomi szertartások és 
szövetségek szűk és keskeny ösvé-
nyén haladni, és érdemessé válni az 
örök élet áldásaira.

Az idei áprilisi konferencia általá-
nos papsági gyűlésén meséltem az 
édesapámról, aki egy páncélos lovagot 
rajzolva tanított engem Isten teljes 

fegyverzetének felöltéséről, és az általa 
nyújtott lelki védelemről.

Az ülés végeztével egy édesapa 
elmesélte a családjának, mit tanult. 
Ezen felbuzdulva fiatal fia, Jason, meg-
kereste a beszédet az LDS.org oldalon, 
hogy maga is meghallgassa. Néhány 
nappal később a családi esten meg-
osztotta a leckét a testvéreivel. Itt van 
egy kép róla.

Egy egyszerű konferenciai beszéd, 
melyet az Úr sugalmazott, és amelyet 
egy gyermek befogadott, személyes 
és erőteljes módon lett megtanítva 
egy családnak. Nagyon tetszik Jason 
mellvértje, és a hit pajzsa, mellyel az 
ellenség tüzes nyilait eltérítheti. Ezek 
a konferencia áldásai.

Fivéreim és nővéreim, különleges 
tanúbizonyságomat teszem arról, hogy 
az Úr Jézus Krisztus él és ennek az 
egyháznak az élén áll. Ez az Ő általá-
nos konferenciája. Az Ő nevében ígé-
rem nektek, hogy ha őszinte vággyal 
imádkoztok, hogy halljátok Mennyei 
Atyátok hangját e konferencia üzene-
teiben, akkor észreveszitek majd, hogy 
szólt hozzátok, hogy segítsen nektek, 
megerősítsen titeket és hazavezessen 
benneteket az Ő jelenlétébe. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 124:88;  

kiemelés hozzáadva.
 2. Tan és a szövetségek 1:38.
 3. Lásd Tan és a szövetségek 46:2.
 4. Tan és a szövetségek 9:8.
 5. Tan és a szövetségek 25:10.
 6. Lásd Móziás 2:5.
 7. Lásd 2 Nefi 33:1.
 8. Lásd Spencer W. Kimball, in  

Conference Report, Tonga Area  
Conference 1976, 27.

 9. Lásd Lukács 22:31–32.
 10. Az egyház elnökeinek tanításai:  

Harold B. Lee (2001). 84–85.
 11. Móziás 6:3.
 12. Lásd Móziás 8:4.
 13. 3 Nefi 17:3.
 14. Spencer W. Kimball, “Spoken from Their 

Hearts,” Ensign, Nov. 1975, 111.
 15. Thomas S. Monson: Isten veletek, míg újra 

találkozunk! Liahóna, 2012. nov. 110.Jason „Isten teljes fegyverzetében”
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világra. Meg kell értenünk, hogy ez 
a mag nem tud egy szempillantás 
alatt kinőni és kifejlődni – időre van 
szüksége. Krisztus arra kér bennünket, 
hogy mindennap vegyük fel a keresz-
tünket,10 ami azt jelenti, hogy ez a 
folyamat állandóan legyen figyelmünk 
központjában, és vágyjunk rá.

A mi adományozási korszakunk 
ötödik prófétája, Lorenzo Snow elnök, 
azt tanította, hogy „kötelesek vagyunk 
a tökéletességre törekedni, …minden-
nap fejlődni és visszatekinteni a múlt 
héten bejárt utunkat, hogy aztán ezen 
a héten jobban cselekedjünk; köte-
lességünk jobban teljesíteni ma, mint 
ahogy tegnap tettük” 11. Tehát az első 
lépés a szelíddé váláshoz az, hogy nap 
mint nap igyekszünk fejlődni. Ahogy 
haladunk e folyamatban, mindennap 
meg kell próbálnunk jobbnak lenni, 
mint az előző napon.

Lorenzo Snow elnök hozzátette 
még a következőket:

„Megvannak az apró balgaságaink 
és gyengeségeink; meg kell próbál-
nunk olyan gyorsan leküzdeni ezeket, 
ahogy csak lehetséges, és el kell 
ültetnünk gyermekeink szívében [is 
ezt] az érzést, …hogy megtanulhassák 
helyesen viselni magukat Isten előtt 
minden körülmények közepette.

Ha egy férj képes egy napot 
vitatkozás nélkül megélni a felesé-
gével, vagy úgy, hogy senkivel se 
bánik gorombán, és semmilyen más 
módon nem szomorítja meg Isten 
Lelkét, akkor …addig tökéletes. Akkor 
aztán próbáljon meg ugyanilyen lenni 
másnap is. De ha tegyük fel a másnapi 
próbálkozása során kudarcot vallana, 
az nem ok arra, hogy ne járjon sikerrel 
a harmadik napon…” 12

Elkötelezettségünk és kitartásunk 
elismeréseként az Úr megadja majd 
nekünk, amire tökéletlenségeink és 
emberi gyengeségeink miatt magunk-
tól képtelenek vagyunk szert tenni.

Atyátok tökéletes.” 6 Ha Krisztushoz 
jövünk, és megtagadunk magunktól 
minden istentelenséget és szeretjük 
Istent, akkor Krisztus kegyelme révén 
eljön majd a nap, amikor tökéletesek 
leszünk Őbenne.7

„…a Krisztusi tulajdonságok Isten 
ajándékai. [E tulajdonságok] akkor 
adatnak, amikor önrendelkezés[ünket] 
igazlelkűen használ[juk]. [Azon 
igyekezetünkben, hogy] örömet 
szerez[zünk] Istennek, ismer[jük] 
fel a gyengesége[inket], valamint 
[legyünk] készségesek és igyekvő[k] 
a fejlődésben.” 8

A szelídség elengedhetetlen ahhoz, 
hogy még krisztusibbá váljunk. E tulaj-
donság hiányában nem tudnánk más 
fontos erényeket sem kifejleszteni. A 
szelídség nem jelent gyengeséget, de 
azt igen, hogy jóságosan és kedvesen 
viselkedünk, erőt, derűt, egészséges 
önértékelést és önuralmat sugározva.

A szelídség tulajdonsága nyilvánult 
meg a legbőségesebben a Szabadító 
életében. Ő maga tanította a tanítvá-
nyainak: „…tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelid és alázatos szívű 
vagyok” 9.

Megáldattunk azzal, hogy szívünk-
ben a szelídség magjával jöttünk e 

Ulisses Soares elder
a Hetvenek elnökségéből

Mormon azt tanította, hogy az 
embernek „csak akkor lehet 
hite és reménysége, ha szelíd 

és alázatos szívű” 1. Majd hozzátette, 
hogy e tulajdonságok nélkül „hiá-
bavaló a hite és a reménysége, mert 
csak a szelíd és alázatos szívű embert 
fogadja el Isten” 2.

A szelídség olyan ember tulajdon-
sága, aki „istenfélő, igazlelkű, alázatos, 
tanítható és türelmes a megpróbálta-
tásokban” 3. Azok, akik rendelkeznek 
ezzel a tulajdonsággal, hajlandóak 
követni Jézus Krisztust, és vérmérsék-
letükből adódóan nyugodtak, fogéko-
nyak, toleránsak és engedékenyek.

Pál apostol azt tanította, hogy a sze-
lídség a Lélek egyik gyümölcse.4 Ezért 
a legkönnyebben úgy sajátítható el, ha 
a „Lélek szerint élünk” 5. Ahhoz pedig, 
hogy a Lélek szerint éljünk, életmó-
dunknak az Úr előtti igazlelkűséget 
kell tükröznie.

Mikor magunkra vesszük Krisztus 
nevét, elvárják tőlünk, hogy igyekez-
zünk magunkévá tenni az Ő tulajdon-
ságait és úgy változtatni a jellemünket, 
hogy mindennap egyre hasonlóbbá 
váljunk Őhozzá. A Szabadító így 
intette a tanítványait: „Legyetek azért 
ti tökéletesek, miként a ti mennyei 

Légy szelíd és 
alázatos szívű
A szelídség nem jelent gyengeséget, de azt igen, 
hogy jóságosan és kedvesen viselkedünk.
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A szelíddé válás egy másik fontos 
lépése az, hogy megtanuljuk, hogyan 
uralkodjunk az indulatainkon. Mivel 
mindannyiunkban ott lakozik a termé-
szetes ember, és mert olyan világban 
élünk, ahol nagy nyomás nehezedik 
ránk minden téren, az indulataink 
kontrollálása életünk egyik kihívása le-
het. Gondoljátok csak végig egy pilla-
natra, hogyan reagáltok, mikor valaki 
nem teljesíti a kívánságaitokat abban 
a pillanatban, amikor ti szeretnétek. 
És mi a helyzet azzal, mikor valaki 
nem ért egyet a ti elgondolásotok-
kal, miközben ti tökéletesen biztosak 
vagytok benne, hogy az jelentené a 
helyes megoldást egy problémára? Ho-
gyan reagáltok, mikor valaki megsért 
titeket, kritizálja az erőfeszítéseiteket, 
vagy csak egyszerűen goromba, mert 
épp rossz hangulatban van? Ezekben 
a pillanatokban és más helyzetek-
ben is, meg kell tanulnunk uralkodni 
az indulatainkon, és az érzéseinket 
türelemmel és gyengéd meggyőzéssel 
átadni. Ez mindennél fontosabb az ott-
honunkban és örökkévaló társunkkal 
való kapcsolatunkban. 31 éve, mióta 
a kedvesemmel házasok vagyunk, 

ő gyakran és finoman emlékeztet 
engem erre az élet nyugtalan kihívásai 
közepette.

Pál apostol ezt mondta a Timó-
theushoz írt második levelében adott 
utasításaiban:

„Az Úr szolgájának pedig nem kell 
torzsalkodni, hanem legyen min-
denkihez nyájas, tanításra alkalmas, 
türelmes.

Aki szelíden fenyíti az ellenszegü-
lőket; ha talán adna nékik az Isten 
megtérést az igazság megismerésére,  
és felocsudnának” 13.

Ha uralkodni tudunk azon, hogy 
miképp reagálunk, valamint ha 
nyugodtak és higgadtak vagyunk, és 
elkerüljük a viszályt, akkor elkezdünk 
majd megfelelni a szelídség ajándéká-
nak. Henry B. Eyring elnök egyszer 
ezt mondta: „Ha hittel kordában tart-
juk a vérmérsékletünket és legyőzzük 
a kevélységünket, akkor a Szentlélek 
jóváhagyását adja, és biztossá vál-
nak számunkra a szent ígéretek és 
szövetségek.” 14

Egy másik lépés a szelídség elé-
réséhez az, ha alázatossá válunk. Az 
Úr Joseph Smith prófétán keresztül 

a következőkre utasította Thomas B. 
Marshot: „Legyél alázatos; és az Úr, 
a te Istened kezednél fogva vezet 
majd téged, és választ ad néked az 
imáidra.” 15

Hiszem, fivéreim és nőtestvéreim, 
hogy csak az alázatosak tudják méltá-
nyolni és megérteni az Úr válaszait az 
imáikra. Akik alázatosak, azok tanítha-
tók; felismerik, mennyire Istentől függ-
nek; és alá akarják vetni magukat az 
Ő akaratának. Az alázatosok szelídek, 
és képesek arra ösztönözni másokat, 
hogy ők is azok legyenek. Isten azt az 
ígéretet adja az alázatos embereknek, 
hogy kézen fogva vezeti majd őket. 
Igazán hiszem azt, hogy nem fogunk 
kerülőutakra térni és elkerül bennün-
ket a szomorúság, míg kéz a kézben 
járunk az Úrral.

Számomra az egyik leggyönyörűbb 
újkori példa a szelídségre Moses  
Mahlangu testvér hozzáállása. Meg-
térése 1964-ben kezdődött, amikor 
megkapta a Mormon könyve egyik 
példányát. Olvasás közben lenyű-
gözte a könyv, de csak a 70-es évek 
elején látott először az egyház nevével 
ellátott épületet a dél-afrikai Johannes-
burgban, az utcán sétálva. Mahlangu 
testvér kíváncsi volt, ezért belépett az 
épületbe, hogy többet tudjon meg az 
egyházról. Kedvesen elmagyarázták 
neki, hogy nem vehet részt az isten-
tiszteleten és nem keresztelkedhet 
meg, mert az ország törvényei akkori-
ban ezt nem engedték.

Mahlangu testvér szelíden, alázattal, 
sértődés nélkül fogadta ezt a döntést, 
de továbbra is erős vágyat érzett arra, 
hogy többet tudjon meg az egyházról. 
Megkérdezte az egyház vezetőit, nem 
hagyhatnák-e nyitva a gyülekezeti ház 
egyik ablakát a vasárnapi gyűlések so-
rán, hogy kinn leülve meghallgathassa 
az istentiszteletet. Így hát Mahlangu 
testvér családja és néhány barátja 
éveken át rendszeresen részt vett az 
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istentiszteleti gyűléseken „az ablakon 
keresztül”. Aztán 1980-ban egy napon 
azt mondták nekik, hogy most már 
részt vehetnek az istentiszteleten és 
meg is keresztelkedhetnek. Milyen 
csodálatos volt az a nap Mahlangu 
testvér számára!

Később az egyház az ő szomszéd-
ságukban, Sowetóban is szervezett egy 
gyülekezetet. Ez csakis az olyan embe-
rek elkötelezettségének, bátorságának 
és hithűségének volt köszönhető, mint 
Mahlangu testvér, aki oly sok éven át 
hithű maradt a nehéz körülmények 
közepette is.

Mahlangu testvér egyik barátja, aki 
vele egy időben lett az egyház tagja, 
újra elmesélte a történetét, amikor 
ellátogattam a Soweto Cövekbe. A 
beszélgetésünk végén a férfi átölelt. 
Ebben a pillanatban, fivéreim és 
nőtestvéreim, úgy éreztem, mintha a 
Szabadító tartana a szerető karjaiban. 
E jóságos testvér tekintetéből szelíd-
ség áradt. Jósággal telt szívvel és mély 
hálával megkérdezte tőlem, hogy el 
tudnék-e mondani annyit Thomas S. 
Monson elnöknek, mennyire hálás és 
áldott ő és még sokan mások, amiért 
ismerhetik az igaz evangéliumot. Mah-
langu testvér és barátai példamutató 
szelídsége valóban örökre hatással 
volt sok ember életére – különösen 
az enyémre.

Kedves testvéreim, hiszem, hogy 
Jézus Krisztus, a Szabadító, a sze-
lídség legfőbb mintaképe. Igen, 
halandó élete utolsó pillanataiban is, 
amikor igazságtalanul megvádolva és 
elítélve, fájdalmasan cipelte keresztjét 
a Golgotára, s miközben ellenségei 
gúnyolták és átkozták, és sokan 
elhagyták azok közül, akik pedig 
ismerték és tanúi voltak a csodáinak, 
majd amikor keresztre szegezték 
– még a leghevesebb testi szenvedése 
után is az Úr az Atyjához fordult, és 
szelíd és alázatos szíve legmélyéből 

így szólt: „Atyám! bocsásd meg nékik; 
mert nem tudják mit cselekesznek.” 16 
Krisztus rendkívüli testi és lelki 
szenvedésen ment át, ezáltal lehetővé 
téve nekünk, hogy megváltoztassuk 
lelki jellemünket, és olyan szelíddé 
váljunk, mint Ő.

Tanúbizonyságomat teszem arról, 
hogy Jézus Krisztus a mi Szabadítónk. 
Tanúsítom nektek, hogy az Ő szere-
tetének köszönhetően lehetséges a 
változás. El tudjuk hagyni a gyengesé-
geinket. Vissza tudjuk utasítani a go-
nosz hatásokat az életünkben, uralni 
tudjuk a haragunkat, szelíddé válha-
tunk, és kifejleszthetjük azon tulaj-
donságokat, melyekkel a Szabadítónk 
rendelkezik. Ő megmutatta nekünk 
az utat. Tökéletes példát mutatott, és 
megparancsolta mindannyiunknak, 
hogy váljunk olyanná, mint Ő. Azt a 
felhívást kaptuk, hogy kövessük Őt, 

kövessük az Ő példáját, és váljunk 
Őhozzá hasonlóvá. Ezen igazságokról 
teszem nektek tanúbizonyságomat 
Jézus Krisztus szent nevében, ámen. ◼
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minden héten, amikor veszünk az 
úrvacsorából. Az utolsó napi prófé-
ták és apostolok azt tanították, hogy 
amikor érdemesen veszünk az úrva-
csorából, nem csupán a keresztelési 
szövetségünket újítjuk meg, hanem 
„minden szövetséget, melyre az Úrral 
léptünk” 7.

Ezek a papsági szertartások és szö-
vetségek hozzáférést biztosítanak az 
Isten által ígért áldások teljességéhez, 
amelyeket a Szabadító engesztelése 
tesz lehetővé, továbbá hatalommal, 
Isten hatalmával fegyverezik fel Isten 
fiait és leányait,8 és lehetőséget biztosí-
tanak számunkra az örök élet elnyeré-
sére – hogy visszatérjünk Isten színe 
elé, és Vele éljünk az Ő örökkévaló 
családjában.

Nemrégiben papsági vezetőkkel 
együtt ellátogattam négy nő otthonába 
Hondurasban. Ezeknek a nőtestvérek-
nek és családjuknak papsági kulcsokra 
és felhatalmazásra, papsági szertartá-
sokra és szövetségekre, papsági erőre 
és áldásokra volt szükségük.

Meglátogattunk egy drága nő-
testvért, aki házas, és két gyönyörű 
gyermeke van. Hithű és tevékeny 
az egyházban, és arra tanítja a gyer-
mekeit, hogy válasszák a jót. Férje 
támogatja egyházi tevékenységében, 
de ő nem egyháztag. Erős a családjuk, 
de hogy még erősebbé válhassanak, 
további papsági áldásokra van szüksé-
gük. Szükséges, hogy az apa elnyerje 
a keresztelés és a Szentlélek ajándéka 
szertartását, valamint ráruházzák a 
papságot. Szükségük van a papsági 
hatalomra, amely a felruházás és a 
pecsételés által adathat meg.

Következő látogatásunk két egye-
dülálló nőtestvér, két nagy hitű nő 
otthonába vezetett. Az egyik nőtestvér 
fia épp a missziójára készül, másiku-
kat pedig rákkal kezelik. A csüggedés 
és kétségbeesés idején emlékeznek 
a Szabadító engesztelésére, és eltölti 

gyermekei szolgálatában, valamint 
a gyermekeinek és mindazoknak 
adandó tanácsaiban, akik fölött 
elnökölni elhívták. A Szentlélek 
nem korlátozódik a férfiakra, sem az 
apostolokra vagy a prófétákra – mega-
datik minden hithű férfinak és nőnek, 
valamint minden egyes gyermeknek, 
aki elég idős Krisztus evangéliumának 
befogadásához.” 3

Részesülnünk kell templomi felru-
házásunkban. M. Russell Ballard elder 
ezt mondta: „Amikor férfiak és nők 
mennek a templomba, mindannyian 
ugyanazzal a hatalommal ruháztatnak 
fel, amelyet papsági erőként szoktunk 
meghatározni . […] A felruházás szó 
szerint az erő ajándéka.” 4

Szükségünk van a pecsételő szer-
tartásra, amely az örök élethez vezet, 
„amely ajándék Isten minden aján-
déka közül a legnagyobb” 5. Ebben a 
papsági szertartásban férfi és nő csak 
együttesen részesülhet. Russell M. 
Nelson elder ezt tanította: „A papsági 
hatalom azért lett visszaállítva, hogy 
a családokat összepecsételhessék az 
örökkévalóságra.” 6

Szükségünk van a lehetőségre, 
hogy megújítsuk a szövetségeinket 

Carole M. Stephens
első tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében

Az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvóruma A család: 
Kiáltvány a világhoz című kiad-

ványban kijelentette: „Minden emberi 
lény – férfi és nő – Isten képmására 
teremtetett. Mindegyikük mennyei 
szülők szeretett lélekfia vagy lélekleá-
nya, és mint ilyenek, isteni természet-
tel és rendeltetéssel rendelkeznek.” 1 
Ezen isteni rendeltetés eléréséhez 
Isten minden fiának és lányának pap-
sági szertartásokra és szövetségekre 
van szüksége.

Szükségünk van a keresztelésre. 
Amikor bemerülünk a keresztelés vi-
zébe, szövetségben fogadjuk, hogy ma-
gunkra vesszük Krisztus nevét, mindig 
emlékezünk Őrá, betartjuk a parancso-
latait, és mindvégig Őt szolgáljuk, hogy 
Lelke mindig velünk lehessen.2

Szükségünk van a Szentlélek 
ajándékára. E szertartáson keresztül 
élvezhetjük a Lélek állandó társaságát. 
Wilford Woodruff elnök ezt tanította: 
„Minden férfi vagy nő, aki valaha is 
belépett Isten egyházába, és meg-
keresztelkedett a bűnei bocsánatára, 
jogot formálhat a kinyilatkoztatásra, 
jogot formálhat Isten Lelkére, hogy 
segítsen neki munkálkodásában, a 

Tudjuk-e, mivel 
rendelkezünk?
A papsági szertartások és szövetségek hozzáférést 
biztosítanak az Isten által ígért áldások teljességéhez, 
amelyeket a Szabadító engesztelése tesz lehetővé.
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őket a hit és a reménység. Mindket-
tejüknek szüksége van a templomi 
szertartásokon keresztül elérhető 
további áldásokra és erőre. Biztat-
tuk őket arra, hogy az otthonukban 
élő leendő misszionáriussal együtt 
ők is készüljenek fel e szertartások 
elnyerésére.

Utolsó látogatásunk egy olyan 
nőtestvérhez vezetett, akinek a férje 
nemrégiben hunyt el egy tragikus bale-
setben. Új megtért lévén az egyházban 
nem tudott arról, hogy részesülhet saját 
felruházásában, majd pedig férjéhez 
pecsételhetik. Amikor elmondtuk neki, 
hogy ezek az áldások elérhetőek szá-
mára és elhunyt férje számára, remény 
töltötte el. Tudván, hogy a templom 
szertartásain és szövetségein keresztül 
családja össze lehet pecsételve, hittel 
és eltökéltséggel tud szembenézni az 
előtte álló kihívásokkal.

Ennek az özvegyasszonynak a fia 
az ároni papság elnyerésére készül. 
Elrendelése nagy áldást fog jelenteni 
édesanyja és egész családjuk számára. 
Lesz a családjukban egy papságviselő. 

Amikor találkoztam ezekkel a hithű 
nőkkel Hondurasban, láttam, hogy 

törekszenek családjukat tevékenyen 
tartani az evangéliumban. Hálájukat 
fejezték ki a szövetségeiket megtartó 
egyházközségi tagokért, akik gyengé-
den őrködnek felettük, és segítenek 
kielégíteni fizikai és lelki szükségletei-
ket. Azonban mindegyik nőtestvérnek 
vannak olyan szükségletei, melyek 
még nincsenek teljes mértékben 
kielégítve.

Mindhárom meglátogatott otthon-
ban a jelenlévő bölcs papsági vezetők 
egyike megkérdezte a nőtestvéreket, 
hogy kaptak-e papsági áldást. A válasz 
minden alkalommal nemleges volt. 
Mindegyik nőtestvér kért és kapott is 
papsági áldást aznap. Mindegyikük 
könnyes szemmel fejezte ki háláját 
azért a vigaszért, útmutatásért, bá-
torításért és sugalmazásért, amelyet 
Mennyei Atyjától kapott egy érdemes 
papságviselő révén.

Ezek a nőtestvérek inspirálóan ha-
tottak rám. Áhítatot tanúsítottak Isten, 
az Ő hatalma és felhatalmazása iránt. 
Hálás voltam továbbá az e látogatá-
sokra velem tartó papsági vezetőkért. 
Amikor elhagytuk ezeket az ottho-
nokat, tanácskoztunk arról, hogyan 

segíthetnénk e családoknak elnyerni 
a szertartásokat, amelyekre szükségük 
volt, hogy tovább haladhassanak a 
szövetség ösvényén és megerősíthes-
sék az otthonukat.

Nagy szükség van napjainkban 
arra, hogy a férfiak és a nők tiszteljék 
egymást Isten fiaiként és leányaiként, 
és tisztelettel viseltessenek Mennyei 
Atyánk és az Ő papsága iránt, amely 
az Ő hatalma és felhatalmazása.

Istennek terve van számunkra, 
és amikor hitet és bizalmat gyakor-
lunk tervében, akkor erősebb lesz az 
Őiránta, valamint papsági hatalma és 
felhatalmazása iránti tiszteletünk.

A család és az egyház megerősítése 
a papságon keresztül címet viselő 
világméretű vezetőképzés során azt 
tanultuk, hogy még azoknak a nőtest-
véreknek sem kellene soha egyedül 
érezniük magukat, akiknek nincs 
papságviselő az otthonában. Áldást 
és megerősítést kapnak a szertartáso-
kon keresztül, melyeket elnyertek, és 
a szövetségeken keresztül, melyeket 
megtartanak. Ne habozzanak segítsé-
gért folyamodni, amikor szükséges. 
M. Russell Ballard elder azt tanította, 
hogy az egyházban minden nőnek 
tudnia kell, hogy van egy püspöke, 
egy elderek kvóruma elnöke, egy házi-
tanítója és további érdemes papságvi-
selők, akikre számíthat, hogy eljönnek 
az otthonába és segítenek neki, vala-
mint, ahogyan Rosemary M. Wixom 
nőtestvér hozzátette, „áldást adnak”.9

Ballard elder ezt is tanította: 
„Mennyei Atyánk nagylelkű a hatalmá-
val. Minden férfinak és minden nőnek 
hozzáférése van ehhez a hatalomhoz, 
hogy segítséget kapjunk az életünk-
ben. Mindazok, akik szent szövet-
ségeket kötöttek az Úrral, és akik 
tiszteletben tartják ezeket a szövetsé-
geket, jogosultak arra, hogy személyes 
kinyilatkoztatást kapjanak, áldásban 
részesüljenek az angyalok szolgálata 
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által, [és] társalogjanak Istennel.” 10

Mindannyiunknak szükségünk van 
egymásra. Isten fiainak szüksége van 
Isten leányaira, és Isten leányainak 
szüksége van Isten fiaira.

Különböző ajándékaink és külön-
böző erősségeink vannak. A Ko-
rinthusbeliekhez írott első levél 12. 
fejezete kiemeli, hogy Isten fiainak és 
leányainak – vagyis minden egyes em-
bernek közülünk – eleget kell tennie 
egyéni szerepköreinek és felelősségei-
nek az Úr terve szerint, „hogy minden-
kinek jobb lehessen” 11.

Isten fiai, tudjátok-e, hogy kik 
vagytok? Tudjátok-e, mivel rendelkez-
tek? Érdemesek vagytok-e a papság 
gyakorlására, valamint a papság 
hatalmának és áldásainak elnyerésére? 
Örömmel eleget tesztek-e szerepkö-
reiteknek és felelősségeiteknek, hogy 
megerősítsétek otthonotokat apák-
ként, nagyapákként, fiakként, fivérek-
ként és nagybácsikként? Tiszteletet 
tanúsítotok-e a nők, a női mivolt és 
az anyaság iránt?

Isten leányai, tudjuk-e, hogy kik va-
gyunk? Tudjuk-e, mivel rendelkezünk? 
Érdemesek vagyunk-e a papság hatal-
mának és áldásainak elnyerésére? Há-
lával, megbecsüléssel és méltósággal 
fogadjuk-e az ajándékokat, amelyeket 

kapunk? Örömmel eleget teszünk-e 
szerepköreinknek és felelősségeink-
nek, hogy megerősítsük otthonunkat 
anyákként, nagyanyákként, leányok-
ként, nővérekként és nagynénikként? 
Tiszteletet tanúsítunk-e a férfiak, a 
férfiúi mivolt és az apaság iránt?

Szövetséges fiakként és leányokként 
hiszünk-e Mennyei Atyánkban és a szá-
munkra készített örökkévaló tervében? 
Hiszünk-e Jézus Krisztusban és az Ő 
engesztelésében? Hisszük-e, hogy isteni 
természettel és rendeltetéssel rendel-
kezünk? És az arra tett erőfeszítéseink-
ben, hogy elérjük ezt a rendeltetést, és 
elnyerjük mindazt, amivel az Atya ren-
delkezik,12 megértjük-e, milyen fontos 
részesülni a papsági szertartásokban, 
valamint milyen fontos az Úrral való 
szövetségeink megkötése, megtartása 
és megújítása?

Mennyei szülők szeretett lélekfiai és 
lélekleányai vagyunk, és mint ilyenek, 
isteni természettel és rendeltetéssel 
rendelkezünk. Szabadítónk, Jézus 
Krisztus eléggé szeretett minket ahhoz, 
hogy életét adja értünk, engesztelése 
pedig utat biztosít számunkra ahhoz, 
hogy előre haladjunk az ösvényen 
mennyei otthonunk felé a szent pap-
sági szertartásokon és szövetségeken 
keresztül.

Ezek a papsági szertartások és 
szövetségek visszaállíttattak a földre 
Joseph Smith próféta által, ma pedig 
Thomas S. Monson elnök viseli a pap-
ság összes kulcsát a földön.

D. Todd Christofferson elder ezt ta-
nította: „Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában megtalál-
ható az azon szertartások elvégzésé-
hez szükséges papsági felhatalmazás, 
melyek által kötelező érvényű szövet-
ségekre léphetünk Mennyei Atyánkkal 
az Ő szent Fia nevében. Isten be fogja 
tartani a nektek tett ígéreteit, amennyi-
ben ti tiszteletben tartjátok a Vele 
kötött szövetségeiteket” 13.

Ezekről a dolgokról teszem bi-
zonyságomat Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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megáldják majd mások életét. Ennél-
fogva „kis dolgokból jő elő az, ami 
nagyszerű” (T&Sz 64:33).

Mindannyiunknak buzgón kell 
munkálkodnia a jó ügyben, sok dolgot 
kell megtennünk a saját szabad aka-
ratunkból, és sok igazlelkűséget kell 
véghezvinnünk (lásd T&Sz 58:27).

Jeffrey R. Holland elder, a Tizen-
két Apostol Kvórumának tagja, ezt 
tanácsolta: „A múlt arra való, hogy 
tanuljunk belőle, nem pedig arra, 
hogy még mindig benne éljünk. 
Visszatekintünk, mert szükségünk 
van a ragyogó élmények izzó pa-
razsára, de nem a hamura! Amikor 
pedig megtanultuk mindazt, amit 
meg kellett tanulnunk, és magunkkal 
hoztuk a legjobbat mindabból, amit 
tapasztaltunk, akkor előre tekintünk, 
emlékezve arra, hogy a hit mindig a 
jövő felé mutat ” (A legjobb még hátra 
van. Liahóna, 2010. jan. 18.).

Bár az édesanyám által tanított 
lecke, miszerint tekintsek előre, a 
szántóföldön látható gazra irányult, 
a kihívás csekély volt azokhoz képest, 
amelyeken a korai szentek mentek 
keresztül. Joseph B. Wirthlin elder 
nagyon jól írta le az általuk tapasztal-
takat: „1846-ban több mint 10 000 em-
ber hagyta el [Nauvoo] virágzó városát, 
melyet a Mississippi folyó partján 
építettek fel. Prófétai vezetőikbe vetett 
hitük segítségével e korai egyházta-
gok elhagyták a »Gyönyörű Várost«, 
és nekivágtak a vadnyugatnak. Nem 
tudták pontosan, hová mennek, hány 
kilométer áll előttük, milyen hosszú 
lesz az út, vagy mit tartogat számukra 
a jövő. De azt tudták, hogy az Úr és 
az Ő szolgái vezetik őket” (“Faith of 
Our Fathers,” Ensign, May 1996, 33).

Tudták, mit jelent előre tekintetni 
és hinni. Másfél évtizeddel korábban 
ezen egyháztagok némelyike jelen 
volt, amikor a következő kinyilatkozta-
tást kapták:

Szentlélek ajándékát, ráléptek a tanít-
ványság ösvényére és megbízattak, 
hogy járjanak szilárdan és maradék-
talanul Szabadítónk nyomdokaiban” 
(Szentek mindenkor. Első elnökségi 
üzenet, 2013. szept.). Szolgáin keresz-
tül az Úr különböző elhívásokba szólít 
el minket, melyeket mi teljes odaadás-
sal elfogadunk. Amikor felmentenek 
bennünket egy elhívásból, majd egy 
újabb megbízást tárnak elénk, mi 
örömmel fogadjuk azt, tudván – aho-
gyan elődeink is tudták –, hogy „az Úr 
szolgálatában nem az számít, hogy hol 
szolgálsz, hanem az, hogy hogyan” 
( J. Reuben Clark Jr., in Conference 
Report, Apr. 1951, 154).

Ezért amikor felmentenek egy 
cövekelnököt vagy egy püspököt, 
ő örömmel fogadja a felmentését, és 
amikor elhívást kap, hogy ott szolgál-
jon, ahol az Úr az Ő szolgáin keresz-
tül jónak látja (lásd Móziás 3:19), nem 
vet erre árnyékot a korábbi tapasz-
talata, illetve nem tekint vissza azt 
gondolván, hogy már eleget szolgált. 
Nem „[fárad] bele… a jó tevésébe”, 
mert tudja, hogy „nagyszerű munka 
alapját fektet[i] le”, és világosan látja, 
hogy ezek az erőfeszítések örökre 

Edward Dube elder
a Hetvenektől

Amikor kisfiú voltam és a 
szántóföldön dolgoztam az 
édesanyámmal, ő az élet egyik 

legfontosabb leckéjét tanította meg 
nekem. A nap magasan állt, dél felé 
járt az idő, mi pedig – úgy gondol-
tam – már nagyon régóta kapáltunk. 
Megálltam, hogy visszanézzek, 
mekkora területtel végeztünk, és 
így szóltam édesanyámhoz: „Nézze, 
mennyit kapáltunk már!” Anyám nem 
válaszolt. Azt gondoltam, nem hallotta, 
amit mondtam, így hát elismételtem 
kicsit hangosabban. Még mindig 
nem reagált. Hangomat még jobban 
felemelve, újra elismételtem a korábbi-
akat. Ekkor végre odafordult hozzám 
és ezt mondta: „Edward, soha ne nézz 
vissza! Tekints előre – arra, amit még 
meg kell csinálnunk.”

Drága fivéreim és nőtestvéreim! 
A szövetség, melyet keresztelőnkkor 
az Úrral kötöttünk, miszerint „Isten 
tanújaként [fogunk] állni mindig és 
mindenben, és minden helyen, ahol 
csak vagy[unk]” (Móziás 18:9), élet-
hosszig tartó elkötelezettség. Dieter F. 
Uchtdorf elnök a következőket taní-
totta nekünk: „Azok, akik beléptek 
a keresztelés vizébe és megkapták a 

Tekintsetek előre,  
és higgyetek!
Az Úr szemében nem annyira az számít, hogy 
mit tettünk vagy hol voltunk, mint az, hogy hová 
vagyunk hajlandóak elmenni.
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„Mert bizony mondom nektek, 
áldott az, aki betartja a parancsolatai-
mat, akár az életben, akár a halálban; 
és aki hűséges a megpróbáltatásban, 
annak jutalma nagyobb a menny 
királyságában.

Természetes szemetekkel jelenleg 
nem láthatjátok Istenetek tervét azon 
dolgokat illetően, amelyek ezután 
jönnek, és a dicsőséget, amely sok 
megpróbáltatást követ” (T&Sz 58:2–3).

Mi is tudunk előre tekinteni és 
hinni. Elfogadhatjuk az Úr invitálását, 
aki kitárt karokkal így hív bennünket:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a 
kik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelid és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűsé-
ges, és az én terhem könnyű” (Máté 
11:28–30).

Szeretett prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök; a tanácsosai; vala-
mint a Tizenkét Apostol Kvóruma 
mindannyiunkat felszólított, hogy 

vegyünk részt a szabadítás mun-
kájában. Az új megtérteknek, a 
fiataloknak, a fiatal felnőtteknek, 
a nyugdíjba vonultaknak és a teljes 
idejű misszio náriusoknak együttesen 
kell igyekezniük a szabadítás munká-
jának meggyorsításán.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnöke, egyszer 
részt vett egy ökörfogat versenyen, 
ahol érdekes megfigyelést tett. A 
következőket mesélte az ott tapasz-
taltakról: „Fából készült szántalpakra 
több mint 4500 kilogramm, vagyis 
majdnem öt tonna súlyú cementtöm-
böket helyeztek. […] Az volt a feladat, 
hogy az ökrök egy méternyire húzzák 
el a szánt. […] Feltűnt két jól össze-
illő, nagytermetű, kékesszürke foltos 
állat…, a régi nagy, kék ökrök közül.”

A verseny eredményéről így szá-
molt be: „A fogatokat egyesével ejtet-
ték ki. […] A nagy kékes színű ökrök 
még dobogós helyezést sem szereztek! 
Egy kicsi, jelentéktelen származású, 
méretben egymáshoz nem igazán illő 
páros azonban mindhárom alkalom-
mal elhúzta a szánt.”

Ezután Packer elnök megtudta, mi 
áll e meglepő eredmény mögött: „A 
nagy kékek hatalmasabbak és erőseb-
bek voltak, és jobban illettek egymás-
hoz méretben, mint a másik fogat. A 
kis ökrök esetében azonban jobb volt 
a csapatmunka és az összhang. Együtt 
feszültek neki az igának. Mindkét állat 
pontosan egyszerre lendült előre, ez 
az erő pedig elmozdította a terhet” 
(“Equally Yoked Together,” address 
delivered at regional representati-
ves’ seminar, Apr. 3, 1975; in Teach
ing Seminary: Preservice Readings 
[2004], 30).

Miközben előre tekintünk és hitet 
gyakorlunk, ugyanerre a csapatmun-
kára van szükségünk a szabadítás 
munkájának meggyorsításában, 
amikor meghívunk másokat, hogy 
jöjjenek Krisztushoz. Egyéni erőfeszí-
téseinkben követnünk kell Dieter F. 
Uchtdorf elnök tanácsát, miszerint 
álljunk közel egymáshoz, és ott emel-
jünk, ahol állunk (lásd Oda emeljé-
tek, ahol álltok! Liahóna, 2008. nov. 
56.). Felfedezhetjük a bennünk rejlő 
lehetőségeket, ahogyan L. Tom Perry 
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édesanyja egy érdekes rendszert 
fedezett fel bennük: a család orvosi el-
látásának és gyógyszereinek költségei 
sokkal alacsonyabbak voltak, mint ami 
várható lett volna. A felfedezést ezután 
Jézus Krisztus evangéliumával hozta 
összefüggésbe, és egy nagyon erőtel-
jes igazságot magyarázott el a lányá-
nak: ha a tized törvénye szerint élünk, 
gyakran jelentős, ám alig észrevehető 
áldásokat kapunk – nem mindig azo-
kat, amelyeket várunk, és gyakran el is 
siklunk felettük. A családnak nem volt 
semmilyen váratlan vagy nyilvánvaló 
bevétele a szokásos jövedelmen kívül. 
Ehelyett Mennyei Atyánk egyszerű 
áldásokkal ruházta fel őket, látszólag 
hétköznapi módokon. Bednar nő-
testvér még mindig emlékszik erre a 
fontos leckére édesanyjától arról, hogy 
milyen segítséget kaphatunk a menny 
ablakain keresztül, ahogyan azt az 
Ószövetségben Malakiás megígérte 
(lásd Malakiás 3:10).

Gyakran, mikor a tized törvényéről 
tanítunk és teszünk bizonyságot, az 
azonnali, drámai és rögtön felismer-
hető fizikai áldásokat hangsúlyozzuk, 
melyeket kapunk. És persze előfordul-
nak ilyen áldások. Ám a különböző ál-
dások között, melyeket akkor kapunk, 
ha engedelmeskedünk e parancsolat-
nak, vannak olyanok, melyek jelentő-
sek, mégis alig észrevehetőek. Ezeket 

David A. Bednar elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Szeretnék átadni két fontos lec-
két, melyet a tized törvényéről 
tanultam. Az első lecke azokra 

az áldásokra összpontosít, melyek az 
egyéneket és a családokat érik, ha 
hithűen engedelmeskednek ennek a 
parancsolatnak. A második lecke azt 
hangsúlyozza, milyen fontos szerepet 
játszik a tized Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza növe-
kedésében világszerte. Imádkozom 
azért, hogy a Szentlélek mindannyi-
unk számára megerősítse e tantételek 
igazságát, melyekről ma szólok.

1. lecke: Jelentős, ám alig 
észrevehető áldások

Bednar nőtestvér édesanyja hithű 
nő, és inspirált otthonteremtő. Házas-
sága első napjaitól kezdve gondosan 
vezette a háztartási költségvetést. 
Évtizedeken át lelkiismeretesen le-
könyvelte a család összes bevételét és 
kiadását. Nagyon egyszerű nyilvántar-
tást vezetett. Az adathalmaz, amelyet 
az évek során összegyűjtött, átfogó és 
tanulságos.

Amikor Bednar nőtestvér fiatal 
nő volt, édesanyja arra használta a 
számlakönyvekben található adatokat, 
hogy kihangsúlyozza az előrelátó élet-
mód és a megfontolt háztartásvezetés 
alapelveit. Egy nap, mikor együtt, 
kategóriánként átnézték a kiadásokat, 

A menny ablakai
Lelki és fizikai áldások áradnak ki életünkre, 
amikor a tized törvénye szerint élünk.

elder, a Tizenkettek Kvórumának 
tagja is tette: „Az egyházban utazva 
rácsodálkozom, mennyi pozitív dolog 
történik körülöttünk. Mindazonáltal 
úgy érzem, népünk nem használja ki 
a benne rejlő valódi lehetőségeket. Az 
a véleményem, hogy nem mindig dol-
gozunk együtt, hogy még mindig in-
kább az egyéni elismerésre és sikerre 
hajtunk, és túlságosan kevés érdek-
lődést mutatunk azon közös célunk 
iránt, hogy Isten királyságát építsük” 
(“United in Building the Kingdom of 
God,” Ensign, May 1987, 35).

Azt kívánom, hogy mindannyian 
egyesüljünk e közös célban, hogy 
„véghezvigy[ük] az ember halhatatlan-
ságát és örök életét” (Mózes 1:39).

A Szabadítónk, Jézus Krisztus, 
aki mindent lát a kezdettől a végig, 
nagyon jól tudta, milyen utat kell 
bejárnia a Gecsemánéig és a Golgo-
táig, amikor kijelentette: „Valaki az 
eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, 
nem alkalmas az Isten országára” 
(Lukács 9:62). Az Úr szemében nem 
annyira az számít, hogy mit tettünk 
vagy hol voltunk, mint az, hogy hová 
vagyunk hajlandóak elmenni.

Vezérelveinket Joseph Smith pró-
féta tanította meg nekünk: „Vallásunk 
alapvető tantételei az apostolok és a 
próféták bizonysága Jézus Krisztusról; 
az, hogy Ő meghalt, eltemették, és 
harmadnap feltámadt, és felemelkedett 
a mennybe; és a vallásunkra vonat-
kozó minden más dolog ennek csu-
pán függeléke” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith [2007]. 52.).

Tanúságomat teszem, hogy ha 
követjük Szabadítónk, Jézus Krisztus 
példáját, és felemelt kezünk mellett 
tettekkel is támogatjuk szeretett pró-
fétánkat, Thomas S. Monson elnököt, 
akkor békére, vigaszra és örömre 
lelünk, és a „[föld] javát [esszük majd] 
ezen utolsó napokban” (T&Sz 64:34). 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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az áldásokat csak akkor ismerhetjük 
fel, ha lelkileg éberek és fogékonyak 
vagyunk (lásd 1 Korinthusbeliek 2:14).

A Malakiás által használt menny 
„ablakai” kép nagyon beszédes. Az ab-
lakok lehetővé teszik, hogy természe-
tes fény jusson az épületbe. Ugyanígy 
a menny ablakain keresztül is lelki 
világosság vetül az életünkre, amikor 
tiszteljük a tized törvényét.

Az egyik ilyen alig észrevehető, ám 
jelentős áldás, melyet kapunk, a hála 
lelki ajándéka, mely lehetővé teszi, 
hogy értékeljük, amink van, és meg-
zabolázza azon vágyunkat, hogy még 
többet akarjunk. A hálás ember bővel-
kedik a megelégedésben. A hálátlan 
ember a vég nélküli elégedetlenségtől 
nyomorog (lásd Lukács 12:15).

Ahhoz, hogy megfelelő állást ta-
láljunk, talán segítségre és imára van 
szükség. Ám a hit szemére és fülére 
(lásd Ether 12:19) van szükség ahhoz, 
hogy felismerjük a fokozott tisztánlá-
tás lelki ajándékát, mely képessé tesz, 
hogy felismerjünk olyan munkalehető-
ségeket, melyeket sokan mások figyel-
men kívül hagynak; vagy a nagyobb 
személyes eltökéltség áldását, hogy 
keményebben és tovább keressünk 
egy pozíciót, mint amire mások képe-
sek vagy hajlandóak. Talán el aka-
runk nyerni egy állást, és számítunk 
is rá, ám a menny ablakain keresztül 
lehet, hogy azt az áldást kapjuk, hogy 

fokozódik azon képességünk, hogy 
cselekedjünk és megváltoztassuk 
saját körülményeinket, ne pedig arra 
várjunk, hogy valaki vagy valami más 
változtasson rajtuk.

Talán helyénvalóan vágyunk arra 
és dolgozunk azért, hogy a munkahe-
lyünkön fizetésemelést kapjunk, és így 
jobban kielégíthessük életszükséglete-
inket. Ám a hit szemére és fülére van 
szükség ahhoz, hogy felfedezzünk ma-
gunkban a megnövekedett lelki és fizi-
kai képességet (lásd Lukács 2:52) arra, 
hogy a kevesebből többet hozzunk 
ki, valamint hogy képesek legyünk 
jobban felállítani a fontossági sor-
rendünket és egyszerűsíteni, és hogy 
még jobban gondját tudjuk viselni a 
már megszerzett javainknak. Talán azt 
akarjuk, és számítunk is rá, hogy több 
fizetést kapjunk, ám a menny ablakain 
keresztül lehet, hogy azt az áldást 
kapjuk majd, hogy fokozódik azon 
képességünk, hogy megváltoztassuk 
saját körülményeinket, ne pedig arra 
várjunk, hogy valaki vagy valami más 
változtasson rajtuk.

A Mormon könyvebeli ifjú harco-
sok (lásd Alma 53; 56–58) őszintén 
imádkoztak Istenhez, hogy erősítse 
meg őket és szabadítsa ki őket el-
lenségeik kezéből. Érdekes módon 
az imáikra nem szaporodott meg 
a fegyverek száma vagy a seregük 
létszáma. Helyette Isten megadta e 

hithű harcosoknak azt a bizonyossá-
got, hogy Ő majd kiszabadítja őket, 
valamint békét, nagy hitet és reményt 
adott nekik az általa történő szabadu-
láshoz (lásd Alma 58:11). Így Héla-
mán fiai felbátorodtak, és elszánták 
magukat a győzelemre, majd teljes 
erejükkel összecsaptak a lámánitákkal 
(lásd Alma 58:12–13). A bizonyosság, 
a béke, a hit és a remény első hallásra 
talán nem olyan áldások, melyek-
ről azt gondoljuk, hogy a csatába 
induló harcosok ezekre vágynak, 
pedig ezek pont azok az áldások, 
melyekre e hősies ifjaknak szükségük 
volt ahhoz, hogy előrenyomuljanak 
és mind fizikailag, mind lelkileg 
győzedelmeskedjenek.

Néha lehet, hogy sikert kérünk 
Istentől, Ő pedig fizikai és szellemi 
teherbírást ad. Lehet, hogy jómódért 
könyörgünk, ehelyett jobb rálátást és 
nagyobb türelmet kapunk, vagy fej-
lődésért esedezünk, és Ő a kegyelem 
ajándékával áld meg. Amikor érdemes 
célokért küzdünk, Ő meggyőződést és 
önbizalmat ruházhat ránk. Amikor pe-
dig azt kérjük, szüntesse meg fizikai, 
szellemi és lelki nehézségeinket, Ő 
lehet, hogy elszántságunkat és tűrőké-
pességünket növeli majd.

Ígérem, hogy a tized törvényének 
való engedelmesség és annak meg-
tartása által a menny ablakai valóban 
megnyílnak majd, és olyan bőséges 
lelki és fizikai áldások áradnak ránk, 
hogy nem lesz helyünk befogadni 
azokat (lásd Malakiás 3:10). Emlé-
kezni fogunk az Úr következő kije-
lentésére is:

„Mert nem az én gondolataim a ti 
gondolataitok, és nem a ti útaitok az 
én útaim, így szól az Úr.

Mert a mint magasabbak az egek 
a földnél, akképen magasabbak az 
én útaim útaitoknál, és gondolataim 
gondolataitoknál” (Ésaiás 55:8–9).

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
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amikor lelkileg éberek és fogékonyak 
vagyunk, megáldatunk azzal, hogy 
szemeink tisztábban látják, füleink 
következetesebben meghallják, és 
szívünk teljesebben megérti majd az 
Ő útjainak, gondolatainak és áldása-
inak jelentőségét és kifinomultságát 
az életünkben.

2. lecke: Az Úr útjának egyszerűsége
Mielőtt elhívtak, hogy a Tizenkettek 

Kvórumának tagjaként szolgáljak, sok-
szor olvastam a Tan és a szövetségek-
ben arról a tanácstestületről, melyet 
a szent tizedalapok felügyeletére és 
szétosztására neveztek ki. A tizedek 
szétosztására kinevezett tanácsot ki-
nyilatkoztatás útján hozták létre, és az 
Első Elnökségből, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából és az Elnöklő Püspök-
ségből áll (lásd T&Sz 120). Amikor 
2004 decemberében az első ilyen 
tanácsgyűlésemre készültem, lelkesen 
vártam ezt a feledhetetlen tanulási 
alkalmat.

Még mindig emlékszem, mi min-
dent tapasztaltam és éreztem abban 
a tanácsban. Nagyobb hála és áhítat 
alakult ki bennem az Úrnak az egyé-
nek, a családok és az Ő egyháza szá-
mára adott pénzügyi törvényei iránt. 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza alapvető pénzügyi 
programja – mind a bevételeket, mind 
a szétosztást illetően – a Tan és a szö-
vetségek 119. és 120. szakaszában van 
meghatározva. Ezekben a kinyilatkoz-
tatásokban két kijelentés van, amelyek 
megalapozzák az egyház pénzügyeit.

A 119. szakasz egyszerűen leszö-
gezi, hogy az egyház tagjai „fizesse-
nek évente egytized részt minden 
jövedelmükből; és legyen ez örökre 
állandó törvény nekik…, mondja az 
Úr” (4. vers).

Majd a tizedek felhatalmazás útján 
történő kiosztásával kapcsolatban azt 
mondta az Úr, hogy „azt az egyházam 

Első Elnökségéből, valamint a püspök-
ből és az ő tanácsából álló tanács, és 
az én főtanácsom [ossza szét]; és az én 
nekik szóló hangom, mondja az Úr” 
(T&Sz 120:1). Az ebben a kinyilatkoz-
tatásban említett „püspök… és az ő 
tanács[a]”, valamint az „én főtanácsom” 
kifejezések ma az Első Elnökségként 
valamint a Tizenkét Apostol Kvóru-
maként használatosak. Ezeket a szent 
alapokat ebben a sebesen növekvő 
egyházban az egyének és családok 
megáldására használják, a templomok 
és hódolatra szánt épületek építésével, 
a misszionáriusi munka támogatásával, 
a szentírások fordításával és kiadásá-
val, a családtörténeti kutatás előse-
gítésével, iskolák és a vallási oktatás 
finanszírozásával, és sok más, az Úr 
erre elrendelt szolgái által irányított 
célok megvalósításával.

Lenyűgöz, mennyire világos és 
rövid e két kinyilatkoztatás, ellentét-
ben a világszerte működő megannyi 
szervezet és kormányzat bonyolult 

pénzügyi irányelveivel és adminiszt-
ratív eljárásaival. Hogyan képes egy 
akkora szervezet, mint amilyen Jézus 
Krisztus visszaállított egyháza, világ-
szerte működni egy ilyen tömör uta-
sítást alkalmazva? Számomra a válasz 
meglehetősen egyértelmű: mert ez az 
Úr munkája, és Ő el tudja végezni a 
saját munkáját (lásd 2 Nefi 27:20), és 
mert a Szabadító inspirálja és utasítja 
az Ő szolgáit, akik a kapott utasítás 
szerint cselekszenek és az Ő ügyében 
munkálkodnak.

Azon az első tanácsgyűlésen nagy 
hatással volt rám a megfontolásainkat 
és döntéseinket irányító tantételek 
egyszerűsége. Az egyház pénzügyi 
működtetésében két alapvető és 
állandó tantételt vesznek figyelembe. 
Az első, hogy az egyház anyagi lehe-
tőségein belül él, és nem költ többet 
a bevételeinél. A második az, hogy az 
éves bevétele egy részét félreteszi, tar-
talékként a vészhelyzetekre vagy előre 
nem látható szükségletekre. Az egyház 
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évtizedek óta arra a tantételre tanítja 
a tagjait, hogy raktározzanak plusz 
élelmiszert, üzemanyagot és pénzt az 
esetlegesen felmerülő vészhelyzetekre. 
Az egyház intézményként egysze-
rűen csak ugyanazokat a tantételeket 
követi, melyeket ismétlődően tanít a 
tagjainak.

Miközben zajlott a gyűlésünk, 
arra eszméltem rá, hogy azt kívánom, 
bárcsak az egyház minden tagja meg 
tudná fogadni az Úr saját útjának 
egyszerűségét, világosságát, rend-
jét, jószívűségét és erejét (lásd T&Sz 
104:16), ahogyan az egyház világi 
ügyeit igazgatja. Most már évek óta 
részt veszek a tizedek szétosztására 
kinevezett tanácsban. Az Úr e mintája 
iránti hálám és áhítatom évről évre 
nőtt, és a tanult leckék még inkább 
elmélyültek bennem.

A szívem szeretettel van tele ennek 
az egyháznak a hithű és engedel-
mes tagjai iránt minden nemzetben, 
nemzetségben, nyelvben és népben. 
Miközben beutazom a földet, meg-
ismerem a reményeiteket, vágyaito-
kat, különféle élethelyzeteiteket és 
körülményeiteket, valamint a küsz-
ködéseiteket is. Részt vettem veletek 
egyházi gyűléseken, és néhányatok 

otthonába is ellátogattam. A hitetetek 
erősíti az én hitemet. Az elkötelezett-
ségetek még elkötelezettebbé tesz. 
A tized törvénye iránti jóságotok és 
készséges engedelmességetek arra 
ösztönöz, hogy jobb ember, férj, apa 
és egyházi vezető legyek. Minden 
alkalommal, mikor a tizedek szétosztá-
sára kinevezett tanácsban veszek részt, 
eszembe juttok és rátok gondolok. 
Köszönöm a jóságotokat és a szövetsé-
geitek tiszteletben tartásában tanúsított 
hithűségeteket.

Az Úr visszaállított egyházának 
vezetői hatalmas felelősséget éreznek, 
hogy megfelelően gondoskodjanak 
az egyháztagok szent felajánlásairól. 
Nagyon is tudatában vagyunk, milyen 
szent az özvegyasszony két fillére.

„És leülvén Jézus a templomper-
selynek átellenében, nézi vala, hogy a 
sokaság miként vet pénzt a perselybe. 
Sok gazdag pedig sokat vet vala abba.

És egy szegény özvegy asszony is 
odajövén, két fillért, azaz egy negyed 
pénzt vete bele.

Akkor előszólítván a tanítványait, 
monda nékik: Bizony mondom nék-
tek, hogy ez a szegény özvegy asszony 
többet vetett, hogynem mind a többi, 
a kik a perselybe vetettek vala.

Mert azok mindnyájan az ő fö-
löslegükből vetének; ez pedig az ő 
szegénységéből, a mije csak volt, mind 
beveté, az ő egész vagyonát” (Márk 
12:41–44).

Saját tapasztalatból tudom, hogy a 
tizedek szétosztására kinevezett tanács 
rendkívül körültekintően bánik az 
özvegyasszony két fillérével. Hálámat 
fejezem ki Thomas S. Monson elnök 
és az ő tanácsosai iránt, amiért oly 
hatékonyan vezetik e szent sáfárság 
munkáját. És elismerem az Úr hangját 
(lásd T&Sz 120:1) és az Úr kezét, mely 
támogatja az Ő elrendelt szolgáit azon 
kötelességeik teljesítésében, hogy Őt 
képviseljék.

Felhívás és bizonyság
A becsületes tizedfizetés több, 

mint kötelesség; ez egy fontos lépés a 
személyes megtisztulás folyamatában. 
Titeket, akik fizetitek a tizedeteket, 
megdicsérlek.

Titeket pedig, akik jelenleg nem 
engedelmeskedtek a tized törvényé-
nek, felhívlak, hogy gondoljátok át 
az útjaitokat, és tartsatok bűnbánatot. 
Bizonyságomat teszem arról, hogy az 
Úr e törvénye iránti engedelmesség 
miatt a menny ablakai megnyittatnak 
majd nektek. Kérlek, ne halogassátok 
bűnbánatotok napját.

Bizonyságot teszek arról, hogy 
lelki és fizikai áldások áradnak ki 
életünkre, amikor a tized törvénye 
szerint élünk. Tanúsítom, hogy ezek 
az áldások gyakran jelentősek, ám 
alig észrevehetőek. Azt is kijelentem, 
hogy az Úr útjának egyszerűsége, 
mely oly nyilvánvaló az Ő egyháza 
pénzügyeiben, olyan mintaként 
szolgál, mely egyénként és családként 
is vezethet bennünket. Imádkozom, 
hogy e fontos leckékből mindannyian 
tanuljunk, és a hasznunkra váljanak. 
Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, 
ámen. ◼
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egyháznak már több mint 15 millió 
tagja volt világszerte.

Ennek sok oka van – hadd soroljak 
fel csupán néhányat.

A Szabadító egyháza
Először is ezt az egyházat maga 

Jézus Krisztus állította vissza napjaink-
ban. Itt megtalálható a felhatalmazás, 
hogy az ember az Ő nevében csele-
kedjen: hogy keresztelést végezzen a 
bűnök bocsánatára, hogy megadja a 
Szentlélek ajándékát, valamint hogy 
pecsételjen a földön és a mennyben.1

Azok, akik csatlakoznak ehhez 
az egyházhoz, szeretik a Szabadító 
Jézus Krisztust, és követni kívánják 
Őt. Örvendeznek abban a tudásban, 
hogy Isten újra szól az emberiséghez. 
Amikor szent papsági szertartásokban 
részesülnek és szövetségeket kötnek 
Istennel, érezhetik az Ő hatalmát az 
életükben.2 Amikor belépnek a szent 
templomba, érzik, hogy az Ő jelenlé-
tében tartózkodnak. Amikor a szent 
írásokat olvassák 3 és Isten prófétái-
nak tanításai szerint élnek, közelebb 
kerülnek a Szabadítóhoz, akit annyira 
szeretnek.

Cselekvő hit
Egy másik ok abban rejlik, hogy 

az egyház lehetőségeket biztosít a jó 
cselekedetekre.

Istenben hinni dicséretes, de a 
legtöbb ember többet szeretne tenni 
az inspiráló prédikációk meghallga-
tásánál vagy a mennyei otthonáról 
való puszta álmodozásnál.4 Szeretnék 
tettekre váltani a hitüket. Szeretnék 
felgyűrni az ingujjukat, és kivenni a 
részüket ebből a nagyszerű ügyből.

És pontosan ez történik, amikor 
csatlakoznak hozzánk: sok lehe-
tőségük adódik tehetségeiket, kö-
nyörületüket és idejüket jótettekre 
váltani. Mivel nincsen helyi fizetett 
papság a világszerte megtalálható 

„Három óra, minden vasárnap.”
„Te jó ég! – ámuldozott a férfi. – 

És az egyháztagok tényleg megteszik 
mindazt, amit most Önök felsoroltak?”

„Meg, és még sokkal többet is 
ennél. Még nem is említettük a csa-
ládtörténetet, a fiatalok táborát, az 
áhítatokat, a szentírás-tanulmányo-
zást, a vezetőképzéseket, a fiatalok 
tevékenységeit, a kora reggeli ifjúsági 
hitoktatást, az egyházi épületek kar-
bantartását, és természetesen ott van 
még az Úr egészségtörvénye, a havi 
böjtölés a szegények megsegítésére, 
valamint a tized.”

A férfi erre így szólt: „Most már 
tényleg nem értem. Miért akarna 
bárki is csatlakozni egy ilyen 
egyházhoz?”

A pár elmosolyodott, és azt 
mondták: „Azt hittük, már sosem 
kérdezi meg!”

Miért csatlakozna bárki is 
egy ilyen egyházhoz?

Egy olyan időben, amikor világ-
szerte oly sok egyház éli meg tagjai 
számának drasztikus csökkenését, 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza – bár sok más egy-
házzal összehasonlítva kis méretű – az 
egyik leggyorsabban növekvő egyház 
a világon. 2013 szeptemberére az 

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Volt egyszer egy ember, aki azt 
álmodta, hogy egy nagy csar-
nokban áll, ahol egybegyűlt a 

világ összes vallása. Azt látta, hogy 
mindegyik vallásban volt sok olyan 
dolog, amely kívánatosnak és figye-
lemre méltónak tűnt.

Találkozott egy kedves párral, akik 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházát képviselték, és ezt 
kérdezte tőlük: „Önök mit követelnek 
meg az egyházuk tagjaitól?”

„Mi semmit – felelték –, az Úr 
azonban azt kéri, hogy adjuk Neki 
mindenünket.”

A pár azután beszélt az egyházi 
elhívásokról, a házi- és látogatótaní-
tásról, a teljes idejű missziókról, a heti 
családi estekről, a templomi munkáról, 
a jóléti és emberbaráti szolgálatról, 
illetve a tanítási megbízásokról.

„Fizetnek az embereiknek minda-
zért, amit elvégeznek?” – kérdezte  
a férfi.

„Ó, dehogy! – válaszolta a pár. – 
Önként ajánlják fel az idejüket.”

Majd ezzel folytatták: „Tagjaink félé-
vente egy hétvégén részt vesznek egy 
10 órás általános konferencián.”

„Tíz órán keresztül beszédeket 
hallgatnak? – csodálkozott a férfi. –

És mi a helyzet a heti istentisztelet-
tel? Az milyen hosszú?”

Jöjj, tarts velünk!
Függetlenül a körülményeitektől, a múltatoktól vagy 
a bizonyságotok erejétől, van hely számotokra ebben 
az egyházban.
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gyülekezeteinkben, tagjaink maguk 
végzik a szolgálat munkáját. Sugal-
mazás által kerülnek elhívásra. Néha 
önként jelentkezünk – néha pedig 
„önként” kijelölnek minket. A meg-
bízásokra nem teherként tekintünk, 
hanem lehetőségként, mely által ele-
get tehetünk azon örömmel megkötött 
szövetségeinknek, hogy szolgáljuk 
Istent és az Ő gyermekeit.

Becsben tartott áldások
A harmadik ok, amiért az emberek 

csatlakoznak az egyházhoz, az, hogy 
a tanítványság ösvényének követése 
becses áldásokhoz vezet.

A keresztelkedésre a tanítványság 
útjának kezdeteként tekintünk. A 
Jézus Krisztussal nap mint nap tett uta-
zásunk békességhez és céltudatosság-
hoz vezet ebben az életben, valamint 
mélységes örömhöz és örök szabadu-
láshoz az eljövendő világban.

Azok, akik ezen az ösvényen 
járnak, hithűen elkerülik az élet sok 
kelepcéjét, bánatát és csalódását.

A lélekben szegények és az őszinte 
szívűek a tudás nagyszerű kincseire 
találnak rá itt.

Akik szenvednek vagy gyászolnak, 
gyógyulásra találnak.

Akik a bűn terhe alatt roskadoznak, 
megbocsátásra, szabadságra és nyuga-
lomra lelnek.

Néhány szó a távozóknak
Az igazság keresése emberek 

millióit vezette el Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházá-
hoz. Vannak azonban néhányan, akik 

elhagyják az egyházat, amelyet egykor 
szerettek.

Felmerülhet a kérdés: „Ha olyan 
csodálatos az evangélium, akkor miért 
hagyná el bárki is?”

Időnként azt feltételezzük, hogy 
azért mennek el, mert megbántották 
őket, vagy lusták, vagy bűnösek. De ez 
valójában nem ilyen egyszerű. Nincsen 
egyetlen indok, amely a különféle 
helyzetekre egyaránt érvényes lenne.

Néhány drága egyháztagunk éve-
ken át küszködik a kérdéssel, hogy 
maguk mögött hagyják-e az egyházat.

Ebben az egyházban, amely oly 
nagy becsben tartja az egyéni önren-
delkezést, az egyházban, amely egy 
kérdéseire választ kereső fiatalember 
révén állíttatott vissza, tiszteletben 
tartjuk azokat, akik őszintén keresik 
az igazságot. Ha meg is szakad a 
szívünk, mikor útjuk eltávolítja őket 
az egyháztól, amelyet szeretünk, és 
az igazságtól, amelyre rátaláltunk, 
tiszteletben tartjuk azon jogukat, hogy 
saját lelkiismeretük parancsai szerint 
hódoljanak a Mindenható Istennek, 
ahogyan mi magunk is igényt tartunk 
erre a kiváltságra.5

Megválaszolatlan kérdések
Néhányan megválaszolatlan 

kérdésekkel küszködnek a múlt-
ban elhangzott vagy tett dolgokat 
illetően. Nyíltan elismerjük, hogy 
egyházunk történetének közel 200 
esztendeje alatt – a sugalmazott, 
tiszteletre méltó, isteni események 
mellett – elhangzottak és történtek 
olyan dolgok, amelyek kérdéseket 

vethetnek fel az emberekben.
Néha egyszerűen azért támadnak 

kérdések, mert nem áll rendelkezé-
sünkre minden információ, vagy kicsit 
több türelmet kell gyakorolnunk. 
Amikor idővel napvilágra kerül a teljes 
igazság, az olyan dolgok, amelyeknek 
addig nem láttuk értelmét, megelége-
désünkre megoldódnak.

Néha nézeteltérés támad azt ille-
tően, hogy mit jelentenek valójában  
a „tények”. A kérdés, amely némelyek-
ben kételyt támaszt, alapos vizsgáló-
dás után másokban hitet építhet.

Tökéletlen emberek tévedései
És hogy tökéletesen őszinték le-

gyünk, előfordult már olyan, hogy az 
egyház tagjai vagy vezetői egyszerűen 
csak hibáztak. Olyan dolgokat mond-
tak vagy tettek, amelyek nem állnak 
összhangban értékeinkkel, tantétele-
inkkel vagy tanunkkal.

Úgy vélem, az egyház csak akkor 
lenne tökéletes, ha tökéletes lények 
irányítanák. Isten tökéletes, és tökéle-
tes az Ő tana is. Ám Isten rajtunk – az 
Ő tökéletlen gyermekein – keresztül 
munkálkodik, a tökéletlen emberek 
pedig olykor hibáznak.

A Mormon könyve címoldalán 
ezt olvashatjuk: „És most, ha vannak 
benne hibák, azok emberek tévedései; 
ne kárhoztassátok tehát Isten dolgait, 
hogy szeplőtelennek találtathassatok 
Krisztus ítélőszéke előtt.” 6

Ez mindig is így volt és mindig is 
így lesz egészen a tökéletes napig, 
amikor Krisztus maga fog majd szemé-
lyesen uralkodni a földön.

Sajnálatos dolog, hogy néhányan 
emberi hibák miatt botlottak meg. 
Ennek ellenére azonban a visszaállított 
evangélium örökkévaló igazsága, mely 
jelen van Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházában, nem 
homályosult el, nem lett kevesebb és 
nem semmisült meg.
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Az Úr Jézus Krisztus apostolaként 
és olyan emberként, aki maga is első 
kézből látta ezen egyház tanácsait és 
munkálkodásait, ünnepélyes tanúbi-
zonyságomat teszem arról, hogy az 
egyházra vagy a tagságára is kiható 
egyetlen jelentős döntést sem hoznak 
meg soha anélkül, hogy buzgón ne 
törekednének Örökkévaló Atyánk 
sugalmazására, útmutatására és jóvá-
hagyására. Ez Jézus Krisztus egyháza. 
Isten nem fogja engedni, hogy egy-
háza lesodródjon kijelölt útvonaláról, 
ahogyan azt sem, hogy ne töltse be 
isteni rendeltetését.

Van hely számotokra!
Azoknak, akik eltávolodtak az egy-

háztól, azt mondom: drága barátaim, 
még mindig van itt hely számotokra!

Gyertek, és tegyétek hozzá tehetsé-
geiteket, ajándékaitokat és erőtöket a 
miénkhez! Mindannyian jobbá válunk 
ennek köszönhetően.

Néhányan azt kérdezhetik: „De mi 
van a kételyeimmel?”

Természetes, hogy kérdések merül-
nek fel – az őszinte kutatás makkjából 
gyakran sarjadt és nőtt hatalmasra a 
megértés tölgye. Kevés olyan tagja van 
az egyháznak, akik valamikor ne küsz-
ködtek volna komoly vagy érzékeny 
kérdésekkel. Az egyház egyik célja a 
hit magjának táplálása és gondozása 
– még a kétely és a bizonytalanság 
olykor homokos talajában is. A hit 
olyan dolgok reménysége, melyek 
nem láthatók, de igazak.7

Ezért aztán kedves fivéreim és 
nőtestvéreim – kedves barátaim –, 
arra kérlek, hogy vonjátok először 
kétségbe a kételyeiteket, mielőtt 
kétségbe vonnátok a hiteteket! 8 Soha 
nem szabad hagynunk, hogy a kétség 
rabul ejtsen és távol tartson bennünket 
attól az isteni szeretettől, békességtől 
és ajándékoktól, amelyek az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit révén adatnak.

Néhányan talán azt mondják: 
„Egyszerűen nem illek be közétek 
az egyházba.”

Ha belátnátok a szívünkbe, való-
színűleg azt látnátok, hogy jobban 
beilletek, mint gondolnátok. Meglepve 
tapasztalnátok, hogy nekünk is hasonló 
vágyaink, küzdelmeink és reményeink 
vannak, mint nektek. Hátteretek vagy 
neveltetésetek másnak tűnhet, mint 
amit sok utolsó napi szent esetében 
láttok, de ez akár áldás is lehet. Fivérek 
és nőtestvérek, drága barátaim, szük-
ségünk van páratlan tehetségeitekre 
és látásmódotokra! A bolygónkszerte 
tapasztalható emberi és nemzeti sok-
színűség ezen egyház erősségét jelenti.

Néhányan talán azt mondják: 
„Nem hiszem, hogy meg tudnék felelni 
a ti normáitoknak.”

Annál több okotok van arra, hogy 
ide jöjjetek! Az egyház úgy lett meg-
alkotva, hogy táplálja a tökéletlent, a 
küszködőt és a kimerültet. Olyan em-
berekkel van tele, akik teljes szívükkel 
vágynak a parancsolatok betartására, 
még ha esetleg nem is sajátították el 
azokat teljes mértékben.

Néhányan talán azt mondják: 
„Ismerem az egyházatok egyik tagját, 
aki képmutató. Soha nem csatla
koznék egy olyan egyházhoz, amely 

hozzá hasonlókat enged a soraiba.”
Ha a meghatározás szerint az a kép

mutató, aki nem él tökéletesen asze-
rint, amiben hisz, akkor mindannyian 
képmutatók vagyunk. Egyikünk sem 
annyira krisztusi, mint amennyire 
tudjuk, hogy lennünk kellene. De 
őszintén vágyunk arra, hogy legyőz-
zük a hibáinkat és a bűnre való hajla-
mot. Szívünkből és lelkünkből áhítjuk, 
hogy jobbá váljunk Jézus Krisztus 
engesztelésének segítségével.

Ha ezek a ti vágyaitok is, akkor 
függetlenül a körülményeitektől, a 
múltatoktól vagy bizonyságotok ere-
jétől, van hely számotokra ebben az 
egyházban. Jöjjetek, tartsatok velünk!

Jöjjetek, tartsatok velünk!
Emberi tökéletlenségeink ellenére 

bizonyos vagyok abban, hogy ezen 
egyház tagjai között találhatók sokan 
a legnemesebb lelkek közül, akik e 
világon élnek. Jézus Krisztus Egyháza 
magához vonzza a kedveseket és a 
gondoskodókat, a becsületeseket és 
az iparkodókat.

Ha arra számítotok, hogy tökéletes 
embereket találtok itt, akkor csalódni 
fogtok. Ha azonban Krisztus tiszta ta-
nát keresitek, Isten igéjét, amely „meg-
gyógyítja a sebzett lelket” 9, valamint a 

Guatemala, Guatemalaváros
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Szentlélek megszentelő hatását, akkor 
mindezt megtaláljátok itt. A sorvadó 
hit korában – ebben a korban, amikor 
oly sokan érzik magukat eltávolodva 
a menny ölelő karjától – olyan népet 
fogtok találni itt, akik hőn vágynak 
Szabadítójuk megismerésére és közel-
ségére azáltal, hogy szolgálják Istent 
és felebarátaikat, mint ti. Jöjjetek, 
tartsatok velünk!

„Vajjon ti is el akartok-é menni?”
Eszembe ötlik a Szabadító életének 

azon időszaka, amikor sokan elpártol-
tak tőle.10 Jézus ezt kérdezte tizenkét 
tanítványától:

„Vajjon ti is el akartok-é menni?
Felele néki Simon Péter: Uram, 

kihez mehetnénk? Örök életnek be-
széde van te nálad.” 11

Vannak alkalmak, amikor nekünk 

is választ kell adnunk ugyanerre a 
kérdésre. Vajon mi is el akarunk-e 
menni? Vagy Péterhez hasonlóan mi is 
erősen kapaszkodunk az örök életnek 
beszédébe?

Ha igazságot, megértést és a hit 
tettre váltásának módját keresitek, 
ha olyan helyet kerestek, ahova 
tartozhattok: Jöjjetek, tartsatok  
velünk!

Ha elhagytátok a hitet, melyet egy-
koron megragadtatok: Jöjjetek vissza! 
Tartsatok velünk!

Ha kísértést éreztek, hogy feladjá-
tok: Maradjatok még egy kicsit! Van itt 
hely számotokra!

Könyörgök mindazoknak, akik hall-
ják vagy olvassák e szavakat: Jöjjetek, 
tartsatok velünk! Jöjjetek, hallgassatok 
a gyengéd Krisztus hívó szavára! Ve-
gyétek fel a kereszteteket és kövessé-
tek Őt! 12

Jöjjetek, tartsatok velünk! Mert itt 
rátaláltok arra, ami felbecsülhetetlen 
értékkel bír.

Tanúbizonyságomat teszem arról, 
hogy itt megtaláljátok az örök élet 
szavait, az áldott megváltás ígéretét, 
valamint a békességhez és boldogság-
hoz vezető ösvényt.

Buzgón imádkozom azért, hogy 
az igazság utáni kutatásotok elültesse 
szívetekben a vágyat, hogy jöjjetek és 
velünk tartsatok. Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Úgyszintén szeretnénk elismerésün-
ket kifejezni és köszönetet mondani 
César H. Hooker és Craig T. Wright 
eldereknek, akiket már felmentettünk 
a területi hetvenesi szolgálatukból.

Azok, akik szeretnék hálájukat kife-
jezni ezen fivérek kiváló szolgálatáért, 
kérem, jelezzék!

Javasoljuk a következő testvérek 
támogatását új területi hetvenesként: 
Julio A. Angulo, Peter F. Evans és 
Gennagyij N. Podvodov.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Ha valaki ellenzi, kérem, jelezze!
Támogatásra javasoljuk Randall L. 

Riddet a Fiatal Férfiak Általános 
Elnöksége második tanácsosaként.

Akik ezzel egyetértenek,  
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Támogatásra javasoljuk a többi 
általános felhatalmazottat, területi het-
venest és a segédszervezetek általános 
elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!
Aki ellenzi, jelezze!
Köszönjük, testvérek, a támogató 

szavazataitokat, az állandó hiteteket 
és az értünk elmondott imáitokat! ◼

Támogatásra javasoljuk Thomas 
Spencer Monsont mint prófétát, 
látnokot és kinyilatkoztatót, és 

mint Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry 
Bennion Eyringot mint első taná-
csost az Első Elnökségben és Dieter 
Friedrich Uchtdorfot mint második 
tanácsost az Első Elnökségben.

Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!
Ha van, aki ellenzi, jelezze!
Támogatásra javasoljuk Boyd 

Kenneth Packert mint a Tizenkét Apos-
tol Kvórumának elnökét és a követ-
kező testvéreket e kvórum tagjaiként: 
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell 
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Richard G. Scott, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson és Neil L. Andersen.

Akik ezzel egyetértenek,  
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Támogatásra javasoljuk a tanácsoso-
kat az Első Elnökségben és a tizenkét 
apostolt mint prófétákat, látnokokat 
és kinyilatkoztatókat.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

Indítványozzuk John B. Dickson, 
Paul E. Koelliker és F. Michael Watson 
elderek felmentését a Hetvenek Első 
Kvórumából, és egyben nyugalmazott 
általános felhatalmazottá minősítését.

Javasoljuk továbbá Kent D. Watson 
elder felmentését a Hetvenek Második 
Kvórumából.
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Az egyházi 
tisztségviselők 
támogatása
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Moróni szintén beszélt a napjaink-
ban jelen lévő gonoszságról, amikor 
így figyelmeztetett:

„[A]mikor látjátok, hogy közétek fér-
kőznek ezek a dolgok…, ébredjetek rá 
annak felismerésére, hogy rettenetes a 
helyzetetek. […]

Tehát én, Moróni, azt a paran-
csot kaptam, hogy írjam le ezeket 
a dolgokat, hogy el lehessen vetni 
a gonoszságot, és hogy eljöhessen 
annak ideje, amikor a Sátánnak nem 
lehet hatalma az emberek gyerme-
keinek szívén, hanem meg lehessen 
győzni őket arról, hogy szüntelenül 
jót cselekedjenek, és így eljöhessenek 
minden igazlelkűség forrásához, és 
megszabaduljanak.” 3

Az a jellemzés, melyet Pál és 
Moróni is adott napjainkról, annyira 
helytálló, hogy nem mehetünk el 
mellette szó nélkül. Sokak számára 
mindez elég felzaklató és akár csüg-
gesztő is lehet. Ennek ellenére, amikor 
a jövőre gondolok, az egészséges 
optimizmus érzése tölt el.

Pál a kihívások és problémák 
felsorolásán túl azt is elmondja ne-
künk, hogy miként védhetjük meg 
magunkat:

„[T]e maradj meg azokban, a miket 
tanultál és a mik reád bízattak, tudván 
kitől tanultad,

És hogy gyermekségedtől fogva 
tudod a szent írásokat, melyek téged 
bölcscsé tehetnek az idvességre a 
Krisztus Jézusban való hit által.” 4

A lelki védelem kulcsát a szentírá-
sok rejtik. A szentírások tartalmazzák 
azt a tant és azon törvényeket, melyek 
hatására Isten összes gyermeke bi-
zonyságot nyerhet arról, hogy Jézus 
Krisztus a Szabadító és Megváltó.

Több évnyi előkészület után 
hatalmas erőfeszítést hoztunk annak 
érdekében, hogy a szentírások minden 
nyelven lábjegyzetekkel és keresztuta-
lásokkal álljanak rendelkezésre. Arra 

Szeretet nélkül valók, kérlelhetet-
lenek, rágalmazók, mértéktelenek, 
kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, 
inkább a gyönyörnek, mint Istennek 
szeretői.

Kiknél megvan a kegyességnek 
látszata, de megtagadják annak erejét. 
És ezeket kerüld.” 1

Pál a következőket is jövendölte: 
„A gonosz emberek pedig és az 
ámítók nevekednek a rosszaságban, 
eltévelyítvén és eltévelyedvén.” 2

E versek figyelmeztetésként szol-
gálnak, és rámutatnak azon mintákra, 
melyeket kerülnünk kell. Mindig 
körültekintőnek és szorgalmasnak kell 
lennünk. E jövendöléseket áttekintve 
mindegyikük mellé tehetnénk egy 
pipát, mivel a mai világban mindegyik 
jelen van és gondot jelent:

Veszedelmes idők – jelen! Nagyon 
veszedelmes időket élünk.

Pénzsóvárgók, kérkedők, kevé-
lyek – mind itt vannak közöttünk.

Káromkodók, szüleik iránt 
engedetlenek, háládatlanok, tisz-
tátalanok, szeretet nélkül valók – 
ezekkel is mind el tudunk számolni.

Kérlelhetetlenek, rágalmazók 
és így tovább – mindegyiket ki tudjuk 
pipálni, mert nyilvánvalóan körülvesz-
nek bennünket.

Boyd K. Packer elnök
a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke

Nemrég egy fiatal párt pecsétel-
tem össze a templomban. Ez 
a pár úgy élt, hogy érdemes 

legyen arra a csodás napra, amikor 
egy fiú- és egy lánygyermek elhagyja 
fiatalsága otthonát, hogy férjjé és 
feleséggé váljon. E szent eseményen 
tiszták és szeplőtelenek voltak. A 
Mennyei Atyánk által meghatározott 
minta szerint idővel majd elkezdik 
saját gyermekeiket felnevelni. Boldog-
ságuk, valamint az eljövendő generá-
ciók boldogsága az e normák szerinti 
élettől függ, melyeket a Szabadítónk 
fektetett le, és a szentírásokban is 
megtalálhatók.

A mai szülők eltűnődnek azon, 
hogy vajon van-e biztonságos hely a 
gyermekeik felnevelésére. Van ilyen 
biztonságos hely. Az evangélium-
központú otthonban található. Az 
egyházban a családra összpontosí-
tunk, a szülőknek pedig mindenhol 
azt tanácsoljuk, hogy igazlelkűségben 
neveljék a gyermekeiket.

Pál apostol jövendölésében így 
figyelmeztetett: „…az utolsó napokban 
nehéz idők állanak be.

Mert lesznek az emberek magu-
kat szeretők, pénzsóvárgók, kérke-
dők, kevélyek, káromkodók, szüleik 
iránt engedetlenek, háládatlanok, 
tisztátalanok,

A lelki védelem kulcsa
Békesség jöhet mindazok szívébe, akik a szentírásokhoz 
fordulnak, és feltárják a védelemről és megváltásról 
szóló ígéreteket.
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törekszünk, hogy mindenki számára 
elérhetővé tegyük őket, aki tanulni 
szeretne. A szentírások megtanítják 
nekünk, hogy merre menjünk és mit 
tegyünk. Reményt és tudást adnak.

Egy hetvenes, S. Dilworth Young 
elder évekkel ezelőtt megtanított 
nekem egy leckét a szentírásolvasással 
kapcsolatban. Az egyik cövek éppen 
az egyháztagok közötti feszültségek-
kel és nehézségekkel küszködött, és 
tanácsra volt szükség.

Ezt kérdeztem Young elnöktől: 
„Mit mondjak nekik?”

Ő egyszerűen így válaszolt: 
„Mondd meg nekik, hogy olvassák 
a szentírásokat.”

„Melyik szentírásokat?” – kérdeztem.
Mire ő: „Az szinte mindegy. Mondd 

meg nekik, hogy nyissák ki példának 
okáért a Mormon könyvét, és kezdje-
nek el olvasni. Hamarosan a béke és 
sugalmazás érzése fogja őket átjárni, 
a megoldás pedig magától jönni fog.”

Tegyétek a szentírásolvasást a 
mindennapi tevékenységeitek részévé, 
és az áldások jönni fognak. A szent-
írások sok dologra figyelmeztetnek, 
azonban nagyszerű lelki táplálék is 
lakozik bennük.

Ha a szentírások nyelvezete először 
furcsának tűnik, olvassatok tovább. 
Hamarosan felismeritek majd az olda-
laikon található megannyi szépséget 
és erőt.

Pál ezt mondta: „A teljes írás Isten-
től ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazság-
ban való nevelésre”.5

Ezt az ígéretet ti magatok is próbára 
tehetitek.

Veszedelmes időket élünk, mind-
azonáltal mi magunk és a családjaink 
is reményre és békességre lelhetünk. 
Azok, akik kétségbeesve remélik, 
hogy egy gyermeket sikerül megmen-
teni onnan, ahová a világ vitte el őt, 
soha ne adják fel a küzdelmet! „Ne félj, 

csak higyj.” 6 Az igazlelkűség erősebb a 
gonoszságnál.

Azok a gyermekek, akiknek már 
életük korai szakaszában megtanítják 
a szentírások értelmezését, meg fogják 
ismerni az ösvényt, melyen járniuk 
kell, és vágyni fognak arra, hogy rajta 
is maradjanak. Akik pedig letévedtek, 
megfelelő segítséggel rálelhetnek a 
visszavezető útra, és képesek lesznek 
visszatérni.

Móziás fiai egy ideig az egyház el-
len hadakoztak, később azonban bűn-
bánatot tartottak, és drámai változáson 
mentek keresztül. Alma könyvében ezt 
olvashatjuk: „Móziásnak ezek a fiai… 
megerősödtek az igazság ismeretében, 
mert jó felfogású emberek voltak és 
szorgalmasan kutatták a szentírásokat, 
hogy Isten szavát megismerjék.” 7

Joseph F. Smith elnök öt éves volt, 
amikor édesapját, Hyrumot a Carthage 
börtönben megölték. Joseph később 
az özvegy édesanyjával átkelt a 
síkságon.

15 éves korában elhívták misszióba 
Hawaiira. Magányosnak és elve-
szettnek érezte magát; ezt mondta: 
„Nagyon lehangolt voltam. […] Úgy 

éreztem, annyira lealacsonyít szegény-
ségem, kevés értelmem és tudatlan-
ságom – hisz csupán kisfiú voltam –, 
hogy alig mertem [bárkinek is] a sze-
mébe nézni.”

Egy éjjel, mikor éppen nehéz 
helyzetén tűnődött, az ifjú Joseph 
azt álmodta, hogy egy utazáson volt, 
és teljes erejéből rohant valahova. 
Egy kis batyut is vitt magával. Végül 
megérkezett úti céljához, egy csodá-
latos palotához. Egy táblához lépett, 
melyen az állt, hogy „Fürdő”. Gyorsan 
bement és megmosakodott. Kinyitotta 
a nála lévő kis batyut, melyben tiszta, 
fehér ruhát talált. „Ez olyasvalami volt, 
amit már nagyon régen nem láttam” 
– mondta. Felvette, majd odasietett a 
palota ajtajához.

„Kopogtattam – mondta –, majd 
kinyílt az ajtó, és az ember, aki ott állt, 
Joseph Smith próféta volt. Egy kicsit 
rosszallóan nézett rám, majd első 
hozzám intézett szavai ezek voltak: 
»Joseph, elkéstél.« Én mégis magabiz-
tosan ezt mondtam:

»Igen, de tiszta vagyok – tiszta 
vagyok!«” 8

És így lehet ez mindannyiunkkal.



28 L i a h ó n a

Ha az egyházban a tevékenységgel 
és hittel kikövezett úton haladtok, ma-
radjatok meg azon, és tartsátok meg a 
szövetségeiteket. Haladjatok előre, míg 
el nem nyeritek az Úr áldásait, a Szent-
lélek pedig egy előremozdító erőként 
meg nem jelenik az életetekben.

Ha jelenleg a szentírásokban fel-
vázolttól eltérő úton haladtok, akkor 
hadd biztosítsalak benneteket arról, 
hogy létezik visszavezető út.

Jézus Krisztus nagyon egyértelmű 
módszert adott arra, hogy bűnbánatot 
tartsunk, életünkben pedig gyógyulást 
nyerjünk. A legtöbb hibánkra a szemé-
lyes, bűnbánó imáink által kaphatunk 
gyógyírt. Vannak azonban bizonyos 
olyan lelki betegségek – különösen 
az erkölcsösség törvényének meg-
szegésével kapcsolatban –, melyek 
gyógyításához és kezeléséhez minden-
képpen egy képzett lelki orvosra van 
szükség.

Évekkel ezelőtt egy fiatal nő és idő-
södő édesapja jött el az irodámba. A 
hölgy több száz kilométerről hozta el 
az édesapját, hogy az végre megtalálja 
az ellenszert az általa érzett bűntudatra. 
A férfi még fiatal korában igen súlyos 
bűnt követett el, melynek emléke idős 
korában visszatért hozzá. Nem tudott 
megszabadulni a bűntudattól. Nem 

volt képes arra, hogy egyedül vissza-
menjen és meg nem történtté tegye 
a fiatal korában elkövetett hibát. Arra 
viszont igen, hogy a jelenlegi helyzeté-
ből kiindulva, a megfelelő segítséggel 
kitörölje a bűntudatot, mely oly sok 
éven át kísérte őt.

Hálával töltött el, hogy azáltal, hogy 
tantételeket tanítottam neki a Mormon 
könyvéből, hatalmas súly került le a 
válláról. Amikor a lányával hazafelé 
is megtették a több száz kilométeres 
utat, az idős férfi maga mögött hagyta 
a múltbéli vétek bűntudatát.

Ha rettenetes helyzetetek felisme-
résére ébredtek rá ,9 és újra teljes lelki 
egészségre vágytok, keressétek fel a 
püspökötöket. Ő birtokolja a kulcso-
kat és tud segíteni nektek a bűnbánat 
útján.

A bűnbánat egyéni dolog, ahogyan 
a megbocsátás is. Az Úr csupán annyit 
kér, hogy az illető elforduljon a bűntől, 
és Ő a „vétkeikről többé meg nem 
emlék[ezik]”10.

A bűnbánat folyamatának végén 
pedig meg fogjátok érteni Ésaiásnak 
az engesztelésről szóló következő 
ígéretét: „No jertek, törvénykezzünk, 
azt mondja az Úr! ha bűneitek skár-
látpirosak, hófehérek lesznek, és 
ha vérszínűek, mint a karmazsin, 

olyanok lesznek, mint a gyapjú.” 11

Csakúgy, ahogyan a krétát is le 
lehet törölni a tábláról, őszinte bűnbá-
nattal a vétkeink hatásait is el lehet tö-
rölni Jézus Krisztus engesztelése által. 
Ez az ígéret minden esetre egyaránt 
vonatkozik.

Az evangélium arra tanít, hogy bol-
dogok legyünk; hogy félelem helyett 
hit éljen bennünk; hogy reményre 
leljünk és legyőzzük a kétségbeesést; 
hogy elhagyjuk a sötétséget és az örök 
evangélium fénye felé forduljunk.

Másokkal együtt Pál is figyelmez-
tetett napjaink megpróbáltatásaira és 
az eljövendő időkre. Békesség jöhet 
azonban mindazok szívébe, akik a 
szentírásokhoz fordulnak, és feltárják 
a bennük található, védelemről  
és megváltásról szóló ígéreteket. Min-
denkit arra hívunk, hogy forduljon  
a Szabadító Jézus Krisztushoz, va-
lamint az Ő tanításaihoz, melyek az 
Ószövetségben, az Újszövetségben,  
a Mormon könyvében, a Tan és a  
szövetségekben és a Nagyértékű 
gyöngyben találhatók.

Szilárd bizonyságomat teszem 
arról, hogy a szentírások jelentik lelki 
védelmünk kulcsát. Tanúságot teszek 
továbbá Jézus Krisztus engesztelésé-
nek gyógyító hatalmáról, „[h]ogy általa 
mindenki megszabadul[hat]” 12. Az Úr 
egyháza újra megalapíttatott a földön. 
Tanúságomat teszem az evangélium 
igaz voltáról. Az Ő tanúja vagyok. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. 2 Timótheus 3:1–5.
 2. 2 Timótheus 3:13.
 3. Ether 8:24, 26.
 4. 2 Timótheus 3:14–15.
 5. 2 Timótheus 3:16.
 6. Márk 5:36.
 7. Alma 17:2.
 8. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine,  

5th ed. (1939), 542.
 9. Lásd Ether 8:24.
 10. Jeremiás 31:34.
 11. Ésaiás 1:18.
 12. Tan és a szövetségek 76:42.

Panama, Panamaváros
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mélyen gyökerező előítéletek lebon-
tásán és azon, hogy a helyi közösség 
minden szülő számára még alkalma-
sabbá váljon a gyermeknevelésre.

Anna például a YMCA – a fiatal 
férfiak keresztény egyesülete – helyi 
szervezetében vállalt önkéntes munkát 
és tette magát nélkülözhetetlenné. Egy 
éven belül kinevezték az édesanyák 
segédszervezete elnökének, később 
pedig „megkérték, hogy vállalja el a 
jelöltséget a szervezet igazgatótaná-
csában lévő három női poszt egyikére. 
Ellenszavazat nélkül nyert, így beke-
rült abba a tanácsba, mely mindössze 
néhány évvel korábban megtagadta a 
szentektől, hogy gyűléseket tartsanak 
az épületükben.” 2

Kamaszkoromban az Új-Brunswick 
Egyházközség területére költöztünk. 
Daines nőtestvér felfigyelt rám, és 
gyakran kifejezésre juttatta képes-
ségeimbe és lehetőségeimbe vetett 
bizalmát, mellyel arra késztetett, hogy 
magasra törjek – magasabbra annál, 
ahogyan azt a biztatása nélkül tet-
tem volna. Egyszer kaptam tőle egy 
átgondolt, időben jövő figyelmeztetést, 
amely által elkerültem egy olyan hely-
zetet, melyet később biztos megbán-
tam volna. Bár Anna Daines már nincs 
köztünk, hatása még mindig érződik 
és tükröződik leszármazottai és szám-
talan más ember életében, engem is 
beleértve.

A nagymamám, Adena Warnick 
Swenson megtanított rá, hogy legyek 
lelkiismeretes a papsági szolgálatban. 
Biztatott, hogy tanuljam meg kívülről 
az úrvacsorai kenyér és víz megáldá-
sának imáit, és elmagyarázta, hogy így 
jobban megértve és nagyobb átéléssel 
tudom majd elmondani azokat. Szent 
dolgok iránti tiszteletet ültetett el 
bennem az, ahogyan láttam, miként 
támogatja nagyapámat, a cövek pátri-
árkáját. Swenson nagymama soha nem 
tanult meg autót vezetni, de azt tudta, 

Ebből a bájos hölgyből jósága révén 
olyan erkölcsi felhatalmazás sugárzott, 
amely mindenre jó hatást gyakorolt 
körülötte. Férjével együtt nemes 
céljaikért számos kedvtelésükről és 
vagyontárgyukról szinte gondolkodás 
nélkül lemondtak. Emberfelettinek 
tűnő képességgel tudott másokat 
csodás módon felemelni, megfeszített 
munkát végezni, és eközben kézben 
tartani a gyermekeivel kapcsolatos 
teendők sokaságát. Sok mindenben 
kellett helytállnia, munkája gyakran 
volt monoton és hétköznapi, mégis 
mindent áthatott egyfajta gyönyörű 
derű és a tudat, hogy Isten munkáját 
végzi. Mások megáldása a szolgálat és 
az áldozathozatal révén, nemessé tette 
őt, akárcsak a Szabadítót. Maga volt a 
megtestesült szeretet.

Rendkívüli áldásokban részesített 
és részesít engem a nők erkölcsi ereje, 
különösen az édesanyámé és a felesé-
gemé. Anna Daines is azon asszonyok 
közé tartozik, akikre hálával tekintek. 
Anna és férje, Henry, valamint négy 
gyermekük New Jersey államban 
tartoztak az egyház úttörői közé. Az 
1930-as évektől kezdve, amikor Henry 
doktori képzést kezdett a Rutgers 
Egyetemen és Metuchenbe költöztek, 
iskolai és civil szervezetekben mun-
kálkodtak a mormonokkal szembeni 

D. Todd Christofferson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A társadalmak időtlen idők óta a 
nők erkölcsi erejére támaszkod-
nak. Bár kétségkívül nem ez az 

egyetlen jó hatás a társadalomban, a 
nők által biztosított erkölcsi alap rend-
kívül hasznos a közjó számára. Annyira 
áthat mindent az, amit a nők adnak, 
hogy gyakran nem is értékeljük eléggé. 
Szeretném kifejezésre juttatni, milyen 
hálás vagyok a jóravaló asszonyok 
hatásáért, rá szeretnék mutatni, milyen 
filozófiák és divatok veszélyeztetik a 
nők erejét és szerepét, és arra szeret-
ném kérni a nőket, hogy gondozzák 
a bennük lévő erkölcsi erőt.

A nők olyan erénnyel, olyan isteni 
ajándékkal születnek erre a világra, 
mely a hit, a bátorság, az együttérzés 
elültetésének, a kapcsolatok és a kul-
túrák felvirágoztatásának szakértőjévé 
teszi őket. Amikor Pál a Timótheushoz 
írt levélben méltatja annak „képmuta-
tás nélkül való hit[ét]”, megjegyzi, hogy 
„először a te nagyanyádban Loisban és 
anyádban Eunikában” lakozott ilyen.1

Évekkel ezelőtt, amikor Mexikóban 
laktunk, közvetlenül is megtapasztal-
tam, mire gondolt Pál. Emlékszem egy 
bizonyos fiatal édesanyára – és sok 
ilyen nő volt az egyházban ott, Mexi-
kóban –, akinek az Istenbe vetett hite 
oly természetes módon ékesítette az 
életét, hogy alig volt tudatában ennek. 

A nők erkölcsi ereje
Természetszerűleg jót akartok tenni és jók akartok lenni, 
és ha követitek a Szent Lelket, akkor növekedni fog az 
erkölcsi erőtök és befolyásotok.
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hogyan segítsen a fiúknak papságvi-
selő férfiakká válni.

A nők erkölcsi hatása otthon érez-
hető leginkább és itt a leghasznosabb. 
A felnövekvő nemzedék felnevelésé-
nek legjobb közege a hagyományos 
család, ahol az édesapa és az édes-
anya összhangban gondoskodnak 
a gyermekekről, tanítják és nevelik 
őket. Ahol nincs meg ez az ideális 
körülmény, ott minden tőlünk telhetőt 
megteszünk előnyeinek másolásáért 
az adott körülmények között.

Az anya mindenképp olyan hatást 
tud gyakorolni, amilyet senki más, 
semmilyen más kapcsolatban. Példája 
és tanításai erejével fiai megtanulják 
tisztelni a női mivoltot; önfegyelmet 
és magas erkölcsi normákat tesznek 
magukévá az életükben. Leányai meg-
tanulják, hogyan legyenek erényesek 
és álljanak ki újra és újra azért, ami 
helyes, bármily népszerűtlen legyen 
is ez. Az édesanya szeretete és magas 
elvárásai arra késztetik a gyermeke-
ket, hogy kifogások keresése nélkül 
legyenek felelősségteljesek, vegyék 
komolyan a tanulást és a személyes 
fejlődést, és folyamatosan járuljanak 
hozzá a körülöttük lévők jólétéhez. 
Neal A. Maxwell elder egyszer meg-
kérdezte: „Amikor teljes mértékben 

feltárul az emberiség igazi történelme, 
akkor vajon a puskatűz visszhangját 
vagy az altatódalok jellemformáló 
hangját mutatja majd be? A katonák 
nagy fegyverszüneteit, vagy az ott-
honok és közösségek asszonyainak 
béketeremtését? Vajon a bölcsőkben 
és a konyhákban történtek megha-
tározóbbnak bizonyulnak-e majd, 
mint a kongresszus gyűléseinek 
történései?” 3

A legszentebb a nőknek az élet 
teremtésében játszott szerepe. Tudjuk, 
hogy fizikai testünk isteni eredetű ,4 
és mind a testi születést, mind pedig 
a lelki újjászületést meg kell tapasztal-
nunk ahhoz, hogy elérhessünk Isten 
celesztiális királyságának legmagasabb 
birodalmaiba.5 A nők tehát (időnként 
saját életük kockáztatásával) lényegi 
szerepet játszanak Isten munkájában 
és dicsőségében, hogy véghezvigyék 
„az ember halhatatlanságát és örök 
életét” 6. Nagymamákként, anyákként 
és példaképekként a nők az élet őrei 
és forrásai, nemzedékről nemzedékre 
erkölcsi tisztaságot – házasság előtti 
önmegtartóztatást és házasságon 
belüli hűséget tanítva. Ezáltal civili-
záló hatással vannak a társadalomra, 
a legjobbat hozzák ki a férfiakból, 
és ép környezetet teremtenek, ahol 

biztonságban és egészségben nőhet-
nek fel a gyermekek.

Nőtestvérek, nem akarlak túldi-
csérni benneteket, ahogy azt időnként 
anyák napján tesszük, amitől aztán 
feszengtek. Nem kell tökéletesnek 
lennetek,7 nem is állítom, hogy azok 
vagytok (egy lehetséges kivételtől elte-
kintve, aki most itt ül a közelben). Azt 
akarom mondani, hogy legyetek bár 
egyedülállók vagy házasok, gyerme-
kesek vagy gyermektelenek, idősek, 
fiatalok vagy a kettő között, szükség 
van az erkölcsi erőtökre, mi pedig ezt 
és benneteket is talán már kezdtünk 
természetesnek venni. Bizony mun-
kálkodnak olyan irányzatok és erők, 
melyek gyengítenék, vagy akár meg 
is szüntetnék a hatásotokat, nagy kárt 
okozva ezzel az egyéneknek, a csa-
ládoknak és a társadalom egészének. 
Figyelmeztetésként hadd említsek meg 
hármat.

A nők erkölcsi befolyását alá-
aknázó egyik káros nézet az, mely 
leértékeli a házasságot, az anyaságot 
és az otthonteremtést mint hivatást. 
Egyesek nyílt megvetéssel tekintenek 
az otthonteremtésre, azzal érvelve, 
hogy lealacsonyítja a nőket, és a 
gyermeknevelés könyörtelen kívánal-
mai egyfajta kizsákmányolást valósí-
tanak meg.8 A gyermekvállalást mint 
életcélt vakvágánynak csúfolják. Ez 
nem igazságos és nem helyénvaló. Mi 
nem kisebbítjük annak értékét, amit 
a nők vagy a férfiak bármilyen nemes 
törekvésben vagy hivatásban elér-
hetnek (hiszen azok az eredmények 
mindannyiunk javára vannak), de ettől 
még felismerjük, hogy semmi nem ér 
fel a házasságon belüli anyasággal és 
apasággal. Nincs oly kiváló életpálya, 
nincs olyan mértékű pénz, hatalom 
vagy népszerűség, amely végső soron 
jobban jutalmazna a családnál. Bármi 
mást érjen is el egy nő, erkölcsi hatása 
sehol nem hasznosabb, mint itt.
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Az emberi szexualitással kapcso-
latos vélekedések több oldalról is 
veszélyeztetik a nők erkölcsi erejét. A 
személyes vagy társadalmi kényelmet 
szolgáló abortusz a nők legszentebb 
erőinek elevenébe vág, és elpusztítja 
az erkölcsi erőt. Ugyanez igaz az er-
kölcstelenségre és a kihívó ruházatra, 
mely a nők lealacsonyítása mellett azt 
a hazugságot erősíti, hogy a nő értékét 
a nemisége határozza meg.

Régóta él az a kettős mérce, mely 
nemi tisztaságot vár el a nőktől, a 
férfiak erkölcstelenségét azonban 
megengedhetőnek tartja. Nyilvánvaló 
ennek a kettős mércének az igazság-
talansága, joggal kritizálják és utasít-
ják el. Azt remélnénk, hogy ennek 
elutasításakor a férfiak igazodnának a 
magasabb, mindenkire vonatkozó nor-
mához, azonban ennek pont az ellen-
kezője történik – ma már arra biztatják 
a nőket és a lányokat, hogy legyenek 
éppen olyan szabadosak, mint amit a 
kettős mérce eddig a férfiakra szabott. 
Míg korábban a nőkre vonatkozó 
magasabb normák elkötelezettséget 
és felelősséget követeltek a férfiaktól, 
mára lelkiismeretlen szexuális kap-
csolatokat, apa nélküli családokat és 
egyre nagyobb szegénységet látunk. 
Az egyenrangú szabadosság meg-
fosztja a nőket erkölcsi befolyásuktól, 
és az egész társadalmat lealacsonyítja.9 
Ebben az ócska alkuban a férfiak 
azok, akik „felszabadulnak”, a nők 
és a gyermekek pedig azok, akik a 
legtöbbet szenvednek.

A harmadik aggodalmamat azok 
gerjesztik, akik az egyenlőség nevé-
ben minden különbséget eltörölnének 
a férfiúi és a női mivolt között. Ez 
gyakran olyan formában jelentkezik, 
hogy a nőket inkább férfias jellemvo-
nások átvételére kényszerítik – legye-
nek indulatosabbak, edzettebbek és 
harciasabbak. Mostanra általánossá 
váltak az olyan filmek és videojátékok, 

melyekben rendkívül erőszakos sze-
repekben látunk nőket, akik hullákat 
és pusztítást hagynak maguk mögött. 
Férfiakat is lélekölő látni ezekben a 
szerepekben, hát még amikor nők 
okozzák és szenvedik el az erőszakot!

A Fiatal Nők egyik korábbi általá-
nos elnöke, Margaret D. Nadauld azt 
tanította: „Éppen elég olyan nő van a 
világban, aki kemény; nekünk olyan 
nőkre van szükségünk, akik gyen-
gédek. Éppen elég olyan nő van, aki 
goromba; nekünk olyan nőkre van 
szükségünk, akik kedvesek. Éppen 
elég olyan nő van, aki durva; nekünk 
olyan nőkre van szükségünk, akik 
kifinomultak. Van elég híres és gazdag 
nő; nekünk több hívő nőre van szük-
ségünk. Van már elég kapzsiság; mi 
több jóságra vágyunk. Van már elég 
hiúság; mi több erényt szeretnénk. 
Van már elég népszerűség; több tisz-
taságra van szükségünk.” 10 A nőiesség 
és a férfiasság közötti különbségek 
összemosása közben elvesznek a 
nők és a férfiak egyedi és egymást 
kiegészítő ajándékai, melyek révén 
ők együtt egy nagyszerűbb egészet 
alkotnak.

Arra kérlek ma titeket, nők és le-
ányok, hogy védjétek meg és táplál-
játok a bennetek lévő erkölcsi erőt! 
Őrizzétek meg azt a belső erényt és 
azokat az egyedi ajándékokat, ame-
lyeket magatokkal hoztok a világra! 
Természetszerűleg jót akartok tenni 
és jók akartok lenni, és ha követitek 
a Szent Lelket, akkor növekedni fog 
az erkölcsi erőtök és befolyásotok. 
Nektek, fiatal nőknek azt mondom: ne 
veszítsétek el ezt az erkölcsi erőt már 
azelőtt, hogy teljes mértékben rendel-
keznétek vele! Gondosan ügyeljetek 
rá, hogy tiszta legyen a beszédetek, ne 
közönséges; hogy az öltözködésetek 
visszafogottságot sugalljon, ne hiúsá-
got; és hogy viselkedésetek tisztaságot 
tükrözzön, ne szabadosságot! Nem 

tudtok az egyik kezetekkel erényes-
ségre emelni másokat, ha a másikkal 
közben a bűnt tápláljátok.

Nőtestvérek, minden kapcsolato-
tok közül tegyétek mindig első helyre 
életetekben az Istennel, a ti Mennyei 
Atyátokkal ápolt kapcsolatotokat, mert 
az erkölcsi erőtök Tőle ered. Ne feled-
jétek, Jézus hatalma abból származott, 
hogy kizárólag az Atya akaratának 
szentelte magát. Soha nem tért el attól, 
ami Atyjának kedvére volt.11 Próbálja-
tok meg az Atya és a Fiú ilyen tanít-
ványai lenni, és a befolyásotok soha 
nem vész majd homályba.

És ne féljetek bátran, magyaráz-
kodás nélkül érvényesíteni ezt a 
befolyást. „Mindig készek legyetek 
megfelelni mindenkinek, a ki számot 
kér tőletek a bennetek levő remény-
ségről.” 12 „Hirdesd az ígét, állj elő vele 
alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, 
feddj, buzdíts teljes béketűréssel és ta-
nítással.” 13 „[V]ilágosságban és igazság-
ban neveljétek fel gyermekeiteket.” 14 
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„És imádkozni is tanítsá[tok meg őket], 
és arra, hogy egyenes derékkal járja-
nak az Úr előtt.” 15

Amikor erre biztatom a nőket, senki 
ne értse ezt szándékosan félre! Amikor 
a nőkben lévő erkölcsi erőt dicsérem 
és bátorítom, azzal nem azt mondom, 
hogy a férfiak és a fiúk mentesülnek 
abbéli kötelességüktől, hogy kiálljanak 
az igazságért és az igazlelkűségért, 
vagy hogy a szolgálatuk és az áldozat-
hozataluk kevesebbet érne a nőkénél, 
avagy a nőkre lehetne azt hagyni. Fi-
vérek, álljunk a nők mellé, osztozzunk 
a terheiken és tápláljuk saját erkölcsi 
erőnket, mely kiegészíti az övékét.

Kedves nőtestvérek, számítunk az 
erkölcsi erőre, melyet magatokkal hoz-
tok a világra, a házasságba, a családba, 
az egyházba. Számítunk az imáitok 

és hitetek által a mennyből lehívott 
áldásokra. Imádkozunk a biztonságo-
tokért, a jólétetekért, a boldogságoto-
kért és befolyásátok fennmaradásáért. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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egy mérkőzésre, akkor garantált volt a 
siker. Ennek ellenére nemrég beszél-
tem a BYU futballcsapatának legendás 
edzőjével, LaVell Edwardsszal a stra-
tégiai terveinkről, aki erre csak annyit 
mondott: „Engem nem érdekelt, hogy 
milyen taktika szerint játszottatok, csak 
az számított, hogy pontot szerezzünk!” 
Csapatának egyik irányítójaként azt 
hittem, hogy ez ennél sokkal bo-
nyolultabb, de talán ez az egyszerű 
filozófia lehet az oka annak, hogy ma 
már egy stadion viseli a nevét.

Mivel mi mindannyian az Úr csa-
patában vagyunk, felmerül a kérdés, 
hogy van-e saját, győztes stratégiai 
tervünk? Felkészültünk-e a mérkő-
zésre? Ha egyháztagokként valóban 
szeretjük a családunkat, a barátainkat 
és az ismerőseinket, nem akarnánk-e 
megosztani velük a visszaállított evan-
géliumról szóló bizonyságunkat?

Az új misszióelnököknek rende-
zett júniusi továbbképzésen rekord 
számú, 173 új misszióelnök és felesége 
kapott végső útmutatást a szolgálatuk 
megkezdése előtt. Az Első Elnökség és 
a Tizenkét Apostol Kvórumának mind 
a 15 tagja szólt ehhez a rendkívüli 
csoporthoz.

L. Tom Perry elder mondta a 
záróbeszédet: „Ez az egyház történel-
mének legjelentősebb korszaka. Ez 
most a történelmünk olyan hatalmas 
eseményeivel vetekszik, mint az első 
látomás, a Mormon könyve ajándéka, 
az evangélium visszaállítása, vagy 
mindazon dolgok, amelyek megte-
remtették számunkra az alapot, hogy 
elmenjünk és tanítsunk Mennyei 
Atyánk királyságában” (“Concluding 
Remarks” [az új misszióelnököknek 
2013. június 26-án tartott képzésen 
elhangzott beszéd], 1, Church History 
Library, Salt Lake City).

Olyan mértékben kell ezzel fog-
lalkoznunk, mint még soha, hogy mi 
is olyan lelkesek lehessünk, mint a 

elnök, amint azt ma reggel is tette, egy 
nagyon fontos munkára hívott mind-
annyiunkat. Idézem szavait: „Itt az idő, 
hogy az egyháztagok és a misszionári-
usok összefogjanak és együtt dolgoz-
zanak az Úr szőlőskertjében azért, 
hogy lelkeket hozhassanak az Úrhoz” 
(A szabadítás munkájába vetett hit. [A 
2013. júniusi nemzetközi vezetőképzés 
közvetítése]; lds.org/broadcasts).

Meghallottuk-e ezt a hívást?
A világon mindenütt cövekek, ke-

rületek és missziók kaptak új lendü-
letre, beteljesítve a Szabadító 1832-ben 
Joseph Smithhez intézett kijelentését: 
„Íme, annak idejében meg fogom 
gyorsítani a munkámat” (T&Sz 88:73).

Fivéreim és nővéreim! Az annak 
idejében most van! Érzem ezt, és ab-
ban is biztos vagyok, hogy ti is érzitek.

A lelkesedésemet és a Jézus 
Krisztusba vetett hitemet cselekede-
tekké akartam változtatni. Amikor fut-
balloztam, akkor stratégiai tervekben 
gondolkoztam. Ha a csapatunk a meg-
felelő stratégiával felkészülve ment 

S. Gifford Nielsen elder
a Hetvenektől

Néhány évvel ezelőtt beszél-
nem kellett a cövekünk egyik 
püspökének feleségével, ezért 

felhívtam őt az otthonában. A kisfiuk 
vette fel a telefont. „Halló! – szóltam 
bele a telefonba. – Otthon van az 
édesanyád?”

„Igen, persze – jött a válasz. – Mind-
járt hívom. Kivel beszélek?”

„Mondd azt neki – feleltem –, hogy 
Nielsen elnök keresi.”

Rövid hallgatás után a kisfiú lelke-
sen így szólt: „Képzeld anya! Hinckley 
elnök keres telefonon!”

El sem tudom képzelni, mit gon-
dolhatott az édesanyja. Valószínűleg 
ilyen lassan még soha nem ment a 
telefonhoz. Egy pillanatra átvillant raj-
tam a gondolat: „Megtegyem?” Végül 
nem tettem meg, de jót nevettünk az 
egészen. Most, hogy belegondolok, 
biztosan csalódás volt neki, hogy csak 
velem beszélhetett.

Mit tennétek, ha az Úr prófétája 
tényleg felhívna benneteket? Nos, 
ez megtörtént! Thomas S. Monson 

Az Úr stratégiai 
tervének  
meggyorsítása
Ki kell dolgoznunk és végre is kell hajtanunk az arra 
vonatkozó saját stratégiai tervünket, hogy lelkesen  
szolgáljunk együtt a teljes idejű misszionáriusokkal.
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vezetőink, és annyira elkötelezettek, 
mint a teljes idejű misszionáriusaink. 
Ez a munka nélkülünk nem fog az 
Úr szándékának megfelelően előre-
haladni. Ahogy azt Henry B. Eyring 
elnök mondta: „Korunktól, képessége-
inktől és egyházi elhívásunktól függet-
lenül mindannyiunkat egy emberként 
hív, hogy segítsünk neki a lelkek 
aratásában” (Egyek vagyunk. Liahóna, 
2013. máj. 62.).

Hadd osszak meg veletek egy stra-
tégiai tervet, melynek végrehajtására 
azt követően éreztem késztetést, hogy 
imádkoztam, elolvastam a Prédikáljá
tok evangéliumomat! 13. fejezetét, és 
elgondolkodtam a múltban szerzett 
tapasztalatokon. Felkérlek benneteket, 
hogy fontoljátok meg ezt a három 
pontot, miközben elkészítitek a saját 
terveteket.

Először is, mindennap kifejezetten 
imádkozzatok valakiért, akit közelebb 
tudtok hozni a Szabadítóhoz és az 
evangéliumához. Ezt megtehetitek 
azáltal, hogy minden emberre Isten 
fiaként és lányaként tekintetek, akik 
segítenek egymásnak a hazafelé ve-
zető utazáson. Gondoljatok arra, hány 
új barátra lelhettek.

Másodszor, mindennap név szerint 
imádkozzatok a területeteken szolgáló 
misszionáriusokért és az érdeklődői-
kért. Ezt csak akkor tudjátok megtenni, 
ha üdvözlitek őket, elolvassátok a név-
táblájukat, a nevükön szólítjátok őket, 

és megkérdezitek tőlük, hogy kiket 
tanítanak. Russell M. Nelson elder böl-
csen jegyezte meg: „Amíg nem ismered 
a másik ember nevét és arcát, addig az 
Úr nem segíthet megismerned a szívét.”

Egyszer részt vettem egy csodálatos 
nőtestvér keresztelőjén, aki megosz-
totta a bizonyságát. Örökre emlékezni 
fogok arra, amit mondott: „Még soha 
annyi ember nem imádkozott értem, 
és nem éreztette a szeretetét irántam! 
Tudom, hogy ez a munka igaz!”

Harmadszor, hívjatok meg egy 
barátot egy tevékenységre az ottho-
notokba vagy máshová. Bárhová is 
mentek, bármit is csináltok, gondol-
kodjatok el azon, kinek tetszene az 
adott alkalom, majd pedig figyeljetek a 
Lélekre, miközben irányít benneteket.

A Szabadító tanított nekem egy apró 
leckét a személyes evangélium-tanul-
mányozásom során, amely szerintem 
csodálatosan ráillik a „meggyorsításra”. 
Amikor érzelmileg túltöltődöm egy 
bizonyos dologgal kapcsolatban, az 
megmutatkozik az írásomban, ezért 
gyakran teszek felkiáltójelet a monda-
tok végére, mely írásjel a meghatározás 
szerint erős érzelmek vagy nagy jelen-
tőséggel bíró dolgok nyomatékosítá-
sára szolgál (lásd MerriamWebster’s 
Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], 
“exclamation point”).

Egyre kíváncsibbá tettek az Úr 
népének összegyűjtésével kapcso-
latos azon szentírások, melyek ilyen 

írásjellel végződtek. Például Alma 
szívből jövő imája: „Ó, bárcsak angyal 
lehetnék és nékem adnák szívem vá-
gyát, elmehetnék és Isten harsonájával 
szólhatnék, olyan hanggal, mely meg-
rázza a földet, és bűnbánatot hirdet-
hetnék minden népnek!” (Alma 29:1).

A kutatások szerint 65 olyan rész 
van, amely ilyesféle erős misszioná-
riusi érzelmet közöl, többek közt a 
következő versekben:

„Mily nagy az Ő öröme a lélekben, 
amely bűnbánatot tart! […]

És ha úgy lészen, hogy minden 
napotokon munkálkodtok, bűnbánatot 
kiáltva e népnek, és csupán egy lelket 
hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti 
örömötök ővele Atyám királyságában!

És most, ha örömötök nagy lesz 
egy lélek miatt, akit énhozzám hoz-
tatok Atyám királyságába, mily nagy 
lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok 
énhozzám!” (T&Sz 18:13, 15–16).

Az, ahogyan felfigyeltem ezekre a 
különleges versekre, fontos szerepet 
játszott a területi hetvenesként betöltött 
első megbízásom során. Kissé feszült 
voltam, amikor egy apostol, Quentin L. 
Cook elder társaságában vettem részt 
egy cövekkonferencián. Amikor azon 
a hétvégén az első gyűlésünkön belép-
tem a cövekelnök irodájába, egy pár 
megviselt, bronzba öntött cipőre lettem 
figyelmes az asztala mögötti polcon, 
amely mellett egy felkiáltójellel vég-
ződő szentírás állt. Amikor elolvastam, 
úgy éreztem, hogy az Úr figyelemmel 
kísérte a tanulmányozásomat és meg-
válaszolta az imáim, és pontosan tudta, 
hogy akkor mire volt szükségem, hogy 
lecsillapítsa aggódó szívemet.

Megkértem a cövekelnököt, hogy 
mesélje el nekem a cipők történetét.

Ezt mondta:
„Ezek itt egy olyan fiatal megtért 

cipői, aki bár nehéz családi helyzetből 
jött, mégis eltökélt volt, hogy sikeres 
missziót szolgáljon, amit meg is tett 
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módszerekkel szégyeníti meg az Úr 
a bölcseket és hozza létre sok lélek 
szabadulását” (Alma 37:6–7).

Misszionáriusaink ártatlansága és 
ifjú kora az Úr módszerének példája, 
mely szerint az alázatosak hívnak 
„másokat Krisztushoz… azáltal, hogy 
segíte[nek] nekik elfogadni a visszaállí-
tott evangéliumot a Jézus Krisztusba és 
engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, 
a keresztelés, a Szentlélek ajándéká-
nak elnyerése és a mindvégig kitartás 
által” (Prédikáljátok evangéliumomat: 
Útmutató a misszionáriusi szolgálat
hoz [2006]. 1.).

Az egyház tagjaiként képesek 
vagyunk saját kicsiny és egyszerű 
eszközeinken keresztül „sokakat 
meggyőz[ni] útjaik helytelenségéről”, 
valamint segíteni elvezetni „őket 
Istenük ismeretéhez, lelkük szabadulá-
sára” (Alma 37:8).

Egyik alkalommal elkísértem egy 
cövekelnököt és egy püspököt az 
egyik kevésbé tevékeny egyháztaghoz. 
Tanítottuk őt, nagyon egyszerű módon 
a sabbat áldásairól. Őszinte szerete-
tünket fejeztük ki neki. Azt válaszolta: 
„Csupán arra volt szükségem, hogy 
valaki eljöjjön, és egy nagy abrazot – 
vagyis ölelést – adjon nekem.” Azon-
nal felugrottam, és átöleltem. Másnap 
vasárnap volt. Ugyanez a testvér az 
egész családjával eljött az úrvacsorai 
gyűlésre.

Arnulfo Valenzuela elder
a Hetvenektől

Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, 
csupán néhány héttel ezelőtt a 
mexikóvárosi misszionáriusképző 

központban jártam, hogy megosszak 
egy üzenetet a misszionáriusokkal. 
A feleségemmel szándékosan órák-
kal korábban érkeztünk. Miközben 
felfedeztük az MTC gyönyörű kertjeit 
és gondozott utcáit, nem tudtuk nem 
észrevenni azt a boldogságot, mely 
annak a több száz eldernek és nővér-
nek arcáról sugárzott, akik mind arra 
összpontosítottak, hogy új nyelveket 
sajátítsanak el, valamint egyre jobban 
értékeljék misszionáriusi céljaikat.

Amint megálltam, hogy teljesen ma-
gamba szívjam ezt a figyelemre méltó 
látványt, Alma szavai jutottak eszembe, 
amikor azt a parancsot adta Hélamán 
fiának, hogy a rábízott feljegyzések 
mellett írja le a népének történelmét 
is, valamint hogy tartsa szentnek 
mindezeket, hiszen egy napon majd 
eljutnak minden nemzethez, nemzet-
séghez, nyelvhez és néphez.

Ezután Alma azt mondta neki:
„Most talán azt gondolod, hogy ez 

balgaság tőlem; de íme, azt mondom 
neked, hogy kis és egyszerű dolgok 
visznek véghez nagyszerű dolgokat; 
és a kis eszközök sok esetben megszé-
gyenítik a bölcseket.

És az Úristen eszközökkel dolgo-
zik, hogy véghezvigye nagyszerű és 
örökkévaló céljait; és nagyon finom 

Kis és egyszerű dolgok
Szeretettel és hittel nyújtsunk hát kezet mások felé.

Guatemalában. Visszatértekor találkoz-
tam vele, hogy tisztességgel felment-
sem a szolgálatból, ekkor láttam meg 
rajta az elnyűtt cipőket. Ez a fiatal férfi 
mindenét az Úrnak ajánlotta úgy, hogy 
a családjától szinte semmilyen támoga-
tást sem kapott.

Észrevette, hogy a cipőit bámulom, 
és megkérdezte: »Cövekelnök, valami 
baj van?«

»Nem, elder – válaszoltam –, minden 
rendben van! Elkérhetem a cipőidet?«”

A cövekelnök így folytatta: „Az ezi-
ránt a visszatért misszionárius iránt ér-
zett tiszteletem és szeretetem teljesen 
erőt vett rajtam. Meg akartam őrizni 
ezt az emléket, így bronzba öntettem 
a cipőit. Amikor belépek az irodámba, 
emlékeztetőül szolgál számomra azzal 
kapcsolatban, hogy milyen erőfeszíté-
seket kell hoznunk, függetlenül attól, 
hogy milyen körülményeink vannak.” 
A cipők melletti szentírás Ésaiástól 
származott: „Mily szépek a hegyeken 
az örömmondónak lábai, a ki békes-
séget hirdet, jót mond, szabadulást 
hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Ural-
kodik a te Istened!” (Ésaiás 52:7).

Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
annak a jóságos püspöknek a felesége 
lehet, hogy eltűnődött azon, hogy a 
próféta miért hívta fel őt. Bizonyságo-
mat teszem arról, hogy sem neki, sem 
pedig nekünk nem kell többé eltűnőd-
nünk ilyesmiken – FELKIÁLTÓJEL!

Tudom, hogy mindannyiunknak ki 
kell dolgoznunk és végre is kell hajta-
nunk az arra vonatkozó saját stratégiai 
tervünket, hogy lelkesen szolgáljunk 
együtt a teljes idejű misszionáriusok-
kal – FELKIÁLTÓJEL!

Joseph Smith próféta mellett én is 
bizonyságomat teszem: „És most, a 
sok tanúbizonyság után, amely őróla 
adatott, ez a legutolsó tanúbizonyság, 
amelyet mi adunk róla: Hogy ő él!” 
(T&Sz 76:22). Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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Egy látogatótanítás alkalmával, 
Martha – egyházközségünk egyik 
tagja – azt mondta a feleségemnek 
és a társának, hogy többé ne jöjjenek 
vissza. Úgy döntött, nem jár többet 
az egyházba. Az egyik látogatótanító 
megkérdezte Marthát, hogy énekelhet-
nének-e még egy utolsó himnuszt 
közösen, amibe ő beleegyezett. Ének-
lés közben valami különleges történt. 
A Lélek szépen lassan betöltötte a 
szobát. Mindegyikük érezte. Martha 
enyhülni kezdett. Könnyes szemmel 
elmondta a látogatótanítóinak, hogy 
mi nyomja a szívét. Abban a pillanat-
ban felismerte, hogy tudja, hogy az 
evangélium igaz. Most már köszöne-
tet mondott a látogatótanítóinak, és 
kifejezte azon óhaját, hogy máskor 
is térjenek vissza hozzá. Attól a nap-
tól fogva örömmel fogadta őket.

Martha a fiatal lányával járni kezdett 

az egyházba. Éveken át rendszeresen 
jártak, és Martha sohasem veszítette 
el a reményt, hogy férje egyszer majd 
úgy dönt, hogy csatlakozik hozzá-
juk. Végre elérkezett a nap, amikor 
az Úr megérintette a férje szívét, és ő 
elkezdett velük együtt járni, ahogyan 
a másik lányuk is röviddel ezután. Ez 
a család megérezte a valódi örömet, 
mely abból fakadt, hogy az evangé-
lium áldásai jelen voltak az otthonuk-
ban. Martha azóta hithűen szolgált az 
egyházközségünk Segítőegyletének 
elnökeként, míg férje számos cöveki 
elhívásban szolgált kiválóan. Mindez 
egy himnusz eléneklésével indult 
el, egy apró és egyszerű dolog-
gal, amely megérintette Martha szívét.

Naámán Szíria királya seregének 
kapitánya volt, egy tiszteletre méltó 
férfi, hatalmas bátorságú ember; vi-
szont leprás volt (lásd 2 Királyok 5:1). 

Miután Izráel királyánál nem talált 
gyógyírt leprájára, Naámán Elizeus 
próféta házába ment. Elizeus egy 
követet küldött hozzá, mondván:

„Menj el és fürödj meg hétszer a 
Jordánban, és megújul a te tested, 
és megtisztulsz.

Akkor megharaguvék Naámán 
és elment, és így szólt: Íme én azt 
gondoltam, hogy kijő hozzám, és 
előállván, segítségül hívja az Úrnak, az 
ő Istenének nevét, és kezével megilleti 
a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg 
a kiütést. […]

De hozzá menének az ő szolgái, 
és szólának néki, mondván: Atyám, 
ha valami nagy dolgot mondott volna 
e próféta neked, avagy nem tetted 
volna-é meg? Mennyivel inkább, a 
mikor csak azt mondja, hogy fürödj 
meg és megtisztulsz?

Beméne azért a Jordánba, és 
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voltak képesek magukon segíteni.
A festményen a beteg a földön 

kuporog, az árnyékban, kimerülten 
és elcsigázottan, miután már 38 éve 
kell szembesülnie erőtlenségével.

Miközben a Szabadító az egyik 
kezével felemeli a szövet szélét, 
a másikkal int neki, és felteszi a 
mindent átható kérdést: „Akarsz-é 
meggyógyulni?”

A férfi így válaszol: „Uram, nincs 
emberem, hogy a mikor a víz felza-
varodik, bevigyen engem a tóba; és 
mire én oda érek, más lép be előttem” 
( János 5:6–7).

A férfi látszólag megoldhatatlan 
gondjára Jézus mélyreható és váratlan 
választ ad:

„Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, 
és járj!

És azonnal meggyógyula az ember, 
és felvevé nyoszolyáját, és jár vala” 
( János 5:8–9).

Egy másik megható jelenetben 
Lukács elmondja, hogy a Szabadító, 
mialatt Jeruzsálembe utazott, találko-
zott 10 leprással. Betegségük miatt 
„távol megállának” (Lukács 17:12). 
Kitaszítottak voltak – tisztátalanok 
és megvetettek.

„Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” 

Timothy J. Dyches elder
a Hetvenektől

A jeruzsálembeli örömteli ünnep-
lés idején a Szabadító elhagyta 
a tömeget, hogy megkeresse a 

leginkább szükséget látókat. Bethes-
dában találta meg őket, amely egy öt 
oszlopcsarnokból álló medence volt 
a juhpiac mellett, és amely arról volt 
híres, hogy vonzotta a betegeket.

János evangéliuma elmondja, hogy 
a medence mellett „feküvék a betegek, 
vakok, sánták, aszkórosok nagy soka-
sága, várva a víznek megmozdulását.

Mert időnként angyal szálla a tóra, 
és felzavará a vizet: a ki tehát először 
lépett bele a víz felzavarása után, meg-
gyógyult, akárminémű betegségben 
volt” ( János 5:3–4).

A Szabadító látogatását ábrázolja 
Carl Bloch gyönyörű festménye, 
melynek címe Krisztus meggyógyítja a 
beteget a Bethesda tavánál. Bloch azt 
a pillanatot festette meg, amikor Jézus 
óvatosan felemeli az ideiglenes napel-
lenzőt, mögötte a „beteg” ( János 5:7) 
emberrel, aki a víz közelében fekszik 
várakozón. Az angol szentírásban sze-
replő tehetetlen kifejezés olyasvalakire 
utal, akinek nincsen ereje, és hangsú-
lyosabbá teszi a Szabadító könyörüle-
tét és irgalmát, aki csendben érkezett, 
hogy szolgáljon azoknak, akik nem 

Akarsz-é 
meggyógyulni?
Amikor pedig bűnbánatot tartunk, és megtérünk az Úrhoz, 
éppé leszünk, bűnünk pedig eltöröltetik.

belemeríté magát abba hétszer az 
Isten emberének beszéde szerint, és 
megújult az ő teste, mint egy kis gyer-
mek teste, és megtisztult” (2 Királyok 
5:10–11, 13–14).

Prófétánk, Thomas S. Monson 
arra szólított mindannyiunkat, hogy 
menjünk, és mentsük meg fivéreinket 
és nőtestvéreinket. Ezt mondta: „A vi-
lágnak szüksége van a segítségetekre. 
Lábakat kell erősíteni, kezeket kell 
megragadni, elméket kell bátorítani, 
szíveket kell sugalmazni, és lelkeket 
kell menteni. Az örökkévalóság áldásai 
várnak rátok” (Mentésre fel! Liahóna, 
2001. júl. 57.).

Bizonyságomat teszem, hogy sokan 
várnak ránk, akiknek a segítségünkre 
van szükségük. Készen állnak, hogy 
bátor fivéreik és nőtestvéreik kezet 
nyújtsanak nekik, és kis és egyszerű 
eszközökkel megmentsék őket. 
Személyesen is sok órát töltöttem az 
egyház kevésbé tevékeny tagjainak 
meglátogatásával, akiknek a szívét már 
meglágyította egyszer az Úr, és akik 
most készen állnak, hogy befogadják a 
bizonyságunkat és szeretetünk őszinte 
kifejezését. Amikor kezet nyújtunk 
feléjük és meghívjuk őket, habozás 
nélkül visszatérnek majd az egyházba.

Szeretettel és hittel nyújtsunk hát 
kezet mások felé. Emlékezzünk az Úr 
ígéretére:

„És ha úgy lészen, hogy minden 
napotokon munkálkodtok, bűnbánatot 
kiáltva e népnek, és csupán egy lelket 
hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti 
örömötök ővele Atyám királyságában!

És most, ha örömötök nagy lesz 
egy lélek miatt, akit énhozzám hoz-
tatok Atyám királyságába, mily nagy 
lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok 
énhozzám!” (T&Sz 18:15–16).

Tanúbizonyságot teszek az Úr szere-
tetéről minden gyermeke iránt. Tudom, 
hogy Ő él, és hogy Ő a mi Megváltónk. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼



38 L i a h ó n a

(Lukács 17:13) – kiáltották, vagyis tü-
relmetlenül azt követelték: „Hát nincs 
valami, amit Te tehetnél értünk?”

A Nagy Orvos, aki telve volt könyö-
rülettel, tudta, hogy a csodát hitnek 
kell megelőznie, ezért azt mondta ne-
kik: „Elmenvén, mutassátok meg ma-
gatokat a papoknak” (Lukács 17:14).

Miközben hittel elindultak, a csoda 
megtörtént. El tudjátok képzelni azt a 
túláradó örömet, melyet akkor és ott 
tapasztaltak, amint a testük minden lé-
péssel egyre inkább megtisztult, meg-
gyógyult és a szemük láttára felépült?

„Egy pedig ő közülök, mikor látta, 
hogy meggyógyult, visszatére, dicsőít-
vén az Istent nagy szóval;

És arczczal leborula az ő lábainál, 
hálákat adván néki…

És monda [ Jézus] néki: Kelj föl, és 
menj el: a te hited téged megtartott” 
(Lukács 17:15–16, 19).

Korábbi orvosi és sebészi 
praxisomban a fizikai dolgok helyre-
hozására és rendbetételére összpon-
tosítottam. Jézus Krisztus a testet, az 
elmét és a lelket is meggyógyítja, e 
gyógyítása pedig a hittel indul.

Fel tudtok idézni magatokban 
egy olyan alkalmat, amikor színültig 
eltöltött benneteket a hit és az öröm? 

Emlékeztek arra a pillanatra, amikor 
rátaláltatok a bizonyságotokra, vagy 
amikor Isten megerősítette számotokra, 
hogy az Ő fiai vagy leányai vagytok, 
és hogy nagyon szeret benneteket – ti 
pedig teljes egésznek éreztétek maga-
tokat? Ha ez az emlék a múltba veszett, 
akkor vissza lehet hozni.

A Szabadító tanácsot ad nekünk 
arra, hogyan váljunk éppé – hogyan 
legyünk teljesek vagy hogyan gyó-
gyuljunk meg:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, 
a kik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelid és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, és 
az én terhem könnyű” (Máté 11:28–30).

A „Jer, kövess engem” (Lukács 
18:22) hívás arra szólít, hogy hagy-
juk magunk mögött a régi életet és a 
világi vágyakat, és legyünk új teremt-
ményekké, akik számára „a régiek 
elmúltak, ímé újjá lett minden” (2 Ko-
rinthusbeliek 5:17), és immár új, hithű 
szívvel élnek. És ismét éppé leszünk.

„Közeledjetek hozzám, és én kö-
zeledni fogok hozzátok; keressetek 

engem szorgalmasan, és meg fogtok 
találni; kérjetek, és adatik nektek; ko-
pogtassatok, és megnyittatik nektek” 
(T&Sz 88:63).

Amint közeledünk Őhozzá, felis-
merjük, hogy a halandóság szándéko-
san nehéz, és hogy a tény, miszerint 
„minden dologban ellentét” van 
(2 Nefi 2:11), nem hiba a szabadulás 
tervében. Az ellentét inkább a halan-
dóság elválaszthatatlan része, és meg-
erősíti akaratunkat, valamint finomítja 
döntéseinket. Az élet viszontagságai 
segítenek örökkévaló kapcsolatot kié-
píteni Istennel – és az orcánkra vésni 
az Ő képmását, amint átengedjük neki 
a szívünket (lásd Alma 5:19).

„Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre…” (Lukács 22:19). Ez az, amit a 
Szabadító kért, amikor bevezette a ma 
úrvacsorának nevezett szertartást. E 
kenyérrel és vízzel elvégzett szertar-
tás megújítja a szent szövetségeket, 
amelyeket Istennel kötöttünk, és 
meghívja az engesztelés hatalmát az 
életünkbe. Azáltal gyógyulunk meg, 
hogy elhagyjuk azokat a szokásokat 
és azt az életvitelt, amely megke-
ményíti a szívünket és megmere-
víti a nyakunkat. Amikor letesszük 
„lázadásu[n]k fegyvereit” (Alma 23:7), 
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„önrendelkezők[ké]” (T&Sz 58:28) 
válunk, akiket már nem vakítanak el 
Sátán kifinomult módszerei, és nem 
süketít meg a világias környezetünk 
fültépő zaja.

Amikor pedig bűnbánatot tartunk, 
és megtérünk az Úrhoz, éppé leszünk, 
bűnünk pedig eltöröltetik. Énóshoz 
hasonlóan talán elgondolkodunk, 
hogy „hogyan történik ez”. Az Úr 
pedig válaszol: „Hited miatt Krisztus-
ban… Indulj tehát, hited éppé tett 
téged” (Énós 1:7, 8).

Corrie ten Boom – egy elkötelezett, 
holland katolikus hölgy – ilyen gyó-
gyulást tapasztalt meg annak ellenére, 
hogy a második világháború során 
koncentrációs táborba internálták. 
Rengeteget szenvedett, szeretett nővé-
rétől eltérően azonban, aki odaveszett 
az egyik táborban, Corrie túlélte.

A háború után gyakran beszélt 
nyilvánosan az élményeiről, valamint 
a gyógyulásról és a megbocsátásról. 
Egy alkalommal egy korábbi náci 
őr, akinek része volt Corrie gyaláza-
tos fogvatartásában a németországi 
Ravensbrückben, odalépett hozzá, 
örvendve a Krisztus megbocsátásáról 
és szeretetéről szóló üzenetének.

„»Nagyon hálás vagyok az üzeneté-
ért, Fraulein – mondta. – Hálával tölt 
el, amikor arra gondolok, hogy amint 
mondta, Ő lemosta a bűneimet!«

Kinyújtotta a kezét, hogy megrázza 
az enyémet – emlékezett vissza Corrie. 
– Én pedig – aki oly gyakran prédikál-
tam arról…, milyen fontos megbocsá-
tani – nem nyújtottam felé az enyémet.

Midőn dühös, bosszúvággyal teli 
gondolatok forrtak bennem, meglát-
tam a bűnt bennük… Uram, Jézus – 
fohászkodtam –, bocsáss meg nekem, 
és segíts megbocsátanom neki.

Igyekeztem mosolyogni, [és] küsz-
ködtem, hogy kezet nyújtsak. De kép-
telen voltam rá. Semmit nem éreztem, 
a melegségnek vagy a jószívűségnek 

még a legapróbb szikráját sem. Így 
ismét egy néma imát leheltem. Jézus, 
képtelen vagyok megbocsátani neki. 
Add hát nekem a Te megbocsátásodat.

Amint megfogtam a kezét, a legel-
képesztőbb dolog történt. A vállamból 
a karomon és a kezemen át úgy tűnt, 
valamiféle energia áradt ki belőlem 
az illető felé, miközben a szívemben 
olyan szeretet ébredt ezen idegen 
iránt, ami teljesen erőt vett rajtam.

Így aztán felismertem, hogy a világ 
gyógyulása éppen úgy nem a mi meg-
bocsátásunkon múlik, mint amennyire 
nem is a mi jóságunkon, hanem az 
Övén. Amikor azt mondja nekünk, 
hogy szeressük az ellenségeinket, 
akkor ezzel a paranccsal együtt magát 
a szeretetet is megadja nekünk.” 1

Corrie ten Boom meggyógyult.
Thomas S. Monson elnök azt 

mondta: „Van egy élet, amely 
megtartja azokat, akiket gondok 

gyötörnek, vagy akiket bánat és 
gyász keserít – mégpedig az Úr 
Jézus Krisztus élete” 2.

Ha tisztátalannak, megvetettnek, 
boldogtalannak, érdemtelennek vagy 
betegnek érzitek magatokat, emlé-
kezzetek: „az élet minden igazságta-
lansága helyrehozható Jézus Krisztus 
engesztelése által” 3. Legyen hitetek és 
türelmetek a Szabadító időzítésében és 
számotokra rendelt céljában. „Ne félj, 
csak higyj” (Márk 5:36).

Legyünk bizonyosak afelől, hogy a 
Szabadító még mindig igyekszik hely-
reállítani a lelkünket és meggyógyítani 
szívünket. Az ajtónál áll és kopogtat. 
Válaszoljunk azzal, hogy ismét elkez-
dünk imádkozni, bűnbánatot tartani, 
megbocsátani és elfelejteni. Szeressük 
Istent, és szolgáljuk a felebarátainkat, 
álljunk szent helyeken, tisztává tett 
életünkkel. A beteg férfi Bethesda 
tavánál, a leprás a Jeruzsálembe vivő 
út mentén és Corrie ten Boom is mind 
éppé lettek. „Akarsz-é meggyógyulni?” 
Kelj fel, és járj! Az Ő kegyelme ele-
gendő (lásd 2 Korinthusbeliek 12:9), 
így nem jártok egyedül.

Én megtudtam, hogy Isten él. 
Tudom, hogy mi az Ő gyermekei 
vagyunk, és hogy Ő annak szeret 
bennünket, akik vagyunk és akikké 
válhatunk. Tudom, hogy elküldte a 
Fiát a világra, hogy engesztelő áldozat 
legyen az egész emberiség számára, 
és hogy akik befogadják az Ő evan-
géliumát és követik Őt, azok éppé és 
egészségessé válnak – „az ő idejé-
ben…, és az ő módján, és az ő akarata 
szerint” (T&Sz 88:68), gyengéd irgalma 
által. Ez az én tanúságom nektek, 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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kráterről, mely olyan mély, hogy senki 
nem jelentheti ki teljes felelősséggel, 
hogy biztosan elmúlna, ha az áldoza-
tok kihúznák magukat és pozitívan 
gondolkodnának – habár én erőtel-
jesen pártolom a kihúzott hátat és a 
pozitív gondolkodást!

Nem. Az elmének és a léleknek 
e sötét éjjele több mint egyszerű 
elkeseredés. Láttam egy abszolút 
angyali természetű férfinél is megje-
lenni, amikor elhunyt az, aki 50 éven 
át volt a szeretett házastársa. Láttam 
újdonsült anyáknál is azt, amit eufé-
misztikusan néha úgy is neveznek, 
hogy „babadepi”. Láttam, amint lecsap 
szorongó diákokra, veterán katonákra 
és felnőtt gyermekeik jólétéért aggódó 
nagymamákra.

És láttam a családjukról gondos-
kodni próbáló fiatal apáknál is. Ezt 
egyszer saját magamon is elborzadva 
tapasztaltam. Volt egy alkalom a há-
zasságunk során – amikor a pénzü-
gyi félelmek találkoztak a letaglózó 
kimerültséggel –, hogy egy teljesség-
gel váratlan, de egyben nagyon is 
valóságos pszichikai csapás ért. Isten 
irgalma és családom szeretete segít-
ségével tovább tevékenykedtem és 
dolgoztam, de ennyi év után is mélyen 
együtt érzek azokkal, akiket ennél is 
krónikusabban vagy mélyebben nyo-
maszt az ilyen gyászos homály. Persze 
mindannyian bátorságot merítünk 
azoktól, akik Joseph prófétával szólva 
„kutat[ták] a legsötétebb szakadéko[t] 
és [eltöprengtek rajta]” 3, és kitartottak, 
amíg keresztüljutottak; nem utolsó-
sorban említve Abraham Lincolnt, 
Winston Churchillt, valamint George 
Albert Smith eldert. Ez utóbbi ember 
az adományozási korszakunk egyik 
leggyengédebb és legkrisztusibb fér-
fija, aki több évig küzdött a visszatérő 
depresszió ellen, mielőtt Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza általános szeretetnek örvendő 

kaptunk egy Szabadítóra, egy Megvál-
tóra, aki a Benne gyakorolt hitünk ré-
vén diadalmasan emel majd minket e 
próbák és megpróbáltatások fölé, még 
ha ennek ára felfoghatatlanul nagy is 
lesz, mind az Őt elküldő Atya, mind az 
elküldött Fiú számára. Csak e mennyei 
szeretet méltányolása az, ami a saját, 
kisebb mértékű szenvedéseinket 
először elviselhetővé, majd érthetővé, 
végül pedig megváltóvá teszi.

Hadd tegyem most félre az előbb 
említett rendkívüli betegségeket, és 
hadd összpontosítsak most a súlyos 
depresszív zavarra, közkeletű nevén a 
„depresszióra”. Amikor erről beszélek, 
akkor nem egy-egy rosszul sikerült 
napról, adóbevallási határidőkről, 
vagy olyan egyéb elkeserítő pillana-
tokról beszélek, melyekben mind-
annyiunknak része van. Időről időre 
mindenki szorong vagy lehangolt lesz. 
A Mormon könyve azt mondja, hogy 
Ammon és fivérei igencsak elcsügged-
tek egy nagyon nehéz időszakban,2 
és ez mindannyiunkkal megtörténhet. 
De ma valami komolyabbról beszé-
lek: egy olyan súlyos csapásról, amely 
jelentősen korlátozza egy ember azon 
képességét, hogy teljes értékűen 
működjön; az elmében képződött 

Jeffrey R. Holland elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Péter apostol azt írta, hogy Jézus 
Krisztus tanítványai legyenek „ro-
konérzelműek”.1 Ebben a szellem-

ben szeretnék szólni azokhoz, akik a 
mentális betegségek vagy érzelmi za-
varok valamely formájától szenvednek, 
legyenek bár ezek a csapások eny-
hék vagy súlyosak, átmenetiek vagy 
élethosszig tartók. Érzékeljük ezen 
téma összetettségét, amikor azt halljuk, 
hogy a szakemberek neurózisról és 
pszichózisról, genetikai hajlamokról és 
kromoszóma hiányról, bipolaritásról, 
paranoiáról és skizofréniáról beszél-
nek. Bármennyire zavarba ejtő legyen 
is mindez, ezek a csapások a halandó 
élet valóságához tartoznak, és éppen 
annyira nem szégyellnivaló beismerni 
őket, mint a magas vérnyomás vagy 
egy hirtelen megjelenő rosszindulatú 
daganat elleni küzdelmet.

Miközben valamiféle békességet 
és megértést keresünk ezekben a 
nehéz ügyekben, alapvető fontosságú 
emlékeznünk arra, hogy – saját dön-
tésünknek megfelelően – egy bukott 
világban élünk, ahol a mennyei célok 
érdekében újra és újra próbára tétetik 
az isteniség elérését célzó törekvé-
sünk. Legnagyszerűbb biztosítékunk 
Isten tervében az, hogy ígéretet 

Mint az elroshadt 
edény
Mi a legjobb, amit tehettek, amikor szeretteitek mentális 
vagy érzelmi kihívásokkal szembesülnek?
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nyolcadik prófétájává és elnökévé vált.
Mi tehát a legjobb lépés, ha mentális 

vagy érzelmi zavarok támadnak meg 
titeket vagy szeretteiteket? Mindenek-
előtt ne veszítsétek el hiteteket Mennyei 
Atyátokban, aki jobban szeret titeket, 
mint ahogy azt fel tudjátok fogni. Amint 
azt Monson elnök oly megindítóan 
mondta múlt szombaton este a segí-
tőegyleti nővéreknek: „Ez a szeretet 
soha nem változik. [...] Ott van, amikor 
szomorúak vagy boldogak, csüggedtek 
vagy reményteljesek vagytok. Akár úgy 
érzitek, hogy megérdemlitek, akár nem, 
Isten szeretete mindig rendelkezése-
tekre áll. Egyszerűen mindig ott van.” 4 
Soha, de soha ne kételkedjetek ebben, 
és soha ne keményítsétek meg a szíve-
teket. Hithűen gyakoroljátok az áhítat 
kipróbált formáit, melyek elhozzák 
az Úr Lelkét az életetekbe. Kérjétek ki 
azoknak a tanácsát, akik lelki jólétetek 
kulcsait birtokolják. Kérjetek papsági 
áldásokat és becsüljétek meg azok ha-
talmát. Vegyetek hetente az úrvacsorá-
ból, és szorosan kapaszkodjatok Jézus 
Krisztus engesztelésének tökéletesítő 
ígéreteibe. Higgyetek a csodákban! 
Oly sokat láttam megtörténni, amikor 
minden más arra utalt, hogy elveszett 
a remény. A remény soha nem vész 
el. Ha ezek a csodák nem érkeznek 
gyorsan, maradéktalanul vagy látszólag 
egyáltalán, emlékezzetek a Szabadító 
saját gyötrelmes példájára: ha nem 
múlik el a keserű pohár, akkor idd ki és 
légy erős, bízva az eljövendő boldo-
gabb napokban.5

Azért, hogy lehetőség szerint mege-
lőzhessétek a betegséget, figyeljétek a 
stressz tüneteit magatokon és azokon, 
akiken esetleg segíthettek. Hasonlóan, 
mint az autótok esetében, figyelmez-
zetek az emelkedő hőmérsékletekre, 
túlzott sebességre, vagy alacsony 
üzemanyagszintre. Amikor „kime-
rüléses depresszió” fenyeget, tegyé-
tek meg a szükséges kiigazításokat. 

A kimerültség mindannyiunk gyakori 
ellensége, tehát lassítsatok, hűtsétek le 
magatokat, töltődjetek fel és tankol-
jatok! Az orvosok azt ígérik nekünk, 
hogy ha nem fordítunk időt arra, hogy 
egészségesek legyünk, akkor később 
egészen biztosan időt fogunk fordítani 
arra, hogy betegek legyünk.

Ha továbbra is legyengítenek a 
dolgok, kérjétek ki olyan elismert 
emberek véleményét, akik hivatalos 
képzéssel, szakértelemmel és helyes 
értékekkel rendelkeznek. Legyetek 
őszinték velük a kórtörténetetekkel 
és a küszködésetekkel kapcsolatban. 
Imádságosan és felelősségteljesen fon-
toljátok meg a tanácsaikat és az előírt 
megoldásaikat. Ha vakbélgyulladáso-
tok lenne, Isten elvárná tőletek, hogy 
papsági áldást kérjetek és az elérhető 
legjobb orvosi kezelést vegyétek 
igénybe. Így van ez az érzelmi zavarok 
esetén is. Mennyei Atyánk elvárja 
tőlünk, hogy vegyük igénybe az összes 
csodálatos ajándékot, amelyet ebben a 
dicsőséges adományozási korszakban 
biztosított.

Akár ti vagytok az érintettek, akár 
egy ilyen ember gondviselői vagytok, 
próbáljátok meg elkerülni, hogy a fel-
adatotok nagysága maga alá temessen 
benneteket. Ne gondoljátok, hogy min-
dent meg tudtok javítani, de javítsátok 
meg azt, amit tudtok. Ha azok csak kis 
győzelmek is, legyetek értük hálásak, 
és legyetek türelmesek. A szentírások-
ban az Úr több tucatnyi alkalommal 
parancsolja azt valakinek, hogy „csil-
lapodj” vagy „légy nyugodt” – és várj.6 
Bizonyos dolgok türelmes elviselése 
része halandó oktatásunknak.

Ti gondviselők pedig, azon elkö-
telezett erőfeszítéseitek során, hogy 
segítsetek valakinek az egészségén, ne 
romboljátok le a sajátotokat. Legyetek 
bölcsek minden dologban. Ne fussatok 
gyorsabban, mint ahogy azt erőtök 
engedi.7 Bármiről vagytok is képe-
sek vagy képtelenek gondoskodni, 
felajánl hatjátok az imáitokat és a „szín-
leletlen szeretet[eteket]”8. „A szeretet 
hosszútűrő, kegyes; …[m]indent elfe-
dez, …mindent remél, mindent eltűr.  
A szeretet soha el nem fogy.” 9
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Emlékezzünk arra is, hogy minden 
betegség és nehéz kihívás mellett még 
mindig sok dolog van az életben, ami 
reménnyel és hálával tölthet el. Végtele-
nül többek vagyunk, mint a korlátaink 
és a küszködéseink! Stephanie Clark 
Nielson és a családja már több mint 
30 éve a barátaink. 2008 augusztus 
16-án Stephanie-t és a férjét Christiant 
repülőgép-szerencsétlenség érte. A ba-
leset és az azt követő tűz olyan súlyo-
san eltorzította Stephanie külsejét, hogy 
a kórházba érkező családtagjai csak 
lábujjának lakkozott körmei alapján 
tudták azonosítani. Szinte semmi esély 
nem volt rá, hogy életben maradjon. 
Három hónapnyi mesterséges altatás 
után végül magához tért, és meglátta a 
külsejét. Ezt követően jött a léleksebző, 
szörnyű depresszió. Négy, hétévesnél 
fiatalabb gyereke volt, és Stephanie 
nem akarta, hogy valaha is újra lássák 
őt. Úgy érezte, hogy jobb lenne nem 
élnie. „Azt gondoltam, könnyebb lenne 
– mondta nekem később Stephanie 
az irodámban –, ha egyszerűen csak 
elfeledkeznének rólam, és én csendben 
elillannék az életükből.”

Örökre szóló érdemeként azon-
ban, valamint a férje, családja, barátai 

és négy gyönyörű gyermeke (vala-
mint a másfél éve született ötödik 
gyermekük) imái révén, Stephanie 
visszaküzdötte magát az önpusztítás 
szakadékából, hogy az ország egyik 
legnépszerűbb „kismama bloggerévé” 
váljon, aki nyíltan kijelenti négymillió 
olvasójának, hogy az anyaság életének 
„isteni rendeltetése”, ahogyan az is az, 
hogy megbecsüljön minden napot, 
amely ezen a gyönyörű földön adatott 
számára.

Bármi legyen is küszködésetek 
természete, fivéreim és nőtestvéreim 
– mentális, érzelmi, fizikai vagy egyéb 
–, ne szavazzatok az élet értékes-
sége ellen azáltal, hogy véget vettek 
neki! Bízzatok Istenben! Tartsatok ki 
a szeretetében! Tudnotok kell, hogy 
egy nap a hajnal fényesen felhasad, 
és elűzi a halandóság összes árnyékát. 
Bár néha úgy érezhetjük magunkat 
(a Zsoltáríró szavaival szólva) „mint 
az elroshadt edény” 10, emlékeznünk 
kell arra, hogy az az edény az isteni 
fazekas kezében van. Az összetört 
csontokhoz és szívekhez hasonlóan, 
az összetört elmék is gyógyíthatók. 
Miközben Isten ezeken a javításokon 
munkálkodik, mindenki más azzal 

segíthet, ha irgalmas, ítélkezéstől men-
tes, és kedves lesz.

Bizonyságomat teszem a szent 
feltámadásról, az Úr Jézus Krisztus 
engesztelésében foglalt áldásoknak 
eme kimondhatatlan sarokkövéről! 
Pál apostollal szólva teszem bizony-
ságomat, hogy ami elvettetik romlan-
dóságban, egy napon feltámasztatik 
romolhatatlanságban, és ami elvette-
tik erőtelenségben, végül feltámasz-
tatik erőben.11 Tanúságomat teszem 
arról a napról, melyen szeretteink, 
akiknek ismertük a halandóságban 
viselt fogyatékosságait, megdicső-
ülve és nagyszerűen fognak előttünk 
állni, testük és elméjük lélegzetelál-
lító tökéletességében. Mily izgalmas 
pillanat lesz az! Nem is tudom, hogy 
annak fogunk-e jobban örülni, hogy 
mi magunk megtapasztalhattuk egy 
ilyen csoda megtörténtét, vagy annak, 
hogy ők teljességgel tökéletesek, és 
„végre már szabadok”12. Addig az 
óráig, amikor is Krisztus tökéletes 
ajándéka nyilvánvalóvá lesz mind-
annyiunk számára, éljünk hit által, 
kapaszkodjunk erősen a reménybe, 
és legyünk „rokonérzelműek” 13. Ezért 
imádkozom, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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Arra is megkért minket, hogy 
gyorsítsunk a tempónkon, és munkál-
kodjunk közösen az egyház, valamint 
Isten királysága felépítésén.

Idén júniusban Thomas S. Monson 
elnök pontosan ugyanezt az üzene-
tet visszhangozta az egyház tagjai-
hoz szólva. Elnökünk ezt mondta: 
„Itt az idő, hogy az egyháztagok és 
a misszio náriusok összefogjanak és 
együtt dolgozzanak az Úr szőlőskertjé-
ben azért, hogy lelkeket hozhassanak 
az Úrhoz. Ő előkészítette számunkra 
azokat az eszközöket, amelyekkel 
sokféleképpen tudjuk megosztani 
az evangéliumot, és segíteni fog a 
munkánkban, ha hittel cselekedve 
igyekszünk elvégezni azt” (A szabadí-
tás munkájába vetett hit. [Különleges 
közvetítésen elhangzott beszéd, 2013. 
június 23.]; lds.org/broadcasts).

Testvéreim, hasznosnak bizonyul-
hat az, ha elgondolkozunk a próféták 
tanításain, Joseph Smith idejétől nap-
jainkig. Mindig is arra biztatták és arra 
szólították fel az egyház vezetőségét 
és tagjait, hogy buzgón munkálkodva 
vigyék el az evangélium visszaállításá-
nak üzenetét Mennyei Atyánk minden 
gyermekéhez, szerte a világon.

Üzenetem ma délután az, hogy az 
Úr igenis felgyorsítja a munkáját. Nap-
jainkban ez csak úgy végezhető el, ha 
az egyház minden egyes tagja szere-
tettel közeledve mások felé megosztja 
Jézus Krisztus visszaállított evangéli-
umának az igazságait. Partnerekként 
együtt kell dolgoznunk a jelenleg szol-
gáló 80 000 misszionáriusunkkal. Ezt a 
nagyszerű munkát, különös tekintettel 
a cöveki és egyházközségi tanácsok 
vezetőinek feladataira, világosan felvá-
zolja az LDS.org honlap A szabadítás 
munkájának meggyorsítása című része.

Felméréseinkből tudjuk, hogy a 
legtöbb tevékeny egyháztag szeretné, 
ha az evangélium áldásai részét képez-
nék azok életének, akiket szeretnek 

1974-ben Spencer W. Kimball 
elnök azt mondta: „A misszionáriusi 
munkának talán az a legfőbb indoka, 
hogy a világnak lehetősége legyen 
hallani és elfogadni az evangéliumot. 
A szentírások bővelkednek az evangé-
lium tanítására vonatkozó parancsola-
tokban, ígéretekben, elhívásokban és 
jutalmakban. Szándékosan használtam 
a parancsolat kifejezést, mert olyan 
rendíthetetlen utasításnak látom, mely 
elől sem egyénekként, sem együtte-
sen nem tudunk megszökni” (“When 
the World Will Be Converted,” Ensign, 
Oct. 1974, 4).

Ugyanazon év júliusában Ballard 
nőtestvérrel és gyermekeinkkel felke-
rekedtünk, hogy a Kanadai Toronto 
Misszió felett elnököljünk. Kimball 
elnök szavai csengtek a fülemben, 
különösen az, amikor azt kérdezte: 
„Fivéreim, azon tűnődöm, vajon meg-
teszünk-e minden tőlünk telhetőt. 
Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan 
az egész világ tanításához hozzáál-
lunk? Immár 144 éve végzünk térítő 
munkát. Felkészültünk-e arra, hogy 
megnyújtsuk a lépteinket? Hogy ki-
szélesítsük a látószögünket?” (Ensign, 
Oct. 1974, 5).

M. Russell Ballard elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Ballard nőtestvérrel nemrég tértünk 
haza egy olyan küldetésről, mely-
nek során öt európai országban 

jártunk. Részünk volt abban a kiváltság-
ban, hogy találkozhattunk sok misszio-
náriusunkkal – talán pont a ti fiaitok és 
leányaitok közül néhánnyal. Thomas 
S. Monson elnök bejelentése óta, mely 
szerint csökkent a korhatár a fiatal 
férfiak és a fiatal nők szolgálata vonat-
kozásában, több mint 3 000 misszio-
náriussal volt szerencsém találkozni. 
Krisztus világossága ragyog az arcukon, 
és alig várják, hogy előre mozdíthassák 
a munkát – hogy tanítsanak, keresztel-
jenek, tevékennyé tegyenek, és hogy 
erősítsék és építsék Isten királyságát. 
Azonban aki találkozik velük, hamar 
felismeri, hogy egyedül nem tudják 
elvégezni ezt a munkát. Ma az egyház 
minden tagjához szeretnék szólni, mert 
egyre égetőbbé válik az, hogy mind-
annyian személyesen részt vegyünk az 
evangélium megosztásában.

Joseph Smith próféta sokszor 
idézett kijelentése szerint: „Mindazok 
után, ami elhangzott, a legnagyszerűbb 
és legfontosabb munka az evangélium 
prédikálása” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith [2007]. 345.).

Helyezzétek 
bizalmatokat az Úrba!
Tegyetek meg minden tőletek telhetőt azért, hogy  
megosszátok Jézus Krisztus evangéliuma  
visszaállításának nagyszerű üzenetét.
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– köztük azok életének is, akikkel 
még soha nem találkoztak. De azt is 
tudjuk, hogy sok egyháztag alapve-
tően két okból vonakodik a misszio-
náriusi munkától és az evangélium 
megosztásától.

• Az első a félelem. Sok egyháztag 
még csak nem is imádkozik az 
evangélium megosztásának lehető-
ségéért, mert attól tart, hogy olyan 
valami megtételére kap isteni sugal-
mazást, amire szerinte nem képes.

• A második ok a misszionáriusi 
munka mibenlétének félreértése.

Tudjuk, hogy amikor valaki feláll, 
hogy beszédet mondjon az úrvacso-
rai gyűlésen, és azt mondja, hogy 
„ma a misszionáriusi munkáról fogok 
beszélni”, vagy ha akár Ballard elder 
feláll az általános konferencián és 
ugyanezt mondja, néhányan ennek 
hallatán talán így gondolkodtok: „Na 
ne, már megint? Ezt már hallottuk.”

Azt is tudjuk, hogy senki nem sze-
ret bűntudatot érezni. Talán azt hiszi-
tek, hogy irreális mindaz, amit kérünk 
tőletek a barátaitokra és szomszédai-
tokra vonatkozóan. Az Úr segítségével 
azonban engedjétek, hogy elosz-
lassam a bennetek, vagy bármelyik 
teljes idejű misszionáriusunkban lévő 
félelmet az evangélium megosztásával 
kapcsolatban.

Határozzátok el, hogy megteszitek 
azt, amire Jézus Krisztus kért minket. 
A Szabadító azt mondta:

„Kérjetek és adatik néktek; keresse-
tek és találtok; zörgessetek és meg-
nyittatik néktek.

Mert a ki kér, mind kap; és a ki ke-
res, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Avagy ki az az ember közületek, a 
ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ 
ád néki?

És ha halat kér, vajjon kígyót ad-e 
néki?

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok 
a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ád a ti mennyei 
Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek 
tőle?!” (Máté 7:7–11).

Testvéreim, a félelmet felváltja a hit 
és a magabiztosság, ha az egyházta-
gok és a teljes idejű misszionáriusok 
letérdelnek és imában arra kérik az 
Urat, hogy áldja meg őket misszio-
náriusi lehetőségekkel. Ezt követően 
meg kell mutatnunk a hitünket és 
lehetőséget kell keresünk arra, hogy 
Atyánk gyermekei elé tárjuk Jézus 
Krisztus evangéliumát, és bizonyos, 
hogy adódnak majd ilyen lehetőségek. 
E lehetőségeket soha nem kell erőlte-
tetten vagy mesterségesen előidézni. 
A testvéreink iránt érzett szeretetünk 
természetes eredményeként, maguktól 
jönnek majd. Csak legyetek derűlá-
tók, és akikkel beszéltek, azok érezni 

fogják a szereteteteket. Ezt az érzést 
soha nem fogják elfelejteni, még ha 
nincs is itt az ideje számukra az evan-
gélium befogadásának. A körülmé-
nyeik alakulásával ez idővel még úgyis 
változhat.

Ha az Úr munkáját végezve minden 
tőlünk telhetőt megteszünk, akkor le-
hetetlen kudarcot vallanunk. Az evan-
gélium megosztása a mi feladatunk, 
míg a kimenetele az egyéni önrendel-
kezés gyakorlásának eredménye.

Helyezzétek bizalmatokat az Úrba! 
Ő a Jó Pásztor. Ismeri nyáját, és a 
nyája ismeri az Ő hangját. És ma a Jó 
Pásztor hangja a ti hangotok és az én 
hangom. Ha mi nem veszünk részt eb-
ben, akkor sokak mellett elhaladunk, 
akik meghallgatnák a visszaállítás üze-
netét. Egyszerűen fogalmazva: hit és 
cselekedet kérdése ez a mi részünkről. 
Az alapelvek viszonylag egyszerűek – 
imádkozzatok egyénileg és a családo-
tokban misszionáriusi lehetőségekért. 
Az Úr azt mondta a Tan és a szövetsé-
gekben, hogy sokan csak azért vannak 
távol az igazságtól, „mert nem tudják, 
hol találjanak rá” (T&Sz 123:12).

Nem kell társaságkedvelő szemé-
lyiségnek, ékesszóló vagy meggyőző 
tanárnak lennetek. Ha szeretet és 
remény lakozik bennetek, akkor az Úr 
ezt ígéri: „…emeljétek fel hangotokat 
ehhez a néphez [és] mondjátok el a 
gondolatokat, amelyeket a szívetekbe 
helyezek, és nem szégyenültök meg 
az emberek előtt;

Mert …az adott pillanatban meg-
adatik nektek, hogy mit mondjatok” 
(T&Sz 100:5–6).

A Prédikáljátok evangéliumomat! 
mindannyiunkat emlékeztet rá, hogy 
„semmi nem történik a misszionáriusi 
munkában, amíg nem találsz valakit, 
akit taníthatsz. Mindennap beszélj 
annyi emberrel, amennyivel csak 
tudsz! Az természetes lehet, hogy 
némileg félénk vagy az emberekkel 
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beszélgetni, de imádkozhatsz a hitért 
és erőért, hogy bátrabban ki merd 
nyitni a szádat, és hirdethesd a vissza-
állított evangéliumot” ([2005], 167.). Ha 
ti, teljes idejű misszionáriusok, többet 
szeretnétek tanítani, akkor nap mint 
nap több emberrel kell beszélgetne-
tek. Az Úr mindig is ezért küldte szét 
a misszionáriusait.

Az Úr ismer minket. Tudja, hogy 
vannak kihívásaink. Tudatában vagyok 
annak, hogy néhányan közületek 
nagyon is leterheltnek érzitek magato-
kat, de remélem, hogy senki nem érzi 
közületek úgy, hogy az evangélium 
természetes, derűs megosztása valaha 
is terhes lehet. Inkább kiváltságról van 
szó! Nincs az életben nagyobb öröm 
annál, amikor buzgón részt veszünk 
az Úr szolgálatában.

A titok nyitja az, hogy Istentől 
érkezzen a sugalmazás, hogy Tőle 
kérjetek útmutatást, majd menjetek és 
tegyétek meg, amire a Lélek késztet. 
Ha az egyháztagok úgy tekintenek a 
szabadítás munkájára, mint ami kizá-
rólag az ő feladatuk, akkor az félelmet 
kelthet bennük. Ha az Úr követésére 
szólító felhívásként tekintenek rá, 
melynek során Őhozzá hoznak lelke-
ket, hogy a teljes idejű elderek és nő-
vérek tanítsák őket, akkor az inspirál, 
élénkít és felemel.

Nem azt kérjük, hogy mindenki 
mindent tegyen meg. Mindössze arra 
kérünk minden egyháztagot, hogy 
imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha 
minden egyháztag, legyen bár fiatal 
vagy idős, csak „egyvalaki” felé ki-
nyújtja a kezét mostantól karácsonyig, 
akkor milliók érzik majd az Úr Jézus 
Krisztus szeretetét. És mily csodálatos 
ajándék lenne ez a Szabadítónak!

Hat héttel ezelőtt levelet kaptam 
egy nagyon sikeres egyháztag misszio-
nárius családtól, a floridai Munnséktól. 
Azt írták:

„Kedves Ballard elder, 30 perccel a 

szabadítás munkájának meggyorsításá-
ról szóló világméretű közvetítés után 
megtartottuk a családi misszionáriusi 
tanácsgyűlésünket. Nagy örömmel 
tapasztaltuk, hogy kamasz unokáink is 
részt akarnak venni ebben. Örömmel 
jelentjük, hogy a tanácsgyűlésünk óta 
200 százalékkal bővítettük a családunk 
által tanítottak körét.

Unokáink közül néhányan elhoz-
ták barátaikat az egyházi gyűlésekre, 
voltak olyan úrvacsorai gyűlések, 
melyekre kevésbé tevékeny barátaink 
is elkísértek minket, és néhány új is-
merősünk elkötelezte magát a misszio-
náriusi beszélgetések mellett. Az 
egyik kevésbé tevékeny nőtestvérünk 
nemcsak visszatért az egyházba, de új 
érdeklődőket is hozott magával.

Senki nem mondott még nemet a 
misszionáriusi beszélgetések meghall-
gatására. Mily izgalmas napjainkban 

egyháztagnak lenni!” (személyes leve-
lezés, 2013. aug. 15.).

Tegyétek meg, amire a Lélek kész-
tet! Fohászkodjatok buzgó imában az 
Úrhoz! Tegyetek meg minden tőletek 
telhetőt azért, hogy megosszátok Jézus 
Krisztus evangéliuma visszaállításának 
nagyszerű üzenetét.

Egy másik sikeres egyháztag 
misszio náriustól, Clayton Christensentől 
is idézek: „Amikor csak képletesen ké-
zen fogtok valakit, és elé tárjátok Jézus 
Krisztus evangéliumát, mindig érezni 
fogjátok, a Szabadító mily nagyon 
szeret benneteket és azt, akinek a kezét 
megfogtátok” (The Power of Everyday 
Missionaries: The What and How of 
Sharing the Gospel [2013], 1).

Isten áldjon benneteket, testvé-
reim, hogy ráleljetek arra a hatalmas 
örömre, mely a hitetek általi csodák 
megtapasztalásából ered. Amint arra 
Moróni 7. fejezete tanít minket:

„Krisztus ezt mondta: Ha hisztek 
énbennem, hatalmatokban lesz mind-
azt megtenni, amit én jónak látok. […]

…mert hit által történnek a csodák, 
és hit által van az is, hogy angyalok 
jelennek meg és szolgálnak az embe-
reknek; jaj tehát az emberek gyerme-
keinek, ha megszűntek ezek a dolgok 
mert ez hitetlenség miatt következik 
be, és minden hiábavaló” (Moróni 
7:33, 37).

Saját tapasztalatból bizonyságot 
tehetek nektek arról, hogy az Úr meg 
fogja hallgatni az imáitokat, és most 
is, valamint majd éveken át számos 
lehetőségetek nyílik arra, hogy a 
Mennyei Atya becses gyermekeivel 
megosszátok Jézus Krisztus evangéliu-
mát. Monson elnök, mi odafigyeltünk. 
Mindannyian keresni fogjuk azt az 
egyvalakit. Azért imádkozom, hogy 
mindannyian megtapasztalhassuk a 
misszionáriusi szolgálatból fakadó 
örömöt, az Úr Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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L. Tom Perry elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

milyen jól megtanultuk a Hittételeket. 
Akármelyik számát említette, mi rög-
tön fel tudtuk neki mondani. Azután 
elmondta, hogy a Hittételek memori-
zálása csupán egy rakás szó megjegy-
zését jelentené, ha nem értenénk a 
bennük található tanokat és tantétele-
ket. Arra biztatott bennünket, hogy ta-
nulmányozzuk az egyes hittételekben 
tanított evangéliumi tant. Elmagyarázta 
nekünk, hogy a Hittételekben talál-
ható tan részekre tagolható.

I. Az Istenség, és Krisztus alapvető tana
Az első hittételből megtudhatjuk, 

hogy az Istenség három személyből 
áll, akik a következők: Isten, az Atya; 
Jézus a Krisztus; és a Szentlélek.

A második hittétel arról tanít 
bennünket, hogy felelősek vagyunk 
a saját cselekedeteinkért a földön.

A harmadik a Szabadító azon 
küldetésére világít rá, hogy megszaba-
dítsa Mennyei Atyánk gyermekeit.

A negyedik az alapvető tantételek 
és szertartások fontosságáról tanít.

A tanítónk szavainak ereje mindig 
a sugalmazás forrásaként szolgált szá-
momra, mivel nagy hangsúlyt fektetett 
az evangélium tanulmányozására. 
A szentírások az igazság egy olyan 
mércéjét adják számunkra, amely 
által megítélhetjük a kapott tudásról, 
hogy az igaz vagy hamis. Az igaz tan 
Istentől származik, aki minden igazság 
forrása és alapja. Az igaz tan tanításai 
és fogalmai Urunk és Szabadítónk 
evangéliumában találhatók. A hamis 
tanítások Sátántól, minden hazugság 
atyjától származnak. Az ő vágya az, 
hogy megrontsa, megváltoztassa és 
elferdítse a kinyilatkoztatott igazságo-
kat. Meg akar bennünket téveszteni, 
hogy majd néhányan eltévedjünk a 
mennyei otthonunkba visszavezető 
utazásunk során.

A szentírások megtanítják ne-
künk, hogyan kerüljük el a hamis 

Amikor megkaptam a feladatot, 
hogy az általános konferencia 
papsági ülésén beszéljek, azon-

nal egy csodálatos elemis tanárnőm 
jutott eszembe. Leghőbb vágya az 
volt, hogy felkészítsen bennünket arra, 
hogy érdemesek legyünk a papság 
elnyerésére. Szigorúan átvette velünk 
az Elemiből való továbbmenetel ak-
kori követelményeit, vagyis a Tizenkét 
Apostol Kvóruma tagjai nevének, vala-
mint a Hittételeknek a memorizálását. 
Megígérte továbbá, hogy ha mind-
annyian fel tudjuk mondani a tizen-
három hittételt, akkor kiválaszthatunk 
egy helyet, ahová menni szeretnénk  
az utolsó elemis óránkon.

Egy különleges, kedvenc kirándu-
lóhelyünk mellett döntöttünk, mely az 
észak-utahi Logan-kanyon bejáratánál 
lévő első duzzasztógát feletti sziklás 
domb volt. E sziklaszirtek között volt 
egy kis sík terület, egy természet által 
formált tűzrakóhellyel, ahol virslit és 
pillecukrot lehetett sütögetni. A hely 

kiválasztásánál azonban nem voltunk 
tekintettel a tanítónőnkre, aki már 
idősödött, és nem volt kifejezetten az 
a sportos alkat. Ha megfontoltabban 
döntöttünk volna, akkor biztosan 
eszünkbe jut, hogy neki nehezére fog 
esni a túra. A szava viszont kötelezte, 
és sportszerűen követett bennünket.

Először a kisebbik dombra kapasz-
kodtunk fel. Akkoriban még nem vol-
tak ott elektromos vezetékek, hogy ezt 
megakadályozzák. Egy kis segítséggel 
a tanítónknak is sikerült feljutnia. 
Amint felértünk a tetejére, egy sziklás 
hegygerincre ereszkedtünk le, melyet 
csak „teknőspáncélnak” hívtunk.

Miután megérkeztünk, a taní-
tónknak kellett néhány perc, hogy 
kifújja magát. Mire készen álltunk, 
hogy leüljünk és együnk, addigra ő is 
eléggé kipihente magát ahhoz, hogy 
megtanítsa nekünk az utolsó leckét. 
Elmondta, hogy mennyire szeretett ta-
nítani bennünket az Elemiben az eltelt 
két évben. Megdicsért minket, hogy 
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A Hittételekben 
található tanok 
és tantételek
Minden egyes hittétel egyedileg járul hozzá ahhoz, 
hogy teljesebben értsük Jézus Krisztus evangéliumát.
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tanításokat. Pál Timótheushoz írt 
levelében például a következőket 
olvashatjuk:

„A teljes írás Istentől ihletett és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre,

Hogy tökéletes legyen az Isten em-
bere, minden jó cselekedetre felkészí-
tett” (2 Timótheus 3:16–17).

Ez a tan olyan az egyház számára, 
mint mobiltelefonnak az akkumulá-
tor. Ha kiveszed az akkumulátort a 
telefonból, akkor a telefon használ-
hatatlanná válik. Egy olyan egyház, 
ahol már nem tanítják az igaz tant, 
hasonlóan hasztalan. Nem tud többé 
visszavezetni Mennyei Atyánkhoz és 
az örökkévaló otthonunkba.

II. A papság szervezete és rendje
Miután elkezdjük megérteni 

Krisztus alapvető tanát, az ötödik és a 
hatodik hittétel a papság szervezetéről 
és rendjéről tanít bennünket. Joseph 
Smith az Úr irányítása alatt, papsági 
felhatalmazással – azaz Isten hatalma 
által – megszervezte az egyházat. 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza ugyanaz a szervezet, 
amelyet Krisztus megszervezett, ami-
kor a földön volt.

Mily csodálatos nap volt az Joseph 
Smith és Oliver Cowdery számára 
1829 májusában, amikor elmentek az 

erdőbe, hogy imádkozzanak a bűnök 
bocsánatára való keresztség tanáról, 
melyről a Mormon könyve fordítása 
során olvastak. Az 1800-as évek elején 
a különböző egyházak sokfélét taní-
tottak a kereszteléssel kapcsolatban, 
Joseph és Oliver azonban tudta, hogy 
nem lehet mindegyik igaz. Többet sze-
rettek volna tudni a keresztelés megfe-
lelő módjáról, és arról, hogy kinek van 
felhatalmazása annak elvégzésére.

Könyörgésükre adott válaszként 
az Úr Keresztelő János személyében 
hírnököt küldött számukra. Ő azután 
a fejükre tette a kezét, és a következő 
szavakkal rájuk ruházta a keresztelés 
elvégzésére szóló felhatalmazást: „Szol-
gatársaim, a Messiás nevében rátok 
ruházom Áron papságát” (T&Sz 13:1).

A világtörténelem mily csodálatos 
napja volt ez! A papság visszaállíttatott 
a földre.

Amikor elnyerjük a papságot, 
felhatalmazást kapunk arra, hogy Isten 
nevében cselekedjünk, és hogy elöl 
járjunk igazságban és igazlelkűségben. 
Ez a felhatalmazás az igazlelkű hata-
lom létfontosságú forrása, mely Isten 
gyermekeinek hasznára adatott itt a 
földön, és mely a fátyol után is kitart. 
Jézus Krisztus Egyházának megszerve-
zése előtt szükséges volt, hogy a pap-
ság is vissza legyen állítva. Az ötödik 
és a hatodik hittételből ezt az alapvető 
leckét tanulhatjuk meg.

III. Örökkévaló források a 
halandó utazás során

A következő három hittétel – a he-
tedik, nyolcadik, és kilencedik – azo-
kat a rendelkezésünkre álló forrásokat 
sorolja fel, melyek halandó utazásunk 
során állnak rendelkezésünkre. Lelki 
ajándékokat kapunk, hogy azok ve-
zéreljenek minket az Úr tanításainak 
követésében, és megvédjenek ben-
nünket a gonosztól. A szentírások egy 
másik útmutatásként szolgálnak – ha 
figyelmesen olvassuk Isten szavát, Ő 
felfedi az örök élethez visszavezető 
ösvényünket.

A kilencedik hittétel arról tanít 
bennünket, hogy Isten már kinyi-
latkoztatott, most is kinyilatkoztat 
és a jövőben is ki fog nyilatkoztatni 
számtalan nagyszerű és fontos igazsá-
got az Ő prófétáinak, látnokainak és 
kinyilatkoztatóinak. Megtudjuk, hogy 
azon túl, hogy hallgatunk a Lélek halk, 
szelíd hangjára és olvassuk a szent-
írásokat, az iránymutatás egy másik 
forrását az egyházi vezetőink alkot-
ják, akiket kiválasztottak, elhívtak és 
elválasztottak, hogy az általuk tanított 
leckék által megáldják az életünket.

IV. Egyháztag misszionáriusok
A tizedik, tizenegyedik és tizenket-

tedik hittétel arról tanít bennünket, 
hogy miként végezzük a misszio-
náriusi munkát, és osszuk meg az 
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evangéliumot a világ számos nemzete 
és különböző törvényei közepette. 
Megtudjuk, hogy Izráel összegyűj-
tése a Szabadítónk második eljöve-
telére való felkészülésként történik. 
Megtanuljuk, hogy a férfiak és nők 
önrendelkezők, és saját lelkiismeretük 
szerint fogadhatják vagy utasíthatják 
el Isten szavát. Végül pedig megtud-
juk, hogy miközben Jézus Krisztus 
evangéliumát a világ minden szeg-
letében terjesztjük, tiszteletben kell 
tartanunk minden nemzet kormányát, 
ahová eljutunk. Valóban hiszünk a 
minden ország törvénye iránti enge-
delmességben, annak tiszteletében és 
támogatásában.

V. Jellemvonások, melyekre törekszünk
A tizenharmadik hittétel különleges 

módon világít rá arra, hogy miként 
kell élnünk az életünk, és viselked-
nünk mások előtt. Ez áll benne: 
„Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, 
igaznak, erkölcsösnek, jóakaratúnak, 
erényesnek kell lennünk, és minden 
emberrel jót kell cselekednünk; tulaj-
donképpen mondhatnánk, hogy Pál 

intését követjük – Mindent hiszünk, 
mindent remélünk, sok mindent 
elviseltünk már, és reméljük, hogy 
mindent el tudunk majd viselni. Ha 
van bármi, ami erényes, szép, jónak 
mondott vagy dicséretre méltó, akkor 
törekszünk azokra a dolgokra.”

Mindannyiunknak törekedünk 
kell arra, hogy magunkévá tegyük 
ezeket a jellemvonásokat, és példát 
mutassunk róluk. A Hittételekben 
tanított igazságok ugyanúgy egymásra 
épülnek, mint ahogy egy mobiltelefon 
alkatrészei segítik egymás működé-
sét. Egy bonyolult beszállítói lánchoz 
hasonlóan, mely a mobiltelefon egyes 
darabjait biztosítja, a Hittételek a 
visszaállítás kulcsfontosságú tanaival 
látnak el bennünket. Minden egyes 
hittétel egyedileg járul hozzá ahhoz, 
hogy teljesebben értsük Jézus Krisztus 
evangéliumát.

Az elemis tanítóm elültette bennem 
azt az elhatározást, hogy tanulmányoz-
zam a királyság tanait. Megtanította 
nekem, hogy az ezekben az egyszerű 
hittételekben található mélyebb jelen-
tést kutassam. Megígérte nekem, hogy 

ha energiát fektetek e szent igazságok 
megtanulásába, akkor a megszerzett 
tudás jobbá teszi majd az életem, 
melyről bizonyságomat is teszem, 
hogy így lett.

A tanítómnak a Logan-kanyon 
hegyén tartott csodálatos leckéje után 
észrevettük, hogy a tervezettnél egy 
kicsivel tovább maradtuk. Közeledett 
az este, mi pedig rájöttünk, hogy van 
egy kis problémánk.

A tanítóm már az odajutással is 
küszködött, de a visszatérés komoly 
kihívás elé állított bennünket. Ez csak 
tovább rontotta a kiránduláshoz ter-
vezett már eleve rossz helyválasztást. 
A visszaút nekünk is nehéz volt, az ő 
életkorához képest pedig különösen.

Miközben próbáltuk felsegíteni őt 
a dombra, két rendőr jelent meg. Az 
Elemi elnöke küldte őket a keresé-
sünkre, mert attól tartott, hogy elté-
vedtünk. Az izgalmas este és a tanított 
lecke egy életre feledhetetlenné tette 
számomra ezt az élményt.

Fiatal férfiak, biztatlak benneteket 
arra, hogy éles elméteket használjá-
tok a Hittételek és az azokban rejlő 
tanok tanulmányozására és elsajátítá-
sára. Ezek az egyház legfontosabb és 
minden bizonnyal legvelősebb tanbéli 
kijelentései között foglalnak helyet. 
Ha útmutatóként használjátok őket, 
hogy irányítsanak benneteket Jézus 
Krisztus evangéliumának tanulmányo-
zásában, akkor majd úgy találjátok, 
felkészültetek arra, hogy bizonyságot 
tegyetek a visszaállított, igaz egyházról 
a világnak. Képesek lesztek egysze-
rűen, világosan és szívből kijelenteni 
az alapvető hitelveiteket, melyek Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyháza tagjaiként oly becsesek 
számotokra.

Én is bizonyságomat teszem nektek 
a tizenhárom hittétel igaz mivoltáról. 
Urunk és Szabadítónk, igen Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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zsellérek, hanem polgártársai a szen-
teknek és cselédei az Istennek.” 3

A jövevények szó az angol nyelvben 
a latin extraneus szóból ered, melynek 
jelentése „külső” vagy „kívülről való”. 
Általában egy olyan illetőt jelképez, 
aki valamilyen okból „kívülálló”, akár 
a származása, kultúrája, nézetei vagy 
vallása miatt. Jézus Krisztus tanítvá-
nyaiként, akik arra törekszenek, hogy 
világiasság nélkül éljenek a világban, 
néha mi is kívülállóknak érezzük 
magunkat. A legtöbb embernél job-
ban tudjuk azt, hogy bizonyos ajtók 
bezárulnak azok előtt, akiket másnak 
ítélnek meg.

A történelem során Isten népének 
mindig is megparancsolták, hogy 
törődjenek mindazokkal, akik jövevé-
nyek vagy másnak látszanak. Az ősi 
időkben egy jövevényt ugyanolyan 
vendéglátásban részesítettek, mint egy 
özvegyet vagy árvát. Hozzájuk hason-
lóan a jövevény is igen sebezhető volt, 
a túlélése pedig azok védelmén múlt, 
akik a helyi közösségből befogadták 

Az elhívásomból adódóan sok 
országban jártam, ahol látogatásaim 
során kiváltságomban állt számos 
gyűlésen elnökölni. Amikor a külön-
féle gyülekezetekre tekintek, gyakran 
látom, hogy az ott lévő egyháztagok 
számos különböző országot és kultú-
rát és nyelvet képviselnek. Az evangé-
lium ezen adományozási korszakának 
egyik csodálatos jellege az, hogy nem 
korlátozódik egy bizonyos földrajzi 
területre vagy nemzetre. Globális és 
egyetemes. Isten Fiának dicsőséges 
visszatérésére készít fel azáltal, hogy 
„összegyűjti gyermekeit a föld négy 
szegletéből” 1.

Habár az egyháztagság összetétele 
egyre változatosabb, a szent örök-
ségünk minden különbséget felül-
múl. Egyháztagokként bebocsátást 
nyertünk Izráel házába. Testvérekké 
válunk, akik ugyanazon lelki örök-
ség egyenrangú részesei. Isten azt 
az ígéretet tette Ábrahámnak, hogy 
mindazok, akik befogadják ezt az 
evangéliumot, az ő nevéről neveztet-
nek, és az ő magjához számláltatnak, 
és felkelnek, és atyjukként áldják őt.2

Mindenki, aki az egyház tagjává vá-
lik, a következő ígéretet kapta: „Azért 
immár nem vagytok jövevények és 

Gérald Caussé püspök
első tanácsos az Elnöklő Püspökségben

Mindannyiunkkal előfordult 
már, hogy valamilyen új 
helyzetben találtuk magun-

kat, melyben furán és bizonytalannak 
éreztük magunkat. Ugyanez történt a 
mi családunkkal is úgy öt évvel ezelőtt, 
miután Thomas S. Monson elnök elhí-
vott, hogy az egyház általános felha-
talmazottjaként szolgáljak. Az elhívás 
miatt a családunknak el kellett köl-
töznie arról a csodálatos helyről, ahol 
már több mint két évtizede örömmel 
éltünk. A feleségemmel együtt még 
mindig emlékszünk a gyermekeink 
azonnali reakciójára, amikor tudomást 
szereztek erről a változásról. A 16 éves 
fiunk így kiáltott fel: „Egyáltalán nem 
gond. Ti mehettek, de én maradok!”

Rövidesen persze beleegyezett 
abba, hogy velünk tartson és hithűen 
fogadta az élet által elé tárt eme új le-
hetőséget. Az, hogy az elmúlt néhány 
évben egy új környezetben éltünk, a 
családunk számára élvezetes tanulási 
élménynek bizonyult, különösen az 
utolsó napi szentek jósága és szívélyes 
fogadtatásunk miatt. Mivel több külön-
böző országban is éltünk már, meg-
tanultuk méltányolni azt, hogy Isten 
népének egységessége világszerte 
mennyire valós és kézzelfogható.

Nem vagytok 
többé idegenek
Ebben az egyházban nincsenek idegenek és kivetettek.  
Csakis fivérek és nővérek vannak.

Panama, Panamaváros
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őt. Izráel népe ezzel kapcsolatban 
pontos utasításokat kapott: „Olyan 
legyen néktek a jövevény, a ki nálatok 
tartózkodik, mintha közületek való 
benszülött volna, és szeressed azt mint 
magadat, mert jövevények voltatok 
Égyiptom földén.” 4

Földi szolgálata során Jézus olyan 
valakit példázott, aki sokkal többet 
tesz a vendégszeretet és a tolerancia 
csupán kötelességszerű gyakorlásá-
nál. Azok, akiket a társadalom kizárt, 
akiket kiközösítettek és akiket a kép-
mutatók tisztátalannak nyilvánítottak, 
az Ő könyörületében és tiszteletében 
részesültek. Egyenlő részt kaptak az 
Ő tanításaiból és szolgálatából.

A Szabadító például az akkoriban 
érvényben lévő szokásokkal ellentét-
ben megszólította a szamáriai asszonyt 
is, hogy vizet kérjen tőle. Együtt 
evett a vám- és az adószedőkkel. 
Nem habozott odalépni a lepráshoz, 
hogy megérintse és meggyógyítsa őt. 
Egy római katona hitét méltatva azt 
mondta a sokaságnak: „Bizony mon-
dom néktek, még az Izráelben sem 
találtam ilyen nagy hitet.” 5

Jézus arra kért bennünket, hogy a 
tökéletes szeretet törvényét kövessük, 
mely egy egyetemes és feltételek nél-
kül adott ajándék. Ezt mondta:

„Mert ha azokat szeretitek, a kik 

titeket szeretnek, micsoda jutalmát 
veszitek? Avagy a vámszedők is nem 
ugyanazt cselekszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszönti-
tek, mit cselekesztek másoknál többet? 
Nemde a vámszedők is nem azonké-
pen cselekesznek-é?

Legyetek azért ti tökéletesek, mi-
ként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” 6

Ebben az egyházban nincsenek 
idegenek és kivetettek. Csakis fivérek 
és nővérek vannak. Tudjuk, hogy van 
egy Örökkévaló Atyánk, és ez segít 
jobban átéreznünk azt a testvéri mivol-
tot, melynek a földön élő összes férfi 
és nő között léteznie kell.

A nyomorultak című regény egy 
része is jól szemlélteti azt, hogy a 
papságviselők miként bánhatnak 
azokkal, akikre mások jövevényként 
tekintenek. Jean Valjeant éppen csak 
kiengedték a börtönből. Hosszú út áll 
mögötte, amikor éhezve és szomjazva 
megérkezik egy kisvárosba, ahol élel-
met és éjszakára szállást keres ma-
gának. Amikor jövetele híre elterjed, 
az ottani lakosok egymás után zárják 
be az ajtajukat előtte. A szálloda, a 
fogadó, de még a börtön sem hajlandó 
befogadni őt. Mindenhonnan eluta-
sítják, elkergetik, kitiltják. Ereje végét 
járva végül a kisváros püspökének 
ajtaja előtt esik össze.

A jóságos lelkész teljességgel tisz-
tában van Valjean előéletével, mégis 
a következő könyörületes szavakkal 
fogadja be a vándort az otthonába:

„Ez itt nem az én házam, ez Jézus 
Krisztus háza. Ez az ajtó nem kérdezi 
a belépőtől, hogy mi a neve, hanem 
csak azt, hogy van-e bánata. Ön szen-
ved, éhes és szomjas; szívesen látom. 
[…] Mi szükségem van nekem, hogy 
tudjam az ön nevét? Különben is, még 
mielőtt megmondta volna, volt önnek 
olyan neve, amit tudtam.

[Valjean] csodálkozva nyitotta tágra 
a szemeit.

– Igazán? Ön tudta, hogyan hívnak 
engem?

– Igen, felelte a püspök, önt úgy 
hívják, hogy fivérem.” 7

Ebben az egyházban, az egyház-
községeink és kvórumaink nem a mi 
tulajdonaink, hanem Jézus Krisztuséi. 
Bárki, aki belép a gyülekezeti háza-
inkba, otthon kell, hogy érezze magát. 
Annak felelőssége, hogy mindenkit 
üdvözöljünk, egyre fontosabb. A világ, 
amelyben élünk, egyre jobban felboly-
dul. Az egyre szélesebb körben rendel-
kezésre álló közlekedési lehetőségek, 
a kommunikáció sebessége, valamint 
a gazdasági környezet globalizációja 
miatt a föld egyetlen hatalmas faluvá 
válik, ahol az emberek és nemzetek 
találkoznak, kapcsolatot teremtenek 
és úgy elegyednek egymással, mint 
azelőtt soha.

E hatalmas, világméretű változások 
a Mindenható Isten tervei szerint kö-
vetkeznek be. Az Ő kiválasztottjainak 
összegyűjtése a föld négy szegletéből 
nem csupán azáltal jön létre, hogy 
misszionáriusok küldetnek messzi 
országokba, hanem a más helyekről a 
mi saját városainkba és környékünkre 
érkező emberek által is. Anélkül, 
hogy ennek tudatában lennének, 
sokakat az Úr vezet el olyan helyekre, 
ahol hallhatnak az evangéliumról 

Chile, Santiago
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és az Ő nyájához csatlakozhatnak.
Nagyon valószínű, hogy az egy-

házközségetekben lévő következő 
megtért egy olyan ember lesz, aki 
nem a szokásos baráti vagy ismerősi 
körötökbe tartozik. Ezt akár a megje-
lenéséből, az általa beszélt nyelvből, 
az öltözködéséből vagy bőrszínéből 
is észrevehetitek. Lehet, hogy ez az 
ember egy másik vallás szerint nevel-
kedett, és másféle háttérrel vagy élets-
tílussal rendelkezik.

A barátkozás fontos papsági felelős-
ség. Az ároni és melkisédeki papsági 
kvórumoknak a püspök irányítása 
alatt egységben kell dolgozniuk a 
nőtestvérekkel annak biztosítása 
érdekében, hogy mindenkit szeretettel 
és kedvesen fogadjanak. A házi- és lá-
togatótanítók gondosan odafigyelnek 
arra, hogy senkiről se feledkezzenek 
meg, vagy hagyjanak figyelmen kívül.

Együtt kell dolgoznunk azon, hogy 
az egyházközségeinkben és gyüle-
kezeteinkben lelki egységet ková-
csoljunk. Isten népe között is ilyen 
tökéletes egység volt, miután Krisztus 
az amerikai földrészre látogatott. A 

feljegyzések szerint „…nem voltak…
lámániták…, vagy bármilyen -iták, ha-
nem egyek voltak; Krisztus gyermekei, 
Isten királyságának örökösei” 8.

Egységet nem érhetünk el úgy, 
hogy figyelmen kívül hagyunk vagy 
elszigetelünk olyan egyháztagokat, 
akik mások vagy gyengébbek, és csak 
a hozzánk hasonlókkal barátkozunk. 
Éppen ellenkezőleg: egységességre 
csak úgy lehet szert tenni, hogy üdvö-
zöljük és szolgáljuk azokat, akik újak, 
és akiknek valamilyen különleges 
szükségletük van. Ezek az emberek 
áldást jelentenek az egyház számára, 
és lehetőségeket biztosítanak nekünk 
arra, hogy szolgáljuk őket, és hogy 
ezáltal saját szívünket is megtisztítsuk.

Így hát, fivéreim, a mi felelőssé-
günk az, hogy kezet nyújtsunk min-
den olyan ember felé, aki megjelenik 
az egyházi épületeink ajtajánál. Há-
lával és előítélet nélkül üdvözöljétek 
őket! Ha olyanok jönnek el az egyik 
gyűlésetekre, akiket nem ismertek, 
szívélyesen üdvözöljétek őket, és ülje-
tek melléjük! Kérlek benneteket, hogy 
ti tegyétek meg az első lépést, hogy 

érezzék: szívesen látjátok és szereti-
tek őket, és ne arra várjatok, hogy ők 
jöjjenek oda hozzátok.

Az első találkozás után pedig 
gondolkozzatok el azon, hogy miként 
szolgálhatnátok őket. Egyszer hallot-
tam egy egyházközségről, ahol két 
siket nőtestvér keresztelése után két 
csodálatos segítőegyleti nőtestvér úgy 
döntött, hogy megtanulják a jelnyelvet, 
hogy még jobban tudjanak majd kom-
munikálni az új megtértekkel. Mily 
csodálatos példája ez az evangéliumi 
testvéreink iránt mutatott szeretetnek!

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
Mennyei Atyánk számára senki sem 
jövevény. Nincs olyan ember, akinek 
a lelke ne lenne becses az Ő számára. 
Péterrel együtt én is bizonyságomat 
teszem arról, hogy „nem személyválo-
gató az Isten; Hanem minden nem-
zetben kedves ő előtte, a ki őt féli és 
igazságot cselekszik” 9.

Imádkozom azért, hogy amikor az 
Úr összegyűjti az Ő nyáját az utolsó 
napon, mindannyiunknak ezt mond-
hassa: „Jövevény voltam, és befogadta-
tok engem.”

Mi pedig azt mondjuk neki: „Mikor 
láttuk, hogy jövevény voltál, és befo-
gadtunk volna?”

Ő pedig így válaszol nekünk: 
„Bizony mondom néktek, a mennyi-
ben megcselekedtétek egygyel ez én 
legkisebb atyámfiai közül, én velem 
cselekedtétek meg.” 10

Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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növekedésnek köszönhetően továbbra 
is sokat tesz az egyház valódi növeke-
déséért Indiában.

Hogyan lett ebből a fiatalemberből, 
aki sohasem látott misszionáriust aze-
lőtt, ilyen nagy lelki erővel rendelkező 
misszionárius? Ti hogyan nyerhettek 
lelki erőt misszionáriusként, hogy 
megnyissátok a missziós szolgálatotok 
területén élők ajtaját, bejövő leveleinek 
mappáját és szívét is? Mint általában, a 
válaszok most is a szentírásokban és 
az élő próféták és apostolok szavaiban 
találhatóak.

Amikor 1837 júliusában az evan-
géliumot először hirdették Angliában, 
az Úr kinyilatkoztatta: „Akiket az én 
nevemben küldesz, testvéreid, a Tizen-
kettek hangja által, akiket megfelelő-
képpen ajánlotok és felhatalmaztok, 
azoknak hatalmában áll majd király-
ságom ajtajának megnyitása minden 
olyan nemzet előtt, ahová csak elkül-
ditek őket” 4.

Bárhová is küldenek, bármelyik 
misszióba is jelölnek ki, legyetek tu-
datában, hogy a Tizenkettek egy tagja 
megfelelő módon ajánlást adott erre a 
megbízásra, így az Úr prófétája hívott 
el benneteket. Ti is „prófécia, valamint 
felhatalmazással rendelkezők kézráté-
tele által” 5 lettetek elhíva.

Az Úr ezután elárulta a feltételeit is 
annak, hogy ez az ígéret beteljesedjen. 
Azt mondta: „Amennyiben [ami azt 
jelenti, hogy az ígéret akkor teljese-
dik be, ha] [a kiküldött misszionári-
usok] [1] megalázkodnak énelőttem, 
és [2] megmaradnak szavamban, és 
[3] hallgatnak Lelkem hangjára” 6.

Az Úr ígéretei világosak. Annak ér-
dekében, hogy rendelkezzetek a lelki 
hatalommal, hogy Isten királyságának 
ajtaját megnyissátok abban a nemzet-
ben, ahová küldtek, alázatosnak és en-
gedelmesnek kell lennetek, valamint 
képesnek arra, hogy meghalljátok és 
kövessétek a Lelket.

megfelelő ruházatot, az első hetekben 
minden áldott nap szörnyen alkalmat-
lannak érezte magát. Így jellemezte a 
missziója ezen szakaszát: „Nemcsak 
az angol volt nehéz, hanem a munka 
is legalább ennyire nagy kihívást 
jelentett. [...] Ráadásul éhes és fáradt 
voltam, valamint honvágyam is volt. 
[...] Bár a körülmények kemények vol-
tak, én eltökéltem magam. Gyengének 
és alkalmatlannak éreztem magam. 
Ilyenkor mindig Mennyei Atyámhoz 
imádkoztam, hogy segítsen. Kivétel 
nélkül minden egyes alkalommal, ami-
kor imádkoztam, vigaszt éreztem.” 3

Bár a misszionáriusi munka új és 
kihívást jelentő volt Pokhrel elder 
számára, ő mégis hatalmas hittel és 
hűséggel szolgált, törekedve arra, hogy 
megértse és kövesse mindazt, amit a 
szentírásokból, a Prédikáljátok evan
géliumomat! című könyvből, valamint 
a missziós vezetőitől tanult. Hatalmas 
erővel tanította az evangéliumot – an-
golul –, és kiváló vezető lett. A misszió ja 
után egy kis időt Nepálban töltött, 
majd visszatért Indiába, hogy folytassa 
tanulmányait. Január óta gyülekezeti 
elnökként szolgál Új-Delhiben. A 
misszionáriusként megtapasztalt valódi 

Randy D. Funk elder
a Hetvenektől

Amikor tavaly áprilisban támogat-
tak általános felhatalmazottként, 
éppen misszióelnökként szol-

gáltam Indiában. A szolgálatom során 
első kézből tapasztaltam meg, amit 
egy korábbi misszióelnök mondott ne-
kem: „Ennek az egyháznak a misszio-
náriusai egyszerűen bámulatosak.” 1

Az egyik kiváló misszionáriusunk, 
akivel Funk nőtestvérrel együtt szol-
gálhattunk, Pokhrel elder volt Nepál-
ból. Mindössze két éve volt az egyház 
tagja, amikor elhívást kapott, hogy az 
Indiai Bangalore Misszióban szolgál-
jon, amely egy angol nyelvű misszió. 
Elmondhatná nektek, mennyire nem 
volt felkészülve. Ez érthető is volt: nem 
látott misszionáriust egészen addig, 
míg maga az nem lett, mivel Nepálban 
nem szolgálnak ifjú misszionáriu-
sok. Annyira sem beszélt angolul, hogy 
megértse az utasításokat, amelyeket 
az elhívásával együtt kézhez kapott. 
Amikor jelentkezett a misszionárius-
képző központban, ahelyett, hogy szép 
öltönyt, fehér ingeket és nyakkendőket 
pakolt volna be, saját szavaival élve 
„öt farmernadrág, néhány póló és egy 
csomó hajzselé” 2 volt a csomagjában.

Még azután is, hogy beszerezte a 

Ő hívott el, hogy 
hirdessem igéjét
Ha alázatosak és engedelmesek vagytok, és hallgattok 
a Lélek hangjára, akkor hatalmas boldogságra leltek 
majd misszionáriusként végzett szolgálatotokban.
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E három tulajdonság szorosan 
összekapcsolódik. Ha alázatosak 
vagytok, akkor engedelmesek is 
akartok lenni. Ha engedelmesek 
vagytok, érzitek majd a Lelket. A Lélek 
alapvető jelentőségű, hiszen ahogyan 
Ezra Taft Benson elnök is tanította: 
„A Lélek nélkül soha nem jártok siker-
rel, függetlenül a tehetségeitektől és 
képességeitektől” 7.

Előfordult, hogy misszióelnökként 
olyan misszionáriusokkal készítettem 
interjút, akik azért küszködtek, mert 
nem voltak még teljesen tiszták. Lelki 
lehetőségeiknél alacsonyabb szinten 
éltek. Nem számított, milyen kemé-
nyen dolgoztak, vagy milyen sok jót 
tettek, nem voltak képesek békességet 
érezni, és teljes mértékben élvezni a 
Szentlélek társaságát, amíg meg nem 
alázkodtak, teljes bűnbánatot nem tar-
tottak, és nem részesültek a Szabadító 
irgalmában és kegyelmében.

Az Úr azért utasítja a szolgáit, 
hogy legyenek alázatosak, mert a lelki 
gyógyulás folyamata a megtört szívvel 
veszi kezdetét. Gondoljatok csak bele, 
mennyi jó származik abból, ha valami 
megtörik: a földet feltörik, hogy a 
búzát elvethessék; a búzát megtörik, 
hogy kenyér lehessen; a kenyeret 
megtörik, hogy az úrvacsora jelképe 
lehessen. Amikor a bűnbánó megtört 
szívvel és töredelmes lélekkel részesül 
az úrvacsorából, akkor meggyógyul.8 
Amikor bűnbánatot gyakorolunk, és 
Jézus Krisztus engesztelésén keresztül 
gyógyulást nyerünk, akkor sokkal töb-
bet kínálhatunk a Szabadítónak a szol-
gálatunk során. „Igen, jöjjetek hozzá, 
és ajánljátok fel neki teljes lelketeket, 
felajánlásként.” 9

Ha a bűn terhe nyomaszt bennete-
ket, és bűnbánatot kell gyakorolnotok, 
kérlek, tegyétek ezt meg azonnal. 
Amikor a Szabadító meggyógyí-
totta a betegeket, gyakran arra kérte 
őket, hogy álljanak fel. A szentírások 

feljegyzik, hogy ezt azonnal, késle-
kedés nélkül meg is tették.10 Ahhoz, 
hogy lelki betegségeitekből gyógyulást 
kapjatok, fogadjátok el az Ő felkérését, 
hogy álljatok fel. Késlekedés nélkül 
beszéljetek a püspökötökkel, gyü-
lekezeti elnökötökkel vagy misszió-
elnökötökkel, és már most indítsátok 
el a bűnbánat folyamatát.

Az engesztelés gyógyító hatalma 
békét hoz majd a lelketekbe, és 
képessé tesz benneteket arra, hogy 
érezzétek a Szent Lelket. A Szabadító 
áldozata minden mértéket felül-
múl, bűneink ezért – legyenek bár 
számosak és súlyosak – végesek és 
megvallhatók, elhagyhatók és megbo-
csáthatók. „És mily nagy az ő öröme 
a lélekben, amely bűnbánatot tart!” 11

A Tan és a szövetségekben talál-
ható következő ígéret igen erőteljes: 
„…gondolataidat pedig díszítse szün-
telenül az erény; akkor majd megerő-
södik önbizalmad Isten színe előtt” 12. 
Amikor erényes életet éltek, békés 
magabiztosságot éreztek majd azzal 
kapcsolatban, hogy miként álltok Isten 
előtt, és veletek lesz a Lélek hatalma.13

Néhányan azok közül, akik újak 
még az egyházban, vagy a közelmúlt-
ban tértek vissza a teljes tevékeny-
ségbe, azt mondhatják: „Most érdemes 
vagyok, és vágyam is van a szolgá-
latra, de nem tudom, hogy elegendő 

tudásom van-e.” Áprilisban Thomas S. 
Monson elnök így tanított bennünket: 
„Az igazságról való tudásra, valamint 
a legnagyobb kérdésekre adott vála-
szokra akkor teszünk szert, amikor 
engedelmeskedünk Isten parancso-
latainak.” 14 Milyen biztonságot ad az 
a tudat, hogy az engedelmesség által 
tudást nyerhetünk!

Mások talán úgy érzik, hogy kor-
látozottak a felajánlható tehetségeik, 
képességeik vagy tapasztalataik. Ha 
ilyen aggodalmaitok vannak, jusson 
eszetekbe Pokhrel elder élménye. Ké-
szüljetek fel, amilyen jól csak tudtok, az-
tán legyetek tudatában, hogy Mennyei 
Atyánk majd felmagasztalja alázatos 
és engedelmes erőfeszítéseiteket. 
Richard G. Scott elder a következő báto-
rító tanácsot adta: „Amikor betartjuk az 
Úr parancsolatait és önzetlenül szolgál-
juk a gyermekeit, annak természetes kö-
vetkezménye az Istentől kapott hatalom 
– hatalom arra, hogy képesek legyünk 
többet tenni, mint amit önerőnkből 
megtehetnénk. Meglátásaink, tehetsége-
ink, képességeink bővülnek, mert erőt 
és hatalmat kapunk az Úrtól.” 15

Amikor bíztok az Úrban és az Ő 
jóságában, a Mindenható Isten rajtatok 
keresztül megáldja majd a gyerme-
keit.16 Hollings elder Nevada államból 
már a missziója elején megtanulta 
ezt. Egy nappal Indiába érkezése 



54 L i a h ó n a

után Funk nőtestvérrel és velem 
Rádzsamundriba, az első területére 
utazott. Aznap délután Hollings elder 
és Ganaparam elder meglátogatott 
egy egyháztagot és az édesanyját. Az 
édesanya szeretett volna többet tudni 
az egyházról, mert látta, hogyan áldotta 
meg az evangélium a leánya életét. 
Funk nőtestvér is csatlakozott hozzá-
juk, hogy barátkozzon az anyukával. 
Mivel a tanítás angolul hangzott el, az 
édesanya viszont csak telugu nyelven 
beszélt, egy testvér is eljött a gyüleke-
zetből, hogy fordítsa az elhangzottakat.

Hollings elder feladata az első ta-
nítása alkalmával az volt, hogy az első 
látomásról beszéljen, Joseph próféta 
szavait használva. Amikor elértek 
idáig a leckében, Funk nőtestvérhez 
fordult és azt kérdezte: „Elmondjam 
szóról szóra?”, tudván, hogy úgyis 
lefordítják majd.

Ő azt válaszolta: „Mondd el szóról 
szóra, hogy a Lélek tanúsítani tudja, 
amit mondasz.”

Amikor ez az új misszionárius a 

Próféta szavait idézve őszintén tanított 
az első látomásról, ennek a kedves 
nőtestvérnek az arca megváltozott. 
Könnyek szöktek a szemébe. Amikor 
Hollings elder befejezte ezt a dicsősé-
ges üzenetet, és még mielőtt az tolmá-
csolásra kerülhetett volna, az édesanya 
anyanyelvén, könnyek között azt 
kérdezte: „Megkeresztelkedhetek? 
És tanítanátok a fiamat is?”

Fiatal szolgatársaim, naponta nyíl-
nak meg ajtók és szívek az evangélium 
üzenete előtt – egy olyan üzenet előtt, 
amely reményt, békét és örömet hoz 
Isten gyermekeinek szerte a világon. 
Ha alázatosak és engedelmesek vagy-
tok, és hallgattok a Lélek hangjára, 
akkor hatalmas boldogságra leltek 
majd misszionáriusként végzett szol-
gálatotokban.17 Mily csodás időszak is 
ez a misszionáriusi tevékenységre – ez 
az az idő, amikor az Úr meggyorsítja 
munkáját!

Bizonyságomat teszem Szaba-
dítónkról, Jézus Krisztusról, és az 
Ő „isteni parancsáról” 18, miszerint 

„elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket” 19. Ez az Ő 
egyháza. Élő prófétákon és aposto-
lokon keresztül vezeti. A következő 
órában az Első Elnökség tanít majd 
bennünket. Mormonhoz hasonlóan 
legyünk „gyors megfigyelő[k]” 20, hogy 
amikor érkezik a hívás, érdemesen 
és készen álljunk arra, hogy a Lélek 
hatalmával jelenthessük ki: „Íme, 
én Jézus Krisztusnak, Isten Fiának a 
tanítványa vagyok. Ő hívott el engem, 
hogy hirdessem igéjét a népe között, 
hogy örökké tartó életük lehessen.” 21 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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és a kudarcélményt. Színlelhetjük azt, 
hogy ezek az érzések nem zavarnak 
minket, pedig zavarnak. Olyan súllyal 
nehezedhetnek ránk kudarcaink és 
hiányosságaink, hogy már kezdjük 
azt gondolni, soha nem fogunk siker-
rel járni. Még azt is feltételezhetjük, 
hogy mivel korábban is elestünk már, 
bukásra vagyunk kárhoztatva. Aho-
gyan azt egy szerző megfogalmazta: 
„Így törjük a csapást, hajtjuk hajónkat 
előre, szemben az árral, hogy a végén 
mindig a múltba érkezzünk.” 1

Szemtanúja voltam már, amikor 
nagyszerű lehetőségekkel és kegye-
lemmel megáldott férfiak felhagytak 
Isten királysága építésének kihívá-
sokat rejtő munkájával, mert egy-
két alkalommal kudarcot vallottak. 
Ígéretes férfiak voltak, akik kiváló 
papságviselők és Isten remek szolgái 
lehettek volna. De mert megbotlottak 
és elcsüggedtek, visszavonultak pap-
sági kötelezettségeiktől, és más, ám 
kevésbé méltó törekvésekbe fogtak.

És így haladnak tovább, pusz-
tán árnyékát élve annak az életnek, 
amelyet élhettek volna, soha nem 
emelkedve fel ahhoz a lehetőséghez, 
amely születési előjoguk lenne. A 
költő siralma szerint azon szerencsét-
len lelkek közé tartoznak, akik úgy 
halnak meg, hogy muzsikájuk java 
még nem csendült fel.2

Senki sem szeret kudarcot vallani. 
Azt pedig különösen nem szeretjük, 
ha mások – különösen a szeretteink – 
tanúi annak, hogy kudarcot vallunk. 
Mindannyian tiszteletre és elismerésre 
vágyunk. Bajnokok akarunk lenni. De 
mi, halandók, nem válunk bajnokká 
erőfeszítés nélkül, fegyelem nélkül, 
vagy anélkül, hogy hibáznánk.

Fivérek, a sorsunkat nem az hatá-
rozza meg, hogy hányszor botlunk 
meg, hanem az, hogy hányszor kelünk 
fel, poroljuk le a ruhánkat, és lépünk 
tovább.

felállni. A szemembe nézett, kinyúj-
totta a kezét, megragadta az enyémet, 
és határozottan így szólt: „Opa, most 
már menni fog!”

Abban a pillanatban talpon voltam.
Még most is hitetlenkedve csóvá-

lom a fejem emiatt. Ami mindaddig 
lehetetlennek tűnt, azonnal valósággá 
vált, mert egy 12 éves fiú kinyújtotta 
felém a kezét, és azt mondta: „Most 
már menni fog!” Magabiztosságot, 
lelkesedést és erőt öntött belém.

Fivérek, adódhatnak olyan alkal-
mak az életünkben, amikor úgy tűnik, 
meghaladja a képességünket, hogy 
felálljunk és tovább menjünk. Aznap 
azon a hófedte lejtőn megtanultam va-
lamit. Még ha úgy is gondoljuk, hogy 
nem tudunk felállni, még akkor is van 
remény. És néha csak az kell, hogy va-
laki a szemünkbe nézzen, megragadja 
a kezünket, és azt mondja: „Most már 
menni fog!”

A vagányság illúziója
Talán azt gondoljuk, hogy a nők 

hajlamosabbak alkalmatlannak és 
csalódottnak érezni magukat, mint 
a férfiak – hogy őket nagyobb mér-
tékben érintik ezek az érzések, mint 
minket. Nem vagyok biztos abban, 
hogy ez így van. A férfiak is megta-
pasztalják a bűntudatot, a depressziót 

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Amikor fiatal voltam, az elesés 
és a felállás egyetlen mozdulat-
sornak tűnt. Az évek múltával 

azonban arra a nyugtalanító megálla-
pításra jutottam, hogy a fizika törvé-
nyei megváltoztak – és nem az én 
javamra.

Nemrégiben síelni voltam a 12 éves 
fiúunokámmal. Nagyon jól éreztük 
magunkat együtt, mígnem egy jeges 
területre vetődve gyönyörű kényszer-
leszállást hajtottam végre egy meredek 
lejtőn.

Minden trükköt bevetettem, hogy 
fel tudjak állni, de mindhiába – eles-
tem, és nem tudtam felállni.

Fizikailag rendben voltam, de 
az egóm egy kissé sajgott. Így aztán 
ügyeltem rá, hogy a fejvédőm és a 
síszemüvegem megfelelően álljon a 
helyén, mivel nagyon nem szerettem 
volna, hogy a többi síelő felismerjen. 
Láttam magamat, ahogy ott ülök tehe-
tetlenül, miközben a többiek elegán-
san elsiklanak mellettem, barátságosan 
odakiáltva, hogy: „Jó napot, Uchtdorf 
testvér!”

Azon kezdtem morfondírozni, hogy 
hogyan tudnék megmenekülni. Ekkor 
ért oda mellém az unokám. Elmond-
tam neki, hogy mi történt, de úgy 
láttam, nem igazán érdekli a magya-
rázatom, hogy miért is nem tudok 

Most már menni fog!
Amíg hajlandóak vagyunk újra talpra állni és tovább 
haladni…, tanulhatunk a kudarcból, és jobbá és  
boldogabbá válhatunk.
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Isten szerint való szomorúság
Tudjuk, hogy ez a halandó élet 

egy vizsga, de mivel Mennyei Atyánk 
tökéletes szeretettel szeret minket, 
megmutatja nekünk, hol találjuk a 
helyes válaszokat. Megadta nekünk 
a térképet, mellyel átnavigálhatunk 
az ismeretlen területeken és váratlan 
megpróbáltatásokon, melyekkel mind-
annyian szembesülünk. A próféták 
szavai részét képezik e térképnek.

Amikor eltévelyedünk – amikor 
elesünk, vagy eltávolodunk Mennyei 
Atyánk útjától –, a próféták szavai 
megmondják nekünk, hogyan álljunk 
fel és jussunk vissza az útra.

A próféták által az évszázadok 
során tanított összes tantétel közül az, 
amely újra és újra hangsúlyt kapott, 
az a reményteljes és szívet melengető 
üzenet, hogy az emberiség bűnbá-
natot tarthat, útirányt változtathat, és 
visszatérhet a tanítványi mivolt igaz 
ösvényére.

Ez nem jelenti azt, hogy könnyedén 
szabad vennünk a gyengeségeinket, 
hibáinkat vagy bűneinket. Ám fontos 
különbség rejlik abban, hogy a bűn 
feletti szomorúságunk bűnbánathoz 
avagy kétségbeeséshez vezet-e.

Pál apostol azt tanította, hogy „az 
Isten szerint való szomorúság üdvös-
ségre való… [bűnbánatot] szerez; a 
világ szerint való szomorúság pedig 
halált szerez” 3. Az Isten szerint való 

szomorúság változásra és reményre 
ösztönöz Jézus Krisztus engesztelése 
által. A világ szerint való szomorúság 
lehúz bennünket, kioltja a reményt, és 
arra sarkall minket, hogy engedjünk a 
további kísértésnek.

Az Isten szerint való szomorúság 
megtéréshez 4 és szívbéli változáshoz 5 
vezet. A bűn gyűlöletére és a jóság 
szeretetére indít bennünket.6 Arra 
ösztökél, hogy álljunk fel és járjunk 
Krisztus szeretetének világosságában. 
A valódi bűnbánat a változásról szól, 
nem a kínról és a gyötrelemről. Igen, 
az engedetlenség feletti szívből jövő 
megbánás és valódi sajnálkozás gya-
korta fájdalmas és nagyon fontos lé-
pések a bűnbánat szent folyamatában. 
Amikor azonban a bűntudat öngyű-
löletet ébreszt bennünk, vagy meg-
akadályozz minket abban, hogy újra 
talpra álljunk, akkor inkább gátolja, 
mintsem elősegíti a bűnbánatunkat.

Fivérek, létezik egy jobb út! Keljünk 
fel, és váljunk Isten férfijaivá! Van egy 
bajnokunk, a Szabadító, aki átkelt a 
halál árnyékának völgyén érettünk. 
Váltságul adta Magát a mi bűneinkért. 
Soha senkiben nem volt nagyobb 
szeretet ennél – Jézus Krisztus, a 
fogyatkozás nélküli Bárány, önként 
feküdt fel az áldozati oltárra, és megfi-
zette bűneink árát „az utolsó fillérig” 7. 
Magára vette szenvedésünket. A saját 
vállára vette terheinket és vétkeinket. 

Drága barátaim! Amikor úgy döntünk, 
hogy Hozzá jövünk, amikor magunkra 
vesszük az Ő nevét és bátran járunk 
a tanítványi mivolt ösvényén, akkor 
az engesztelés révén nem csupán a 
boldogság és az e világban elnyerhető 
békesség ígéretét kapjuk, hanem az 
örök életét is az eljövendő világban.8

Amikor hibázunk, amikor bűnt kö-
vetünk el és elesünk, gondoljunk bele, 
mit jelent igazán bűnbánatot tartani. 
Azt jelenti, hogy szívünket és akara-
tunkat Isten felé fordítjuk, és feladjuk a 
bűnt. A valódi, szívből jövő bűnbánat 
azt a mennyei bizonyosságot rejti ma-
gában, hogy „most már menni fog”.

Kik vagyunk mi?
Az ellenség egyik módszere fejlő-

désünk megakadályozására az, hogy 
összezavar bennünket azzal kapcsola-
tosan, hogy kik is vagyunk valójában 
és mire is vágyunk igazából.

Szeretnénk együtt lenni a gyerme-
keinkkel, ugyanakkor szeretnénk a 
kedvenc férfias hobbijainknak is hó-
dolni. Szeretnénk lefogyni, ugyanak-
kor szeretnénk jóízűen falatozni a hőn 
áhított ételekből. Szeretnénk krisztu-
sivá válni, ugyanakkor szeretnénk jól 
megmondani a magunkét annak, aki 
bevágott elénk a forgalomban.

Sátánnak az a célja, hogy arra 
kísértsen bennünket, hogy adjuk fel 
az igaz boldogság és az örök értékek 
felbecsülhetetlen értékű igazgyöngyeit 
egy műanyag utánzatra, amely pusz-
tán illúziója és hamisítványa a boldog-
ságnak és az örömnek.

Egy másik módszer, mellyel az 
ellenség el akarja venni a kedvünket a 
talpra állástól, az, hogy rá akar venni 
bennünket, hogy ránk kényszerített-
ként tekintsünk a parancsolatokra. Azt 
hiszem, emberi gyarlóság, hogy ellen-
állunk minden elképzelésnek, amely 
úgy tűnik, nem tőlünk ered.

Ha az egészséges táplálkozásra és 
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a testmozgásra csupán orvosunk elvá-
rásaként tekintünk, akkor valószínűleg 
kudarcot fogunk vallani. Ha arra vo-
natkozó döntésekként tekintünk rájuk, 
hogy kik vagyunk és mivé szeretnénk 
válni, akkor nagyobb eséllyel fogunk 
az úton maradni és sikerrel járni.

Ha a házitanítást csupán a cövek-
elnök céljának tekintjük, akkor talán 
kevesebb energiát fektetünk bele. 
Ha a saját célunkként tekintünk rá – 
olyasvalamiként, amit meg szeretnénk 
tenni azért, hogy krisztusibbá váljunk 
és másoknak szolgáljunk –, akkor 
nem pusztán eleget fogunk tenni a 
vállalásunknak, hanem azt oly módon 
is fogjuk végezni, hogy azzal valóban 
áldást hozunk a látogatott családok és 
a saját családunk életére egyaránt.

Gyakorta megesik, hogy épp mi 
vagyunk azok, akiket felsegítenek a 
barátaink vagy a családunk. Ha azon-
ban figyelő szemmel és a gondoskodó 
szív indíttatásából nézünk körül, meg 
fogjuk látni azokat a lehetőségeket, 
melyeket az Úr elénk helyez, hogy se-
gíthessünk másoknak ismét talpra állni 
és igaz lehetőségeik felé haladni. A 
szentírások ezt tanácsolják: „És valamit 
tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az 
Úrnak és nem embereknek” 9.

Nagy lelki erő forrását jelenti, ha 
feddhetetlen és igazlelkű életet élünk, 
és nem tévesztjük szem elől, hol sze-
retnénk lenni az örökkévalóságokon 
át. Még ha ezt az isteni célt csupán a 
hit szemével látjuk is, az segíteni fog 
megmaradnunk az úton.

Amikor figyelmünk főként a 
mindennapos sikerekre vagy kudar-
cokra összpontosul, letérhetünk az 
útról, eltévedhetünk és eleshetünk. Ha 
tekintetünket magasabb célokra sze-
gezzük, az segíteni fog jobb fiakká és 
fivérekké, kedvesebb apákká, illetve 
szeretetteljesebb férjekké válnunk.

Még azok is megbotolhatnak időn-
ként, akik szívüket isteni célok felé 

fordítják, de ők nem fognak vereséget 
szenvedni. Bíznak Isten ígéreteiben 
és rájuk támaszkodnak. Újra talpra 
fognak állni az igazlelkű Istenbe vetett 
hittel és a nagyszerű jövő inspiráló 
látomásával. Tudják, hogy most már 
menni fog.

Most már menni fog!
Minden embernek, legyen akár 

fiatal, akár idős, van már személyes 
tapasztalata az eleséssel. Mi, halan-
dók, sokszor bukdácsolunk. De amíg 
hajlandóak vagyunk újra talpra állni és 
tovább haladni az Istentől kapott lelki 
célok felé, tanulhatunk a kudarcból, és 
jobbá és boldogabbá válhatunk annak 
eredményeként.

Kedves fivéreim, kedves barátaim! 
Lesz olyan idő, amikor úgy fogjátok 
gondolni, hogy nem tudtok felállni 
vagy tovább haladni. Bízzatok a 

Szabadítóban és az Ő szeretetében! 
Az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, a 
visszaállított evangélium erejével és 
reménységével képesek lesztek kihúzni 
magatokat és tovább haladni.

Fivéreim, szeretünk benneteket. 
Imádkozunk értetek. Az kívánom, 
bárcsak hallanátok Monson elnököt 
értetek imádkozni. Akár újdonsült 
édesapák vagytok, akár idősebb 
papságviselők vagy újonnan elrendelt 
diakónusok, gondolatainkban tartunk 
benneteket. Az Úr is törődik veletek.

Elismerjük, hogy utatok néha 
nehéz lesz. De ezt az ígéretet teszem 
nektek az Úr nevében: keljetek fel, és 
járjatok Megváltónk és Szabadítónk 
nyomdokaiban, és akkor egy nap örök 
hálával fogtok visszatekinteni, ami-
ért azt választottátok, hogy bíztok az 
engesztelésben és arra való erejében, 
hogy felemeljen benneteket és erőt 
adjon nektek.

Drága barátaim és fivéreim! Nem 
számít, hányszor csúsztatok meg 
vagy estetek el, álljatok fel! Dicsősé-
ges rendeltetésetek van! Húzzátok ki 
magatokat, és járjatok Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliumának világos-
ságában! Erősebbek vagytok, mint 
gondolnátok. Sokkal többre vagytok 
képesek, mint el tudnátok képzelni. 
Most már menni fog! Erről teszem 
bizonyságomat Mesterünk és Megvál-
tónk, Jézus Krisztus szent nevében, 
ámen. ◼
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Nem szólnak arról a szentírások, 
hogy a szamaritánus mit keresett a 
Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton. 
Nem valószínű, hogy csak egyedül 
sétálgatott volna, hiszen tudnia kellett, 
hogy rablók leselkednek az óvatla-
nokra. Komoly utazáson volt, és szo-
kás szerint volt vele egy málhás állat, 
valamint olaj és bor is.

Az Úr szavai szerint amikor a 
szamaritánus meglátta a sebesültet, 
megállt, mert „könyörületességre 
indula”.

Nemcsak könyörületet érzett, ha-
nem cselekedett is. Soha ne feledjétek 
a beszámoló konkrétumait:

„És hozzájárulván, bekötözé annak 
sebeit, olajat és bort töltvén azokba; 
és azt felhelyezvén az ő tulajdon 
barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, 
és gondját viselé néki.

Másnap pedig elmenőben két pénzt 
kivévén, adá a gazdának, és monda 
néki: Viselj gondot reá, és valamit 
ezen fölül reáköltesz, én mikor vissza-
térek, megadom néked.” 1

Ti és azok a papságviselők, akik-
nek a vezetésére elhívást kaptatok, 
legalább három dologban biztosak 
lehettek. Először is, az Úr megadja 
nektek – ha kéritek – a könyörület 
érzését, amelyet Ő is érez a szükséget 
látók iránt. Másodszor, másokat is ad 
majd – mint a fogadóst –, akik csatla-
koznak hozzátok a szolgálatotokban. 
És harmadszor, az Úr – az irgalmas 
szamaritánushoz hasonlóan – bősé-
gesen kárpótolja mindazokat, akik 
csatlakoznak hozzá a szükséget látók 
megsegítésében.

Ti, kvórumelnökök valószínűleg 
már nem egyszer cselekedtetek ezen 
bizonyosságok alapján. Másokat is 
felkértetek az Úr papságából, hogy 
segítsenek, bízva abban, hogy könyö-
rülettel reagálnak. Nem féltetek azokat 
megkérni, akik korábban a leggyak-
rabban reagáltak, mert tudtátok, hogy 

délután volt. Aznap estére egy egyházi 
gyűlés is tervben volt. Már megígér-
ted a feleségednek, hogy segítesz az 
otthoni teendőkben aznap. A gyerme-
keid is megkértek, hogy csináljatok 
meg valamit közösen, de még nem 
kerítettél rá sort.

Azt is tudtad, hogy a kvórum tagjai 
– különösen a leginkább hithűek, 
akiknek általában szólni szoktál, ha 
segítség kell – hozzád hasonlóan el 
vannak foglalva.

Az Úr tudta, hogy ilyen napjaid is 
lesznek, amikor elhívott ebbe a pozíci-
óba, ezért egy történetet is adott neked, 
hogy buzdítson. Egy túlterhelt papság-
viselőknek szóló példázat ez. Olykor az 
irgalmas szamaritánus történetének is 
hívjuk. Ez azonban valójában egy nagy-
szerű papságviselő története ezekben a 
sűrű, nehéz utolsó napokban.

A történet ugyanis tökéletesen illik 
a túlterhelt papsági szolgálóra. Csak 
emlékezzetek rá, hogy ti a szamari-
tánusok vagytok, nem pedig a pap 
vagy a lévita, akik elmentek a sebesült 
mellett.

Lehet, hogy nem jutott eszetekbe 
ez a történet, amikor ilyen helyzetben 
voltatok. Imádkozom azonban, hogy 
a jövőben emlékezzetek rá, amikor 
ismét ilyen napok jönnek, mert bizo-
nyosan jönni fognak.

Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Mindannyiunknak megadatott 
az az áldás, hogy felelősek 
vagyunk másokért. Isten 

papságát viselni azt jelenti, hogy Isten 
felelőssé tesz bennünket az Ő gyer-
mekeinek örök életéért. Ez valóságos, 
csodálatos, és olykor erőnket megha-
ladónak tűnhet.

Vannak ma este itt olyan elderek 
kvórumának elnökei, akik tudják, 
miről beszélek. Nézzük, mi történt 
az egyikőtökkel. Valószínűleg már 
sokatokkal előfordult – akár többször 
is. A részletek ugyan változnak, de az 
alaphelyzet ugyanaz.

Egy általatok kevésbé ismert elder 
a segítségeteket kérte. Úgy alakultak a 
dolgai, hogy még ma át kell költöznie 
a feleségével és a kisbabájukkal egy 
másik lakásba a közelben.

A feleségével már kölcsönkérték 
az egyik barátjuk furgonját a mai 
napra, hogy a személyes dolgaikat és 
háztartási eszközeiket átszállítsák. A 
barátjuk kölcsönadta az autót. A fiatal 
apa elkezdte bepakolni a dolgaikat a 
kocsiba, de már a legelején megsérült 
a háta. A barát, akitől a furgont köl-
csönkérték, nem ért rá, hogy segítsen. 
A fiatal apa kétségbeesett helyzetben 
érezte magát. Rád gondolt, az elderek 
kvórumának elnökére.

Mire segítséget kért, már késő 

Bekötözni sebeiket
Azért imádkozom, hogy felkészültek legyünk mindazon 
papsági szolgálat biztosítására, melyet az Úr elénk állít 
halandó utazásunk során.
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könnyen éreznek könyörületet. Azzal 
a tudattal kértétek meg őket, hogy a 
múltban már érezték az Úr bőkezű-
ségét, amikor úgy döntöttek, hogy 
segítenek. Megkértetek olyanokat is, 
akik eleve nagyon leterheltek voltak, 
tudván, hogy minél nagyobb az áldo-
zat, annál nagyobb kárpótlást nyernek 
majd az Úrtól. Akik pedig a múltban 
már segítettek, érezték a Szabadító 
túlcsorduló háláját.

Könnyen előfordulhat, hogy arra 
éreztetek késztetést, hogy ne kérjetek 
meg valakit, hogy segítsen fel-, majd 
lepakolni azt az autót. Vezetőként jól 
ismeritek a kvórumtagjaitokat és a csa-
ládjaikat. Az Úr tökéletesen ismeri őket.

Tudja, kinek a felesége áll az 
összeomlás szélén, mert a férje nem 
tudott időt találni arra, hogy megtegye 
számára, ami szükséges ahhoz, hogy 
gondoskodjon róla. Tudja, mely gyer-
mekek kapnak áldásokat abból, hogy 
látják, amint apjuk még egy alkalom-
mal segíteni indul másokon, illetve 
melyeknek van szüksége arra az ér-
zésre, hogy számítanak annyira az ap-
juknak, hogy azon a napon velük tölti 
az idejét. Azt is tudja azonban, hogy 
kinek lenne szüksége a szolgálatra 
szólító felhívásra, aki talán nem tűnik 
majd lelkes és készséges jelöltnek.

Nem ismerhetitek tökéletesen 
az összes kvórumtagot, Isten azon-
ban igen. Így hát, ahogyan már oly 
sokszor, most is imádkoztatok, hogy 
megtudjátok, kit kérjetek meg má-
sok szolgálatára. Az Úr tudja, kinek 
származik majd áldása abból, ha 
segítségre kérik, és kinek hoz áldást a 
családjára az, ha nem kérik meg. Ez az 
a kinyilatkoztatás, amelyet elvárhattok, 
amikor a papságban vezettek.

Láttam ezt megtörténni fiatalem-
berként. A papok kvórumának első se-
géde voltam. Egy nap a püspök hívott 
otthon. Azt mondta, hogy szeretné, 
ha elmennék vele meglátogatni egy 

özvegyet, aki komoly szükséget szen-
ved. A püspöknek szüksége volt rám.

Miközben otthon arra vártam, hogy 
felvegyen, nem értettem valamit. Tud-
tam, hogy a püspöknek erős és bölcs 
tanácsosai vannak. Egyikük híres bíró 
volt, a másik pedig egy nagy válla-
latot irányított, és később általános 
felhatalmazott lett belőle. A püspök is 
általános felhatalmazottként szolgált a 
későbbiekben. Miért egy tapasztalatlan 
papnak mondta a püspök, hogy „a 
segítségedre van szükségem”?

Nos, ma már jobban tudom, mit 
mondott valójában: „Az Úr meg 
szeretne áldani téged.” Az özvegy 
otthonában elképedve láttam, amint 
elmondja az asszonynak, hogy nem 
kaphat támogatást az egyháztól, 
amíg ki nem tölti a költségvetési 
nyomtatványt, amelyet korábban már 
otthagyott nála. Hazafelé, látva meg-
rökönyödésemet, kuncogott a csodál-
kozásomon, és azt mondta: „Hal, ha ő 
majd kordában tudja tartani azt, hogy 
mire költ, akkor képes lesz másoknak 
is segíteni.”

Egy másik alkalommal a püspök 
elvitt magával egy alkoholista szülő-
pár otthonába, akik két megrettent 

kislányt küldtek az ajtóhoz, hogy 
fogadjanak bennünket. Miután be-
szélgetett a két kislánnyal, visszain-
dultunk, és azt mondta nekem: „Még 
nem változtathatunk az életükben lévő 
tragédián, de most már érzik, hogy az 
Úr szereti őket.”

Egy másik este egy olyan férfi 
otthonába vitt, aki már évek óta nem 
jött az egyházba. A püspök elmondta 
neki, mennyire szereti őt, és milyen 
nagy szüksége van rá az egyház-
községnek. Úgy tűnt, mindez nincs 
különösebb hatással a férfira. Rám vi-
szont ennek az élménynek és minden 
további alkalomnak, amikor a püspök 
magával vitt, komoly hatása volt.

Nem áll módomban megtudni, 
hogy a püspök vajon imádkozott-e 
arról, hogy melyik papnak jelentene 
áldást, ha magával vinné őket ezekre 
a látogatásokra. Lehet, hogy sok más 
alkalommal más papokat vitt magával. 
Az Úr azonban tudta, hogy egy napon 
majd én is püspök leszek, aki felkéri 
a kihűlt hitűeket, hogy térjenek vissza 
az evangélium melegéhez. Az Úr 
tudta, hogy egy napon olyan pap-
sági felelősséget kapok majd, amely 
Mennyei Atyánk több száz és több 
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ezer keserves fizikai szükséget látó 
gyermeke iránti szolgálatra hív.

Ti, fiatal férfiak nem tudhatjátok, 
milyen papsági szolgálatra készít fel 
benneteket az Úr. Azonban minden 
papságviselő számára a lelki segít-
ségnyújtás jelenti a nagyobb kihívást. 
Mindannyiunknak megadatott ez a 
feladat. Ez együtt jár azzal, hogy egy 
kvórum tagjai vagyunk. Ez együtt jár 
azzal, hogy egy család tagjai vagyunk. 
Ha bárkinek a hitét megtámadja a 
Sátán a kvórumotokban vagy a csalá-
dotokban, akkor könyörületet éreztek. 
A szamaritánus által nyújtott szolgálat-
hoz és irgalmassághoz hasonlóan ti is 
a sebeikre való gyógyító balzsammal 
szolgáljátok őket szükségük idején.

Teljes idejű misszionáriusi szolgá-
latotok idején ezrekhez juttok majd 
el, akik hatalmas lelki szükségleteket 
látnak. Amíg ti nem tanítjátok őket, 
sokan nem is lesznek tudatában an-
nak, hogy lelki sebesüléseik vannak, 

amelyek ellátatlanul maradva a végte-
len nyomorúságba taszítják őket. Az 
Úr megbízásában jártok majd, hogy 
megmentsétek őket. Kizárólag az Úr 
képes bekötözni a lelki sebeiket, ami-
kor elfogadják az örök élethez vezető 
szertartásokat.

Kvórumtagként, házitanítóként és 
misszionáriusként sem vagytok ké-
pesek segíteni az embereknek a lelki 
sérülések helyreállításában, csak ha a 
saját hitetek élénk. Ez sokkal többet 
jelent annál, hogy rendszeresen olvas-
sátok a szentírásokat és imádkoztok 
felőlük. A pillanatnyi ima és a szent-
írásokra vetett gyors pillantás nem 
elégséges felkészülés. A biztosíték 
arról, hogy mire lesz szükségetek, a 
Tan és a szövetségek 84. szakaszában 
található tanácsból származik: „Azon 
se aggodalmaskodjatok előre, hogy 
mit mondjatok; inkább tegyétek félre 
elmétekben állandóan az élet szavait, 
és az adott órában megadatik nektek 

az a rész, ami minden egyes ember-
nek kimérendő.” 2

Erre az ígéretre csak akkor tartha-
tunk igényt, ha „félretesszük”, vagyis 
felhalmozzuk az élet szavait, mégpe-
dig folyamatosan. Az e szentírásban 
szereplő félretenni, vagy kincsként fel-
halmozni kifejezés nekem azt sugallja, 
hogy a szavakhoz érzések társulnak. 
Például amikor olyasvalakinek próbál-
tam segíteni, aki megingott a Joseph 
Smith próféta isteni elhívásába vetett 
hitében, akkor visszaemlékeztem bizo-
nyos érzésekre.

Nem csupán a Mormon könyvében 
szereplő szavakra. Az igazságról való 
bizonyosság érzésére, amely minden 
alkalommal megérint, akkor is, amikor 
csak néhány sort olvasok a Mormon 
könyvéből. Nem ígérhetem, hogy 
ez az érzés mindenkihez eljön, aki 
kétségekkel küzd Joseph próféta vagy 
a Mormon könyve kapcsán. De azt 
tudom, hogy Joseph Smith a visszaállí-
tás prófétája. Tudom, hogy a Mormon 
könyve Isten szava, mert kincsként 
bánok vele.

Tapasztalatból tudom, hogy ké-
pesek vagytok elnyerni a Lélektől 
az igazságról való bizonyosságot, 
mert hozzám is elérkezett. Nektek és 
nekem is rendelkeznünk kell ezzel a 
bizonyossággal, mielőtt az Úr olyan, 
általunk szeretett utazók útjába helyez 
bennünket, akiket megsebesítettek az 
igazság ellenségei.

Egy másik felkészülést is meg kell 
tennünk. Emberi tulajdonság, hogy 
megkeményedünk mások fájdalmá-
val szemben. Ez az egyik oka annak, 
amiért a Szabadító olyan sokat beszélt 
az engeszteléséről; arról, hogy magára 
veszi Mennyei Atyánk minden gyer-
mekének fájdalmát és bánatát, hogy 
tudja, hogyan lehet segítségükre.

Még Mennyei Atyánk halandó 
papságviselőinek legjobbjai sem 
érnek fel könnyen a könyörület ezen 
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ahogyan mendegéltek. Messze hátul 
aztán feltűnt a juhász is a lován – 
nem volt rajta kantár, csak kötőfék. 
Időnként elbóbiskolva hajolt előre a 
nyeregben, hiszen a lova tudta, hogy 
merre menjen, a kutyák meg csaholva 
tették a dolgukat.

E jelenettel éles ellentétben állt az, 
amelyet a németországi Münchenben 
láttam sok évvel ezelőtt. Vasárnap 
reggel volt, és egy misszionáriusi 
konferenciára tartottunk. Kinéztem 
a misszióelnök autójának ablakán, 
és láttam, amint a pásztor, kezében a 
botjával, vezette a juhokat. Követték 
őt, bármerre is ment. Ha balra lépett, 
balra követték. Ha jobbra lépett, abba 
az irányba követték. Egyből összeve-
tettem az igazi pásztort, aki vezette a 
nyáját, és a juhászt, aki bágyatagon 
kaptatott a juhai mögött.

Jézus azt mondta, hogy „Én vagyok 
a jó pásztor; és ismerem az enyéi-
met” 2. Tökéletes példát mutat arra, 
hogy milyennek kell lennie az igazi 
pásztornak.

Fivérek, Isten papságaként pász-
tori felelősséggel rendelkezünk. 
Az Úr bölcsessége útmutatást nyújt 
nekünk, mely által pásztorok lehetünk 
az egyház családjai számára, ahol 
szolgálhatunk, ahol taníthatunk, és 
bizonyságot tehetünk nekik. Ezt hívják 

Thomas S. Monson elnök

Ma este a Konferencia-köz-
pontban Salt Lake Cityben, 
és közel s távol mindenütt a 

világon összegyűltek azok, akik Isten 
papságát viselik. Valóban „királyi 
papság”, sőt „választott nemzetség” 
vagytok, ahogyan azt Péter apostol ki-
jelentette.1 Megtiszteltetés a kiváltság, 
hogy szólhatok hozzátok.

Ifjúkoromban a családunk nyaranta 
a Provo Canyonba utazott, mintegy 
70 kilométernyire délre és egy kissé 
keletre Salt Lake Citytől, ahol heteken 
át a családi nyaralóban laktunk. Mi, 
fiúk mindig izgatottan vártuk, hogy le-
mehessünk a patakhoz pecázni, vagy 
a tóba úszni, és mindig igyekeztünk 
egy kissé gyorsabb haladásra ösztö-
kélni autónkat. Akkoriban édesapám 
egy 1928-as Oldsmobile-t vezetett. Ha 
túllépte az 55 km/h-ás sebességhatárt, 
édesanyám mondani kezdte, hogy 
„Lassabban! Lassabban!”. Ilyenkor 
én így szóltam: „Nyomjad neki, apa! 
Nyomjad!”

Apa olyan 55 km/h körüli se-
bességgel hajtott végig, fel a Provo 
Canyonban, vagy amíg el nem értünk 
egy kanyarig, ahol utunkat állta egy 
juhnyáj. Néztük, ahogy több száz 
birka haladt el mellettünk, és úgy tűnt, 
minta juhász nélkül mennének, csak 
néhány kutya csaholt a sarkukban, 

Igaz pásztorok
A házitanítás sok imára jelent választ, és lehetőséget 
ad nekünk arra, hogy lássuk, milyen átalakulások 
mehetnek végbe az emberek életében.

normájához. Emberi hajlamunk a 
türelmetlenség azon személy iránt, aki 
nem képes észrevenni a számunkra 
oly egyértelmű igazságot. Óvatosnak 
kell lennünk, hogy türelmetlensé-
günk ne jelenjen meg ítéletként vagy 
elutasításként.

Amikor arra készülünk, hogy az Úr 
papsági szolgáiként segítséget nyújt-
sunk, egy szentírásnak kell vezetnie 
minket. Tartalmaz egy ajándékot, 
amelyre szükségünk lesz utunk során, 
bárhová küldjön is minket az Úr. Az 
irgalmas szamaritánus birtokában 
volt ennek az ajándéknak. Nekünk is 
szükségünk van rá, és az Úr elmondta, 
hogyan találhatjuk meg:

„Ezért tehát, szeretett testvéreim, ha 
nincs bennetek jószívűség, akkor sem-
mik vagytok, mert a jószívűség soha 
el nem múlik. Ragaszkodjatok tehát a 
jószívűséghez, ami a legnagyobb min-
denek között, mert minden dolognak 
el kell múlnia –

De a jószívűség Krisztus tiszta 
szeretete, és örökké tart; és jó sora 
lesz annak, akiről az utolsó napon úgy 
találtatik, hogy rendelkezik ezzel.

Imádkozzatok tehát, szeretett test-
véreim, szívetek minden erejével az 
Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez 
a szeretet, melyet mindenkinek meg-
adott, aki igaz követője Fiának, Jézus 
Krisztusnak; hogy Isten fiaivá legye-
tek; hogy amikor megjelenik, akkor 
olyanok legyünk, mint ő, mert a maga 
valóságában fogjuk látni őt; hogy meg-
lehessen ez a reménységünk; hogy 
megtisztulhassunk, miként ő is tiszta.” 3

Azért imádkozom, hogy felkészül-
tek legyünk mindazon papsági szol-
gálat biztosítására, melyet az Úr elénk 
állít halandó utazásunk során. Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Lukács 10:33–35.
 2. Tan és a szövetségek 84:85.
 3. Moróni 7:46–48.
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házitanításnak, és erről szeretnék ma 
este szólni hozzátok.

Az egyházban minden egyházköz-
ség püspöke felügyeli a papságviselők 
kijelölését házitanítókként, hogy ha-
vonta meglátogassák az egyháztagokat 
otthonaikban. Párosával mennek. Ahol 
lehetséges, egy fiatal férfi, aki az ároni 
papságban pap vagy tanító egy fel-
nőtthöz csatlakozik, aki a melkisédeki 
papságot viseli. Amikor a felelősségi 
körükhöz tartozó családok otthonába 
látogatnak, az áronipapság-viselőnek 
is részt kell vennie a tanításban. 
Az ilyen megbízás segít felkészülni 
ezeknek a fiatal férfiaknak a misszióra 
éppúgy, mint az egész életen át tartó 
papsági szolgálatra.

A házitanítási program egy olyan 
modernkori kinyilatkoztatásra adott 

válasz, amely azt a parancsolatot 
adja mindenkinek, akit elrendeltek 
a papságba, „hogy tanítson, kifejtsen, 
buzdítson, kereszteljen…, és min-
den egyháztag házát meglátogassa, 
és buzdítsa őket arra, hogy hango-
san és titokban is imádkozzanak, és 
minden családi kötelességnek eleget 
tegyenek…, hogy mindig őrködjön az 
egyház felett, és velük legyen és erő-
sítse őket; És ügyeljen, hogy ne legyen 
gonoszság az egyházban, sem egymás 
iránti durvaság, sem hazudozás, rágal-
mazás vagy gonosz beszéd” 3.

David O. McKay elnök arra intett: 
„A házitanítás az egyik legsürgetőbb 
és leghasznosabb lehetőség arra, 
hogy tápláljuk, inspiráljuk és vezessük 
Atyánk gyermekeit. [Ez] isteni szol-
gálat, isteni elhívás. Házitanítókként 
az a kötelességünk, hogy vigyük el [a 
lelket] minden otthonba és szívbe. Ha 
szeretik a munkát és minden tőlük 
telhetőt megtesznek, békességben, 
örömben és megelégedettségben lesz 
része Isten gyermekei [nemes lelkű és] 
elkötelezett [tanítóinak]” 4.

A Mormon könyvében azt olvassuk, 
hogy „minden papjukat és minden 
tanítójukat [Alma] szentelte fel, és 
senkit nem szentelt fel, aki nem volt 
igaz ember.

Ezért ők őrködtek népük felett, 
és az igazlelkűséggel kapcsolatos 
dolgokkal táplálták őket” 5.

A házitanítási feladataink ellátása 
során bölcsen tesszük, ha megis-
merjük és megértjük minden család 
tagjainak kihívásait, hogy hatékonyan 
taníthassunk és biztosíthassuk a szük-
séges segítséget.

A házitanítás továbbá nagyobb 
eséllyel lehet sikeres, ha előre megbe-
széljük az időpontot. E gondolat alátá-
masztására hadd osszak meg veletek 
egy élményt, amely néhány éve ért en-
gem. Abban az időben a Misszionári-
usi Végrehajtó Bizottságot Spencer W. 

Kimball, Gordon B. Hinckley és 
Thomas S. Monson alkotta. Egyik este 
Hinckley testvér és Hinckley nővér 
adott vacsorát az otthonukban a 
bizottság tagjainak és feleségeiknek. 
Épp elfogyasztottuk a csodás ételt, 
amikor kopogtattak az ajtón. Hinckley 
elnök nyitott ajtót, és az egyik házita-
nítóját látta álldogálni a küszöbön. A 
házitanító azt mondta: „Tudom, hogy 
nem beszéltünk meg időpontot, és a 
társam sincs itt velem, de úgy éreztem, 
el kell jönnöm ma este. Nem tudtam, 
hogy vendégek vannak.”

Hinckley elnök nagylelkűen meg-
kérte a házitanítót, hogy jöjjön be, 
üljön le, és tanítson három apostolt, 
valamint a feleségeinket egyházi fela-
datainkról. Kissé idegesen ugyan, de 
a házitanító igyekezett megtenni, amit 
tudott. Hinckley elnök megköszönte 
a látogatást, majd a házitanító sietve 
távozott.

Még egy példát említenék a házi-
tanítás helytelen módjára. Marion G. 
Romney elnök, aki évekkel ezelőtt az 
Első Elnökség tanácsosa volt, sokat 
mesélt a házitanítójáról, aki egy hideg, 
téli estén látogatott a Romney család 
otthonába. A kalapját le sem tette a ke-
zéből, és idegesen vonakodott, amikor 
hellyel kínálták, hogy ossza meg az 
üzenetét. Állva maradva annyit mon-
dott: „Nos, Romney testvér, nagyon 
hideg van kinn, és a kocsim motorját 
le sem állítottam, nehogy ne tudjam 
elindítani. Igazából csak beugrottam, 
hogy a látogatást le tudjam jelenteni 
a püspöknek.” 6

Ezra Taft Benson elnök, miután 
egy papságviselőknek tartott gyűlés 
alkalmával felidézte Romney elnök 
élményét, hozzátette: „Ennél azért 
többre vagyunk képesek, fivérek! 
Sokkal többre!” 7 Szerintem is.

A házitanítás több a havi, menet-
rendszerű látogatásnál. Az a felada-
tunk, hogy tanítsunk, sugalmazzunk, 
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Az általános konferencia – Thomas S. 
Monson elnök szavaival élve –  
„világszerte elért az emberekhez”.  
Bal felső sarokból indulva az óramu-
tató járásával megegyező irányban 
egyháztagok és misszionáriusok 
láthatók a következő helyszíneken: 
Olaszország, Róma; Fülöp-szigetek, 
Cavite; Peru, Lima; Texas, Colleyville; 
Brazília, Foz do Iguaçú; Anglia, Lon-
don; Panama, Arraiján; és Franciaor-
szág, Lyon
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ösztönözzünk, és ahol nem tevékeny 
embereket látogatunk, ott mozdítsuk 
Isten fiait és leányait a tevékenység, 
majd idővel a felmagasztosulás felé.

Segítségképpen az erőfeszíté-
seinkhez, elmondom a következő 
bölcs tanácsot, amely bizonyosan 
vonatkozik a házitanítókra. Abraham 
Lincolntól származik, aki azt mondta: 
„Ha szeretnél valakit megnyerni az 
ügyednek, először győzd meg ar-
ról, hogy az őszinte barátja vagy.” 8 
Ezra Taft Benson elnök így sürgetett 
minket: „Mindenekfelett, legyetek igaz 
barátai azoknak az egyéneknek és 
családoknak, akiket tanítotok. […] Egy 
barát nem csak kötelességből látogat 
havonta másokat. Egy barátot sok-
kal inkább az érdekli, hogy segítsen 
másoknak, mint az hogy elismerésben 
részesüljön. Egy barát törődik. Egy ba-
rát szeret[etet mutat]. Egy barát figyel, 
és egy barát segítő kezet nyújt.” 9

A házitanítás sok imára jelent vá-
laszt, és lehetőséget ad nekünk arra, 
hogy lássuk, milyen átalakulások me-
hetnek végbe az emberek életében.

Jó példa lehet erre Dick Hammer, 
aki a nagy gazdasági válság során 
a Polgári Állagmegóvási Csoporttal 
érkezett Utah államba. Találkozott egy 
utolsó napi szent nővel, akivel összehá-
zasodott. A Utah állambeli St. George-
ban nyitotta meg a Dick’s Cafét, amely 
népszerű találkahely lett.

Egyik barátomat, Willard Milnét 
jelölték ki, hogy a Hammer család 
házitanítója legyen. Mivel ismertem 
Dick Hammert is, és számos étlapot 
nyomtattam a vendéglője számára, 
amikor St. George-ba látogattam, min-
dig megkérdeztem Milne testvértől, 
„hogy halad Dick Hammer barátunk 
a fejlődésben?”.

Válasza általában olyasmi volt, hogy 
„halad, csak lassan”.

Amikor Willard Milne és a társa 
havonta meglátogatták a Hammer 

családot, mindig sikerült egy evangé-
liumi üzenetet és a bizonyságukat is 
megosztani Dickkel és a családdal.

Teltek, múltak az évek, mire 
egy nap Willard jó hírrel hívott fel. 
„Monson testvér – kezdte –, Dick 
Hammer megtért és megkeresztelke-
dik. A kilencvenedik évében jár. Ami-
óta csak az eszemet tudom, barátok 
vagyunk. A szívem melegséggel telik 
meg, ha csak eszembe jut a döntése. 
Sok éve vagyok a házitanítója.” Willard 
hangja megremegett, amint elmondta 
ezt a régen várt üzenetet nekem.

Hammer testvér meg is keresztelke-
dett, majd egy évvel később belépett 
a gyönyörű St. George templomba, 
ahol részesült a felruházásában és a 
pecsételés áldásaiban.

Azt kérdeztem Willardtól: 
„Volt, hogy elcsüggedtél, amiért 

ilyen sokáig voltál a házitanítója?”
„Nem – válaszolta –, megért 

minden fáradságot. Amikor látom az 
örömöt, amelyet a Hammer család 
tagjai éreznek, szívem hálával telik 
meg az áldásokért, melyeket az evan-
gélium hozott az életükbe, valamint a 
kiváltságért, hogy valamilyen módon 
én is segédkezhettem ebben. Boldog 
ember vagyok.”

Fivérek, az évek során kiváltsá-
gunkban áll majd számos egyént 
meglátogatni és tanítani – kevésbé 
tevékenyeket és teljesen elkötelezet-
teket egyaránt. Ha felelősségteljesek 
vagyunk az elhívásunkban, akkor 
számos alkalmunk nyílik majd arra, 
hogy áldást hozzunk mások életére. 
Látogatásaink azoknál, akik visszahú-
zódtak az egyházi tevékenységtől, azt 
a kulcsot jelenthetik, amely megnyitja 
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számukra az utat a visszatérés felé.
Ezzel a gondolattal a fejünkben 

nyújtsunk kezet azoknak, akikért fele-
lősek vagyunk, és hozzuk vissza őket 
az Úr asztalához, hogy lakmározhas-
sanak az Ő igéjéből, és élvezhessék az 
Ő Lelkének társaságát, valamint hogy 
ne legyenek többé „jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szen-
teknek és cselédei az Istennek” 10.

Ha bármelyikőtök elkényelmese-
dett volna a házitanítói látogatások 
terén, akkor azt mondom, nincs jobb 
idő, mint a mostani arra, hogy újra 
elkötelezzétek magatokat házitanítói 
kötelességetek betöltése mellett. Ha-
tározzátok el most, hogy megtesztek 
minden szükséges erőfeszítést, hogy 
segítő kezet nyújtsatok a felelősségi 
körötökbe tartozóknak. Olykor némi 
noszogatásra is szükség lehet, hogy 
segítsen a házitanító társatoknak időt 
találni, hogy veletek menjen, de ha 
kitartóak vagytok, sikerrel jártok majd.

Fivérek, házitanítói erőfeszítéseink 
folyamatosak. A munka nem fejeződik 
be, míg Urunk és Mesterünk azt nem 
mondja: „Elég”. Vannak életek, melye-
ket fel kell vidítanunk. Vannak szívek, 

melyeket meg kell érintenünk. Vannak 
lelkek, melyeket meg kell mentenünk. 
Miénk a szent kiváltság, hogy felvi-
dítsuk, megérintsük és megmentsük 
a gondjainkra bízott becses lelkeket. 
Ezt hithűen és örömteli szívvel kell 
tennünk.

Zárásként egy konkrét példához 
fordulok, mely azt mutatja, milyen 
házitanítóknak kell lennünk. Van 
egy Tanító, akinek az élete mindenki 
másét elhomályosítja. Tanított az 
életről és a halálról, a kötelességről és 
a rendeltetésről. Nem azért élt, hogy 
neki szolgáljanak, hanem, hogy ő 
szolgáljon; nem azért, hogy kapjon, 
hanem hogy adjon; és nem azért, 
hogy megmentse a saját életét, hanem 
hogy feláldozza azt másokért. Olyan 
szeretetről szólt, mely gyönyörűbb a 
testi vágynál, oly szegénységről, mely 
gazdagabb a kincseknél. Azt mond-
ták e Tanítóról, hogy felhatalmazással 
tanított, nem úgy, mint az írástudók.11 
Törvényeit nem kőbe vésték, hanem 
emberi szívekbe.

Én most a Mester Tanítóról be-
szélek, vagyis Jézus Krisztusról, az 
Isten Fiáról, az egész emberiség 

Szabadítójáról és Megváltójáról. A bib-
liai beszámoló azt mondja Róla, hogy 
„széjjeljárt jót tévén” 12. Ha Őt tesszük 
csalhatatlan vezetőnkké és példánkká, 
akkor jogot formálhatunk az Ő isteni 
segítségére házitanításunk során. 
Áldást hozunk az életekre. Vigaszt a 
szívekbe. És szabadítást a lelkeknek. 
Így leszünk igaz pásztorok. Azért 
imádkozom, hogy ez így legyen, ama 
nagy Pásztor, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. 1 Péter 2:9.
 2. János 10:14.
 3. Tan és a szövetségek 20:42, 47, 53–54.
 4. David O. McKay. Idézet forrása:  

Priesthood Home Teaching Handbook,  
rev. ed. (1967), ii-iii.

 5. Móziás 23:17–18.
 6. Idézet a következő forrásból: Marion G. 

Romney, beszéd egy papsági házitanítói 
szemináriumon, 1963. aug. 9.

 7. Ezra Taft Benson, “To the Home  
Teachers of the Church,” Ensign,  
May 1987, 50.

 8. Abraham Lincoln. Idézet forrása:  
David Decamp Thompson, Abraham 
Lincoln, the First American  
(1895), 226.

 9. Ezra Taft Benson, Ensign, May 1987, 50.
 10. Efézusbeliek 2:19.
 11. Lásd Máté 7:28–29.
 12. Apostolok cselekedetei 10:38.
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Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Ezzel a kérdéssel kezdem: „Milyen 
döntések vezettek el engem afelé, 
hogy teljes szívemből, teljes lelkemből 
és teljes elmémből szeressem az Urat?” 
Számomra ezt az a döntést jelentette, 
hogy oda helyezem magam, ahol érez-
hetem a megbocsátás örömét az Úr 
engesztelése által.

Évekkel ezelőtt megkeresztel-
tem egy fiatalembert az új-mexikói 
Albuquerque-ben, akit misszioná-
rius társammal tanítottunk. A víz alá 
merítettem a fiatalembert, majd újra 
kiemeltem. Körülbelül velem egy ma-
gasnak kellett lennie, mert közvetlenül 
a fülembe beszélt. A medence vizétől 
nedvesen, könnyeitől áztatta arccal 
és örömmel a hangjában ezt mondta: 
„Tiszta vagyok, tiszta vagyok!”

Ugyanilyen örömkönnyeket láttam 
egy olyan ember szemében, aki feli-
dézte nekem Isten egy apostolának a 
szavait, aki azt mondta neki egy átható 
és gyengéd interjú után: „Megbocsátok 
neked az Úr nevében. Ő meg fogja 
neked adni a megbocsátás bizonyos-
ságát, a maga idejében és a maga 
módján.” És meg is tette.

Tanúja voltam, miért mondhatja  
az Úr azt, hogy amikor megbocsátja a 
bűnöket, többé nem emlékszik rájuk. 
Az engesztelés ereje által olyan em-
berek, akiket jól ismerek és szeretek, 
újjászülettek, és a bűn hatásai eltöröl-
tettek. Szívemet eltöltötte a szeretet a 
Szabadító iránt és szerető Atyja iránt, 
aki elküldte Őt.

Ez a csodálatos áldás azáltal adatott 
meg, hogy arra buzdítottam azokat, 
akiket szeretek, hogy forduljanak 
a Szabadítóhoz, hogy csillapítsa 
fájdalmukat, ahogyan csak Ő képes 
megtenni. Ezért biztatok mindenkit, 
akit szeretek, hogy fogadjanak el és 
magasztaljanak fel minden elhívást, 
amelyet az egyházban eléjük tárnak. 
Ez a döntés egyike a családi boldog-
ság fő kulcsainak.

Két legidősebb unokánk az 
idén fog házasságot kötni. Né-
hány éven belül valószínűleg 

további 10 unokatestvérük jut el arra 
a pontra az életében, amikor követik 
majd őket a családalapítás csodás 
világába.

Ez a boldog eshetőség mély tű-
nődésre késztetett, amikor tanácsért 
fordultak hozzám. Alapvetően ezt kér-
dezték: „Milyen döntéseket hozhatok, 
amelyek boldogságra fognak vezetni 
engem?” Másrészről pedig: „Milyen 
döntések fognak nagy valószínűséggel 
boldogtalanságra vezetni?”

Mennyei Atyánk mindannyiunkat 
egyedivé teremtett. Nincs köztünk 
két olyan ember, akinek ugyanazon 
tapasztalatai lennének. Nincs két egy-
forma család. Így aztán nem meglepő, 
hogy nehéz tanácsot adni arra vonat-
kozóan, hogy milyen döntések vezet-
nek a családi boldogsághoz. Szerető 
Mennyei Atyánk azonban ugyanazt az 
ösvényt szabta meg a boldogság felé 
minden gyermeke számára. Bármilye-
nek legyenek is személyes jellemvoná-
saink vagy élményeink, csak egyetlen 
terv létezik a boldogságra. Ez a terv 
pedig Isten összes parancsolatának 
betartásában rejlik.

Mindannyiunk számára – ideértve 
a házasságkötést fontolgató unokáimat 
is – van egy mindenen átívelő pa-
rancsolat, amely segíteni fog nekünk 
szembenézni a kihívásokkal, és a 
boldog családi élet szívéhez vezet. 
Minden kapcsolatra vonatkozik, a 
körülményektől függetlenül. Újra és 
újra felhangzik a szentírásokban és a 
napjainkban élő próféták tanításaiban. 
Hadd olvassam fel, hogyan fogal-
mazza meg a Biblia az Úr tanácsát 
mindazok számára, akik mindörökre 
együtt szeretnének élni szeretetteljes 
boldogságban:

„És megkérdé őt közülök egy tör-
vénytudó, kisértvén őt, és mondván:

Mester, melyik a nagy parancsolat 
a törvényben?

Jézus pedig monda néki: Szeresd 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.

Ez az első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: 

Szeresd felebarátodat, mint magadat.
E két parancsolattól függ az egész 

törvény és a próféták.” 1

Ebből az egyszerű kijelentésből 
nem nehéz összefoglalni mindazt, amit 
arról tanultam, hogy milyen döntések 
vezetnek a családi boldogsághoz. 
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Az unokáimhoz
Van egy mindenen átívelő parancsolat, amely segíteni 
fog nekünk szembenézni a kihívásokkal, és a boldog 
családi élet szívéhez vezet.
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Az élet minden szakaszán tapasz-
talható nyomás arra kísérthet minket, 
hogy elutasítsuk vagy elhanyagoljuk a 
Szabadító szolgálatára szólító elhíváso-
kat. Ez lelki veszélybe sodorhat min-
ket, a házastársunkat és a családunkat. 
Az elhívások közül némelyik jelenték-
telennek tűnhet, de az én életem és a 
családom élete jobbá lett azáltal, hogy 
elfogadtam egy diakónusok kvóruma 
tanítására szólító elhívást. Éreztem 
azoknak a diakónusoknak a Szabadító 
iránti szeretetét, és az Úr szeretetét is 
őirántuk.

Láttam ugyanezt megtörténni 
egy korábbi cövek- és misszióel-
nök életében, amikor elfogadott egy 
tanítók kvóruma tanácsadói elhívást. 
Ismerek másvalakit is, aki püspök, 
később pedig területi hetvenes volt, 
akit az Úr arra használt, hogy vigaszt 
nyújtson egy fiúnak a tanítók kvóru-
mában, aki megsérült egy balesetben. 
Az e szolgálatból fakadó csodák sok 
ember életét érintették meg, köz-
tük az enyémet is, és elmélyítették 

a Szabadító iránti szeretetüket.
Mások szolgálata során nagy 

valószínűséggel esedezni fogunk a 
Szentlélek társaságáért. Az Úr szol-
gálatában elért siker mindig a saját 
erőnket meghaladó csodákat fog 
eredményezni. A komolyan lázadó 
gyermekével szembenéző szülő tudja, 
hogy ez igaz, csakúgy, mint az a 
látogatótanító, akit vigaszért kere-
sett fel egy nőtestvér, amikor férje 
bejelentette, hogy elhagyja. Mindkét 
szolga hálás azért, hogy aznap reggel 
imádkozott, hogy az Úr küldje társául 
a Szentlelket.

Csak a Szentlélek társaságával 
kísérve remélhetjük, hogy egyenlő igá-
ban, viszályoktól mentes házasságban 
leszünk. Láttam, hogy ez a társaság 
alapvető fontosságú a házasságban 
tapasztalható boldogsághoz. Az eggyé 
válás csodájához a menny segítsé-
gére van szükség, és időbe telik. Az 
a célunk, hogy örökké együtt éljünk 
a Mennyei Atya és a Szabadítónk 
jelenlétében.

Édesapám és édesanyám nagyon 
különbözött egymástól. Az édesanyám 
énekes és képzőművész volt. Édes-
apám imádta a kémiát. Egyszer egy 
szimfonikus zenekari koncerten édes-
anyám meglepődött, amikor édesa-
pám felállt és kifelé indult a taps előtt. 
Anya megkérdezte, hová megy. Apa 
teljes ártatlanságban felelte: „Hiszen 
vége van, nem?” Csupán a Szentlé-
lek gyengéd hatása vitte el eleve a 
koncertterembe a feleségével, és az 
vitte oda vissza újból és újból.

Édesanyám 16 évig élt New Jersey-
ben, hogy édesapám kutatásból és 
kémiatanításból tarthassa el a családját. 
Anya számára áldozatot jelentett, hogy 
messze került özvegy édesanyjától 
és egyedülálló nővérétől, aki gondját 
viselte nagymamának a régi családi 
farmon. Mindketten azalatt az idő 
alatt hunytak el, amíg anya a távoli 
New Jersey-ben élt. Soha máskor nem 
láttam anyát sírni.

Évekkel később édesapám kapott 
egy utahi állásajánlatot. Megkérdezte 
anyától, ismét teljesen ártatlanul: 
„Mildred, szerinted mit tegyek?”

Anya azt felelte: „Henry, tedd azt, 
amit a legjobbnak gondolsz.”

Apa elutasította az állásajánla-
tot. Másnap reggel anya levelet írt 
apának. Bárcsak még a birtokomban 
lenne! Emlékszem, azt mondta neki: 
„Ne itt nyisd fel! Menj be az irodába, 
és ott nyisd fel.” Feddéssel kezdő-
dött. Apa sok évvel azelőtt ígéretet 
tett, hogy ha bármikor lehetősége 
adódik, visszaviszi anyámat a csa-
ládja közelébe. Apát meglepte anya 
haragja. Nem emlékezett felesége 
szíve vágyára. Azon nyomban üzene-
tet küldött, hogy elfogadja a felkínált 
álláslehetőséget.

Aztán így szólt: „Mildred, de hát 
miért nem mondtad?”

Anya így felelt: „Emlékezned kellett 
volna.”
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Apa később mindig saját dönté-
seként emlegette a Utahba költözést, 
soha nem szakmai karrierje feláldo-
zásaként. Elnyerték az eggyé válás 
csodáját. Jobb lett volna, ha apát a 
Szentlélek emlékeztette volna az évek-
kel azelőtt tett ígéretére. Mindamellett 
lehetővé tette a Szentlélek számára, 
hogy meglágyítsa a szívét, hogy 
anyám döntése a sajátjává legyen.

Mennyei Atyánk tökéletesen lát 
előre mindent. Mindannyiunkat ismer, 
és ismeri a jövőnket is. Tudja, milyen 
nehézségeken fogunk keresztülmenni. 
Elküldte Fiát szenvedni, hogy Jézus 
tudhassa, hogyan segítsen meg minket 
minden megpróbáltatásunkban.

Tudjuk, hogy a Mennyei Atyá-
nak vannak olyan gyermekei ezen a 
világon, akik néha a bűnt és a nagy-
fokú boldogtalanságot választják. 
Ezért küldte el Elsőszülöttjét, hogy a 
Megváltónk legyen – ez volt a szeretet 
mindenkori legnagyobb megnyilvánu-
lása. Ezért kell számítanunk arra, hogy 
Isten segítségére és időre lesz szüksé-
günk, hogy megcsiszolódjunk az örök 
életre, és hogy Atyánkkal élhessünk.

Próbára fog tenni minket a családi 
élet. Isten többek között azért adta 
nekünk a halandóság ajándékát, hogy 
próbatételek által megerősítsen min-
ket. Ez különösen igaz lesz a családi 
életre, ahol hatalmas örömöt, emellett 
pedig hatalmas bánatot és kihíváso-
kat fogunk megtapasztalni, amelyek 
időnként erőnket meghaladónak 
tűnhetnek.

George Q. Cannon elnök a kö-
vetkezőket mondta arról, hogy 
Isten előkészített titeket és engem 
és a gyermekeinket az előttünk álló 
próbatételekre: „Nincsen közöttünk 
senki, akire ne áradt volna ki Isten 
szeretete. Nincsen közöttünk senki, 
akit Isten ne gondozott és dédelgetett 
volna. Nincsen közöttünk senki, akit 
Isten ne akart volna megszabadítani, 

és akinek a megszabadításához ki ne 
dolgozta volna annak módját. Nincsen 
közöttünk senki, akit illetően Isten ne 
adott volna megbízást az angyalainak. 
Saját szemünkben és mások szemében 
jelentéktelennek és megvetendőnek 
tűnhetünk, de attól még az igazság 
változatlanul fennáll, hogy mi Isten 
gyermekei vagyunk, és Ő valóban 
megbízást adott angyalainak – erővel 
és hatalommal teli láthatatlan lények-
nek – velünk kapcsolatban, ők pedig 
őrködnek felettünk és védelmeznek 
minket.” 2

Igaz, amit Cannon elnök tanított. 
Szükségetek lesz erre a bizonyosságra, 
ahogyan nekem is szükségem volt rá, 
és rá támaszkodtam.

Imádkoztam már hittel, hogy valaki, 
akit szeretek, keresse és érezze meg 
az engesztelés erejét. Imádkoztam már 
hittel, hogy emberi alakot öltött angya-
lok siessenek a segítségükre, és meg 
is tették.

Isten megalkotta a módját minden 
egyes gyermeke megszabadításának. 
Sokak számára ennek részét képezi, 
hogy olyan testvér vagy nagyszülő 
mellé kerülnek, akik feltétel nélkül 
szeretik őket, bármit tegyenek is.

Évekkel ezelőtt egy barátom mesélt 
a nagymamájáról. Teljes életet élt, min-
dig hű volt az Úrhoz és az Ő egyhá-
zához. Egyik unokája azonban a bűn 

útjára lépett. Végezetül börtönbünte-
tésre ítélték. Barátom felidézte, amint 
nagymamája – miközben börtönben 
lévő unokájához autózott látogatóba 
– könnyekkel a szemében e szavakat 
mondta imájában nagy gyötrelmek 
közepette: „Megpróbáltam jó életet 
élni. Miért, miért következett be mégis 
unokám e tragédiája, aki most romba 
döntötte az egész életét?”

A válasz e szavakkal érkezett az el-
méjében: „Azért adtam őt neked, mert 
tudtam, hogy te mindig szeretni tudod 
és szeretni fogod, mindegy, mit tett.”

Csodálatos leckét rejt ez mind-
annyiunk számára. Nem lesz egyszerű 
a szerető szülők és nagyszülők, és 
Isten minden szolgája útja ebben a ha-
nyatló világban. Nem kényszeríthetjük 
arra Isten gyermekeit, hogy válasszák 
a boldogság útját. Isten nem teheti 
ezt az önrendelkezés miatt, amelyet 
megadott nekünk.

Mennyei Atyánk és Szeretett Fia 
Isten minden gyermekét szeretik, nem 
számít, hogyan döntenek abban, hogy 
mit tesznek és mivé válnak. A Szaba-
dító megfizette az árat minden bűnért, 
nem számít, milyen förtelmes bűnről 
is van szó. Bár igazságnak kell lennie, 
kitárja az igazságot meg nem lopó 
irgalom lehetőségét.

Alma e szavakkal fejezte ki ezt a re-
ménységet fiának, Koriántonnak: „Az 
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igazságosság szerint a megváltás terve 
tehát csak az ember bűnbánatának 
feltételével valósulhatott meg ebben 
a próbatételi állapotban, igen, ebben 
az előkészítő állapotban; mert ha nem 
lennének ezek a feltételek, akkor az 
irgalom csak úgy léphetne érvénybe, 
hogy megsemmisítené az igazságos-
ság munkáját. Most, az igazságosság 
munkája nem semmisíthető meg; mert 
ha így lenne, akkor Isten megszűnne 
Isten lenni.” 3

Üzenetem tehát úgy szól uno-
káim és mindannyiunk számára, akik 
örökkévaló családokat próbálunk 
kovácsolni, hogy biztosított az öröm 
a hithűek számára. Mielőtt a világ lett 
volna, szerető Atyánk a mennyben és 
Szeretett Fia szerették azokat, akikről 
tudták, hogy tévelyegni fognak, és 
munkálkodtak velük. Isten mindö-
rökké szeretni fogja őket.

Nektek megadatott az az előny, 
hogy tudjátok: a lelkek világában 
megismerték a szabadítás tervét az 
ott kapott tanításokból. Ők és ti elég 
hithűeknek bizonyultatok ahhoz, hogy 
ide jöhessetek a világra, míg sokan 
másoknak ez nem adatott meg.

A Szentlélek minden igazságot az 
emlékezetünkbe idéz majd. Ezt nem 
erőltethetjük rá másokra, de láttat-
hatjuk a saját életünkben. Mindig 
bátorságot meríthetünk abból a bi-
zonyosságból, hogy egykoron mind-
annyian éreztük annak örömét, hogy 
együtt lehettünk Mennyei Atyánk 
szeretett családjának tagjaiként. Isten 
segítségével mindannyian újra érez-
hetjük ezt a reménységet és örömöt. 
Azért imádkozom, hogy ez így legyen 
mindannyiunkkal, az Úr Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Máté 22:35–40.
 2. George Q. Cannon, “Our Pre-existence 

and Present Probation,” Contributor, 
Oct. 1890, 476.

 3. Alma 42:13.

megtartják” (2 Mózes 20:5–6). A féltőn 
szerető kifejezés jelentése sokat-
mondó. A héber eredetije azt jelenti, 
hogy gyengéd és mély érzelmekkel 
bír. Éppen ezért, megsértjük Istent, 
amikor más isteneket „tisztelünk” – 
vagyis, amikor más áll az első helyen 
a fontossági sorrendünkben.1

I.
Milyen egyéb, Istent megelőző 

prioritásokat „tisztelnek” az emberek 
– még a vallásos emberek is – ma-
napság? Fontoljátok meg a következő 
lehetőségeket, melyek mindegyike 
gyakori a világunkban:

• Kulturális és családi hagyományok
• Politikai korrektség
• Karrierbeli törekvések
• Anyagi javak
• Kikapcsolódási lehetőségek
• Hatalom, befolyás és hírnév

Ha ezek egyikét sem érezzük talá-
lónak magunkra, akkor valószínűleg 
találhatunk mást, ami az. Az alapelv 
fontosabb, mint az egyedi példák. Az 
alapelv ugyanis nem arról szól, hogy 
vannak-e egyéb prioritásaink. A má-
sodik parancsolat által felvetett kérdés 
úgy szól, hogy „Mi a legfőbb prioritá-
sunk?”. Tisztelünk-e prioritásokat vagy 
isteneket azon Isten előtt, akiről azt 

Dallin H. Oaks elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A tízparancsolat a keresztény és 
a zsidó hit alapja is. E paran-
csolatok közül – amelyeket 

Isten adott Izráel gyermekeinek 
Mózes prófétán keresztül – az első 
kettő határozza meg hódolatunkat 
és prioritásainkat. Az elsőben az Úr 
azt parancsolta: „Ne legyenek néked 
idegen isteneid én előttem” (2 Mózes 
20:3). Évszázadokkal később, amikor 
Jézust megkérdezték: „Melyik a nagy 
parancsolat a törvényben?”, Ő azt vála-
szolta: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből” (Máté 22:36–37).

A tízparancsolat második paran-
csolata kifejti azt az utasítást, hogy ne 
legyenek idegen isteneink, és meg-
határozza, hogy az Ő gyermekeiként 
mi álljon a fontossági sorrendünk 
első helyén az életünkben. „Ne csinálj 
magadnak faragott képet, és semmi 
hasonlót” az égben vagy a földön 
lévőkhöz (2 Mózes 20:4). Ezután a pa-
rancsolat még hozzáteszi: „Ne imádd 
és ne tiszteld azokat” (2 Mózes 20:5). 
Ez nem csupán a fizikai bálványokat 
tiltja, hanem egy minden időre szóló, 
alapvető fontossági sorrendet szögez 
le. Jehova így magyarázza ezt: „mert 
én, az Úr a te Istened, féltőn szerető 
Isten vagyok, …a ki …irgalmasságot 
cselekszem …azokkal, a kik engem 
szeretnek és az én parancsolatimat 

Idegen istenek
Tisztelünk-e prioritásokat vagy isteneket azon Isten előtt, 
akiről azt állítjuk, hogy Neki hódolunk?
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állítjuk, hogy Neki hódolunk? Elfeled-
keztünk-e a Szabadító követéséről, 
aki azt tanította, hogy ha szeretjük Őt, 
akkor betartjuk a parancsolatait (lásd 
János 14:15)? Ha így van, akkor a nap-
jainkban oly elterjedt lelki közöny és 
fegyelmezetlen vágyak a feje tetejére 
állították a fontossági sorrendünket.

II.
Az utolsó napi szentek számára 

Isten parancsolatai az Ő gyermekei 
számára alkotott tervén – a szabadu-
lás nagyszerű tervén – alapulnak, és 
nem választhatóak el attól. Ez a terv – 
melyet olykor „a boldogság nagyszerű 
terve” (Alma 42:8) megnevezéssel ille-
tünk – feltárja az eredetünket és a kül-
detésünket is Isten gyermekeiként: azt, 
hogy honnan jöttünk, miért vagyunk 
itt, és hová tartunk. A szabadulás terve 
elmagyarázza a teremtés célját és a 
halandóság állapotát, illetve Isten pa-
rancsolatait is; azt, hogy szükség van 
egy Szabadítóra; valamint a halandó 
és örökkévaló családok létfontosságú 
szerepét. Ha mi, utolsó napi szentek, 
akiknek megadatott ez a tudás, nem e 
tervvel összhangban állítjuk fel a fon-
tossági sorrendünket, akkor kitesszük 
magunkat a veszélynek, hogy más 
isteneket szolgáljunk.

Isten tervének ismerete, melyet a 
gyermekei számára alkotott, különleges 
szemléletmódot biztosít az utolsó napi 
szentek számára a házasság és a család 
vonatkozásában. Helyénvaló, hogy 
családközpontú egyházként ismernek 
minket. Vallási hitelveink a mennyei 
szülőkkel kezdődnek, legfőbb törekvé-
sünk pedig az, hogy elnyerjük az örök 
felmagasztosulás teljességét. Tudjuk, 
hogy ez kizárólag családi kapcsolatban 
lehetséges. Tudjuk, hogy a férfi és a 
nő házassága szükséges Isten tervének 
betöltéséhez. Kizárólag ez a házasság a 
jóváhagyott formája a halandó születés-
nek, valamint a családtagok örök életre 

való felkészítésének. A házasságra, 
valamint a gyermekszülésre és -neve-
lésre Isten tervének részeként tekin-
tünk, és szent kötelességnek tartjuk 
azok számára, akik lehetőséget kaptak 
minderre. Hisszük, hogy a legnagyobb 
kincset mind a földön, mind pedig a 
mennyben, a gyermekeink és utódaink 
jelentik.

III.
Amiatt, amit tudunk a család 

potenciálisan örökkévaló szerepéről, 
elkeserítőnek tartjuk a születések és a 
házasságok meredeken zuhanó számát 
sok zsidó-keresztény történelmi kultú-
rájú nyugati országban. Felelős forrá-
sok a következőkről számolnak be:

• Az Egyesült Államokban a szüle-
tések száma a valaha regisztrált 
legalacsonyabb értéken van,2 sok 
Európai Uniós nemzetben és más, 
fejlett országban pedig a születési 
ráta elmarad a népesség fenntar-
tásához szükségestől.3 Ez veszé-
lyezteti a kultúrák, sőt a nemzetek 
fennmaradását is.

• Amerikában a 18–29 év közötti 
házas, fiatal felnőttek aránya az 
1960-ban mért 59 százalékról 20 

százalékra esett vissza 2010-re.4 Az 
első házasságkötés idején betöltött 
átlagéletkor az eddig látott legma-
gasabb: 26 év a nők, míg majdnem 
29 év a férfiak esetében.5

• Számos országban és kultúrában 
(1) a hagyományos, házasságban 
élő anyából és apából, valamint 
gyermekekből álló családmodell 
egyre inkább kivételnek, mintsem 
szabálynak számít, (2) számos fiatal 
nő számára egyre inkább a karrier 
kerül a házasság és a gyermek-
vállalás elé, valamint (3) az apák 
szerepe és jelentőségük megítélése 
egyre halványodik.

Ezen aggasztó trendek közepette 
tudatában vagyunk annak is, hogy 
Isten terve az Ő összes gyermeke 
számára adatott, valamint hogy Isten 
minden gyermekét szereti, mindenütt.6 
A Mormon könyve első fejezete kije-
lenti, hogy Isten hatalma és jósága és 
irgalma a föld minden lakójára kiterjed 
(lásd 1 Nefi 1:14). Egy későbbi fejezet 
pedig kijelenti, hogy „fizetség nélkül 
adja [a szabadítást] minden embernek”, 
valamint hogy „minden ember kiváltsá-
gos, az egyik éppen úgy, mint a másik, 
és senkit nem tilt el” (2 Nefi 26:27–28). 
Következésképpen a szentírások azt 
tanítják, hogy felelősek vagyunk azért, 
hogy könyörületesek és jószívűek (sze-
retettel teliek) legyünk minden ember 
iránt (lásd 1 Thessalonikabeliek 3:12; 
1 János 3:17; T&Sz 121:45).

IV.
Tisztelettel viseltetünk továbbá 

minden ember vallásos meggyőző-
dése iránt, még azok egyre növekvő 
tábora iránt is, akik azt vallják, hogy 
nem hisznek Istenben. Tudjuk, hogy 
a választás Istentől kapott hatalma 
által sokan vallanak majd a mieinktől 
eltérő hitelveket. Ugyanakkor remél-
jük, hogy mások is hasonló tisztelettel 
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viseltetnek a mi vallásos hitelveink 
iránt, és megértik, hogy ezek olykor 
az ő döntéseiktől eltérő választásra és 
magatartásra késztetnek bennünket. 
Hiszünk például abban, hogy Isten – 
az Ő szabadításunkra vonatkozó terve 
elengedhetetlen részeként – örökké-
való normát állított fel, mely szerint 
nemi kapcsolatnak kizárólag olyan 
férfi és nő között szabad létesülnie, 
akik egymással házasságot kötöttek.

A halandó élet teremtéséhez 
szükséges erő a legmagasztosabb erő, 
melyet Isten az Ő gyermekeinek adott. 
Használatát Isten Ádámnak és Évának 
adott első parancsolata határozta meg 
(lásd 1 Mózes 1:28), valamint további 
fontos parancsolatok is adattak, ame-
lyek megtiltják helytelen használatát 
(lásd 2 Mózes 20:14; 1 Thessalonika-
beliek 4:3). Könnyű megérteni, hogy 
miért helyezünk ekkora hangsúlyt az 
erkölcsi tisztaság törvényére, ha látjuk, 
mi a célja a nemzőerőnknek Isten 
tervének megvalósításában. A férfi és 
a nő közötti házassági köteléken kívül 

a nemzőerő használata – ilyen vagy 
olyan mértékben – bűnös, és ellentét-
ben áll Isten tervével, melyet gyerme-
kei felmagasztosulására alkotott.

Az általunk az erkölcsi tisztaság 
törvényének tulajdonított jelentőség 
magyarázza elkötelezettségünket azon 
házassági minta iránt, amely Ádámtól 
és Évától származott, majd folytató-
dott korszakokon át, Isten terveként, 
amelyet a fiai és leányai közötti 
teremtő kapcsolat érdekében, valamint 
gyermekei gondozása céljából alko-
tott. Szerencsére sok más felekezet-
hez vagy szervezethez tartozó ember 
egyetért velünk a házasság természe-
tével és jelentőségével kapcsolato-
san – egyesek vallásos tanok alapján, 
mások pedig azért, mert úgy vélik, ez 
a legjobb a társadalom számára.

Ismereteink Isten tervéről, melyet 
gyermekei számára készített 7, megma-
gyarázzák afeletti csalódottságunkat, 
hogy egyre nő a házasságon kívül szü-
letett gyermekek száma – jelenleg ez 
az Egyesült Államokban a születések 

számának 41 százaléka 8 –, valamint 
hogy az elmúlt fél évszázadban dráma-
ian nőtt a házasságon kívüli kapcsolat-
ban élő párok száma. Öt évtizede az 
első házasságoknak csupán elenyésző 
százalékát előzte meg együttélés. Ma 
a házasságok 60 százalékát együttélés 
előzi meg.9 És egyre növekvő elfoga-
dásra is talál, különösen a tizenévesek 
körében. Egy közelmúltban végzett 
felmérés megállapította, hogy a tize-
névesek 50 százaléka találja úgy, hogy 
a házasságon kívüli gyermekvállalás 
„helyénvaló életmód” 10.

V.
Számos különböző politikai és 

társadalmi törekvés igyekszik jogi és 
irányelvi változtatásokat kieszközölni 
olyan magatartásformák igazolására, 
amelyek ellentétesek Isten nemi er-
kölcsösségre vonatkozó parancsaival, 
valamint ellentétesek a házasság és a 
gyermekvállalás örök természetével 
és céljaival. E törekvések már elérték 
az azonos neműek házasságának 
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engedélyezését számos államban és 
nemzetben. Egyéb törekvések pe-
dig összezavarják a nemeket, illetve 
egyformává silányítják a férfiak és 
a nők között fennálló különbsé-
geket, amelyek elengedhetetlenek 
Isten nagyszerű boldogságtervének 
megvalósításához.

Isten tervéről és az Ő tanáról való 
ismereteink örökkévaló látásmódot 
nyújtanak nekünk, amely nem teszi 
lehetővé, hogy elnézzük az efféle 
viselkedést, vagy hogy igazolást 
találjunk az ezt megengedő törvé-
nyekben. És más szervezetektől 
eltérően – amelyek megváltoztathat-
ják a szabályaikat, sőt még a tanaikat 
is – szabályainkat azok az igazságok 
határozzák meg, amelyek megváltoz-
tathatatlanságát Isten jelölte ki.

A tizenkettedik hittételünk kije-
lenti hitelveinket arról, hogy alávetjük 
magunkat a polgári fennhatóságnak, 
valamint hogy engedelmeskedünk a 
törvénynek, azt tiszteljük és támogat-
juk. Az emberi törvények azonban 
nem tehetik erkölcsössé azt, amit Isten 
erkölcstelennek nyilvánított. A legma-
gasabb prioritás iránti elkötelezettsé-
günk – hogy szeressük és szolgáljuk 
Istent – azt követeli tőlünk, hogy a 
viselkedési normánkat az Ő törvénye 
határozza meg. Az isteni parancso-
lat vonatkozik ránk például azzal 
kapcsolatban, hogy ne kövessünk el 
házasságtörést vagy paráználkodást, 
még akkor sem, ha ezen cselekedetek 
többé már nem minősülnek bünteten-
dőnek azon állam vagy ország törvé-
nyei szerint, amelyben élünk. Ehhez 
hasonlóan az úgynevezett „azonos ne-
műek házasságát” legalizáló törvények 
nem változtatnak Isten házasságra 
vonatkozó törvényén, parancsolatain, 
sem a mi ezzel kapcsolatos normá-
inkon. Szövetség általi kötelezettsé-
günk marad, hogy szeressük Istent és 
tartsuk be a parancsolatait, valamint 

tartózkodjunk attól, hogy idegen iste-
neket vagy prioritásokat tiszteljünk – 
még akkor is, ha ezek népszerűek egy 
adott időszakban és helyen.

Félreérthetnek bennünket ezen 
elszántságunk kapcsán, bigottsággal 
is vádolhatnak, hátrányos megkülön-
böztetést szenvedhetünk, vagy az is 
előfordulhat, hogy a szabad vallás-
gyakorlásunk elleni támadásoknak 
kell ellenállnunk. Ha így áll a helyzet, 
úgy gondolom, emlékeznünk kell az 
elsődleges prioritásunkra – hogy Istent 
szolgáljuk –, és pionír őseinkhez ha-
sonló kitartással kell tovább húznunk 
a jelképes kézikocsijainkat.

Thomas S. Monson elnök egyik 
tanítása éppen ilyen körülményekre 
vonatkozik. 27 évvel ezelőtt, ezen a 
konferencián határozottan kijelentette: 
„Legyen bátorságunk szembeszállni a 
közvéleménnyel, és kiállni a tantétel 
mellett. A bátorság és nem a komp-
romisszum az, amely előhozza Isten 
jóváhagyó mosolyát. A bátorság élő és 
vonzó erénnyé válik, amikor nem csak 
úgy tekintünk rá, mint a hajlandóságra, 
hogy hősi halált haljunk, hanem úgy 
is, mint eltökéltségre, hogy tisztességes 
életet éljünk. Az erkölcsi gyávaság az, 
amikor valaki fél megtenni azt, amit 
helyesnek vél, mert mások ezt helyte-
lenítik vagy kinevetik. Emlékezzetek 
arra, hogy mindenkinek megvannak a 
maga félelmei; azoknak azonban, akik 
méltósággal néznek szembe a félelme-
ikkel, bátorságuk is van” 11.

Azért imádkozom, hogy ne en-
gedjük a halandóság időleges kihí-
vásainak elfeledtetni velünk a nagy 
parancsolatokat, valamint a fontossági 
sorrendünket, melyeket Teremtőnktől 
és Szabadítónktól kaptunk. Nem sza-
bad, hogy szívünk oly mértékben a vi-
lág dolgain csüngjön, és olyannyira az 
emberek dicséretére törekedjen (lásd 
T&Sz 121:35), hogy többé meg se 
próbáljuk elérni örökkévaló célunkat. 

Mi, akik ismerjük Isten tervét az Ő 
gyermekei számára – akik szövetséget 
kötöttünk arra, hogy részt vállalunk 
ebben –, egyértelmű felelősséggel ren-
delkezünk. Sohasem szabad eltérnünk 
leghőbb vágyunktól, vagyis hogy örök 
életet nyerjünk.12 Sohasem szabad 
engednünk a legfőbb prioritásunk-
ból, vagyis hogy ne legyenek idegen 
isteneink, és semmi más prioritást ne 
szolgáljunk Istenen, az Atyán, és az 
Ő Fián, a mi Szabadítónkon, Jézus 
Krisztuson kívül.

Isten segítsen, hogy megértsük ezt 
a fontossági sorrendet, és mások is 
megértsék azt, amint igyekszünk böl-
csen és szeretetteljes módon ragasz-
kodni hozzá, ezért imádkozom Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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egészen Skóciából vándorolt odáig, 
sok szenvedésen és megpróbáltatáson 
ment keresztül az evangéliumért, és 
nem állt szándékában hagyni – ha 
ez emberileg egyáltalán lehetséges –, 
hogy bármelyik gyermeke is elveszítse 
azt, aminek az elnyeréséért olyan 
hosszú utat tett meg.” 2 A tehetős csa-
lád minden lehetséges érvet felsora-
koztatott, és persze maga Isabelle is 
sírt és könyörgött, hogy engedjék el, 
de Agnes hajthatatlan maradt. Képzel-
hetitek, hogy a 16 éves Isabelle úgy 
érezte, hogy élete romokban hever.

Isabelle Hoggan az én dédnagyma-
mám volt. Nagyon hálás vagyok azért 
a bizonyságért és meggyőződésért, 
amely oly ragyogóan lángolt édesanyja 
szívében, hogy nem engedte feladni 
lánya egyháztagságát semmiféle világi 
ígéret ellenében sem. Ma leszármazot-
tainak százai élvezik az egyháztagság-
gal járó áldásokat, és mindezt Agnes 
mélyen gyökerező hitének és evangéli-
umi megtérésének köszönhetik.

Fiatal barátaim! Veszélyes időkben 
élünk, és a döntéseknek, melyeket 
naponta, sőt, óránként meg kell 
hoznotok, örökkévaló következmé-
nyei vannak. A mindennapi életben 
meghozott döntéseitek fogják megha-
tározni, mi történik veletek a későb-
biekben. Ha még nincsen mélyen 
gyökerező bizonyságotok és meg-
győződésetek arról, hogy Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza Isten királysága a földön, 
akkor itt az ideje, hogy megtegyetek 
mindent, ami elősegíti e meggyőző-
dés kialakulását. Veszélyt jelenthet 
lelketekre nézve, ha halogatjátok azon 
erőfeszítés megtételét, amellyel elnyer-
hetitek ezt a fajta meggyőződést.

A valódi megtérés több az evangéli-
umi tantételek puszta ismereténél, sőt, 
sokkal többet takar az e tantételekről 
való puszta bizonyságnál is. Lehet-
séges bizonysággal rendelkezni az 

és ruhaneművel. 12 éves kislánya, Isa-
belle szerencsésen munkát talált: egy 
gazdag, nem utolsónapiszent-család 
szolgálatába szegődött.

Isabelle a család tágas otthonában 
élt, és segített gondot viselni kicsiny 
gyermekeikre. Szolgálataiért cserébe 
édesanyja szerény fizetést kapott 
hétről hétre. Isabelle-t hamarosan 
családtagként kezelték, és számos 
kiváltságban osztozhatott: táncórákat 
vehetett, gyönyörű ruhákat viselhetett, 
és színházba járhatott. Ez így ment 
négy éven át, amíg a családot, akinek 
Isabelle dolgozott, egy másik államba 
helyezték át. Annyira megszerették a 
lányt, hogy felkeresték az édesanyját, 
és az engedélyét kérték a törvényes 
örökbefogadáshoz. Megígérték, hogy 
megfelelő oktatást biztosítanak szá-
mára, ügyelnek rá, hogy jól házasod-
jon, és saját gyermekeikkel együtt 
birtokuk örökösévé teszik. Emellett 
továbbra is rendszeres juttatásokban 
részesítenék Agnest.

Ez a küszködő özvegy édesanya 
nehéz döntéssel találta szembe magát, 
de egy pillanatig sem habozott. Hall-
gassátok meg unokája szavait, melye-
ket sok évvel később írt: „Ha szeretete 
nem indította volna arra, hogy nemet 
mondjon, volt egy erősebb indoka is: 

Bonnie L. Oscarson
a Fiatal Nők általános elnöke

Fivérek és nőtestvérek! Mily alázatra 
késztető élmény itt állni ennél a 
pulpitusnál, ahol életem oly sok 

hőse állott már! Szeretném megosztani 
szívem néhány érzését veletek, de 
különösen a fiatalokkal.

Az Ószövetség egyik nagyszerű 
hőse a próféta és hadvezér Józsué volt. 
A következő felszólítással fordult Izráel 
gyermekei felé, akiknek az élén állt: 
„[V]álaszszatok magatoknak még ma, a 
kit szolgáljatok; …én azonban és az én 
házam az Úrnak szolgálunk” 1. Józsué 
kijelentése az evangélium iránti valódi 
megtérést tükrözi. Józsué és mind-
annyiunk számára az evangéliumi tan-
tételekhez való megtérés abból fakad, 
hogy igazlelkűen az evangélium tanté-
telei szerint élünk, és hűek vagyunk az 
Úrral kötött szövetségeinkhez.

Szeretnék megosztani egy megté-
réssel kapcsolatos történetet a saját 
családom múltjából, amely egy másik 
hősömről szól. Agnes Hoggannek hív-
ták. Férjével 1861-ben csatlakoztak az 
egyházhoz Skóciában. Mivel hazájuk-
ban sok üldöztetésnek voltak kitéve, 
Amerikába vándoroltak a gyermekeik-
kel. Évekkel később Agnes megözve-
gyült; egyedül maradt nyolc gyermeke 
eltartásának feladatával, és keményen 
dolgozott, hogy ellássa őket élelemmel 

Térjetek meg!
A valódi megtérés akkor következik be, amikor továbbra is 
azon tanok szerint cselekszünk, amelyekről tudjuk, hogy 
igazak, és betartjuk a parancsolatokat, napról napra és 
hónapról hónapra. 
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evangéliumról anélkül, hogy asze-
rint is élnénk. A valódi megtérés azt 
jelenti, hogy aszerint cselekszünk, amit 
hiszünk, és lehetővé tesszük, hogy az 
„hatalmas változást vi[gyen] véghez 
bennünk, vagyis a szívünkben” 3. A 
Hűek a hithez című könyvecskében 
azt olvashatjuk, hogy „a megtérés 
egy folyamat, nem pedig esemény. 
A Szabadító követésére tett [igazlelkű] 
erőfeszítéseitek eredményeként tértek 
meg.” 4 Ez időt, erőfeszítést és munkát 
igényel. Ükanyámnak erős meggyő-
ződése volt arról, hogy az evangélium 
fontosabb a gyermekei számára, mint 
minden más, amit a világ felkínálhat 
nekik a gazdagság és a kényelem 
tekintetében, mivel ő maga áldozato-
kat hozott, kitartott, és az evangélium 
szerint élt. Megtérése abból fakadt, 
hogy az evangélium tantételei szerint 
élt, és áldozatokat hozott értük.

Magunknak is át kell mennünk 
ugyanezen a folyamaton, ha ugyan-
ilyen elkötelezettséget szeretnénk 
érezni. A Szabadító ezt tanította: „Ha 
valaki cselekedni akarja az ő akaratát, 
megismerheti e tudományról, vajjon 
Istentől van-é, vagy én magamtól 
szólok?” 5 Néha ezt pont fordítva pró-
báljuk tenni. Például megközelíthetjük 
ilyenképpen: boldogan betartom majd 
a tized törvényét, de először tudnom 
kell, hogy igaz. Talán még imádko-
zunk is, hogy bizonyságot nyerjünk a 
tized törvényéről, és reméljük, hogy az 
Úr meg fog áldani bennünket ezzel a 
bizonysággal, még mielőtt kitöltenénk 
egyetlen tizedpapírt is. De ez nem így 
működik. Az Úr azt várja tőlünk, hogy 
gyakoroljunk hitet. Következetesen 
teljes és becsületes tizedet kell fizet-
nünk annak érdekében, hogy bizony-
ságot szerezzünk a tizedről. Ugyanez 
a minta vonatkozik az evangélium 
összes tantételére, legyen szó akár az 
erkölcsi tisztaság törvényéről, a vissza-
fogottság tantételéről, a Bölcsesség 

szaváról vagy a böjt törvényéről.
Szeretnék megosztani egy példát 

arról, hogy egy tantétel követése 
miként segíti elő az adott tantételhez 
való megtérésünket. A hatvanas évek-
ben voltam fiatal nő, és én voltam az 
egyetlen UNSZ lány a középiskolánk-
ban. A lázadás időszakát éltük akkori-
ban, melyet a hagyományos erkölcsök 
elutasítása, a drogfogyasztás és a „csi-
nálj, amit akarsz” mentalitás jellemzett. 
Kortársaim közül sokan jó emberek 
voltak, de könnyen elcsábították őket 
ezen új erkölcsök izgalmai, amelyek 
lényegében a régi erkölcstelenséget 
takarták. Szüleim és egyházi tanítóim 
elmélyítették bennem annak értékét, 
hogy tisztelettel bánjak a testemmel, 
tartsam tisztán az elmémet, legfő-
képp pedig tanuljak meg bízni az Úr 
parancsolataiban. Eldöntöttem, hogy 
elkerülöm az olyan helyzeteket, ahol 
alkohollal kínálhatnak, és távol tartom 
magam a dohánytermékektől és a dro-
goktól. Mindez gyakran azt jelentette, 
hogy kimaradtam a bulikból, és csak 
ritkán randevúztam. A drogfogyasz-
tás egyre elterjedtebbé vált a fiatalok 
között, a veszélyek pedig nem voltak 
olyan közismertek, mint manapság. 

Sok kortársam később maradandó 
károsodást szenvedett a tudatmódosító 
szerek miatt, vagy súlyos függőség 
alakult ki bennük. Hálás voltam azért, 
hogy otthon megtanítottak a Bölcses-
ség szavának betartására, és mély 
bizonyságot szereztem az evangé-
lium e tantételét illetően, miután hitet 
gyakoroltam és aszerint éltem. Az a 
jó érzés, amely átjárt amiatt, hogy egy 
igaz evangéliumi tantétel szerint éltem, 
a Szentlélek Lelke volt, megerősítve 
számomra, hogy a tantétel igaz. Így 
kezdődik a valódi megtérés.

A Mormon könyvében Moróni pró-
féta ezt tanította: „…meg szeretném 
mutatni a világnak, hogy a hit remény-
lett és nem látott dolgokat jelent; ne 
vitatkozzatok tehát azért, mert nem 
láttok, mert hitetek próbatétele előtt 
nem kaptok tanúbizonyságot.” 6 Mai 
világunkban, amelyben alapelvárás a 
vágyak azonnali kielégítése, gyakorta 
vagyunk hibásak abban, hogy jutalmat 
várunk anélkül, hogy megdolgoznánk 
érte. Úgy hiszem, Moróni azt üzeni itt 
nekünk, hogy először el kell végez-
nünk a munkát és hitet kell gyakorol-
nunk az evangélium követése által, és 
majd azután fogjuk elnyerni a bizony-
ságot, hogy igaz. A valódi megtérés 
akkor következik be, amikor továbbra 
is azon tanok szerint cselekszünk, 
amelyekről tudjuk, hogy igazak, és be-
tartjuk a parancsolatokat, napról napra 
és hónapról hónapra.

Csodás dolog most fiatalnak lenni 
az egyházban! Ti vagytok az elsők, 
akik a Jöjj, kövess engem! tananyagból 
tanultok, melynek egyik legfőbb célja 
a Jézus Krisztus evangéliumához való 
megtérésetek elősegítése. Tartsátok 
szem előtt, hogy bármily inspiráltak 
legyenek is szüleitek és ifjúsági veze-
tőitek, „[e]lsősorban ti magatok feleltek 
saját megtérésetekért. Senki nem 
térhet meg helyettetek, és senki nem 
kényszeríthet arra, hogy megtérjetek.” 7 
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A megtérésre akkor kerül sor, amikor 
szorgalmasan imádkozunk, tanulmá-
nyozzuk a szentírásokat, istentiszte-
letre járunk, és érdemesek vagyunk 
a templomi szertartásokban való 
részvételre. A megtérés akkor történik 
meg, amikor az otthon és az osztály-
teremben tanult igazlelkű tantételek 
szerint cselekszünk. A megtérés 
akkor következik be, amikor tiszta 
és erényes életet élünk, és élvezzük 
a Szentlélek társaságát. A megtérés 
akkor valósul meg, amikor megértjük 
Jézus Krisztus engesztelését, elismer-
jük Őt Szabadítónknak és Megváltónk-
nak, és engedjük, hogy az engesztelés 
érvénybe lépjen az életünkben.

Személyes megtérésetek segíteni 
fog nektek, miközben felkészültök a 
templomi szövetségek megkötésére, a 
missziós szolgálatra, és saját jövőbeli 

otthonotok megalapítására. Amikor 
megtértek, vágyni fogtok arra, hogy 
megosszátok másokkal, amit ti maga-
tok megtanultatok, és növekedni fog 
magabiztosságotok és képességetek, 
hogy meggyőződéssel és hatalommal 
tudjatok tanúságot tenni másoknak. 
Az evangélium megosztásának e 
vágya, valamint a bátor bizonyság-
tételhez szükséges magabiztosság a 
valódi megtérés természetes velejárója. 
A Szabadító ezt tanította Péternek: 
„…te azért idővel megtérvén, a te 
atyádfiait erősítsed.” 8

Emlékeztek Józsuéra, a próféta-
hadvezérre? Nem csupán ő maga 
tért meg, hanem élete végéig fárad-
hatatlanul munkálkodott azon, hogy 
Izráel gyermekeit Istenhez vezesse. Az 
Ószövetségben ezt olvashatjuk: „Izráel 
pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak 

minden idejében” 9. Az az ember, aki 
megtapasztalta a valódi megtérést, 
az engesztelés erejére támaszkodik 
és szabadulást nyer a saját lelkének, 
azután pedig kezét kinyújtva erőteljes 
hatást gyakorol mindazokra, akik csak 
ismerik őt.

Nem mindig könnyű vagy kényel-
mes az evangélium szerint élni és 
szent helyeken állni, de tanúságomat 
teszem arról, hogy megéri! Az Úr 
ezt a tanácsot adta Emma Smithnek: 
„…tedd félre e világ dolgait, és keresd 
egy jobbnak dolgait!” 10 Úgy vélem, 
még elképzelni sem tudjuk, mily nagy-
szerűek lehetnek e „jobb világ” dolgai!

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
szerető Mennyei Atyánk van, akinek 
a leghőbb vágya az, hogy segítsen és 
megáldjon bennünket az evangélium 
szerinti életre és a megtérésre tett 
erőfeszítéseinkben. Világosan kijelen-
tette, hogy legfőbb célja és műve a 
mi halhatatlanságunk és örök éle-
tünk.11 Szeretne hazavinni bennünket 
a jelenlétébe. Bizonyságomat teszem 
arról, hogy amikor az evangélium 
tanai szerint cselekszünk és átültetjük 
őket a mindennapi gyakorlatba, akkor 
megtérünk, és sok jó dolog előidézé-
sének eszközei leszünk családunkban 
és a világban. Áldassunk meg mind-
annyian az e cél elérése érdekében 
tett mindennapos erőfeszítéseinkben 
– ezért imádkozom Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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tökéletesek, és hibákat követünk el, 
segítségre van szükségünk, hogy 
visszatérhessünk az Ő jelenlétébe. A 
szükséges segítséget Jézus Krisztus ta-
nításai, példája és engesztelő áldozata 
biztosítják. A Szabadító engesztelő 
áldozata teszi lehetővé a jövőbeli sza-
badulásunkat és felmagasztosulásun-
kat a bűnbánat tantételén keresztül. 
Ha őszintén és komolyan megbánjuk 
bűneinket, akkor az engesztelés segít-
het, hogy megtisztuljunk, megváltoz-
tassuk a természetünket, és sikeresen 
kitartsunk a kihívásainkban.

A kitartás fontos tantétele Jézus 
Krisztus tanának. Azért fontos, mert 
örökkévaló jövőnk minősége arányos 
azon képességünkkel, hogy kitartsunk 
az igazlelkűségben.

A 2 Nefi 31-ben Nefi próféta azt 
tanítja nekünk, hogy miután elnyertük 
a keresztelés ugyanazon szabadító 
szertartását, amelyet Jézus Krisztus is 
elnyert, és megkaptuk a Szentlélek 
ajándékát, akkor előre kell töreked-
nünk „Krisztus szaván lakmározva, 
és mindvégig [kitartva, mert ak-
kor], íme azt mondja az Atya: örök 
életetek lesz” 3.

Éppen ezért ahhoz, hogy elnyer-
jük a legnagyszerűbb áldást Mennyei 
Atyánk összes áldása közül, vagyis az 
örök életet, el kell végeznünk a meg-
felelő szertartásokat, majd pedig to-
vábbra is be kell tartanunk az ezekhez 
tartozó szövetségeket. Más szavakkal 
sikeresen ki kell tartanunk.

Azon képességünk, hogy mind-
végig kitartsunk az igazlelkűségben, 
egyenesen arányos bizonyságunk 
erejével és megtérésünk mélységé-
vel. Amikor erős a bizonyságunk, és 
valóban megtértünk Jézus Krisztus 
evangéliumához, akkor a döntéseinket 
a Szentlélek sugalmazza, azok Krisztus- 
központúak lesznek, és támogatják 
azon vágyunkat, hogy kitartsunk 
az igazlelkűségben. Ha gyenge a 

alázatos imában az Úrhoz könyörgött, 
hogy a szentek megmeneküljenek 
akkori szenvedéseiktől. Az Úr azzal 
válaszolt Joseph prófétának, hogy 
megtanította neki és mindannyiunk-
nak, hogy amennyiben sikeresen kitar-
tunk a szenvedések során, amelyekkel 
szembekerülünk, akkor azok végső 
soron a javunkra válnak majd. Ez az 
Úr válasza Joseph esdeklésére:

„Fiam, békesség lelkednek; gyöt-
relmed és sanyargattatásaid csak egy 
rövid pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, 
Isten fel fog magasztalni téged a 
magasban” 1.

Mennyei Atyánk úgy tervezte 
utazásunkat az életünk során, hogy az 
személyiségünk próbája legyen. Mind 
a jó, mind a gonosz befolyásának ki 
vagyunk téve, majd a kapott erkölcsi 
önrendelkezéssel magunk dönthe-
tünk arról, melyik ösvényre lépünk. 
Ahogyan azt Sámuel, a Mormon 
könyvének ősi prófétája is tanította, 
„szabadok vagytok; meg van engedve 
nektek, hogy szabadon cselekedjetek; 
mert íme, Isten tudást adott nektek, 
és szabaddá tett benneteket” 2.

Mennyei Atyánk azt is tudta, hogy 
halandó természetünk miatt nem 
mindig a helyes és igazlelkű döntést 
hozzuk majd meg. Mivel nem vagyunk 

Richard J. Maynes elder
a Hetvenek elnökségéből

Minden reggel, amikor feléb-
redünk, egy, az élet kihívá-
saival teli új nap elé nézünk. 

E kihívások számtalan formában 
érkezhetnek. Lehetnek fizikai kihívá-
sok, pénzügyi nehézségek, kapcsolati 
problémák, érzelmi megpróbáltatások, 
sőt még hitbéli küszködések is.

Az élet számos előttünk álló 
kihívása megoldható és legyőzhető; 
vannak azonban olyanok, amelyek 
nehezen érthetőek, és talán lehetetlen 
legyőzni őket, így velünk maradnak 
mindaddig, míg tovább nem lépünk a 
következő életbe. Miközben időlege-
sen elviseljük a megoldható kihívá-
sokat, és továbbra is együtt élünk a 
megoldhatatlanokkal, fontos emlékez-
nünk arra, hogy a magunkban kifej-
lesztett lelki erő segít majd sikeresen 
elviselnünk életünk minden kihívását.

Fivérek és nőtestvérek, van egy 
szerető Mennyei Atyánk, aki a földi 
létünket megtervezte, hogy egyénileg 
megtanulhassuk azokat a szükséges 
leckéket, melyek által jogot formálha-
tunk az örök életre az Ő jelenlétében.

Joseph Smith próféta életének 
egyik eseménye jól szemlélteti ezt a 
tantételt. A próféta jó néhány társával 
már hónapok óta a Missouri állambeli 
Libertyben raboskodott. Börtönbeli 
szenvedései közepette, Joseph próféta 

Erő a kitartáshoz
Azon képességünk, hogy mindvégig kitartsunk az 
igazlelkűségben, egyenesen arányos bizonyságunk 
erejével és megtérésünk mélységével.
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bizonyságunk, és megtérésünk felszí-
nes csupán, akkor sokkal hatalmasabb 
az esélye annak, hogy a világ hamis 
hagyományai silány döntésekre vesz-
nek rá bennünket.

Szeretnék megosztani egy élményt, 
amely a fizikai kitartáshoz szükséges 
erőfeszítést szemlélteti, majd összeve-
tem ezt a lelki kitartáshoz szükséges 
erőfeszítéssel. Amikor visszatértem a 
missziómból, lehetőségem nyílt arra, 
hogy egy kaliforniai főiskola elismert 
edzőjénél és szerzőjénél kosárlabdáz-
zak. Ez az edző igen komolyan vette, 
hogy a játékosok megfelelő formában 
legyenek a szezonkezdésre. Az egyik 
feladat, amelyet mindannyiunknak 
teljesítenie kellett, mielőtt kosárlabdá-
hoz érhettünk volna, egy terepfutás 
volt az iskolához közeli hegyekben, 
egy meghatározott útvonalon, igen ke-
mény szintidővel. Jól emlékszem arra, 
amikor rögtön a missziómból való 
hazatérésem után első alkalommal 
lefutottam a távot: Azt hittem menten 
meghalok.

Hosszú heteken át tartó, komoly 
edzés kellett ahhoz, hogy végre meg-
fussam az edző által meghatározott 
szintet. Nagyszerű érzés volt, hogy 
nemcsak a távot voltam képes végig-
futni, hanem még gyorsítani is tudtam 
a dombon lefelé, a cél előtt.

Ahhoz, hogy sikeres legyél a kosár-
labdában, igen edzettnek kell lenned. 
A jó fizikai erőnlétnek bizony ára 
van, ez az ár pedig az elkötelezettség, 
a kitartás és az önfegyelem. A lelki 

állóképességnek szintén ára van. Ez az 
ár ugyanaz: elkötelezettség, kitartás és 
önfegyelem.

A testünkhöz hasonlóan a bizony-
ságunknak is formában kell lennie, ha 
azt akarjuk, hogy kitartson. Hogyan 
hozzuk formába a bizonyságunkat? A 
testünket nem tudjuk jó formába hozni 
a kosárlabdához azzal, hogy csupán 
kosármeccset nézünk a tévében. 
Éppúgy a bizonyságunkat sem lehet 
formába hozni azzal, hogy csupán 
általános konferenciát nézünk a ké-
pernyőn. Tanulmányoznunk kell, és el 
kell sajátítanunk Jézus Krisztus evan-
géliumának alapvető tantételeit, majd 
pedig meg kell tennünk, amit csak 
tudunk, hogy ezek szerint éljünk. Így 
válunk Jézus Krisztus tanítványaivá, 
és így fejlesztünk tartós bizonyságot.

Amikor az életben csapásokkal 
kerülünk szembe, és szeretnénk Jézus 

Krisztus tulajdonságaival bírni, akkor 
elengedhetetlen, hogy lelkileg felké-
szültek legyünk. A lelki felkészültség 
azt jelenti, hogy lelki állóképességet 
vagy erőt fejlesztettünk ki – vagyis 
lelkileg jó formában vagyunk. Olyan 
kirobbanó formában leszünk lelkileg, 
hogy következetesen a jót választ-
juk majd. Rendíthetetlen lesz azon 
vágyunk és képességünk, hogy az 
evangélium szerint éljünk. Ahogyan  
az ismeretlen szerző is mondja: „Olyan 
szikla legyél, amelyet a folyó nem 
képes elsodorni!”

Mivel naponta szembesülünk 
kihívásokkal, fontos, hogy naponta 
dolgozzunk a lelki erőnlétünkön. Ami-
kor kifejlesztettük a lelki állóképessé-
get, a világ hamis hagyományainak, 
valamint személyes, mindennapos 
kihívásainknak csupán elenyésző ha-
tásuk lesz azon képességünkre, hogy 
igazlelkűségben kitartsunk.

Nagyszerű példákat találhatunk 
a lelki állóképességre a saját család-
történetünkben. Őseink számtalan 
története között találunk majd olyan 
példákat, amelyek a kitartás pozitív 
jellemvonásait mutatják.

Egy történet a családtörténetemből 
jól jellemzi ezt a tantételt. Dédapám, 
Joseph Watson Maynes 1856-ban 

Joseph Watson Maynes (jobbra) a társával, Gilpin S. Woolley-val
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született az angliai Yorkshire me-
gyében lévő Hullban. Családjával 
Angliában csatlakoztak az egyház-
hoz, majd megtették az utat Salt Lake 
Citybe. 1883-ban vette feleségül Emily 
Keepet, akivel nyolc gyermek szülei 
lettek. Joseph 1910 júniusában kapott 
elhívást teljes idejű misszionáriusi 
szolgálatra, 53 évesen. Felesége és 
nyolc gyermeke támogatásával vissza-
tért szülőhazájába, Angliába, hogy 
misszio náriusként szolgáljon.

Közel két évnyi szolgálat után a 
társával éppen a vasárnapi iskolára 
igyekeztek kerékpárral, az angliai 
Gloucesterben, amikor defektet ka-
pott. Leszállt a bicikliről, hogy meg-
nézze, mekkora a gond. Amikor látta, 
hogy komoly a baj, és némi időbe 
telik megjavítani, azt mondta a társá-
nak, hogy menjen előre, és kezdje el 
a vasárnapi szolgálatot, ő pedig majd 
rövidesen szintén odaér. Amint ezt 
elmondta, a földre rogyott. Azonnal 
elhunyt szívinfarktusban.

Joseph Watson Maynes többé 
sohasem látta a feleségét és a nyolc 
gyermekét ebben az életben. Sikerült 
hazaszállítani a holttestét Salt Lake 
Citybe, így a temetési szertartást a régi 
Waterloo Assembly Hallban tartották. 
A temetési szertartás során Anthony W. 
Ivins elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából egy olyan kijelentést tett, amely 
fontos leckét tanít nekünk az életről, 
a halálról és a kitartásról: „Ezt nyújtja 
számunkra az evangélium – nem men-
tességet a haláltól, hanem győzelmet 
felette a dicsőséges feltámadásba vetett 
reményünkön keresztül. […] Ez vonat-
kozik [ Joseph Maynesre] is. […] Öröm 
és megelégedés tudni, hogy emberek 
az életüket áldozzák az igazlelkűség-
ben, a hitben, hűen a hithez” 4.

Ez a családi történet arra sarkall en-
gem, hogy igyekezzek minden tőlem 
telhetőt megtenni azért, hogy köves-
sem a dédapám által állított példát a 

kitartásról és a lelki erőnlétről. Éppígy 
ösztönöz feleségének, Emilynek a hite 
is, akinek az élete Joseph halála után 
nyilvánvalóan igen nehéz teher lehe-
tett. Bizonysága erős, megtérése pedig 
teljes volt, hiszen élete hátralevő részét 
a hithez hűen élte, egyedül gondos-
kodva nyolc gyermekéről.

Pál apostol kijelentette: „…félretéve 
minden akadályt és a megkörnyé-
kező bűnt, kitartással fussuk meg az 
előttünk lévő küzdő tért” 5. Az előttünk 
lévő küzdőtér egy teljesítményver-
seny, tele akadályokkal. A versenyben 
szereplő akadályok pedig azok a 
kihívások, amelyekre minden reggel 
ébredünk. Azért vagyunk a földön, 
hogy megfussuk ezt a versenyt, gya-
koroljuk erkölcsi önrendelkezésünket, 
és válasszunk a helyes és a helytelen 
között. Azért, hogy becsülettel és 
sikeresen fejezzük be a versenyt, és 
térjünk vissza Mennyei Atyánkhoz, 
meg kell fizetnünk az elkötelezettség, 
a kitartás és az önfegyelem képezte 
árat. Formába kell hoznunk magunkat 
lelkileg. Ki kell fejlesztenünk a lelki 
állóképességet. Erős bizonyságra van 
szükségünk, amely valódi megtérés-
hez vezet, hogy ennek eredményeként 
megleljük magunkban azt a belső 
békét és erőt, amely szükséges az előt-
tünk álló összes kihívás legyőzéséhez.

Így tehát bármilyen kihívásra is 
ébredtek reggelente, ne feledjétek: 
ha az általatok kifejlesztett lelki erőt 
az Úr segítségével párosítjátok, akkor 
a verseny végén azt a bizonyosságot 
élvezhetitek, amelyről Pál apostol 
beszélt, amikor azt mondta:

„Mert én immár megáldoztatom, 
és az én elköltözésem ideje beállott.

Ama nemes harczot megharczol-
tam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam:

Végezetre eltétetett nékem az 
igazságnak koronája, melyet megád 
nékem az Úr ama napon, az igaz 
Bíró” 6.

Bizonyságomat teszem nektek arról, 
hogy szerető Mennyei Atyánk valós, 
ahogyan az Ő nagyszerű és örökké-
való boldogságterve is az, amely erre a 
földre hozott minket ebben az időben. 
Az Úr Lelke ösztönözzön mindannyi-
unkat arra, hogy kifejlesszük magunk-
ban a kitartáshoz szükséges erőt. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 121:7–8.
 2. Hélamán 14:30.
 3. 2 Nefi 31:20.
 4. Anthony W. Ivins beszéde Joseph Watson 

Maynes temetésén (a Maynes család 
személyes irataiból).

 5. Zsidók 12:1.
 6. 2 Timótheus 4:6–8.
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egy sugalmazott alternatívát aján-
lott. Emlékeztette őket, hogy a fiaik 
soha nem követték el az ő bűneiket, 
és éppen ezért nem volt szükségük 
e szövetség megkötésére.8 Habár a 
fiak nagyon fiatalok voltak, fizikailag 
nagyon erősek, de ami még ennél is 
fontosabb, erényesek és tiszták voltak. 
Megerősítette őket anyáik hite.9 E fiatal 
férfiak a prófétájuk és vezérük irányí-
tása alatt atyáik helyére léptek a csa-
ládjaik és otthonaik védelmezésében.10

Az e kritikus fontosságú döntést 
övező események jól szemléltetik, 
hogy Jézus Krisztus engesztelése mi-
ként hoz személyes erőt Isten gyer-
mekeinek életébe. Gondoljatok csak 
bele, mit érezhettek ezek az apák! Mit 
érezhettek annak tudatában, hogy 
a múltban elkövetett lázongó tetteik 
miatt nem tudják megvédeni felesége-
iket és gyermekeiket a szükség idején? 
Mivel tapasztalatból tudták, milyen 
szörnyűségekkel fognak szembenézni 
a fiaik, titokban biztosan zokogtak. 
Az apáknak, nem pedig a fiaknak kell 
megvédeni a családjukat! 11 Biztosan 
nagyon gyötrődtek emiatt.

Sugalmazott vezetőjük vajon miért 
félt attól, hogy ha fontolóra veszik, 
hogy fegyvert fognak, „akkor elveszítik 
a lelküket”? 12 Az Úr kijelentette: „Íme, 
aki megbánta bűneit, annak megbo-
csáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem 
azokra többé.” 13 E hithű apák azóta 
már rég megbánták bűneiket, és meg-
tisztultak Jézus Krisztus engesztelése 
által. Miért kapták hát azt a tanácsot, 
hogy ne védjék meg a családjukat?

Alapvető igazság, hogy Jézus 
Krisztus engesztelése által meg-
tisztulhatunk. Erényessé és tisztává 
válhatunk. Néha azonban a helytelen 
döntéseink hosszú távú következmé-
nyekkel járnak. A teljes bűnbánat egyik 
létfontosságú lépése az, hogy elviseljük 
a múltban elkövetett bűneink rövid- és 
hosszú távú következményeit. Múltbéli 

testvérük megtámadta és elkezdte 
lemészárolni őket. Az addigra már 
hithű emberek inkább kard általi halált 
haltak, minthogy fegyvert ragadva 
kockára tegyék a lelki életüket. Az ő 
igazlelkű példájuk hatására még több 
ember tért meg és tette le lázadása 
fegyvereit.3

Ammon által az Úr elvezette őket a 
nefiták közé, ahol menedékre leltek, 
és Ammon népeként váltak ismertté.4 
A nefiták hosszú évekig védelmezték 
őket, a nefita hadsereg azonban fo-
gyatkozni kezdett, és nagy szükségük 
lett az erősítésre.5

Ammon népe a lelki életük kritikus 
pontjához érkezett. Egészen addig 
hűek voltak azon szövetségükhöz, 
hogy soha nem fognak fegyvert. 
Azonban annak is tudatában voltak, 
hogy az atyák felelőssége a családjuk 
védelmezése.6 Ez a szükséglet elég 
nagynak tűnt ahhoz, hogy fontolóra 
vegyék szövetségük megszegését.7

Bölcs papsági vezetőjük, Hélamán 
tudta, hogy az Úrral kötött szövetség 
megszegése soha nem igazolható, így 

Richard G. Scott elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Nemrégiben abban az áldásban 
volt részem, hogy Idahó állam-
beli fiatalok egy igen lenyű-

göző csoportjával találkozhattam. Az 
egyik erényes fiatal nő megkérdezte 
tőlem, hogy szerintem mi a legfonto-
sabb dolog, amit most az életükben 
tenniük kellene. Azt javasoltam nekik, 
hogy tanulják meg felismerni Jézus 
Krisztus engesztelésének hatalmát az 
életükben. Ma ennek a hatalomnak 
az egyik aspektusáról fogok beszélni, 
mely pedig nem más, mint a szemé-
lyes erő, melyre Jézus Krisztus engesz-
telése által tehetünk szert.

A Mormon könyvében olvasha-
tunk Ammonról és a fivéreiről, amint 
Jézus Krisztus evangéliumát tanítják 
„egy vad, és makacs és kegyetlen 
népnek” 1. Ezen emberek közül sokan 
megtértek, és úgy döntöttek, elhagy-
ják a bűnös viselkedést. Megtérésük 
olyannyira teljes volt, hogy elásták a 
fegyvereiket, és szövetséget kötöttek 
az Úrral, hogy soha többé nem fogják 
azokat használni.2

Később aztán sok meg nem tért 

Személyes erő 
Jézus Krisztus 
engesztelése által
Jézus Krisztus engesztelése által mindannyian megtisz-
tulhatunk, lázadásunk terhe pedig lekerülhet rólunk.
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választásaik olyan vérszomjra hajlamo-
sították ezeket az ammonita apákat, 
amely ismét egy kihasználható gyenge 
ponttá válhatott volna Sátán kezében.

Sátán megkísérli felhasználni ko-
rábbi bűneink emlékét, hogy vissza-
csábítson bennünket az ő befolyása 
alá, nekünk azonban mindig elővigyá-
zatosan el kell kerülnünk a csábításait. 
Ugyanez volt a helyzet a hithű ammo-
nita apákkal is. Még sokévnyi hithű 
élet után is az elsődleges kötelessé-
gük az volt, hogy lelkileg megvédjék 
magukat a múltbéli bűneik emlékének 
bármilyen csábításától.

Számos csata között Moróni kapi-
tány utasításba adta, hogy erősítsék 
meg a leggyengébb városokat. „És az 
árok belső partján gerendafalat építte-
tett; és az árokból kiásott földet ennek 
a gerendafalnak hányták; …míg erős 
és rendkívül magas gerendafallal és 
földdel körül nem vették [a várost].” 14 
Moróni kapitány tudta, hogy az 

erő megteremtése érdekében miért 
olyan fontos megerősíteni a gyenge 
pontokat.15

Ezek az ammonita apák is igen 
hasonlóak voltak. Magasabb és szé-
lesebb erődítésekre volt szükségük 
a hithű életük és a bűnös, múltbéli 
viselkedésük között. Fiaik, akiknek 
abban az áldásban volt részük, hogy 
igazlelkű hagyományokat követhettek, 
nem voltak annyira sebezhetők ugyan-
ezen kísértésekkel szemben. Úgy 
tudták megvédeni hithűen a család-
jukat, hogy közben nem kellett lelki 
jólétüket is kockára tenniük.

Azok számára, akik szeretnének 
megszabadulni régi rossz döntéseik 
következményeitől, az örömteli hír az, 
hogy az Úr másképp tekint a gyenge-
ségekre, mint a lázadásra. Míg az Úr 
arra figyelmeztet, hogy a megbánás 
nélküli ellenszegülés büntetést von 
maga után,16 amikor a gyengeségekről 
beszél, azt mindig könyörülettel teszi.17

Kétségtelen, hogy egy bizonyos 
mértékig figyelembe vehetjük azt, 
hogy az ammonita apákat a szüleik 
tanították a hamis szokásokra, azon-
ban Mennyei Atyánk összes gyermeke 
Krisztus világosságával érkezik a halan-
dóságba. Bűnös cselekedeteik hatása – 
azok okától függetlenül – az volt, hogy 
egyfajta lelki sebezhetőség fejlődött ki, 
melyet Sátán megpróbált kihasználni.

Szerencsére azonban tanították 
nekik az evangéliumot, bűnbánatot 
tartottak, Jézus Krisztus engesztelése 
által pedig lelkileg sokkal erőseb-
bekké váltak, mint Sátán csábításai. 
Valószínűsíthető, hogy nem éreztek 
kísértést a kegyetlen múltjukhoz 
való visszatérésre, ám prófétájukat 
és vezérüket követve még esélyt sem 
adtak Sátánnak arra, hogy rászedje a 
lelküket és elvezesse őket gondosan, 
le a pokolba.18 A Szabadító engeszte-
lése nem csupán megtisztította őket 
a bűntől, hanem a papsági vezetőjük 
iránti engedelmességük miatt képes 
volt meg is védeni őket a gyengesé-
geiktől, és meg tudta erősíteni őket. 
Azzal, hogy alázatos, élethosszig tartó 
elkötelezettséggel elhagyták bűneiket, 
sokkal többet tettek családjaik vé-
delme érdekében, mint bármi mással, 
amit a csatatéren tehettek volna. Meg-
alázkodásuk nem fosztotta meg őket 
az áldásoktól. Megerősítette őket, és 
áldást hozott rájuk, és áldást hozott az 
eljövendő nemzedékekre.

A történet vége jól rávilágít arra, 
hogy az Úr irgalma miként tette erőssé 
számukra a gyenge dolgokat.19 Ezek a 
hithű apák Hélamán gondjaira bízták 
a fiaikat. Habár a fiak olyan kegyetlen 
csatákban vettek részt, ahol mindegyi-
kük szerzett legalább egynéhány sérü-
lést, egyikük sem vesztette életét.20 E 
fiatal férfiak élénk lendületet hoztak a 
megfáradt nefita hadseregnek. Hitben 
és lélekben megerősödve tértek haza. 
Családjaik áldásban és védelemben 
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részesültek, és erősebbek lettek.21 
Napjainkban a Mormon könyvét tanul-
mányozók közül sokakat emelt fel e 
tiszta és igazlelkű fiak példamutatása.

Életünk során mindannyian hoz-
tunk már rossz döntéseket. Hatalmas 
szükségünk van Jézus Krisztus engesz-
telésének megváltó hatalmára. Bármi-
lyen módon is szegültünk ellen, meg 
kell bánnunk azt. „Mert én, az Úr, a 
legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem 
tekinthetek a bűnre” 22. Nem teheti ezt, 
mert tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy 
Hozzá hasonlóvá válhassunk.

Sokan megengedtük, hogy a 
jellemünkben gyengeség fejlődjön ki. 
Jézus Krisztus engesztelése által az 
ammonitákhoz hasonlóan mi is lelki 
erődítéseket építhetünk saját magunk 
és azon múltbéli hibáink közé, me-
lyeket Sátán megpróbál kihasználni. 
Az ammonita apák köré épített lelki 
védelem megáldotta és megerősítette 
őket, a családjukat, az országukat és a 
jövő nemzedékeit is. Ugyanez ránk is 
igaz lehet.

Hogyan építhetjük fel tehát eze-
ket az örökkévaló erődítéseket? Az 
első lépésnek az őszinte, alapos és 
teljes bűnbánatnak kell lennie. Jézus 
Krisztus engesztelése által mind-
annyian megtisztulhatunk, lázadá-
sunk terhe pedig lekerülhet rólunk. 
Ne feledjétek, hogy a bűnbánat nem 
büntetés. Reményteljes ösvény egy 
dicsőségesebb jövő felé.

Mennyei Atyánk biztosította szá-
munkra az eszközöket, melyekkel 
erődítéseket építhetünk a gyengesége-
ink és a hithűségünk közé. Fontoljátok 
meg a következő javaslatokat:

• Kössetek szövetségeket és ré-
szesüljetek szertartásokban saját 
magatokért. Azután állhatatosan 
és kitartóan munkálkodjatok azon, 
hogy elvégezzétek a templomi szer-
tartásokat a saját őseitekért.

• Osszátok meg az evangéliumot 
nem egyháztag vagy kevésbé 
tevékeny családtagokkal vagy bará-
tokkal. Ezen igazságok megosztása 
megújult lelkesedést hozhat az 
életetekbe.

• Szolgáljatok hithűen az egyházi 
elhívásaitokban, különösen a házi- 
és látogatótanítási megbízatásai-
tokban. Ne csak „havi negyedórás” 
házi- és látogatótanítók legyetek! 
Inkább nyújtsátok ki kezeteket a 
család minden egyes tagja felé. 
Ismerjétek meg őket! Váljatok 
igazi baráttá! Kedves cselekede-
tek által mutassátok meg nekik, 
hogy mennyire fontos számotokra 
mindegyikük.

• Ami pedig a legfontosabb, szol-
gáljátok saját családotok tagjait! A 
házastársatok és gyermekeitek lelki 
fejlődése nagyon előkelő helyen 
szerepeljen a fontossági sorrende-
tekben! Legyetek fogékonyak arra, 

hogy mi mindent tehettek, amivel 
mindegyikőjüknek segíteni tudtok. 
Bőségesen szánjatok időt rájuk és 
szenteljetek nekik a figyelmetekből!

E javaslatok mindegyike ugyanazon 
téma köré csoportosul: töltsétek meg 
életeteket mások szolgálatával! Amikor 
Mennyei Atyánk gyermekeinek szol-
gálatában „elveszítitek az életeteket” 23, 
Sátán kísértései elveszítik erejüket az 
életetekben.

Mennyei Atyátok irántatok ér-
zett mélységes szeretete miatt Jézus 
Krisztus engesztelése lehetővé teszi 
ezt az erőt. Hát nem csodálatos ez? 
Sokan éreztétek már a rossz döntések 
terhét, és mindannyian érezhetitek az 
Úr megbocsátásának, irgalmának és 
erejének felemelő hatalmát. Én már 
éreztem, és bizonyságot teszek arról, 
hogy mindannyiótok számára elér-
hető. Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Alma 17:14; lásd még Alma 17–27.
 2. Lásd Alma 23:4–7; 24:5–19.
 3. Lásd Alma 24:20–27.
 4. Lásd Alma 27.
 5. Lásd Alma 53:8–9; 56:10–17.
 6. Lásd A család: Kiáltvány a világhoz. 

Liahóna, 2010. nov. 129.
 7. Lásd Alma 53:10–13.
 8. Lásd Alma 53:14–16.
 9. Lásd Alma 56:48.
 10. Lásd Alma 53:17–22; 56:3–10, 30–57.
 11. Lásd Liahóna, 2010. nov. 129.
 12. Alma 53:15.
 13. Tan és a szövetségek 58:42.
 14. Alma 53:4.
 15. Lásd Ether 12:27.
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 17. Lásd Példabeszédek 28:13; 1 Korinthus-
beliek 2:3; 15:43; 2 Korinthusbeliek 13:4; 
Jakab 3:17; 2 Nefi 3:13; Jákób 4:7; Alma 
34:17; 3 Nefi 22:8; Ether 12:26–28; Tan és 
a szövetségek 24:11; 35:17; 38:14; 62:1.

 18. 2 Nefi 28:21.
 19. Lásd Ether 12:27.
 20. Lásd Alma 57:25; 58:39.
 21. Lásd Alma 58:40.
 22. Tan és a szövetségek 1:31.
 23. Lásd Máté 16:25; Tan és a szövetségek 

88:125.
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fejezem ki kedves és szívből jövő 
figyelmességeitekért.

Az elválás eme érzékeny idején a 
legnagyobb vigaszt a Jézus Krisztus 
evangéliumáról való bizonyságom és 
az a tudás jelentette, hogy az én drága 
Francesem továbbra is él. Tudom, 
hogy elválásunk csupán időleges. 
Isten házában lettünk összepecsé-
telve, egy olyan személy által, akinek 
felhatalmazás adatott a pecsételésre a 
földön és a mennyben. Tudom, hogy 
egy nap újra együtt lehetünk, és soha 
többé nem fogunk elválni. Ez a tudás 
a támaszom.

Testvéreim! Bizonyosan feltéte-
lezhetjük, hogy soha nem élt olyan 
ember, akinek az élete teljességgel 
mentes lett volna a szenvedéstől és 
a bánattól, ahogyan soha nem volt 
olyan időszak sem az emberiség 
történelmében, amely ne vette volna 
ki a maga részét a viharokból és a 
nyomorúságból.

Amikor az élet ösvénye kegyetlen 
kanyart vesz, nagy a kísértés, hogy fel-
tegyük a kérdést: „Miért én?” Időnként 
úgy tűnik, nem pislákol a leghalová-
nyabb fény sem az alagút végén, nem 
dereng hajnalpír, hogy elűzze az éjt. 
Úgy érezzük, körülvesz minket a szer-
tefoszlott álmok okozta csalódás és a 
meghiúsult remények miatti kétség-
beesés. Magunk is felkiáltunk a bibliai 
esdekléssel: „Nincsen-é balzsamolaj 
Gileádban?” 1 Elhagyatottnak, sebzett 
szívűnek és magányosnak érezzük 
magunkat. Hajlamosak vagyunk 
személyes csapásainkat a pesszi-
mizmus torz üvegén át szemlélni. 
Türelmetlenül várjuk a megoldást a 
problémáinkra, megfeledkezve arról, 
hogy gyakorta épp a türelem mennyei 
erényére van szükségünk.

A minket érő nehézségek jelentik 
a kitartásra való képességünk valódi 
próbáját. A mindannyiunk által meg-
válaszolandó legalapvetőbb kérés 

Apostol Kvórumába. Mindezen évek 
során soha nem éreztem mást, mint 
szeretett társam teljes és maradéktalan 
támogatását. Megszámlálhatatlan áldo-
zatot hozott azért, hogy eleget tudjak 
tenni az elhívásomnak. Soha nem hal-
lottam tőle egyetlen panaszszót sem, 
habár gyakorta napokra, sőt, időnként 
hetekre magára kellett hagynom őt és 
a gyermekeinket. Földre szállt angyal 
volt, úgy igaz.

Szeretném kifejezni a köszönetemet 
és a családom köszönetét a szeretet 
azon hatalmas kiáradásáért, amellyel 
elhalmoztatok bennünket Frances 
halála óta. Százával kaptunk üdvözlő-
lapokat és leveleket az egész világból, 
melyben iránta való csodálatotoknak 
és családunk iránti együttérzéseteknek 
adtatok hangot. Tucatszámra érkeztek 
szebbnél szebb virágköltemények is. 
Hálásak vagyunk a számtalan hoz-
zájárulásért, melyet nevében tettetek 
az egyház Általános Misszionáriusi 
Alapjába. Mindazok nevében, aki-
ket hátrahagyott, mélységes hálámat 

Thomas S. Monson elnök

Ma este ezt fogom a naplómba 
írni: „Ez volt az egyik leginspi-
rálóbb ülés az összes általános 

konferencia közül, amelyeken részt 
vettem. Minden a legnagyszerűbb és 
felettébb lelki természetű volt.”

Testvéreim! Hat hónappal ezelőtt, 
amikor összegyűltünk az általános 
konferenciánkon, drága feleségem, 
Frances, a kórházban feküdt, mivel né-
hány nappal korábban elesett és igen 
súlyosan megsérült. Májusban, miután 
heteken át hősiesen küzdött, hogy fel-
épüljön, átlépett az örökkévalóságba. 
Mérhetetlen űrt hagyott maga után. 
1948. október 7-én kötöttünk házassá-
got a Salt Lake templomban. Holnap 
ünnepeltük volna a 65. házassági 
évfordulónkat. Ő volt életem szerelme, 
legbensőbb bizalmasom és legmeg-
hittebb barátom. Meg sem közelíti 
érzéseim mélységét, ha azt mondom, 
hogy hiányzik.

Ezen a konferencián van az 50. 
évfordulója annak, hogy David O. 
McKay elnök elhívott a Tizenkét 

„El nem hagylak 
téged, sem el nem 
maradok tőled”
Mennyei Atyánk… tudja, hogy tanulni és növekedni és erő-
södni fogunk, amikor szembenézünk a megpróbáltatásokkal, 
amelyeken által kell haladnunk, és amelyeket túl kell élnünk.
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így hangzik: Megingok-e vagy célba 
érek? Néhányan igenis meginog-
nak, amikor úgy érzik, nem képesek 
felülkerekedni a kihívásaikon. A 
célba érésnek pedig része az életünk 
végéig való kitartás.

Miközben eltűnődünk azokon az 
eseményeken, amelyek mindannyi-
unkat érhetnek, kijelenthetjük Jóbbal 
az ősi időkből, hogy „nyomorúságra 
születik az ember” 2. Jób „feddhetetlen, 
igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő” 3. 
A viselkedésében jámbor, vagyonában 
pedig bővelkedő Jób olyan próbatétel 
előtt állt, amely bárkit könnyen elpusz-
títhatott volna. Javaitól megfosztva, 
barátaitól megvetetten, szenvedéstől 
sújtottan és családja elvesztésétől meg-
törten így unszolták: „Átkozd meg az 
Istent, és halj meg!” 4 Ellenállt ennek a 
kísértésnek, és nemes lelke legmélyé-
ből így szólt:

„…ímé az égben van az én bi-
zonyságom, és az én tanuim a 
magasságban!” 5

„…én tudom, hogy az én megvál-
tóm él” 6.

Jób megtartotta a hitet. Hason-
lóképp teszünk-e mi is, amikor az 
előttünk álló kihívásainkkal nézünk 
szembe?

Amikor csak hajlamosak vagyunk 
úgy érezni, hogy ránk nehezednek az 
élet csapásai, emlékezzünk arra, hogy 
mások is átmentek már ezen, kitartot-
tak, és győzelmet arattak.

Az egyház története az idők 
teljességének ezen adományozási 
korszakában tele van olyan embe-
rek élményeivel, akik nehézségeik 
ellenére állhatatosak és bizakodóak 
maradtak. Mi az oka ennek? Jézus 
Krisztus evangéliumát tették életük 
középpontjává. Ez az, ami át fog min-
ket segíteni mindazon, ami utunkba 
kerül. Ettől függetlenül még nehézsé-
geket fogunk tapasztalni, de képesek 
leszünk szembenézni és felkészülten 

szembeszállni velük, majd pedig győz-
tesként kerülni ki belőlük.

A szenvedés ágyából, a könnyáz-
tatta párnáról a mennyekbe emel min-
ket ez az isteni bizonyosság és drága 
ígéret: „el nem hagylak téged, sem el 
nem maradok tőled” 7. Az efféle vigasz 
felbecsülhetetlen értékű.

Miközben bejártam széles e világot 
eleget téve az elhívásommal járó 
felelősségeknek, sok mindent megta-
nultam – nem utolsó sorban azt, hogy 
a bánat és a szenvedés egyetemesen 
jelen van. Elmondani sem tudom, 
milyen mérhetetlen szívfájdalomnak és 
szomorúságnak voltam tanúja azokkal 
beszélgetve, akiket gyász vagy beteg-
ség sújt, válás előtt állnak, tévelygő 
fiuk vagy lányuk miatt aggódnak, vagy 
a bűn következményeitől szenvednek, 
és folytathatnám a felsorolást, mert 
számtalan problémával szembesülhe-
tünk. Nehéz egyetlen példát kiragadni, 
ennek ellenére amikor a kihívásokra 
gondolok, mindig eszembe jut Brems 
testvér, az egyik fiatalkori vasárnapi 
iskolai tanítóm. Az egyház hithű tagja 
volt, és aranyból volt a szíve. Felesé-
gével, Sadie-vel nyolc gyermekük volt, 
akik közül többen velem és a testvére-
immel egyidősek voltak.

Miután Francesszel összeháza-
sodtunk és elköltöztünk az egyház-
községből, néha összefutottunk 
Brems testvérrel és feleségével és 

családtagjaikkal esküvőkön, temetése-
ken és egyházközségi találkozókon.

Brems testvér 1968-ban elvesztette 
a feleségét, Sadie-t. Az évek múltával 
nyolc gyermekük közül kettő szintén 
elhunyt.

Egy nap, közel 13 esztendővel eze-
lőtt, Brems testvér legidősebb lányu-
nokája felhívott telefonon. Elmondta, 
hogy nagyapja elérkezett a 105. 
születésnapjához, és így folytatta: „Egy 
kis idősek otthonában él, de a családja 
minden vasárnap bemegy hozzá, ő 
pedig evangéliumi tanítást tart nekik.” 
Aztán a következőket tette hozzá: „Múlt 
vasárnap nagyapa így szólt hozzánk: 
»Kedveseim, a héten meg fogok halni. 
Kérlek, hívjátok fel Tommy Monsont. 
Ő tudni fogja, mit kell tenni.«”

Rögtön másnap este bemen-
tem Brems testvérhez. Jó ideje nem 
találkoztunk. Nem tudtam szólni 
hozzá, mert elvesztette a hallását. 
Nem tudtam üzenetet írni számára, 
mert elvesztette a látását. Megtudtam, 
hogy a család úgy kommunikál vele, 
hogy jobb keze ujjával a bal tenyerére 
betűnként kiírják a látogató nevét. 
Minden üzenetet így kellett átadni. 
Követtem hát a módszert: megfogtam 
az ujját, és kibetűztem a T-O-M-M-Y 
M-O-N-S-O-N nevet, hiszen mindig 
így ismert. Brems testvér izgatottá vált; 
megfogta a kezemet, és a saját fejére 
húzta. Tudtam, hogy papsági áldást 
szeretne kapni. A sofőr, aki az idősek 
otthonába vitt, csatlakozott hozzám, 
amikor kezeinket Brems testvér fejére 
helyeztük, és megadtuk neki az áhított 
áldást. Az áldás után könnyek patak-
zottak világtalan szeméből. Hálásan 
szorította meg a kezünket. Noha nem 
hallotta az áldást, amelyet adtunk neki, 
a Lélek erős volt, és hiszem, hogy 
sugalmazás által tudta, hogy megkapta 
azt az áldást, amelyre szüksége volt. 
Ez a drága ember nem látott többé, és 
nem is hallott többé. Éjjel-nappal egy 
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kis szobába kényszerült egy idősek 
otthonában. Arcának mosolya és 
szavai azonban mégis megérintették 
a szívemet. „Köszönöm! – mondta. – 
Mennyei Atyám oly jó volt hozzám!”

Egy héten belül, pontosan, ahogy 
megjósolta, Brems testvér elhunyt. 
Soha nem ragadt le annál, hogy mije 
nincs, hanem inkább mélységesen 
hálás volt a rengeteg áldásáért.

Mennyei Atyánk, aki oly sok min-
dent ad nekünk, amiben gyönyörköd-
hetünk, azt is tudja, hogy tanulni és 
növekedni és erősödni fogunk, amikor 
szembenézünk a megpróbáltatások-
kal, amelyeken által kell haladnunk, 
és amelyeket túl kell élnünk. Tudjuk, 
hogy vannak olyan időszakok, amikor 
szívet tépő fájdalmat élünk át, amikor 
gyászolni fogunk, és amikor tűrőké-
pességünk határait feszegető meg-
próbáltatások tornyosulnak elénk. Az 
ilyen nehézségek azonban lehetővé 
teszik számunkra, hogy jobbá váljunk 
és életünket oly módon építsük újjá, 
ahogyan Mennyei Atyánk tanítja, vala-
mint hogy mások legyünk, mint addig 
voltunk: jobbak, mint azelőtt, megér-
tőbbek, mint azelőtt, együtt érzőbbek, 
mint azelőtt, és erősebb bizonysággal 
rendelkezők, mint azelőtt.

Ez legyen a célunk: hogy kitart-
sunk, igen, emellett pedig hogy lelki-
leg kifinomultabbá váljunk, miközben 
akár napfényben, akár szomorúságban 
járunk. Ha nem lennének legyőzendő 
kihívások és megoldandó problémák, 
nagyjából olyanok maradnánk, mint 
voltunk, alig vagy semennyit sem ha-
ladva célunk, az örök élet irányában. 
A költő e szavakkal fejezte ki ezt a 
gondolatot:

Teher alatt nő a pálma –
Erős szélben lesz erős a szálfa.
Határtalan égbolt alatt oly magasra nő,
Tépázhatja ádáz vihar, így lesz sudár 

s erős.

Hóban, fagyban, napsütésben meged
ződik, lásd –

Nehéz teher formálja az embert, mint 
a fát.8

Egyedül a Mester ismeri megpró-
báltatásaink, fájdalmunk és szenvedé-
sünk mélységét. Egyedül Ő kínál örök 
békességet a csapások idején. Egyedül 
Ő érinti meg elkínzott lelkünket eme 
vigaszadó szavaival:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a 
kik megfáradtatok és megterheltette-
tek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelid és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, 
és az én terhem könnyű.” 9

Járjanak ránk akár a legszebb idők, 
akár a legrútabb idők, az Úr velünk 
van, és azt ígérte nekünk, hogy min-
dig is így lesz.

Fivéreim és nőtestvéreim! Él-
jen bennünk olyan elkötelezettség 
Mennyei Atyánk iránt, amely nem 
árad vagy apad életünk éveinek vagy 
válságainak függvényében! Nem kel-
lene nehézségeket megtapasztalnunk 
ahhoz, hogy emlékezzünk Őrá, és 
nem kellene alázatra kényszerülnünk 

Őelőtte, mielőtt Belé vetjük hitünket 
és bizodalmunkat.

Törekedjünk mindenkor arra, hogy 
közel maradjunk Mennyei Atyánk-
hoz. Ehhez imádkoznunk kell Hozzá 
és hallgatnunk kell Rá minden nap. 
Valóban szükségünk van Őrá minden 
órában, legyenek azok akár napsü-
tötte, akár esőáztatta órák. Szolgál-
jon életünk jelszavául ezen ígérete: 
„el nem hagylak téged, sem el nem 
maradok tőled” 10.

Lelkem minden erejével tanúbi-
zonyságomat teszem arról, hogy Isten 
él és szeret minket, hogy Egyszülött 
Fia érettünk élt és halt meg, valamint 
hogy Jézus Krisztus evangéliuma az 
az átható világosság, amely átragyog 
életünk sötét fellegein. Azért imádko-
zom, hogy ez mindig így legyen, Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Jeremiás 8:22.
 2. Jób 5:7.
 3. Jób 1:1.
 4. Jób 2:9.
 5. Jób 16:19.
 6. Jób 19:25.
 7. Józsué 1:5.
 8. Douglas Malloch, “Good Timber,”  

idézve: Sterling W. Sill, Making  
the Most of Yourself (1971), 23.

 9. Máté 11:28–30.
 10. Józsué 1:5.
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Quentin L. Cook elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

azon viselkedésformákat, amelyek oly 
sértőek voltak az Úr számára Jeremiás 
idejében.

Jeremiás próféciái és siralmai igen 
fontosak az utolsó napi szentek szá-
mára. Jeremiás és Jeruzsálem korabeli 
városa biztosítja a hátteret a Mormon 
könyve kezdő fejezetei számára. 
Jeremiás ugyanis Lehi próféta kortársa 
volt.2 Az Úr drámai módon jelentette ki 
Jeremiásnak, hogy előre elrendeltetett: 
„Mielőtt az anyaméhben megalkot-
talak, már ismertelek, és mielőtt az 
anyaméhből kijövél, megszenteltelek; 
prófétának rendeltelek a népek közé” 3.

Lehi más elhívást, küldetést és meg-
bízást kapott az Úrtól. Nem ifjúként, 
hanem idős korban kapott elhívást. 
Kezdetben hangja a figyelmeztetés 
hangja volt, miután azonban hithűen 
prédikálta ugyanazt az üzenetet, 
amelyet Jeremiás is, az Úr azt paran-
csolta Lehinek, hogy fogja a családját, 
és menjen a vadonba.4 Ezzel Lehi nem 
csupán saját családjára, hanem minden 
emberre áldást hozott.

Mélységesen aggasztóak az Úr azon 
üzenetei, amelyeket Jeremiásnak adott 
a Jeruzsálem pusztulását megelőző 
években.5 Ezt mondta:

„Az én népem pedig felcserélte 
az ő dicsőségét tehetetlenséggel! 

[…] Elhagytak engem, az élő vizek 
forrását, …és repedezett kútakat ástak, 
a melyek nem tartják a vizet” 6.

A Jeruzsálem lakosait érő csapások-
ról szólva az Úr így kesergett: „[Szá-
mukra] elmúlt az aratás, elvégződött a 
nyár, és [ők] nem szabadult[ak] meg” 7.

Isten szándéka szerint minden 
ember szabadon választhat a jó és 
a gonosz között. Amikor azonban a 
gonosz döntések válnak egy kultúra 
vagy nemzet uralkodó jellemvoná-
sává, akkor ennek komoly következ-
ményei vannak ebben az életben és 
az elkövetkezőben is. Az emberek 
rabszolgákká válnak, vagy magukat 

Házasságunk elején úgy döntöt-
tünk a feleségemmel, Maryvel, 
hogy lehetőség szerint olyan 

tevékenységeket igyekszünk válasz-
tani, amelyeken közösen vehetünk 
részt. Ugyanakkor takarékosak is 
szerettünk volna lenni. Mary imádja a 
zenét, és kétségtelenül aggódott, hogy 
én túlságosan nagy hangsúlyt helye-
zek majd a sporteseményekre, így 
abban állapodtunk meg, hogy minden 
költséggel járó eseménynél két musi-
cal, opera vagy kulturális esemény jár 
majd minden meccsért.

Kezdetben egy kicsit vonakodtam 
az opera-tényező miatt, idővel azon-
ban megváltoztattam a nézetemet. Kü-
lönösképpen Giuseppe Verdi 1 operáit 
szerettem meg. Ezen a héten ünnepel-
jük születésének 200. évfordulóját.

Ifjúkorában Verdit lenyűgözte 
Jeremiás próféta, és 1842-ben, 28 éve-
sen, a Nabucco című operával szerzett 
hírnevet, amely Nabukodonozor 

babilóniai király nevének rövidített, 
olasz változata. Ez az opera az Ószö-
vetségben található Jeremiás próféta 
könyvéből, Jeremiás siralmaiból és 
a Zsoltárok könyvéből tartalmaz 
gondolatokat. Megtalálható benne 
Jeruzsálem meghódítása, valamint a 
zsidók fogságba hurcolása és rabsága 
is. A 137. zsoltár adta az ihletet Verdi 
megindító és inspiráló Szabadság-
kórusához. E zsoltár fejléce az angol 
nyelvű szentírásainkban igen drámai: 
„Fogságuk során a zsidók zokogtak 
Babilon folyóinál – Szomorúságuk 
miatt képtelenek voltak Sion dalait 
énekelni.”

Az a célom, hogy áttekintsem 
a rabság és az alávetettség számos 
formáját. Napjaink néhány körülmé-
nyét Jeremiás Jeruzsálem eleste előtti 
napjaihoz fogom hasonlítani. Amikor 
a figyelmeztetés hangján szólok, akkor 
egyúttal hálás is vagyok, hogy az egy-
ház legtöbb tagja igazlelkűen elkerüli 

VA S Á R N A P  D É L U TÁ N I  Ü L É S  | 2013. október 6.

Jeremiás siralmai: 
Óvakodjatok a 
rabságtól!
A mi feladatunk, hogy elkerüljük a rabság minden formáját, 
segítsünk az Úrnak összegyűjteni az Ő kiválasztottait, 
valamint áldozatot hozzunk a felnövekvő nemzedékért.
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vetik rabságba nem csupán ártalmas, 
függőséget okozó szereknek, hanem 
ártalmas, függőséget okozó filozófi-
áknak is, amelyek elvonják őket az 
igazlelkű élettől.

Ha valaki elfordul az igaz és élő 
Istennek való hódolattól, és a va-
gyonhoz vagy a hírnévhez hasonló 
hamis isteneknek hódol, valamint 
erkölcstelen és hamislelkű viselke-
désbe süllyed, akkor ennek rabság az 
eredménye, annak minden alattomos 
megnyilvánulásával együtt. Ezek közt 
van lelki, fizikai és szellemi rabság is, 
melyek olykor pusztulást is hoznak. 
Jeremiás és Lehi azt is tanította, hogy 
az igazlelkűeknek segíteniük kell az 
Úrnak megalapozni az Ő egyházát és 
királyságát, valamint összegyűjteni a 
szétszórt Izráelt.8

Ezeket az üzeneteket visszhangoz-
ták és erősítették meg újra és újra év-
századokon át, minden adományozási 
korszakban. Ezek állnak Jézus Krisztus 
evangéliuma visszaállításának közép-
pontjában ebben a végső adományo-
zási korszakban.

A zsidók rabsága és Izráel törzsei-
nek – köztük a tíz törzsnek – a szétszó-
rása az evangélium visszaállításának 

vezérlő tantételbeli tényezői. A tíz 
elveszett törzs alkotta Izráel Északi 
Királyságát, akiket Kr. e. 721-ben 
asszíriai fogságba hurcoltak. Az északi 
országokba vándoroltak.9 A tizedik 
hittételünk kijelenti: „Hiszünk Izráel 
szó szerinti összegyűjtésében és a Tíz 
Törzs helyreállításában” 10. Hiszünk ab-
ban is, hogy az Úr Ábrahámmal kötött 
szövetségének részeként nem csupán 
Ábrahám leszármazottai, hanem a föld 
minden népe áldott lesz. Ahogyan 
Russell M. Nelson elder kijelentette, az 
összegyűjtés „nem fizikai hely kérdése; 
ez egyéni elkötelezettség kérdése. Az 
embereket anélkül »vezetik majd el az 
Úr… ismeretéhez« [3 Nefi 20:13], hogy 
el kellene hagyniuk a szülőföldjüket” 11.

Tanunk egyértelmű: „Az Úr szét-
szórta és sanyargatta Izráel tizenkét 
törzsét, hamislelkűségük és lázadásuk 
miatt. Az Úr azonban e nemzetek 
megáldására is [hasznosította] azt, 
hogy ily módon szétszórta kiválasztott 
népét a föld nemzetei között” 12.

Értékes tanulságokat vonhatunk 
le ebből a tragikus időszakból. Min-
den tőlünk telhetőt meg kell tennünk 
azért, hogy elkerüljük a bűnt és a 
lázadást, amely rabsághoz vezet.13 

Azt is felismerjük, hogy az igazlelkű élet 
az előfeltétele annak, hogy segíthessünk 
az Úrnak az Ő kiválasztottai, valamint 
Izráel szó szerinti összegyűjtésében.

A rabság, az alávetettség, a függő-
ségek, valamint a szolgaság számos 
formában jelentkezik. Előfordulhat szó 
szerint értendő, fizikai rabszolgaság, 
de lehet szó az erkölcsi önrendelkezés 
elvesztéséről vagy csorbulásáról, ami 
hátráltathatja fejlődésünket. Jeremiás 
egyértelművé tette, hogy a hamislel-
kűség és a lázadás volt Jeruzsálem 
pusztulásának és a babilóniai fogság-
nak a fő oka.14

A rabság más formái éppen ilyen 
pusztítóak az emberi lélek számára. 
Az erkölcsi önrendelkezéssel számtalan 
módon vissza lehet élni.15 Négy olyan 
lehetőséget említek meg, amelyek 
különösen veszedelmesek napjaink 
kultúrájában.

Először is, rabságot okoznak a 
függőségek, amelyek csorbítják az 
önrendelkezést, szemben állnak az 
erkölcsi meggyőződésekkel, valamint 
lerombolják az egészséget. A kábító-
szerek és az alkohol, az erkölcstelen-
ség, a pornográfia, a szerencsejáték, 
a pénzügyi kiszolgáltatottság és az 
egyéb csapások kihatása szinte mérhe-
tetlen terhet ró a rabságban lévőkre és 
a társadalomra is.

Másodszor, egyes függőségek és 
kedvtelések, bár nem eredendően 
gonoszak, mégis időnk értékes részét 
emésztik fel, amelyet ezek helyett 
erényes célok megvalósítására is 
felhasználhatnánk. Ezek között lehet 
a közösségi média túlzott használata, 
a filmek és a videojátékok, a sport, a 
kikapcsolódás és sok más egyéb.16

A legtöbb kultúrában az egyik 
legfontosabb kérdés, hogy miként 
hagyunk időt a család számára. Ami-
kor én voltam az egyetlen egyháztag 
az ügyvédi irodánkban, az egyik 
ügyvédnő elmondta nekem, hogy 
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folyamatosan olyan érzése van, mintha 
zsonglőrként három labdát kellene 
egyszerre a levegőben tartania. Az 
egyik labda az ügyvédi praxisa volt, 
a másik a házassága, míg a harmadik 
a gyermekei. Majdnem teljesen lemon-
dott a saját magára fordított időről. 
Nagyon aggasztotta, hogy az egyik 
labda mindig leesik. Azt javasoltam, 
hogy jöjjünk össze az egész csapattal, 
és beszéljük meg a fontossági sorren-
dünket. Arra jutottunk, hogy a legfőbb 
oka annak, hogy dolgozunk, az, hogy 
ellássuk a családunkat. Egyetértettünk 
abban, hogy a több pénz közel sem 
annyira fontos, mint a családunk, azt 
is felismertük azonban, hogy elen-
gedhetetlenül fontos az ügyfeleink 
lehető legjobb kiszolgálása. Ezután a 
beszélgetés azokra a tevékenységekre 
terelődött, amelyeket szükségtelenül 
végzünk a munkánk során, és így gá-
tolják azt, hogy a családra is jusson idő. 
Éreztünk-e már kényszert arra, hogy 
szükségtelen időt töltsünk a munkahe-
lyünkön? 17 Úgy döntöttünk, az lesz a 
célunk, hogy mind a nők, mind pedig 
a férfiak számára családbarát környeze-
tet teremtsünk. Járjunk élen a családra 
szánt idő megvédelmezése terén!

Harmadszor, a legáltalánosabb 
rabság napjainkban – ahogyan a 
történelem során mindig is – azok az 
ideológia vagy politikai nézetek, ame-
lyek nem egyeztethetők össze Jézus 
Krisztus evangéliumával. Ha emberi 
filozófiákkal helyettesítjük az evangé-
liumi igazságokat, akkor eltávolodunk 
a Szabadító üzenetének egyszerűsé-
gétől. Amikor Pál apostol Athénba 
látogatott, megpróbált tanítani Jézus 
Krisztus feltámadásáról. Erőfeszítéseiről 
az Apostolok cselekedeteiben olvas-
hatunk: „Az athéniek pedig mindnyá-
jan és az ott lakó jövevények semmi 
másban nem valának foglalatosok, 
mint valami újságnak beszélésében 
és hallgatásában” 18. Amikor a tömeg 

ráébredt, hogy Pál üzenete egyszerű 
vallásos természetű, amely nem újság 
számukra, azonnal elutasították.

Ez jól példázza napjaink folyama-
tait, amikor az evangélium igazságait 
gyakran elutasítják vagy elferdítik, 
hogy intellektuálisan vonzóbbak 
legyenek, vagy jobban alkalmazkod-
janak az aktuális kulturális áramlatok-
hoz és intellektuális filozófiákhoz. Ha 
nem vigyázunk, ezek az áramlatok 
elkaphatnak bennünket, és ezzel 
intellektuális rabságba kerülünk. 
Rengeteg hang igyekszik megmondani 
ma a nőknek, hogyan éljenek.19 Ezek 
gyakran ellentmondanak egymásnak. 
Különösen aggasztóak azok az elméle-
tek, amelyek kritizálják vagy becsmér-
lik azokat a nőket, akik úgy döntenek, 
hogy meghozzák az áldozatot, hogy 
gyermekeik édesanyái, tanítói, gondo-
zói és barátai legyenek.

Néhány hónappal ezelőtt a két 
legfiatalabb lányunokánk látogatott 
meg minket egy-egy egymást követő 
héten. Otthon voltam, így én nyitot-
tam ajtót nekik. Mary, a feleségem, a 
másik szobában volt. Mindkét esetben 
az első ölelés után szinte szóról szóra 

ugyanaz hangzott el. Körbenéztek, az-
tán azt mondták: „Imádok a nagyinál 
lenni! Hol van a nagyi?” Nem mond-
tam ugyan ki, de azt gondoltam: „Hát 
a nagypapa talán nem itt lakik?” Aztán 
rájöttem, hogy kisfiú koromban mi is 
a nagyihoz mentünk. Egy ismerős dal 
szavai jutottak eszembe: „A csobogó 
patakon túl, az erdőn át, meglátogat-
juk a nagymamát”.

Nos, hadd szögezzem le egyértel-
műen, mennyire örülök a nők számára 
elérhető tanulási és egyéb lehetősé-
geknek. Nagyra értékelem a tényt, 
hogy a nőkre háruló nehéz munka és 
a háztartás terhe a modern eszközök-
nek köszönhetően jelentősen csökkent 
a világ túlnyomó részén, és nagyra 
becsülöm a nők csodálatos hozzájá-
rulását az élet minden területéhez. Ha 
azonban engedjük, hogy a kultúránk 
eljelentéktelenítse a gyermekek és az 
őket gondozó édesanyák, nagymamák 
és mások közötti kapcsolatot, akkor 
ezt később bánni fogjuk.

Negyedszer, a szívünkbe vésett val-
lásos tantételeket gyalázó erők is rab-
ságot eredményezhetnek. Ennek egyik 
legszégyenletesebb formája az, amikor 
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igazlelkű embereket – akik úgy érzik, 
hogy felelősséggel tartoznak Istennek 
a cselekedeteikért – olyan tevékeny-
ségekbe kényszerítenek, amelyek 
ellentmondanak a lelkiismeretüknek 
– például azon egészségügyi alkal-
mazottak esetében, akiket választásra 
kényszerítenek az abortusz lelkiisme-
retük ellenében történő támogatása 
vagy munkájuk elveszítése között.

Az egyház egy viszonylag csekély 
kisebbség, még akkor is, ha összefog 
hasonló értékeket vallókkal. Nehéz 
lesz az egész társadalmat megváltoz-
tatni, mégis azon kell munkálkod-
nunk, hogy javítsunk a bennünket 
körülvevő erkölcsi kultúrán. Az utolsó 
napi szenteknek minden országban 
jó állampolgároknak kell lenniük, 
részt kell venniük a polgári ügyekben, 
utána kell nézniük a felmerülő kérdé-
seknek, és szavazniuk kell.

Az elsődleges hangsúlynak azonban 
mindig is azon kell lenni, hogy minden 
szükséges áldozatot meghozzunk saját 
családunk és a felnövekvő nemze-
dék védelme érdekében.20 Túlnyomó 
részük még nincsen a komoly függősé-
gek vagy a hamis ideológiák rabságá-
ban. Segítenünk kell, hogy védőoltással 
lássuk el őket egy olyan világgal szem-
ben, amely nagyon is hasonlónak tűnik 
a Lehi és Jeremiás által látott Jeruzsá-
lemhez. Továbbá fel kell készítenünk 
őket a szent szövetségek megkötésére 
és betartására, valamint arra, hogy 
elsővonalas küldöttként segíthessenek 
az Úrnak az Ő egyházának megalapí-
tásában és a szétszórt Izráel, valamint 
az Úr kiválasztottainak összegyűjtésé-
ben mindenütt.21 Ahogyan a Tan és a 
szövetségekben gyönyörűen áll: „…az 
igazlelkűeket kigyűjtik minden nemzet 
közül, és Sionba jönnek, örök öröm 
dalait dalolva” 22.

A mi feladatunk, hogy elkerüljük 
a rabság minden formáját, segít-
sünk az Úrnak összegyűjteni az Ő 

kiválasztottait, valamint áldozatot hoz-
zunk a felnövekvő nemzedékért. Soha 
sem szabad elfelednünk, hogy nem 
szabadíthatjuk meg saját magunkat. 
A Szabadító szeretete, kegyelme és en-
gesztelő áldozata szabadít fel bennün-
ket. Amikor Lehi családja elmenekült, 
az Úr világossága vezette őket. Ha 
hűek vagyunk az Ő világosságához, 
követjük a parancsolatait, és az Ő 
érdemeire támaszkodunk, akkor elke-
rüljük majd a lelki, fizikai és szellemi 
rabságot éppúgy, mint a kesergést 
amiatt, hogy saját pusztaságunkban 
bolyongunk, mert Őneki hatalmában 
áll, hogy megszabadítson.

Kerüljük el azok kétségbeesését 
és bánatát, akik rabságba esnek, és 
már nem képesek többé Sion dalait 
énekelni! Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
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( Jeremiás 4:19), és könyörög: „találtok-é 
egy embert; …a ki igazán cselekszik, hű-
ségre törekszik, és én megbocsátok néki” 
( Jeremiás 5:1).

 8. Lásd Jeremiás 31; 1 Nefi 10:14.
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84:49–50).

 14. Természetesen előfordulhat, hogy ártatlan 
embereket vetnek rabszolgaságba.

 15. A tantételbeli elvek nem változnak, azon-
ban a rabság, az alávetettség és a pusztu-
lás eszközei soha nem látott mértékben 
felgyorsultak.

 16. Találóan és némileg humorosan jegyez-
ték meg ezt tavaly a New York Times 
Magazine borítóján (2012. ápr. 8.), az 
elektronikus játékok függőséget okozó 
természetére utalva. A cím így szólt: 
„A bugyuta elektronikus játékok hiper-
függőséget okozó, időrabló, kapcsolat-
romboló, agyzúzó ereje és csábítása”. 
Azután apróbetűvel: „(Ami persze nem azt 
jelenti, hogy ne szeretnénk mi is ezeket.)” 
Könnyed módon ez szintén megerősíti, 
milyen fontos, hogy bölcsességet gya-
koroljunk korunk bámulatos technikai 
újításainak használata során.

 17. Sok munkahelyen az a népszerű mondás 
járja, hogy „Keményen dolgozunk, és 
nagyot bulizunk”. Bár fontos a munkatársi 
összetartás, amikor a „munka és buli” a 
családtól vonja el az időt, akkor mindez 
önpusztító hatásúvá válik.

 18. Apostolok cselekedetei 17:21; kiemelés 
hozzáadva.

 19. Lásd Keli Goff, “Female Ivy League  
Graduates Have a Duty to Stay in the  
Workforce,” Guardian, Apr. 21, 2013,  
www.theguardian.com/commentisf-
ree/2013/apr/21/female-ivy-league- 
graduates-stay-home-moms; Sheryl  
Sandberg, Lean In: Women, Work, and  
the Will to Lead  (2013); Anne-Marie  
Slaughter, “Why Women Still Can’t  
Have It All,” The Atlantic, June 13, 
2012, www.theatlantic.com/magazine/
print/2012/07/why-women-still-cant-have-
it-all/309020; Lois M. Collins, “Can Women 
‘Have It All’ When It Comes to Work and 
Family Life?” Deseret News, June 28, 2012, 
A3; Judith Warner, “The Midcareer Timeout 
(Is Over),” New York Times Magazine, 
Aug. 11, 2013, 24–29, 38; Scott Schieman, 
Markus Schafer, and Mitchell McIvor, 
“When Leaning In Doesn’t Pay Off,”  
New York Times, Aug. 11, 2013, 12.

 20. Az egyház arra buzdította a püspöksé-
geket, hogy segítsenek a családoknak 
azáltal, hogy több időt töltenek a fiatal 
férfiakkal, fiatal nőkkel és a fiatal egye-
dülálló felnőttekkel. Arra ösztönözték 
a püspökségeket, hogy több feladatot 
osszanak ki az egyházközségi tanácsban 
a melkisédeki papsági kvórumokra, a 
segédszervezetekre, valamint a különleges 
képességekkel rendelkező egyháztagokra, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak 
másoknak.

 21. Lásd Tan és a szövetségek 29:7.
 22. Tan és a szövetségek 45:71.
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az erő és a világosság fáklyái lesznek 
az igazlelkű férfiak és nők számára 
szerte a világon.

Az elmúlt hónapban láttam, aho-
gyan egy fiatal pár elképesztő erőt 
merít a templom pecsételési ígéretei-
ből, amikor becses kisfiuk csupán egy 
hetet élt a születése után. A papság 
szertartásain keresztül ez a fiatal pár, 
ahogyan közülünk mindenki, vigaszt, 
erőt, védelmet, békét és örökkévaló 
ígéreteket kap.5

Amit a papságról tudunk
Néhányan őszintén feltehetik a kér-

dést: „Ha a papság hatalma és áldásai 
mindenki számára elérhetőek, akkor 
a papsági szertartásokat miért férfiak 
végzik?”

Amikor egy angyal megkérdezte 
Nefit, hogy „ismered Isten leeresz-
kedését?”, Nefi őszintén válaszolta: 
„Tudom, hogy szereti gyermekeit; de 
nem ismerem minden dolognak a 
jelentését.” 6

Amikor a papságról beszélünk, 
sok minden van, amit tudunk.

Mindegyik egyforma
Tudjuk, hogy Isten minden gyerme-

két szereti, és hogy Ő nem személy-
válogató. „Senkit nem utasít vissza, aki 
hozzá jön, …férfit és nőt…, mindegyik 
egyforma Istennek…” 7

Amilyen biztosan tudjuk, hogy Isten 
szeretete „egyforma” a fiai és leányai 
iránt, ugyanúgy tudjuk, hogy Ő nem 
teremtette a férfiakat és a nőket telje-
sen egyformának. Tudjuk, hogy a ne-
münk alapvető jellemvonása a halandó 
és az örökkévaló azonosságunknak, 
valamint rendeltetésünknek. Mindkét 
nem szent felelősségeket kapott.8

A kezdetektől fogva
Tudjuk, hogy az Úr a kezdetek-

től fogva leszögezte, hogyan éljünk 
az Ő papságával. „A papság először 

legnagyszerűbb lehetőségeinek és fele-
lősségeinek egyike. Amikor érdemesek 
vagyunk, a papság szertartásai gazda-
gítják életünket a földön, és felkészíte-
nek bennünket az előttünk lévő világ 
pompás ígéreteire. Az Úr azt mondta, 
hogy a szertartásokban „megnyilvánul 
az isteniség hatalma” 3.

Isten különleges áldásokat tartogat 
minden érdemes embernek, aki meg-
keresztelkedik, befogadja a Szentlelket, 
és rendszeresen részesül az úrvacso-
rából. A templom további világosságot 
és erőt nyújt, az örök élet ígéretével 
együtt.4

Minden szertartás arra szólít 
bennünket, hogy növeljük hitünket 
Jézus Krisztusban, valamint kössünk 
szövetséget Istennel, és tartsuk is be 
azt. Amikor betartjuk ezeket a szent 
szövetségeket, papsági hatalmat és 
áldásokat kapunk.

Hát nem érezzük a papság hatalmát 
a saját életünkben, és nem látjuk-e azt 
a szövetségeket betartó egyháztagok 
körében? Látjuk az új megtérteken, 
amint kilépnek a keresztelés vizéből 
a bűnbocsánat és a tisztaság érzésével. 
Látjuk, hogy gyermekeink és fiatalja-
ink egyre érzékenyebbek a Szentlé-
lek késztetéseire és iránymutatására. 
Látjuk, hogy a templom szertartásai 

Neil L. Andersen elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A papsági áldásokból mindenki részesül
Amint az úrvacsorai gyűlésen a 

gyermekek boldogan énekelték A 
szeretet szól című elemis éneket, 
mindenki egyetértően mosolygott. Egy 
ötgyermekes, bátor anyuka figyelme-
sen hallgatta a második versszakot: 
„Az otthonom oly áldott hely, itt van 
a papság szent ereje…” 1. Szomorúan 
arra gondolt: „Az én gyermekeim so-
hasem ismertek ilyen otthont.” 2

Ennek a hithű asszonynak és min-
denkinek az az üzenetem, hogy körül-
ményeinktől függetlenül áldást hozhat 
otthonunkra „a papság szent ereje”.

Olykor túlságosan is a férfiakhoz 
kötjük a papság hatalmát az egyház-
ban. A papság Isten hatalma és felha-
talmazása, amely mindenki – férfiak, 
nők és gyermekek – szabadítására és 
megáldására adatott.

Egy férfi elhúzhatja ugyan a füg-
gönyt, hogy a meleg napfény beárad-
jon a szobába, de ettől még sem a nap, 
sem a világosság, sem az általa biztosí-
tott melegség nem lesz az ő tulajdona. 
A papság áldásai sokkal hatalmasabbak 
annál a személynél, akit arra kértek, 
hogy ezt az ajándékot kezelje.

A papság áldásainak, hatalmának és 
ígéreteinek elnyerése ebben az életben 
és a következőben is, a halandóság 

Hatalom a papságban
Egy férfi elhúzhatja ugyan a függönyt, hogy a meleg 
napfény beáradjon a szobába, de ettől még sem a nap, 
sem a világosság, sem az általa biztosított melegség 
nem lesz az ő tulajdona.
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Ádámnak adatott.” 9 Noé, Ábrahám 
és Mózes mind végeztek papsági 
szertartásokat. Jézus Krisztus a Nagy 
Főpap volt és ma is az. Apostolokat 
hívott el. „Nem ti választottatok engem 
– mondta –, hanem én választottalak 
titeket, és én rendeltelek titeket.” 10 
Napjainkban Isten mennyei hírnököket 
küldött. Keresztelő János, Péter, Jakab 
és János állították vissza a papságot a 
földre, Joseph Smith prófétán keresz-
tül.11 Ez az a mód, ahogyan Mennyei 
Atyánk használta az Ő papságát.12

Sok ajándék Istentől
Tudjuk, hogy a szent papság 

hatalma nem a hittől, a Szentlélektől 
és a lelki ajándékoktól függetlenül 
működik. A szentírások óva intenek: 
„[N]e tagadjátok Isten ajándékait, mert 
sok van ezekből; […] És különböző-
képpen adatnak ezek az ajándékok; 
de mindegyikben ugyanaz az Isten 
munkálkodik.” 13

Érdemesség
Tudjuk, hogy az érdemesség 

központi szerepet játszik a papsági 

szertartások elvégzésében és elnye-
résében. Linda K. Burton nőtestvér, 
a Segítőegylet általános elnöke azt 
mondta: „Az igazlelkűség jogosít fel 
arra, …hogy meghívjuk a papság 
hatalmát az életünkbe.” 14

Nézzétek csak meg például, 
micsoda járványként söpör végig a 
pornográfia a világon! Az Úr érdemes-
ségre vonatkozó normája nem tesz 
engedményt a pornográfiával kapcso-
latban a papság szertartásait végzők 
esetében. A Szabadító azt mondta:

„Tartsatok bűnbánatot mind a… 
titkos utálatosságaitoktól.” 15

„A test lámpása a szem. Ha pedig 
a te szemed gonosz, a te egész tested 
sötét lesz.” 16

„Valaki asszonyra tekint gonosz 
kívánságnak okáért, immár paráznál-
kodott azzal az ő szívében.” 17

Ha érdemtelenül áldjuk meg vagy 
osztjuk ki az úrvacsorát, áldjuk meg 
a betegeket vagy veszünk részt pap-
sági szertartásokban, azzal – David A. 
Bednar elder szavaival élve – Isten 
nevét vesszük hiába a szánkra.18 Ha 
valaki nem érdemes, nem szabad részt 

vennie a papsági szertartásokban, 
hanem imádságos lélekkel meg kell 
keresnie a püspökét, első lépésként a 
bűnbánat és a parancsolatokhoz való 
visszatérés útján.

Alázat
Tudjuk még azt is, hogy bőségesek 

a papság áldásai az olyan családok-
ban, ahol az igazlelkű anya és apa 
egységben irányítják gyermekeiket. 
Azt is tudjuk azonban, hogy Isten 
készségesen biztosítja ugyanezen áldá-
sokat azoknak is, akik sokféle egyéb 
helyzetben élnek.19

Egy édesanya, aki egyedül viseli 
a családjáról való lelki és fizikai gon-
doskodás terhét, elmondta, hogy nagy 
alázatot kíván tőle az, hogy a házita-
nítókat elhívja, hogy áldást adjanak 
az egyik gyermekének. Azonban jó 
meglátással azt is hozzátette, hogy a 
házitanítóktól legalább ekkora alázat 
szükségeltetik ahhoz, hogy felkészül-
jenek a gyermeke megáldására.20

A papság kulcsai
Tudjuk, hogy a papság kulcsai – 

melyeket az Első Elnökség és a Tizen-
két Apostol Kvóruma tagjai viselnek 
– irányítják az Úr munkáját a földön. 
Meghatározott papsági kulcsokat 
ruháznak a cövekelnökökre és a püs-
pökökre a hozzájuk tartozó földrajzi 
terület felelősségeihez. És ők kinyi-
latkoztatás által hívnak el férfiakat és 
nőket, akiket támogatnak és elválaszta-
nak, hogy a továbbadott felhatalmazást 
tanításra és szolgálatra használják.21

Bár sok mindent már tudunk a 
papságról, amikor azonban a halandó-
ság szemüvegén keresztül szemléljük, 
nem mindig értjük meg teljesen Isten 
munkálkodását. Gyengéd figyelmez-
tetése azonban, miszerint „nem az 
én gondolataim a ti gondolataitok” 22, 
biztosít bennünket arról, hogy idővel 
és örökkévaló nézőponttal majd úgy 
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látjuk a dolgokat, „ahogy azok valójá-
ban vannak” 23, és megértjük majd az 
Ő tökéletes szeretetét.

Mindannyian lelkesen szolgálunk. 
Olykor előfordul, hogy úgy érezzük, 
az elhívásunk nem kíván meg sokat 
tőlünk, és azt kívánjuk, bárcsak többre 
kérnének bennünket. Máskor pedig 
hálásak vagyunk, amikor elérkezik fel-
mentésünk ideje. Nem mi határozzuk 
meg, milyen elhívásokat kapunk.24 
Ezt a leckét házasságom elején meg-
tanultam. Fiatal párként, a feleségem 
Kathy és én Floridában éltünk. Egyik 
vasárnap a cövekelnökség tanácsosa 
elmondta nekem, hogy késztetést 
éreztek arra, hogy Kathyt elhívják 
kora reggeli ifjúsági hitoktatónak.

„Mégis, hogyan fog ez menni? – 
kérdeztem. – Kisgyermekeink vannak, 
az ifjúsági hitoktatás pedig hajnali 
5-kor kezdődik, és én az egyházköz-
ségi Fiatal Férfiak elnöke vagyok.”

A tanácsos mosolyogva annyit mon-
dott: „Menni fog, Andersen testvér. Őt 
elhívjuk, téged meg felmentünk.”

És pontosan ez is történt.

A nők hozzájárulása
A nők által kifejezett gondolatok 

és aggodalmak kikérése és meghall-
gatása elengedhetetlen az életben, a 
házasságban és Isten királyságának 
építéséhez.

Húsz évvel ezelőtt az általános 
konferencián, M. Russell Ballard elder 
elmesélt egy beszélgetést, amelyet a 
Segítőegylet általános elnökével foly-
tatott. Felmerült egy kérdés a missziós 
szolgálatra készülő fiatalok érde-
mességének megerősítése kapcsán. 
Elaine Jack nőtestvér mosolyogva azt 
mondta: „Tudod, Ballard elder, az 
egyházban a [nőknek] is lehetnek jó 
javaslataik, …már ha megkérdezik 
őket. Végtére is, …mi vagyunk az 
édesanyjuk.” 25

Thomas S. Monson elnök egész 
élete során mindig is kikérte a nők 
véleményét, és igyekezett reagálni 
ezekre. Az asszony, aki a legnagyobb 
hatással volt rá: Frances Monson 
nőtestvér. Nagyon hiányzik nekünk. 
Továbbá Monson elnök épp az elmúlt 
csütörtökön emlékeztette az általános 
felhatalmazottakat arra, hogy püspök-
ként milyen sokat tanult az egyház-
községében élő 84 özvegyasszonytól. 

Nagy hatással voltak szolgálatára, 
valamint az egész életére.

Nem meglepő módon, mielőtt 
Monson elnök imádságos lélekkel 
döntést hozott volna a misszionáriusi 
szolgálat korhatárának megváltozta-
tásáról, rengeteg egyeztetés folyt a 
Segítőegylet, a Fiatal Nők és az Elemi 
elnökségeivel.

Püspökök, amikor Monson elnök 
példáját követitek, még bőségeseb-
ben érzitek majd az Úr irányító kezét, 
amint megáldja szent munkátokat.

Jó néhány évet éltünk Brazíliá-
ban. Röviddel a megérkezésünk után 
találkoztam Adelson Parrellával, aki 
hetvenesként szolgált, illetve testvé-
rével Adilsonnal, aki a cövekelnöksé-
günkben szolgált. Később találkoztam 
Adalton testvérükkel, aki cövekelnök 
Florianopolisban, valamint egy másik 
testvérükkel, Adelmóval, aki püspök-
ként szolgált. Nagyon megérintett 
ezeknek a testvéreknek a hite, és 
megkérdeztem őket a szüleikről.

A család 42 évvel ezelőtt keresztel-
kedett meg a brazíliai Santosban. Adil-
son Parrella azt mondta: „Apa először 
nagyon lelkes volt az egyházhoz való 
csatlakozással kapcsolatban. Azonban 
[hamarosan] kevésbé tevékeny lett, és 
azt kérte édesanyánktól, hogy ő se jár-
jon az egyházba.”

Adilson elmondta nekem, hogy 
édesanyja ruhát varrt a szomszédaik-
nak, hogy ki tudja fizetni a gyerekek 
egyházba jutásának buszköltségét. A 
négy kisfiú majdnem két kilométert 
gyalogolt egy másik városba, ahol 
buszra szálltak, majd a 45 perces út 
után még 20 percet gyalogoltak a 
kápolnáig.

Bár nem tudott eljárni az egyházba, 
Parrella nőtestvér együtt olvasta 
gyermekeivel a szentírásokat, tanította 
nekik az evangéliumot, és velük imád-
kozott. Szerény otthonukat megtöltöt-
ték a papsági hatalom gazdag áldásai. Vany Parrella
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A kisfiúk felnőttek, misszionáriusi szol-
gálatot végeztek, tanultak és a temp-
lomban házasodtak. A papság áldásai 
megtöltötték otthonaikat.

Évekkel később, már egyedülálló 
nőtestvérként, Vany Parrella elment a 
templomba saját felruházásáért, majd 
még később háromszor is szolgált 
misszionáriusként Brazíliában. Most 
84 éves, és hite még mindig megáldja 
az őt követő nemzedékeket.

Tanúság és ígéret
Isten szent papságának hatalma 

megtalálható Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházában. 
Tanúságomat teszem, hogy amikor 
érdemesen részesültök a papság 
szertartásaiban, az Úr nagyobb erőt, 
békességet és örökkévaló látásmó-
dot ad nektek. Bármilyen helyzetben 
legyetek is, otthonotok áldott lesz a 
papsági hatalom által, a hozzátok kö-
zel állók pedig még inkább vágynak 
majd ezekre az áldásokra.

Férfiakként és nőkként, fivérek-
ként és nővérekként, Isten fiaiként és 
leányaiként együtt haladunk előre. Ez 
a mi lehetőségünk, felelősségünk és 

áldásunk. Ez a rendeltetésünk – hogy 
előkészítsük Isten királyságát a Sza-
badító visszatérésére. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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Először is azt, hogy az Úr küldeté-
sében jártok. Az Ő képviselői vagy-
tok; felhatalmaztak arra és megbíztak 
azzal, hogy Őt képviseljétek és az Ő 
nevében cselekedjetek. Az Úr képvise-
lőjeként jogosultak vagytok a segítsé-
gére. Fel kell tennetek magatoknak a 
kérdést: „Mit mondana a Szabadító, ha 
Ő tartaná a mai órát, és hogyan mon-
daná, amit mond?” Azután pedig nek-
tek is úgy kell tennetek.

Ez a felelősség néhányakban az 
alkalmatlanság, sőt, akár a félelem 
érzetét is keltheti. Az ösvény nem ne-
héz. Az Úr biztosította az utat minden 
érdemes utolsó napi szent számára a 
Szabadító módján történő tanításhoz.

Másodszor, Jézus Krisztus evangé-
liumának hirdetésére vagytok elhíva. 
Nem szabad saját elgondolásaitokat 
vagy filozófiátokat tanítanotok, még 
szentírással keverve sem. Az evan-
gélium „Istennek hatalma …minden 
hívőnek idvességére” 1, és egyedül 
az evangélium által nyerhetünk 
szabadulást.

Harmadszor, azt a parancsolatot 
kaptátok, hogy tanítsátok az evangé-
lium tantételeit, úgy, ahogyan azok 
az egyház alapműveiben találhatók; 
tanítsátok a modernkori apostolok és 
próféták szavait; és hogy tanítsátok 
azt, amit megtanít nektek a Szentlélek.

Nos, hol kezdjük tehát?
Első és legfőbb felelősségünk, 

hogy úgy éljünk, hogy a Szentlélek 
velünk lehessen útmutatóként és 
társként. Amikor Hyrum Smith része 
akart lenni ennek az utolsó napi 
munkának, az Úr azt mondta neki: 
„Íme, ez a te dolgod, hogy betartsd a 
parancsolataimat, igen, teljes lelked-
del, elméddel és erőddel.” 2 Ez jelenti 
a kezdőpontot. Az Úr Hyrumnak adott 
tanácsa ugyanaz, mint amit a szentek-
nek adott minden korban.

Napjaink tanítóihoz szólva az Első 
Elnökség kijelentette: „Szolgálatotok 

a mi üzenetünket a világnak e két 
szóval lehet összefoglalni: „Isten szól.” 
Szólt az ősi időkben, szólt Josephhez, 
és szólni fog hozzátok is. Ez külön-
bözetet meg benneteket minden más 
tanítótól a világban. Ez az, amiért 
nem tudtok kudarcot vallani.

A prófétálás és a kinyilatkoztatás 
lelke szerint lettetek elhíva, és papsági 
felhatalmazás által lettetek elválasztva. 
Mit jelent ez?

David M. McConkie
első tanácsos a Vasárnapi Iskola Általános Elnökségében

Nem találunk szavakat annak 
kifejezésére, mennyire hálásak 
vagyunk a tanítókért szerte az 

egyházban. Szeretünk benneteket, és 
nagyon bízunk bennetek. Ti vagytok 
a visszaállított evangélium egyik nagy-
szerű csodája.

Valóban van valami titka annak, 
hogy miként válik valaki sikeres 
evangéliumi tanítóvá, miként tud 
Isten hatalmával és felhatalmazásá-
val tanítani. Azért használom a titok 
szót, mert a tanítók sikerének alapját 
képező tantételeket csak azok érthetik 
meg, akiknek bizonysága van arról, 
ami azon a gyönyörűen tiszta reggelen 
történt 1820 kora tavaszán.

Egy 14 éves fiú alázatos imájára 
válaszul megnyíltak a mennyek. 
Isten, az Örökkévaló Atya, és Fia, 
Jézus Krisztus megjelent Joseph 
Smith prófétának, és szóltak hozzá. 
Minden dolog várva várt helyreállí-
tása megkezdődött ezzel, a kinyilat-
koztatás tantétele pedig mindörökre 
megalapoztatott a mi adományozási 
korszakunkban. Joseph üzenetét, és 

Isten hatalmával és 
felhatalmazásával 
tanítani
Az Úr biztosította az utat minden érdemes utolsó napi szent 
számára a Szabadító módján történő tanításhoz.

Olaszország, Róma
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legfontosabb része saját napi lelki 
felkészülésetek lesz, többek között 
imádkozás, szentírás-tanulmányozás 
és a parancsolatoknak való engedel-
messég által. Buzdítunk benneteket, 
hogy minden korábbinál nagyobb 
célzattal kötelezzétek el magatokat az 
evangélium szerinti élet mellett.” 3

Jelentőséggel bír, hogy az Első 
Elnökség nem azt mondta, hogy szol-
gálatotok legfontosabb része az, hogy 
alaposan készüljetek fel az órátokra, 
vagy sajátítsatok el különféle tanítási 
módszereket. Természetesen szorgal-
masan fel kell készülnötök minden 
egyes órára, és törekednetek kell 
elsajátítani, miként tanítsatok, hogy 
segítsetek tanulóitoknak gyakorolni az 
önrendelkezésüket és engedni, hogy 
az evangélium a szívükbe hatoljon, 
ám szolgálatotok első és legfontosabb 
eleme a ti személyes lelki felkészülé-
setek. Ha megfogadjátok e tanácsot, 
az Első Elnökség a következő ígé-
retet tette: „…a Szentlélek segíteni 
fog tudnotok, hogy mit tegyetek. 
Növekedni fog a saját bizonyságotok, 
mélyülni fog a megtérésetek, és erőre 

leltek az élet kihívásaival szemben.” 4

Vágyhatna-e nagyobb áldásokra 
egy tanító?

Következőleg az Úr azt paran-
csolta, hogy mielőtt szava hirdeté-
sére törekednénk, szava elnyerésére 
kell törekednünk.5 Alapos ismerettel 
rendelkező férfiakká és nőkké kell 
válnotok azáltal, hogy szorgalmasan 
kutatjátok a szentírásokat és kincsként 
felhalmozzátok őket a szívetekben. Az-
után amikor segítséget kértek az Úrtól, 
Ő majd megáld benneteket a Lelkével 
és az igéjével. Megadatik nektek Isten 
hatalma az emberek meggyőzésére.

Pál elmondja nekünk, hogy az 
evangélium két módon adatik meg 
az embernek: szóban és erőben.6 Az 
evangélium szava a szentírásokban 
van leírva, és szorgalmas kutatás útján 
magunkévá tehetjük. Az evangélium 
ereje azok életét hatja át, akik úgy 
élnek, hogy a Szentlélek társként 
melléjük szegődik, és akik a kapott 
késztetések szerint cselekszenek. 
Néhányan csupán a szó elsajátítására 
összpontosítják figyelmüket, és az 
információk átadásának szakértőivé 

válnak. Mások elhanyagolják a felké-
szülést abban a reményben, hogy az 
Úr, az Ő jóságában, majd valahogy át-
segíti őket a tanórán. Nem várhatjátok 
a Lélektől, hogy segítsen felidéznetek 
azokat a szentírásokat és tantételeket, 
amelyeket nem tanulmányoztatok és 
nem gondoltatok át! Ahhoz, hogy sike-
resen tanítsátok az evangéliumot, ren-
delkeznetek kell mind az evangélium 
szavával, mind pedig annak erejével 
az életetekben.

Alma megértette ezeket a tantétele-
ket, amikor örvendezett Móziás fiaiban 
és abban, ahogyan Isten hatalmával 
és felhatalmazásával tanítottak. Ezt 
olvassuk:

„…jó felfogású emberek voltak és 
szorgalmasan kutatták a szentírásokat, 
hogy Isten szavát megismerjék.

De ez nem minden; sok imádko-
zásnak és böjtnek adták magukat, 
ezért rendelkeztek …a kinyilatkoztatás 
lelkével” 7.

A következő: meg kell tanulno-
tok figyelni. Jeffrey R. Holland elder 
tanított erről a tantételről a misszio-
náriusoknak. Holland elder szavait 

Panama, Arraiján
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fogom idézni, de vettem a bátorságot, 
hogy a misszionáriusok és az érdek
lődők szavakat a tanítók és a tanulók 
szavakkal helyettesítsem: „A [tanítók] 
azon felelősségét, hogy a Lélekre kell 
hallgatniuk, közvetlenül az a felelőssé-
gük követi, hogy meg kell hallgatniuk 
a [tanulókat]. […] Ha lelki füleink-
kel hallgatunk, akkor… [tanulóink] 
el fogják mondani nekünk, milyen 
leckét kell megtanulniuk!”

Holland elder így folytatta: „Sajnála-
tos tény, hogy a [tanítók] még mindig 
jobban koncentrálnak a kényelmes, 
ismétlődő órai tartalmak átadására, 
semmint hogy [tanulóikra] mint egyé-
nekre összpontosítanának.” 8

Miután legjobb képességeitek 
szerint felkészítettétek magatokat és 
előkészítettétek az órát, hajlandónak 
kell lennetek sutba dobni mindent, ha 
kell. Amikor meghalljátok a Szentlélek 
csendes késztetéseit, elég bátornak 
kell lennetek ahhoz, hogy félretegyé-
tek a vázlatotokat és jegyzeteiteket, 

és követnetek, ahova e késztetések ve-
zetnek titeket. Ha ezt teszitek, akkor a 
lecke, amelyet átadtok, többé már nem 
a ti leckétek, hanem a Szabadítóé.

Amikor elkötelezitek magatokat 
amellett, hogy még nagyobb céltuda-
tossággal éltek az evangélium szerint, 
és kutatjátok a szentírásokat, kincsként 
felhalmozva őket a szívetekben, akkor 
ugyanaz a Szentlélek, aki kinyilatkoz-
tatta e szavakat az apostoloknak és a 
prófétáknak az ősi időkben, most nek-
tek is tanúságot fog tenni igaz voltuk-
ról. Lényegében a Szentlélek újfent ki 
fogja nyilatkoztatni őket számotokra. 
Amikor ez megtörténik, a szavak, 
amelyeket olvastok, többé nem csu-
pán Nefi vagy Pál vagy Alma szavai 
lesznek, hanem a sajátjaitokká válnak. 
Akkor pedig tanításotok során a 
Szentlélek képes lesz majd eszetekbe 
juttatni mindent. Sőt, „az adott órában, 
igen, az adott pillanatban megadatik 
nektek, hogy mit mondjatok” 9. Ami-
kor ez történik, azon kapjátok majd 

magatokat, hogy olyasmit mondotok, 
amit nem is terveztetek. Akkor pedig, 
ha odafigyeltek, ti is tanulni fogtok 
az általatok mondottakból a tanítás 
közben. Marion G. Romney elnök azt 
mondta: „Mindig tudom, hogy mikor 
beszélek a Szentlélek sugalmazása 
alatt, mert mindig tanulok valamit 
abból, ami elhagyja a számat.” 10 Ne fe-
ledjétek: egy tanító egyúttal tanuló is.

Végezetül pedig független tanúként 
kell állnotok az általatok tanítottakat 
illetően, nem csupán a kézikönyvben 
álló szavak vagy mások gondolatai 
visszhangjaként kell szolgálnotok. 
Amikor lakmároztok Krisztus szavain, 
és minden eddiginél nagyobb céltu-
datossággal törekedtek az evangé-
lium szerint élni, a Szentlélek ki fogja 
nektek nyilvánítani, hogy mindaz, amit 
tanítotok, igaz. Ez a kinyilatkoztatás 
lelke, és ugyanez a lélek el fogja vinni 
üzeneteteket azok szívébe, akik vágy-
nak és készek a befogadására.

Fejezzük be ott, ahol elkezdtük: 
a szent ligetben. Amiatt, ami ott tör-
tént azon a gyönyörű tavaszi reggelen 
nem is olyan rég, most jogotokban áll 
Isten hatalmával és felhatalmazásával 
tanítani. Erről teszem ünnepélyes és 
független tanúbizonyságomat Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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[tértek le], és elvesztek”.2 Nem voltak 
képesek, vagy talán nem is voltak 
hajlandóak mindvégig kitartani.

Volt azonban egy harmadik csoport 
is, akik nem csupán abban voltak 
sikeresek, hogy elérték az élet fáját, 
hanem utána nem is buktak el. Róluk 
a szentírás az írja, hogy „előrenyomul-
tak útjukon, folyamatosan szilárdan 
kapaszkodva a vasrúdba, amíg előre 
nem jöttek, és lerogytak a földre és 
ettek a fa gyümölcséből” 3. E csoport-
nyi embernek a vasrúd, a számukra el-
érhető egyetlen biztonságot jelentette, 
ők pedig szorosan kapaszkodtak abba. 
Nem voltak hajlandóak elengedni, 
még egy olyan egyszerű dologért sem, 
mint egy vasárnap délutáni kirándulás.

Ezekről az emberekről David A. 
Bednar elder a következőket taní-
totta: „E versben a kulcsszavakat az 

A napjainkban élő azon emberek 
számára, akik esetleg kísértést érez-
nek arra, hogy más utat válasszanak, 
jó leckeként szolgál Lehi prófétának 
a családjával megosztott látomása a 
Mormon könyvéből, mely során „em-
berek számtalan seregét [látta], akik 
közül sokan előrenyomultak, hogy 
elérhessék az ösvényt, amely a fához 
vezetett, amelynél [állt].

És… előrejöttek és elindultak azon 
az ösvényen, amely a fához vezetett.

És… sötét köd támadt…, 
olyannyira, hogy akik az ösvényen 
elindultak, útjukat vesztették, így elkó-
boroltak és elvesztek.” 1

Lehi látott egy második csoportot 
is „előre törekedni, és ezek előrejöttek 
és megragadták a vasrúd végét; és elő-
renyomultak a sötét ködön keresztül, 
a vasrúdba kapaszkodva, mindaddig, 
amíg előre nem jöttek, és nem ettek 
a fa gyümölcséből”. Sajnos azonban, 
„miután ettek a fa gyümölcséből, kör-
bejártatták a szemeiket, mintha elszé-
gyellték volna magukat”, mivel azok, 
akik a „nagy és tágas épületet[ben]” 
voltak, „éppen gúnyolódtak és ujjuk-
kal mutogattak azokra, akik odajöttek 
és vettek a gyümölcsből”. Ezek az 
emberek aztán „tiltott ösvényekre 

Kevin S. Hamilton elder
a Hetvenektől

Édesapám pontosan emlékszik 
arra a napra, sőt még az órára is, 
amikor a családja – apa, anya és 

négy gyermek – elhagyta az egyhá-
zat, és sokan soha nem tértek vissza 
ebben az életben. Édesapám egy 
13 éves diakónus volt, akkoriban 
pedig a családok a vasárnapi iskolán 
délelőtt, az úrvacsorai gyűlésen pedig 
délután vettek részt. Egy csodálatos 
tavaszi napon, miután hazatértek a 
reggeli gyűlésekről, és éppen a családi 
ebédjüket fogyasztották, édesanyja az 
édesapjához fordult, és egyszerűen ezt 
kérdezte: „Drágám, szerinted vissza-
menjünk ma délután az úrvacsorai 
gyűlésre, vagy inkább vigyük el a 
családot egyet kocsikázni vidékre?”

Az hogy van más lehetőség is az 
úrvacsorai gyűlés helyett, soha nem 
jutott édesapám eszébe, ő és a három 
tizenéves testvére azonban rögtön 
felfigyelt és nagy érdeklődéssel várta 
a választ. Az a bizonyos délutáni 
kirándulás valószínűleg kellemes csa-
ládi program volt, ez az apró döntés 
azonban egy olyan út kezdete volt, 
mely végül a családját egyre távolabb 
sodorta az egyháztól, annak bizton-
ságától és áldásaitól, egy teljesen 
más irányba.

Folyamatosan, 
szilárdan kapaszkodva
Mindig szorosan kapaszkodjunk a vasrúdba, mely 
Mennyei Atyánk jelenlétébe vezet bennünket.
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jelenti, hogy a vasrúdba »folyamatosan 
szilárdan kapaszkodtak«. […] Talán e 
harmadik csoport állhatatosan olvasta 
és tanulmányozta és kutatta Krisztus 
szavait. […] Nektek is és nekem is arra 
kell törekednünk, hogy ehhez a cso-
porthoz tartozzunk.” 4

Mi, akik napjainkban vagyunk 
tagjai Isten egyházának, szövetsé-
get kötöttünk, hogy követjük Jézus 
Krisztust, és betartjuk Isten parancso-
latait. Keresztelésünkkor szövetségben 
fogadtuk, hogy mindig a Szabadító ta-
nújaként fogunk állni,5 hogy segítünk 
a gyengéknek és a szűkölködőknek,6 
hogy betartjuk Isten parancsolatait, 
és hogy szükség szerint bűnbánatot 
tartunk. Mert ahogy Pál apostol is 
tanította, mindenki vétkezik és híján 
van Isten dicsőségének.7

Minden héten lehetőségünk van 
részt venni az úrvacsorai gyűlésen, 
ahol az úrvacsora szertartása során 
megújíthatjuk ezeket a szövetségeket 
azáltal, hogy veszünk a kenyérből és 
a vízből. Ez az egyszerű cselekedet 
teszi lehetővé számunkra, hogy újra 
megfogadjuk, hogy Jézus Krisztust kö-
vetjük, és bűnbánatot tartunk, amikor 
hibázunk. Cserébe Isten az Ő Lelkét 
ígéri nekünk, hogy vezessen és védel-
mezzen bennünket.

A Prédikáljátok evangéliumomat! 
című könyvből a misszionáriusok azt 
tanítják, hogy amikor részt veszünk a 
vasárnapi gyűléseken, kinyilatkozta-
tásra és bizonyságra tehetünk szert: 
„Az egyházi gyűlésekre látogatva 
együtt hódolunk Istennek, és erősítjük 
egymást. Felüdít bennünket a barátok-
kal és családtagokkal való együttlét. 
Hitünk megerősödik, amint a szentírá-
sokat tanulmányozzuk, és többet tanu-
lunk a visszaállított evangéliumról.” 8

Valaki esetleg felteheti a kérdést, 
hogy miért van három különálló gyű-
lésünk vasárnaponként, és miért van 
mindegyikre szükség? Tekintsük át 
röviden ezeket a gyűléseket:

• Az úrvacsorai gyűlés biztosít lehe-
tőséget arra, hogy részt vegyünk 
az úrvacsora szertartásában. Meg-
újítjuk szövetségeinket, nagyobb 
mértékben töltetik ki ránk a Lélek, 
továbbá abban az áldásban van 
részünk, hogy tanulunk és épülünk 
a Szentlélek által.

• A Vasárnapi Iskolán van lehetősé-
günk arra, hogy „taníts[uk] egy-
másnak a királyság tanát” 9, hogy 
mindenki épülhessen és együtt 
örvendezhessen.10 Hatalmas erőre 
és személyes békességre teszünk 

szert, amikor megértjük a visszaállí-
tott evangélium tanait.

• A papsági gyűléseken a férfiak 
és fiatal férfiak megtanulhatják 
kötelességeiket,11 és „tökéletesebb 
oktatásban” 12 lehet részük. A Segí-
tőegylet pedig az egyházban lévő 
nők számára segít „hitük… gyara-
pításában, családjuk és otthonuk 
megerősítésében, és a szükséget 
látók megsegítésében” 13.

Hasonlóképpen a fiatal nőknek 
és a gyermekeknek is megvannak a 
saját gyűléseik és osztályaik, ahol az 
evangéliumot tanítják nekik, miköz-
ben az őket érintő fontos felelőssé-
gek betöltésére készülnek fel. Eme 
egyedi, ámde egymáshoz kapcsolódó 
gyűlések mindegyikén tanulunk a 
tanról, érezzük a Lelket, és szolgáljuk 
egymást. Habár a távolság, utazási 
költségek vagy egészségi állapot 
miatt lehet, hogy vannak kivételek, 
mindig törekednünk kell arra, hogy 
mindegyik vasárnapi gyűlésen részt 
vegyünk. Megígérem nektek, hogy 
hatalmas öröm és békesség áldásaiban 
lesz részetek, ha részt vesztek a három 
vasárnapi gyűlés mindegyikén.

Az én családom elkötelezte magát, 
hogy részt vegyen az összes vasár-
napi gyűlésen. Úgy találtuk, hogy 
ez megerősíti a hitünket és elmélyíti 
az evangéliumról való tudásunkat. 
Megtanultuk, hogy jó érzések tölte-
nek el, amikor úgy döntünk, hogy 
részt veszünk az egyházi gyűléseken; 
különösen akkor, amikor hazatérve 
továbbra is megszenteljük a sabbatna-
pot. Akkor is részt veszünk az összes 
gyűlésen, amikor nyaralunk vagy 
elutazunk valahova. Az egyik lányunk 
nemrég azt írta nekünk, hogy egy 
másik városba kellett elutaznia, ahol 
elment az egyházba, majd hozzátette: 
„Igen, apa. Mindhárom gyűlésen részt 
vettem.” Tudjuk, hogy áldásokban 
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részesült az igazlelkű döntése miatt.
Mindannyiunknak számos válasz-

tási lehetősége van arra, hogy miként 
szenteli meg a sabbat napját. Mindig 
lesz néhány „jó” tevékenység, melyet 
fel kell áldoznunk egy jobb dönté-
sért – az egyházi gyűléseken való 
részvételért. Tulajdonképpen ez az 
egyik módja annak, ahogy az ellenség 
rászedi a lelkünket, és elvezet bennün-
ket gondosan.14 Ő a „jó” tevékenysé-
geket használja arra, hogy helyettesítse 
azokkal a „jobb” vagy a „legjobb” 
tevékenységeket.15

A vasrúdba való folyamatos kapasz-
kodás azt jelenti, hogy részt veszünk 
az összes vasárnapi gyűlésünkön: 
az úrvacsorai gyűlésen, a Vasárnapi 
Iskolán, valamint a papsági vagy 
segítőegyleti gyűlésen. Gyermekeink 
és fiataljaink is részt vesznek a nekik 
szóló gyűléseken az Elemiben, a Fiatal 
Férfiak és Fiatal Nők osztályaiban. 
Soha ne válogassunk, hogy melyik 
gyűléseken szeretnénk részt venni. 
Egyszerűen ragadjuk meg Isten szavát 
azáltal, hogy részt veszünk és hódo-
lunk a sabbatnapi gyűléseinken.

A vasrúdba való folyamatos 
kapaszkodás azt jelenti, hogy törek-
szünk Isten összes parancsolatának 
betartására; hogy naponta imádko-
zunk egyedül és a családunkkal is; 
és hogy naponta tanulmányozzuk 
a szentírásokat.

A folyamatos kapaszkodás részét 
képezi Krisztus tanának, ahogyan 
azt a Mormon könyvében tanítják. 
Hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban, 
megbánjuk bűneinket, megváltoz-
tatjuk szívünket, és ezután követjük 
őt a keresztség vizébe, és elnyerjük 
a Szentlélek megerősítő ajándékát, 
mely útmutatóként és vigaszként 
szolgál számunkra. Azután pedig, 
ahogy Nefi is tanította, életünk végéig 
„előre töreked[ünk], Krisztus szaván 
lakmározva” 16.

Fivéreim és nővéreim, szövetséges 
nép vagyunk. Készségesen kötünk és 
tartunk meg szövetségeket, a megí-
gért áldás pedig az, hogy mindent el 
fogunk nyerni, amivel az Atya rendel-
kezik.17 Miközben folyamatosan ka-
paszkodunk a vasrúdba azáltal, hogy 
betartjuk a szövetségeinket, megerősö-
dünk, hogy képesek legyünk ellenállni 
a világ kísértéseinek és veszedelme-
inek. Képesek leszünk végighaladni 
ezen a halandó életen és annak min-
den kihívásán, mígnem végül elérjük 
a fát és annak gyümölcsét, mely „igen 
értékes és igen kívánatos, felülmúlva 
minden más gyümölcsöt” 18.

Édesapám szerencsés volt, hogy egy 
olyan jóságos asszonyt vett feleségül, 
aki buzdította őt, hogy térjen vissza 
fiatalsága egyházához, és újra induljon 
útnak az ösvényen. Az ő hithű éle-
tük az összes gyermekük, az unokák 
következő generációja, most pedig a 
dédunokák számára is áldást jelentett.

Ugyanúgy, ahogy azon egyszerű 
döntésük, hogy részt vegyenek-e az 
egyik vasárnapi gyűlésen, vagy sem, 
jelentős változást hozott a nagyszüleim 
családjának életébe, a mi minden-
napi döntéseink is jelentős hatást 
gyakorolnak a saját életünkre. Egy 
olyan, látszólag kis döntés, hogy részt 

vegyünk-e, vagy sem az úrvacsorai 
gyűlésen, messzemenő, sőt akár az 
örökkévalóságra szóló következmé-
nyekkel is járhat.

Döntsünk úgy, hogy szorgalmasak 
leszünk, és nyerjük el azokat a nagy-
szerű áldásokat és védelmet, melyek a 
szentek összegyűléséből és a szövetsé-
gek betartásából származnak. Mindig 
szorosan kapaszkodjuk a vasrúdba, 
mely Mennyei Atyánk jelenlétébe 
vezet bennünket. Ezért imádkozom, 
Jézus Krisztus szent nevében, ámen. ◼
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így írt le: „Mert lesznek az emberek 
magukat szeretők, …szüleik iránt 
engedetlenek, háládatlanok, tisztátala-
nok, …rágalmazók, mértékletlenek, 
…inkább a gyönyörnek, mint Istennek 
szeretői” (2 Timótheus 3:2–4).

Ezen időkről szólva Dallin H. 
Oaks elder azt mondta: „Fizikailag és 
lelkileg is fel kell készülnünk. Az a fel-
készülés pedig, amelyet a legnagyobb 
valószínűséggel hanyagolnak el, az 
lesz, amelyik kevésbé látványos és 
nehezebb – a lelki felkészülés” (lásd 
Felkészülés a második eljövetelre. 
Liahóna. 2004. máj. 9.). Más szavakkal: 
ne hanyagoljátok el, hogy felnéztek.

A lelki felkészülés sürgető szük-
ségességére való tekintettel az ilyen 
veszedelmes időkben szeretnék 
néhány figyelmeztető szót megosztani 
az idők egyik nagyon erőteljes jelével 
kapcsolatban. A szakmai pályafutá-
som a technika élvonalába vitt engem, 
így aztán tudatában vagyok annak, 
mekkora értéket képvisel ez, különö-
sen a kommunikáció terén. Oly sok 
információ került csupán karnyújtás-
nyi távolságba. Az internet azonban 
telis-tele van mocskos és félrevezető 
dolgokkal is. A technika kibővítette a 
szólásszabadságot, ám egyúttal hamis 
hitelességet is ad egy meghatározha-
tatlan blogírónak az őt olvasók száma 
alapján. Éppen ezért kell most, min-
den korábbinál jobban emlékeznünk 
az örökkévaló tantételre: „gyümölcse-
ikről ismeritek meg őket” (Máté 7:20).

Különösképpen óva intelek titeket 
attól, hogy mocskos képeket nézeges-
setek, vagy figyelmet szenteljetek a 
Krisztust vagy Joseph Smith prófétát 
hamisan vádlóknak. Mindkét cseleke-
det ugyanolyan hatással jár: elveszíti-
tek a Szentlelket és az Ő védelmező, 
támogató hatalmát. Ezt mindig bűn és 
boldogtalanság követi.

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, ha 
bármikor olyasmivel kerültök szembe, 

körülvevő szögesdrót kerítésen. Késő 
este volt már, amikor fáradtan, fájdal-
makkal tele és csuromvizesen a faluba 
betérve menedéket kértünk az első 
utunkba kerülő házban. Az ott élő jó-
ságos, fiatal család ellátott bennünket 
törölközőkkel, ízletes babos burritóval 
megetetett minket, aztán pedig kap-
tunk egy külön szobát, hogy lepihen-
jünk. Nemsokára észrevettük, hogy 
a szobának sima, döngölt földpadló-
zata volt, így ismét zseniális ötletünk 
támadt. Kört rajzoltunk a padlóra, és 
folytattuk a golyózást, míg holtfáradtan 
a padlóra nem rogytunk álmunkban.

Gyermekekként csak magunkra 
gondoltunk. Eszünkbe sem jutottak a 
szeretteink, akik kétségbeesetten ke-
restek bennünket otthon – ha gondol-
tunk volna rájuk, még véletlenül sem 
késlekedtünk volna ilyen haszontalan 
dolog miatt. Ha pedig bölcsebbek 
lettünk volna, akkor felnéztünk volna 
az égre, megláttuk volna a gyülekező 
felhőket, és megszaporáztuk volna a 
lépteinket, hogy megelőzzük a vihart. 
Most, hogy egy kicsivel több tapasz-
talatom van, mindig emlékeztetem 
magam: ne felejts el felnézni!

Az unokatestvéreimmel átélt 
élmények megtanították nekem, 
hogy mindig figyeljek az idők jeleire 
napjainkban. Olyan viharos, vesze-
delmes időkben élünk, amelyeket Pál 

Adrián Ochoa elder
a Hetvenektől

Nyolcéves koromban két uno-
katestvéremmel elküldtek ben-
nünket a szomszédos városba, 

hogy vásároljunk 15 napra elegendő 
élelmiszert. Visszatekintve elképesztő-
nek tartom, mennyire bízott bennünk a 
nagymamám, illetve a nagynéném és 
a nagybátyám. Ragyogóan fényes volt 
a reggeli égbolt, amikor elindultunk a 
három lóból álló kis karavánunkkal.

A pusztaság közepén az a zseniális 
ötletünk támadt, hogy leszállhatnánk 
a lovainkról, és játszhatnánk egyet 
az üveggolyóinkkal. Így is tettünk. 
Hosszú időn át. Annyira belemerültünk 
a játékba, hogy észre sem vettük „az 
idők jeleit” a fejünk felett, amint a sötét 
felhők beborították az eget. Mire rá-
eszméltünk, mi történik, már arra sem 
maradt idő, hogy befogjuk a lovakat. A 
felhőszakadás olyan hevesen csapott le 
ránk, a jég pedig úgy verte az arcun-
kat, hogy csak arra tudtunk gondolni, 
hogy gyorsan leszerszámozzuk a lova-
kat, és a kis nyeregtakarók alá bújjunk.

Lovak nélkül, bőrig ázva és átfázva 
folytattuk utunkat, most már olyan 
gyorsan, ahogyan csak bírtuk. Aho-
gyan közeledtünk a célunk felé, láttuk, 
hogy a városba bevezető széles utat 
elárasztotta a víz, és most folyóként 
hömpölyög felénk. Így az egyetlen le-
hetőségünk az maradt, hogy eldobjuk 
a takarókat, és átmásszunk a várost 

Nézz fel!
Most van itt az idő, hogy az igazság Forrására tekintsünk, 
és meggyőződjünk arról, hogy bizonyságunk erős.
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ami az evangéliumról való bizony-
ságotok megkérdőjelezésére késztet 
benneteket, könyörgök, nézzetek fel! 
Tekintsetek minden bölcsesség és 
igazság Forrására! Tápláljátok hitete-
ket és bizonyságotokat Isten szavával! 
Vannak a világban olyanok, akik arra 
törekednek, hogy hazugságok és 
féligazságok keverékével ássák alá a 
hiteteket. Ezért életbevágóan fontos, 
hogy folyamatosan érdemesek marad-
jatok a Lélekre. A Szentlélek társasága 
nem csupán egy kellemes kényelmi 
szolgáltatás – ez elengedhetetlen a 
lelki túlélésünkhöz. Ha kincsként 
felhalmozzátok Krisztus szavait, és 
figyeltek a Lélek késztetéseire, akkor 
nem vezetnek félre benneteket (lásd 
Joseph Smith – Máté 1:37). Muszáj 
megtennünk mindezt!

Mind Jézus Krisztust – aki tökéletes 
volt –, mind Joseph Smitht – aki elis-
merte, hogy ő maga nem az – hamis 
vádlók ölték meg, akik nem voltak 
hajlandóak elfogadni a bizonyságukat. 
Hogyan tudhatjuk, hogy bizonyságuk 
igaz – hogy Jézus Krisztus Isten Fia és 
Joseph Smith igaz próféta?

„Gyümölcseikről ismeritek meg 
őket.” Teremhet-e a rossz fa jó gyümöl-
csöt? Én személyesen tudom, hogy a 
Megváltóm megbocsátotta a bűneimet, 
és kiszabadított engem a saját igám 
alól, a boldogság olyan állapotába jut-
tatva engem, amelyről nem is tudtam, 
hogy létezik. És azt is tudom személy 
szerint, hogy Joseph Smith próféta volt, 
mert alkalmaztam a Mormon könyvé-
ben található egyszerű ígéretet: „Krisz-
tus nevében kérdezzétek meg Istent, 
az Örökkévaló Atyát” (Moróni 10:4). 
Egyszerű szavakkal: nézzetek fel!

Vannak, akik talán azt sugallják, 
hogy fizikai bizonyítékra van szükség 
ahhoz, hogy higgyetek Krisztus fel-
támadásában vagy az Ő visszaállított 
evangéliumának igaz voltában. Szá-
mukra Alma szavait idézem, amelyeket 

Korihórnak mondott, aki igyekezett 
másokat rávenni arra, hogy ne higgye-
nek: „Kaptál te már elég jelt; kísér-
ted-e Istenedet? Mondod-e: Mutass 
nekem egy jelt, amikor megvan neked 
mindezen testvéreid, és mind a szent 
próféták bizonysága is? Eléd vannak 
tárva a szentírások” (Alma 30:44).

Ti és én is élő bizonyítékai vagyunk 
a Szabadító megváltó hatalmának. Élő 
bizonyítékai vagyunk Joseph próféta 
szolgálatának, valamint mindazon szen-
tek hithűségének, akik erősek marad-
tak a bizonyságukban. Jézus Krisztus 
Egyháza mára az egész világon elter-
jedt, és úgy növekszik, mint soha még 
– ahogyan Krisztus idejében is, most is 
alázatos emberek fogadják be, akiknek 
nincs szükségük arra, hogy lássanak és 
érintsenek ahhoz, hogy higgyenek.

Senki sem tudja, mikor jön el ismét 
az Úr. A veszedelmes idők azonban 
már a nyakunkon vannak. Most van 
itt az idő, hogy az igazság Forrására 
tekintsünk, és meggyőződjünk arról, 
hogy bizonyságunk erős.

A történetemhez visszatérve: az 
unokatestvéreimmel ragyogó nap-
sütéses, gyönyörű égbolt tekintett le 
ránk, amikor reggel felébredtünk. Egy 
férfi kopogtatott az ajtón, aki a három 
elveszett fiút kereste. Lóra ültetett min-
ket, majd ugyanazon a pusztaságon 

át hazaindultunk. Soha nem felejtem, 
amit hazafelé láttunk – emberek soka-
sága állt ott, a sárban ragadt trakto-
rokkal és teherautókkal, akik egész 
éjjel bennünket kerestek. Találtak egy 
nyerget itt, egy lovat amott, és amikor 
megpillantottak minket, hogy útban 
vagyunk hazafelé, éreztem a meg-
könnyebbülésüket és a szeretetüket. 
A város határában sokan vártak ránk, 
az elsők között pedig szerető nagy-
mamám, nagybátyám és nagynéném 
álltak. Magukhoz öleltek minket és 
sírtak az örömtől, hogy megtalálták az 
elveszettnek hitt gyermekeiket. Mily 
nagyszerű emlékeztető ez számomra, 
hogy Mennyei Atyánk törődik velünk! 
Izgatottan várja, hogy hazatérjünk.

Igen, viharfelhők gyülekeznek kö-
rülöttünk mindenütt. Nézzünk fel, és 
készüljünk fel! Biztonság rejlik az erős 
bizonyságban. Értékeljük és ápoljuk a 
bizonyságunkat mindennap!

Tudom, hogy családokként örökké 
együtt élhetünk, és hogy szerető 
Mennyei Atyánk kitárt karokkal vár 
ránk, az Ő gyermekeire. Tudom, hogy 
Jézus Krisztus, a mi Megmentőnk, él. 
Ahogyan Péter mondta, nem hús és 
vér jelenti ezt ki nekem, hanem az 
én Atyám, aki a mennyben van (lásd 
Máté 16:15–19). Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼

Brazília, Brazíliaváros
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betartjuk a parancsolatait és mindig 
emlékezünk Őreá?”

Az Úr segít nekünk és lehetősége-
ket biztosít számunkra, hogy emlékez-
zünk Őreá és az Ő hatalmára, mely 
támogat minket. Az egyik ilyen lehető-
séget mindannyian jól ismerjük – ezek 
a megpróbáltatások (lásd Alma 32:6). 
Ha visszatekintek a próbatételekre, 
amelyekkel eddig szembenéztem, 
nyilvánvaló, hogy fejlődést, belátást 
és együttérzést eredményeztek nálam. 
Közelebb vittek Mennyei Atyámhoz 
és az Ő Fiához, és ezek az élmények, 
valamint a megtisztulás belevésődött 
a szívembe.

Az Úrtól érkező irányítás és útmu-
tatás alapvető fontosságú. Az Úr Járed 
hithű fivérének segítve megoldotta két 
problémája közül az egyiket, és meg-
mondta neki, hogyan gondoskodjon 
friss levegőről a hithűen megépített 
bárkákban (lásd Ether 2:20). Azonban 
szándékosan megoldatlanul hagyta 
egy ideig azt a kérdést, hogy mi mó-
don lesz világosság, viszont nyilvánva-
lóvá tette, hogy Ő, az Úr, megengedi 

ezek a hithű emberek ugyanazt érzik 
Mennyei Atyánk és a Szabadító iránt, 
mint amit Oli érez énirántam. Közeli 
barátjukként szeretik Istent, aki gondot 
visel rájuk.

Ennek az egyháznak a tagjait meg-
illeti a lelki tanúbizonyság, sokan el 
is nyerték azt, és szent szövetségeket 
köthetnek és kötöttek már, megígérve, 
hogy követik az Urat. Mégis vannak, 
akik az Ő irányába haladnak, de van-
nak, akik nem. Ti melyik csoportba 
tartoztok?

A világegyetemünk középpontjában 
Istennek kellene állnia, Őreá kellene 
összpontosítanunk. Így teszünk? Avagy 
időnként messze van szívünk gondo-
lataitól és szándékától? (lásd Móziás 
5:13). Vegyétek észre, hogy nem csak 
a szívünk gondolatai fontosak, hanem 
a szándéka is. Mit tükröz a viselke-
désünk és mit tükröznek a tetteink 
szándékaink feddhetetlenségéről?

Amikor Ben fiunk 16 éves korában 
beszédet mondott egy cövekkonferen-
cián, azt kérdezte: „Milyen érzés lenne, 
ha valaki minden héten megígérne 
nektek valamit, amit soha nem tartana 
be?” Így folytatta: „Vajon komolyan 
vesszük-e az úrvacsoravétel szövetség-
kötésekor tett ígéretünket, mely szerint 

Terence M. Vinson elder
a Hetvenektől

Hatéves unokám, Oli, aki ked-
vesen csak Papinak nevez, ki 
szeretett volna venni valamit 

a kocsiból. Édesapja a házban volt, 
és Oli tudta nélkül a távkapcsolóval 
kinyitotta a kocsiajtót, ahogy a fiú 
odaért, majd bezárta azt, amikor Oli 
végzett. Oli fülig érő szájjal szaladt 
be a házba.

Családtagjai mind azt kérdezték 
tőle: „Hogy tudtad kinyitni, majd be-
zárni az ajtót?” Ő csak mosolygott.

Leányom, az édesanyja, azt mondta: 
„Talán pont úgy, ahogyan Papi szokta 
– talán neked is van varázserőd, akár-
csak neki!”

Amikor pár perccel később megis-
métlődött ugyanez, az új képességeire 
vonatkozó további kérdésekre így 
felelt: „Elképesztő! Szerintem azért van 
így, mert Papi szeret engem, ő az egyik 
legjobb barátom, és gondot visel rám.”

Abban az áldásban részesültem, 
hogy sok olyan, igazán csodával hatá-
ros eseményről van tudomásom, mely 
a hű szentek életében következett 
be Afrikában, Pápua Új-Guineában, 
Ausztráliában, Új-Zélandon, valamint 
a Csendes-óceán szigetein. Olihoz 
hasonlóan én is úgy gondolom, hogy 
mindez azért következett be, mert 

Közelebb kerülni 
Istenhez
A Szabadítónk azt várja tőlünk, hogy valóban szeressük Őt, 
olyannyira, hogy akaratunkat az Övéhez akarjuk idomítani.
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azon csapások bekövetkeztét, amelyek 
miatt meg kell oldani ezt a kérdést. 
Ő küldi majd a szeleket, az esőt és az 
áradást (lásd Ether 2:23–24).

Miért teszi ezt? És miért figyelmeztet 
minket, hogy távolodjunk el valamely 
veszélyforrástól, amikor azt is megte-
hetné, hogy megakadályozza a veszély 
bekövetkeztét? Wilford Woodruff 
elnök elmesélte, amikor lelki figyel-
meztetést kapott, hogy vigye odébb 
a szekeret, melyben feleségével és 
gyermekével aludt, mire nem sokkal 
később a forgószél gyökerestül kicsa-
vart egy nagy fát, és pontosan oda 
ejtette le, ahol korábban a szekér állt 
(lásd Az egyház elnökeinek tanításai: 
Wilford Woodruff [2004]. 48.).

Az Úr mindkét esetben az időjárás 
megváltoztatásával is elháríthatta volna 
a veszélyt. De pont ez a lényeg – az 
Úr nem oldja meg a problémát, hanem 
elvárja tőlünk, hogy fejlesszünk ki 
olyan hitet, amely segíteni fog ne-
künk Őreá támaszkodni problémáink 
megoldásában, és bízni Őbenne. Ily 
módon még állandóbban, még erő-
sebben, még nyilvánvalóbban és még 
inkább személyre szabottan érezhetjük 
a szeretetét. Eggyé válunk Ővele, és 
olyanná válhatunk, mint Ő. Hiszen ez 
az Ő célja: hogy olyanná váljunk, mint 
Ő. Tulajdonképpen ez az Ő dicsősége 
és munkája (lásd Mózes 1:39).

Egy kisfiú megpróbálta elsimítani 
a földet az udvaron, hogy játszhasson 
ott az autóival. Útjában volt egy nagy 
kő. A fiú teljes erejéből húzta-vonta, 
de bármennyire is erőlködött, a kő 
nem hagyta magát.

Apja egy ideig nézte, majd oda-
ment hozzá, és azt mondta: „Minden 
erődre szükség van egy ilyen nagy kő 
elmozdításához.”

A fiú így felelt: „Hát bele is adtam 
minden erőmet.”

Édesapja kijavította: „Nem, az én 
segítségemet még nem használtad.”

Aztán együtt lehajoltak és könnye-
dén elmozdították a követ.

Vaiba Rome barátom édesapja, 
aki Pápua Új-Guinea első cövekelnöke 
volt, szintén megtanulta, hogy szük-
ség idején Mennyei Atyjához fordul-
hat. Falubeli szomszédaival együtt a 
megélhetésüket kizárólag az biztosí-
totta, amit megtermeltek. Egy napon 
tüzet gyújtott, hogy a falu birtokán a 
vetéshez megtisztítsa saját földdarab-
ját. Azonban a tüzet megelőzően már 
régóta nagy volt a meleg, és a nö-
vényzet nagyon ki volt száradva. Így 
a tűzből olyasmi lett, amiről Thomas S. 
Monson elnök, a prófétánk is mesélt a 
legutóbbi általános konferencián (lásd 
Thomas S. Monson: Az engedelmes-
ség áldásokat eredményez. Liahóna, 
2013. máj., 89–90.). Kezdett átterjedni 
a mezőre és a bokrokra, fia szavaival 
élve „hatalmas tűzszörny” lett belőle. 
Féltette a szomszédait és tartott a 
termésük elvesztésétől. Ha abban kárt 
tesz, akkor kiváltja a falu jogos harag-
ját. Mivel nem tudta eloltani a tüzet, 
eszébe jutott az Úr.

Most a barátomtól, az ő fiától 
idézek: „Letérdelt a dombon a bozó-
tosban, és imádkozni kezdett Mennyei 
Atyánkhoz, hogy állítsa meg a tüzet. 
Hirtelen hatalmas fekete felhő jelent 
meg fölötte, és hatalmas eső zúdult le 

– de csak ott, ahol a tűz égett. Amikor 
körülnézett, mindenhol tiszta volt az 
ég, csak ott nem, ahol a lángok lo-
bogtak. Alig hitt a szemének, hogy az 
Úr megválaszolja egy hozzá hasonló 
egyszerű ember imáját. Újra letérdelt, 
és úgy sírt, akár egy gyermek. Azt 
mondta, ez volt a lehető legédesebb 
érzés” (lásd Alma 36:3).

A Szabadítónk azt várja tő-
lünk, hogy valóban szeressük Őt, 
olyannyira, hogy akaratunkat az Övé-
hez akarjuk idomítani. Akkor érezhet-
jük a szeretetét és megismerhetjük a 
dicsőségét. Ezt követően saját szándé-
kának megfelelően megáldhat minket. 
Ez történt Nefivel is, Hélamán fiával, 
aki odáig jutott, hogy az Úr fenntartás 
nélkül bízott benne, melynek révén 
mindennel meg tudta áldani őt, amit 
csak kért (lásd Hélamán 10:4–5).

Yann Martel Pi élete című regé-
nyében a főhős azt mondja Krisztus 
iránti érzéseiről: „Nem tudtam kiverni 
Őt a fejemből. Még most sem tudom. 
Három napig egyfolytában Őróla 
gondolkoztam. Minél inkább zavart, 
annál kevésbé tudtam elfelejteni. 
És minél többet megtudtam Róla, 
annál kevésbé akartam otthagyni Őt” 
([2001], 57.).

Pontosan így érzek a Szabadítóval 
kapcsolatban. Ő mindig közel van, 

Texas, Colleyville
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Isten gyermekei? Az igazság az, hogy 
egyikünk sem szűnhet meg soha Isten 
gyermekének lenni.

Isten gyermekeiként teljes szívünk-
ből és lelkünkből szeretnünk kell Őt 
– még a földi szüleinknél is jobban.5 
Felebarátainkat is testvérként kell sze-
retnünk. Nem létezik ezeknél nagyobb 
parancsolat.6 Továbbá mindig nagyra 
kell értékelnünk az emberi élet érté-
két, annak minden egyes szakaszában.

A szentírás arra tanít bennünket, 
hogy a test és a lélek alkotják az 
ember lényét.7 Ilyen kettős lényekként 
mindannyian hálát adhattok Istennek 
e becses ajándékokért – a testetekért 
és a lelketekért.

Az emberi test
Az orvosként eltöltött éveim alatt 

mélységes tisztelet alakult ki bennem 
az emberi test iránt. Ez az Isten által 
számotokra alkotott ajándék egysze-
rűen lenyűgöző! Gondoljatok csak a 
szemeitekre, melyek látnak; a fülei-
tekre, melyek hallanak; és az ujjaitokra, 
melyek érzékelik a körülöttetek lévő 
csodás dolgokat. Az agyatok képessé 
tesz benneteket arra, hogy tanuljatok, 

Russell M. Nelson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
minden napunk a döntések 
napja. Thomas S. Monson elnök 

azt tanította, hogy „döntéseink sors-
döntőek”.1 A lelki növekedésetekhez 
most és az örökkévalóságra nézve is 
kulcsfontosságú, hogy milyen bölcsen 
használjátok azon szabadságotokat, 
hogy saját döntéseket hozzatok. Soha 
nem vagytok túl fiatalok a tanulásra, 
és soha nem vagytok túl idősek a 
változáshoz. A tudásra és változásra 
irányuló vágyaitok egy, az örök 
fejlődésre irányuló, mennyből fakadó 
vágyból erednek.2 Minden nap adó-
dik lehetőség örökkévaló döntések 
meghozatalára.

Örökkévaló lények vagyunk – 
mennyei szülők lélekgyermekei. A 
Biblia feljegyzi: „Teremté tehát az Isten 
az embert az ő képére…: férfiúvá és 
asszonynyá teremté őket.” 3 Nemré-
giben hallottam egy gyermekkórust 
az „Isten gyermeke vagyok” 4 című sze-
retett himnuszunkat énekelni. Eltűnőd-
tem azon, hogy ezt az éneket miért 
nem hallom gyakrabban énekelni 
édesanyáktól vagy hithű édesapák-
tól. Hát nem vagyunk mindannyian 

Döntések az 
örökkévalóságra
A lelki növekedésetekhez most és az örökkévalóságra nézve 
is kulcsfontosságú, hogy milyen bölcsen használjátok azon 
szabadságotokat, hogy saját döntéseket hozzatok.

különösen a szent helyeken és a 
szükség órájában; és időnként, amikor 
a legkevésbé számítok rá, mintha 
vállon veregetne és tudatná velem, 
hogy szeret. Ezt a szeretetet, bár nem 
tökéletesen, de úgy viszonozhatom, 
hogy Neki adom a szívemet (lásd 
T&Sz 64:22, 34).

Néhány hónappal ezelőtt Jeffrey R. 
Holland elderrel voltam, amikor 
kijelölte, mely misszionáriusok hova 
menjenek. Amikor végeztünk, meg-
várt, és útközben fél kézzel átkarolta a 
vállamat. Megjegyeztem, hogy egyszer 
Ausztráliában ugyanígy tett. Azt felelte: 
„Ez azért van, mert szeretlek!” Én pe-
dig tudtam, hogy ez igaz.

Szerintem ha részünk lenne abban 
a kiváltságban, hogy szó szerint 
mellettünk menne a Szabadító, akkor 
éreznénk, amint ugyanígy átkarolja a 
vállunkat. Az Emmausba tartó tanít-
ványokhoz hasonlóan a mi szívünk 
is fellángolna (lásd Lukács 24:32). Ő 
azt üzeni: „Jőjjetek és lássátok meg” 
( János 1:40). Ez a személyre szabott 
gyengéd hívás arra kér, hogy járjunk 
Ővele, miközben átkarol minket.

Érezzük mi is azt a magabiztos-
ságot, amit Énós, amint az rövid, de 
velős könyvének utolsó versszaká-
ból kitűnik: „…örvendezek annak 
a napnak, amikor halandó voltom 
halhatatlanságot ölt, és előtte fogok 
állni; akkor örömmel látom majd az 
arcát, és ő ezt fogja mondani nekem: 
Jöjj hozzám, te áldott; el van készítve 
számodra egy hely Atyámnak palotái-
ban” (Énós 1:27).

Számos élmény és azon erő révén, 
melyről a Lélek tanúságot tett nekem, 
teljes bizonyossággal állítom, hogy Is-
ten él. Érzem a szeretetét. Az a lehető 
legédesebb érzés. Tegyük meg, amire 
szükség van ahhoz, hogy akaratun-
kat összhangba hozzuk az Övével, 
és igazán szeressük Őt. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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gondolkodjatok és érveljetek. A szíve-
tek nappal és éjjel is fáradhatatlanul és 
szinte észrevétlenül ver.8

A testetek megvédi önmagát. A fáj-
dalom figyelmeztet arra, ha valamivel 
baj van, ami a figyelmünket igényli. 
Időről időre fertőző betegségek sújt-
ják, ilyenkor pedig antitestek terme-
lődnek, melyek növelik a fertőzéssel 
szembeni ellenálló képességet.

A testetek megjavítja önmagát. A 
vágások és horzsolások begyógyulnak. 
A törött csontok újra erőssé válhatnak. 
Csupán egy apró töredékét soroltam 
fel a testetek számos csodálatos, Isten 
adta tulajdonságaiból.

Ennek ellenére azonban úgy tűnik, 
minden családban, de akár minden 
embernél is fennáll valamilyen fizikai 
probléma, mely különleges törődést 
igényel.9 Az Úr megadta annak min-
táját, hogy miként nézzünk szembe 
az ilyen kihívásokkal. Ez mondta: 
„Gyengeséget adok az embereknek, 
hogy alázatosak legyenek; …mert ha 
megalázkodnak… és hisznek ben-
nem, akkor erőssé teszem számukra 
a gyenge dolgokat.” 10

Néhány káprázatos lélek is gyakran 
tökéletlen testben él.11 Egy ilyen test 
ajándéka tulajdonképpen erőssé tehet 
egy családot, amikor a szülők és test-
vérek készségesen építik az életüket 
egy különleges szükségletekkel szüle-
tett gyermek köré.

Az öregedés folyamata is Isten aján-
déka, ahogyan a halál is. A halandó 
testetek elkerülhetetlenül bekövet-
kező halála egy szükséges dolog Isten 
nagyszerű boldogságtervében.12 Miért? 
Azért, mert a halál teszi lehetővé, hogy 
lelkünk hazatérhessen Hozzá.13 Az 
örökkévalóság szempontjából a halál 
csak azokat éri korán, akik nem ké-
szültek fel az Istennel való találkozásra.

Mivel a testetek ilyen létfontos-
ságú részét képezi Isten tervének, 
nem csoda, hogy Pál apostol is Isten 
templomaként említette.14 Minden 
alkalommal, amikor a tükörbe néztek, 
templomként lássátok a testeteket! Ez 
az igazság – amennyiben hálás szívvel 
minden nap megerősítjük – pozitív 
irányba tudja befolyásolni azon dönté-
seiteket, hogy miként fogtok gondos-
kodni a testetekről, és hogyan fogjátok 
használni azt. Ezek a döntések pedig 
meg fogják határozni a sorsotokat. 
Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a 
testetek a lelketek temploma. Aho-
gyan pedig a testeteket használjátok, 
hatással lesz a lelketekre. Van néhány 
döntés, mely meghatározza az örök 
rendeltetéseteket. Ilyenek például a 
következők:

• Hogyan fogtok gondoskodni a 
testetekről és használni azt?

• Milyen lelki tulajdonságot fogtok 
kifejleszteni magatokban?

Az emberi lélek
A lelketek egy örökkévaló lény. Az 

Úr ezt mondta az Ő egyik prófétájá-
nak, Ábrahámnak: „…kiválasztattál, 
mielőtt megszülettél volna.” 15 Az Úr 
valami hasonlót mondott Jeremiásról 16 
és sok más emberről is 17. Még rólatok 
is szólt ilyen tekintetben.18

A Mennyei Atyátok már nagyon 
régóta ismer benneteket. Fiaiként és 
leányaiként Őáltala választattatok ki, 
hogy ebben a konkrét időszakban 
jöjjetek a földre, hogy vezetők legye-
tek az Ő nagyszerű munkájában itt a 
földön.19 Nem a testi adottságaitok mi-
att lettetek kiválasztva, hanem a lelkiek 
miatt, mint például a bátorság, szívbéli 
hűség, az igazság szomjúhozása, a 
bölcsességre való éhség és a mások 
szolgálata iránti vágy.

E tulajdonságok némelyikét már a 
földi élet előtt kifejlesztettétek. Máso-
kat itt a földön20 tudtok kifejleszteni, 
miközben kitartóan törekedtek rájuk.21

Sarkalatos fontosságú lelki tulajdon-
ság az önuralom – az erő ahhoz, hogy 
az értelmet a vágy elé helyezzük. Az 
önuralom erős lelkiismeretet eredmé-
nyez, és a lelkiismeretetek határozza 
meg erkölcsi reakcióitokat a nehéz és 
megpróbáló helyzetekben. A böjtölés 
segít a lelketeknek kifejleszteni azt a 
tulajdonságot, hogy uralkodjon a testi 
vágyaitok felett. A böjt közelebb visz 
benneteket a mennyből érkező segít-
séghez is, mivel erősebbé teszi az imá-
itokat. Miért van szükség önuralomra? 
Isten erős vágyakat ültetett el ben-
nünk a táplálkozás és a szeretet iránt, 
melyek mindegyike elengedhetetlen 
az emberiség családjának fenntartásá-
hoz.22 Amikor vágyainkat megtanuljuk 
az Isten által adott törvények határain 
belül tartani, hosszabb életre, nagyobb 
szeretetre és beteljesedett örömre 
tehetünk szert.23

Nem meglepő tehát, hogy az arra 
irányuló legtöbb kísértés, mely Isten 
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tervétől szándékozik eltéríteni bennün-
ket, e létfontosságú, Istentől származó 
vágyak helytelen használatára ösz-
tönöz. Különféle vágyaink kordában 
tartása nem mindig könnyű. Egyikőnk 
sem képes erre tökéletes mértékben.24 
Tévedések bizony előfordulnak. Hibák 
is megesnek. Bűnöket követünk el. Mit 
tehetünk hát? Tanulhatunk belőlük, és 
igaz bűnbánatot tarthatunk.25

Változtathatunk a viselkedésünkön. 
Maguk a kívánalmaink is megváltoz-
hatnak. Hogyan? Ennek csak egyetlen 
módja van. Igazi változás – tartós 
változás – kizárólag Jézus Krisztus en-
gesztelésének gyógyító, megtisztító és 
képessé tevő hatalma által érhető el.26 
Ő szeret benneteket – mindegyikőtö-
ket! 27 Parancsolatainak buzgó, komoly 
és pontos betartása során hozzáférést 
enged számotokra az Ő hatalmához. 
Ez ennyire egyszerű és biztos. Jé-
zus Krisztus evangéliuma a változás 
evangéliuma.28

A test vágyai feletti uralommal ren-
delkező erős emberi lélek képes ural-
kodni az érzelmek és a szenvedélyek 
felett, és nem hódol be azoknak. Az 
ilyen szabadság ugyanolyan létfontos-
ságú a lélek számára, mint az oxigén a 
test számára. Az igazi szabadság nem 
más, mint az önkéntes rabság alóli 
felszabadulás! 29

„[S]zabadon választhat[juk] a sza-
badságot és az örök életet…, vagy 
választhat[juk] a fogságot és a ha-
lált.” 30 Amikor a szabadság és az örök 
élet felé vezető magasztosabb utat 

választjuk, ez az ösvény a házasságot 
is magába foglalja.31 Az utolsó napi 
szentek kijelentik, hogy „a férfi és a nő 
közötti házasságot Isten rendelte el, és 
a család központi szerepet játszik a Te-
remtő gyermekeinek örökkévaló ren-
deltetésére vonatkozó tervében.” Azt is 
tudjuk, hogy „az ember neme alapvető 
jellemvonása az egyén halandó élet 
előtti, halandó és örökkévaló azonos-
ságának, valamint rendeltetésének.” 32

A férfi és a nő közötti házasság az 
Úr tanának alapvető részét képezi, 
és létfontosságú Isten örök tervében. 
A férfi és a nő közötti házasság egy 
Isten által adott minta a teljes élethez 
itt a földön és a mennyben is. Isten 
házasságra vonatkozó mintáját nem 
lehet helytelenül használni, félreérteni 
vagy félremagyarázni.33 Legalábbis ak-
kor nem, ha igaz örömre törekszünk. 
Isten házassággal kapcsolatban adott 
mintája védelmezi a szent nemzőerőt, 
valamint a házasságon belüli intimitás 
valódi örömét.34 Tudjuk, hogy Ádámot 
és Évát Isten még azelőtt egymáshoz 
adta, hogy megtapasztalhatták volna a 
férjként és feleségként való egyesülé-
sük örömét.35

Napjainkban a polgári kormányok-
nak erős érdekében áll a házasság 
védelmezése, mivel a felnövekvő 
nemzedékek számára legjobban az 
erős családok tudják biztosítani az 
egészséget, az oktatást, a jólétet és a 
boldogulást.36 A törvények alkotása, 
újraalkotása és betartatása közben 
a kormányokat azonban erősen 

befolyásolják a társadalmi trendek és 
világi filozófiák. Függetlenül azonban 
attól, hogy milyen polgári törvényeket 
hoznak, az Úr házasságra és erkölcsre 
vonatkozó törvényét nem lehet meg
változtatni.37 Ne feledjétek: a bűn 
Isten szemében akkor is bűn marad, 
ha az emberek azt törvényesnek 
kiáltják ki.

A Szabadítónk kedvességét és kö-
nyörületét kell utánoznunk, és habár 
tiszteletben kell tartanunk Isten összes 
gyermekének jogait és érzéseit, az Ő 
tanát nem változtathatjuk meg. Nem a 
miénk, hogy változtassunk rajta. Az Ő 
tana annyiban a miénk, hogy tanulmá-
nyozhatjuk, megérthetjük és támogat-
hatjuk azt.

A Szabadító szerinti élet jó. Ez az 
életmód magába foglalja a házas-
ságkötés előtti erkölcsösséget, és az 
azutáni teljes hűséget.38 Az Úr útja az 
egyetlen út, mely által megtapasztal-
hatjuk a tartós boldogságot. Az Ő útja 
a lelkünknek tartós vigaszt, az ottho-
nainkba pedig örök békességet hoz. A 
legjobb pedig az, hogy az Ő útja vezet 
bennünket haza Őhozzá és Mennyei 
Atyánkhoz, az örök élethez és a felma-
gasztosuláshoz.39 Ez Isten munkájának 
és dicsőségének a lényege.40

Drága fivéreim és nőtestvéreim, 
minden egyes nap döntések előtt 
állunk, a döntéseink pedig megha-
tározzák a sorsunkat. Egy nap majd 
mindannyian ott fogunk állni az Úr 
előtt, hogy megítéltessünk.41 Mind-
annyian egy személyes interjún fogunk 
részt venni Jézus Krisztussal.42 Számot 
fogunk adni azon döntéseinkről, me-
lyeket a testünkkel, a lelki tulajdonsá-
gainkkal, valamint azzal kapcsolatban 
hoztunk, hogy mennyire tartjuk tisz-
teletben Istennek a házasságra és csa-
ládra adott mintáját. Minden egyes nap 
bölcsen válasszuk meg a döntéseinket! 
Ez az én alázatos imám, Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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JEGYZETEK
 1. Thomas S. Monson: Döntéseink sorsdön-

tőek. (Egyházi Oktatási Szervezet, esti be-
szélgetés fiatal felnőtteknek, 2005. nov. 6.), 
speeches. byu. edu.

 2. Az örök fejlődés gondolatát jól szemlélteti 
W. W. Phelps a Ha Kolobra juthatnál című 
himnuszának szövege (Himnuszok, 178. 
sz.). A 4. versszakban ez áll: „Határtalan az 
erény, / Végtelen az ifjúság, / Határtalan az 
egység, / Végtelen az igazság. / Határtalan 
az erő, / Végtelen a bölcsesség, / Határtalan 
a papság, / Beragyog mindent a fény.” Az 
5. vers pedig így fejeződik be: „Végtelen a 
dicsőség, / Végtelen a szeretet, / Végtelen 
a létezés, / Halál többé már nem lesz.”

 3. 1 Mózes 1:27; lásd még Kolossébeliek 3:10; 
Alma 18:34; Ether 3:15; Mózes 6:9.

 4. Isten gyermeke vagyok. Himnuszok, 189. sz.
 5. Lásd Máté 10:37.
 6. Lásd Márk 12:30–31.
 7. Lásd Tan és a szövetségek 88:15.
 8. Más Isten adta mechanizmusok is működ-

nek a testünkben. Az olyan elemek, mint 
például a nátrium, kálium és kalcium, 
valamint az olyan vegyületek, mint a 
víz, glükóz és fehérjék létfontosságúak a 
túlélésünkhöz. A test olyan gázokkal is 
megbirkózik, mint az oxigén és a széndi-
oxid. Olyan hormonokat termel, mint az 
inzulin, adrenalin és a tiroxin. Ezen elemek, 
valamint a testben található számos más 
alkotóelem szintje bizonyos keretek között 
automatikusan szabályozódik. Önszabá-
lyozó hatásmechanizmus áll fenn a test 
különféle mirigyei között is. Az agyalapi 
mirigy például egy olyan hormont bocsát 
ki, amely a mellékvese-kéreg mirigyeit sti-
mulálja, hogy az mellékvese-kéreg hormont 
termeljen. A mellékvese-kéreg hormon 
emelkedő szintje viszont leszabályozza az 
agyalapi mirigy stimuláló hormonjait és 
fordítva. A normális testhőmérsékletünk, 
függetlenül attól, hogy az egyenlítőn vagy 
az Északi-sarkon vagyunk-e, mindig 37°C 
közelében mozog.

 9. Néhány betegség könnyen észrevehető; 
mások tovább lappanganak. Némelyik 
ismerős, némelyik pedig nem. Némelyik 
ember rákos megbetegedésre hajlamos, 
másoknak allergiája van, stb. Mindannyian 
felfigyelhetünk a saját gyengeségünkre és 
alázatosan megtanulhatjuk azt, amit az Úr 
is tanít, mégpedig hogy a gyengeség erős-
séggé válhat.

 10. Lásd Ether 12:27.
 11. Némely állapot nem javul meg teljesen 

a feltámadásig, amikor is „minden dolog 
visszaállíttatik a saját és tökéletes testéhez” 
(Alma 40:23).

 12. Lásd Alma 42:8.
 13. A Zsoltáríró ezt mondta: „Az Úr szemei 

előtt drága az ő kegyeseinek halála” (Zsol-

tárok 116:15). A halál azért becses, mert az 
a szent ekkor tér haza az Úrhoz.

 14. Lásd 1 Korinthusbeliek 3:16; 6:19.
 15. Ábrahám 3:23.
 16. Lásd Jeremiás 1:5.
 17. Lásd Alma 13:2–3.
 18. Lásd Tan és a szövetségek 138:55–56.
 19. Lásd Alma 13:2–3; Tan és a szövetségek 

138:38–57.
 20. Az olyan tulajdonságok, mint a „hit, erény, 

tudás, mértékletesség, türelem, testvéri 
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hogy itt, ebben a pompás Konferencia-
központban találkozhattunk, béké-
ben és biztonságban. E konferencia 
közvetítése példa nélkül való volt: 
földrészeken átívelve, világszerte elért 
az emberekhez. Bár sokatoktól messze 
vagyunk, érezzük a lelketeket.

Az ezen a konferencián felmentésre 
került fivéreinknek az egész egyház 
nevében szívből jövő köszönetet mon-
dok a sok-sok évnyi odaadó szolgála-
tért. Megszámlálhatatlanul sok ember 
életét áldottátok meg az Úr munkájá-
ban való részvételetekkel.

Hálánkat fejezzük ki a Tabernáku-
lum Kórusnak és a többi kórusnak, 
akik részt vettek ezen a konferencián. 
Gyönyörű zeneszámok csendültek 
fel, melyek nagy mértékben hozzá-
járultak az egyes üléseken érezhető 
Lélekhez.

Köszönöm az értem, valamint az 
egyház minden általános felhatalma-
zottjáért és általános tisztségviselőiért 
mondott imáitokat, amelyek megerősí-
tenek bennünket.

A menny áldásai kísérjenek ben-
neteket! Otthonaitokat töltse be a 
szeretet, a jóindulat és az Úr Lelke. Kí-
vánom, hogy folyamatosan tápláljátok 
az evangéliumról való bizonyságoto-
kat, hogy az védelmet nyújtson nektek 
az ellenség csapásai ellen.

Most véget ér a konferencia. Kívá-
nom, hogy mindannyian biztonságban 
hazaérjünk. Kívánom, hogy a Lélek, 
amelyet itt éreztünk, elkísérjen ben-
nünket a mindennapos elfoglaltsága-
ink közepette is. Mutassunk fokozott 
kedvességet egymás iránt, és folyvást 
végezzük az Úr munkáját!

Fivéreim és nőtestvéreim, Isten 
áldjon benneteket! Legyen veletek 
ígért békessége most és mindig! Most 
elbúcsúzom, míg hat hónap múlva 
újra találkozunk. A mi Szabadítónk, 
igen, az Úr Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼

üléseken elhangzó beszélők taná-
csai és bizonyságai lelkileg tápláltak 
bennünket.

Abban az áldásban volt részünk, 

Thomas S. Monson elnök

Kedves fivéreim és nőtestvéreim! 
Csordultig telt a szívem az egyház 
e csodálatos általános konferen-

ciájának végéhez érve. A konferenciai 

Míg újra találkozunk
Mutassunk fokozott kedvességet egymás iránt, 
és folyvást végezzük az Úr munkáját!
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Linda K. Burton
a Segítőegylet általános elnöke

elköteleződés ez, hogy a Szabadítót 
követjük. Bízunk Őbenne és arra 
vágyunk, hogy kimutassuk az iránti 
hálánkat, hogy az engesztelés végtelen 
ajándékán keresztül megfizette az árat, 
hogy kiszabadítson minket.

Jeffrey R. Holland elder elmagya-
rázta, hogy „a szövetség egymáshoz 
kötő lelki szerződés, ünnepélyes ígéret 
Isten, az Atya felé, hogy egy bizonyos 
módon fogunk élni, gondolkodni és 
cselekedni – úgy, ahogyan az Ő Fia, 
az Úr Jézus Krisztus tette. Cserébe az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek az örök 
élet pompás teljességét ígérik ne-
künk” 2. Ebben az egymáshoz kötő 
szerződésben az Úr határozza meg a 
feltételeket, mi pedig beleegyezünk, 
hogy betartjuk azokat. Szövetségeink 
megkötése és betartása azon elkötele-
zettségünk jele, hogy olyanná válunk, 
mint a Szabadító.3 Törekvésünk annak 
a hozzáállásnak a kifejlesztésére irá-
nyul, melyről így éneklünk az egyik 
kedvenc himnuszunkban: „Megyek, 
ahová Te vezetsz… Azt mondom, 
mit Te akarsz… Mit Te kívánsz, én 
az leszek.” 4

Miért kötünk és tartunk meg 
szövetségeket?

1. A szövetségek megtartása 
megerősít, hatalmat ad és oltalmaz.

Nefi látomásban látta, milyen nagy-
szerű áldásokat tartogat az Úr azok 
számára, akik betartják a szövetségei-
ket: „És lőn, hogy én, Nefi, láttam Isten 
Bárányának hatalmát, hogy leereszke-
dett… az Úr szövetséges népére…; és 
igazlelkűséggel és Isten hatalmával vol-
tak felfegyverezve, nagy dicsőségben.” 5

Nemrég egy fiatal nőtestvér szemé-
lyében kedves új barátot szereztem. 
Bizonyságát tette nekem, hogy miután 
részesült a templomi felruházásában, 
úgy érezte, erőt kapott ahhoz, hogy 
ellen tudjon állni a korábban számára 
kihívást okozó kísértéseknek.

Szeretném a beszédemet egy tör-
ténettel kezdeni, amely megérin-
tette a szívemet.

Egy este egy férfi be akarta terelni 
öt juhát az akolba éjszakára. A családja 
nagy érdeklődéssel figyelte, ahogy 
egyszerűen odaszólt nekik: „Gyertek!”, 
és erre mind az öt fej azonnal fele-
melkedett és felé fordult. Az öt juhból 
négy odaszaladt hozzá, ő pedig szere-
tettel megpaskolta mindegyikük fejét. 
A juhok ismerték a hangját, és szeret-
ték a férfit.

Az ötödik juh azonban nem indult 
el felé. Egy nagy anyajuh volt, melyet 
néhány héttel korábban elajándékozott 
a tulajdonosa, mondván, hogy vad, 
csökönyös, és téves irányba vezeti a 
többi juhot. Az új tulajdonos befogadta 
a juhot és néhány napig kikötötte a 
saját mezejére, hogy megtanuljon egy 

helyben maradni. Türelmesen megtaní-
totta neki, hogy szeresse őt és a többi 
juhot, majd végül már csak egy rövid 
kötelet kötött a nyakába, de nem kö-
tötte ki.

Aznap este a családja figyelte, 
ahogy a férfi odament az anyajuh-
hoz, amely a mező szélén ácsorgott, 
és gyengéden újra így szólt hozzá: 
„Gyere! Már nem vagy kikötve. Szabad 
vagy.” Ezután szeretetteljesen a fejére 
helyezte a kezét, és visszasétált vele 
az akolhoz, a többi juhhoz.1

E történet lelkiségében azért imád-
kozom, hogy a Szentlélek segítsen 
ma este mindannyiunknak a szö-
vetségek megtartásáról tanulnunk. 
Amikor szövetségeket kötünk és 
tartunk meg, az azt jelenti, hogy úgy 
döntünk, Mennyei Atyánkhoz és Jézus 
Krisztushoz kötjük magunkat. Egyfajta 
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A szövetségek 
megtartásából 
származó erő, 
öröm és szeretet
Arra kérem mindannyiunkat, hogy vizsgáljuk meg, mennyire 
szeretjük a Szabadítót, annak mércéjét használva, hogy 
mennyire vidáman tartjuk meg a szövetségeinket.
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Ha megtartjuk a szövetségeinket, 
bátorságra és erőre is szert teszünk, 
hogy viselni tudjuk egymás terheit. 
Egy megtört szívű nőtestvér fiának 
nehéz erkölcsi kihívással kellett szem-
benéznie. Mivel hitt a szövetségüket 
megtartó segítőegyleti nőtestvérekben, 
nem félt megkérni őket, hogy böjtöl-
jenek és imádkozzanak a fiáért. Egy 
másik nőtestvér elmondta, azt kívánja, 
bárcsak ő is kért volna hasonló jellegű 
imákat a nőtestvéreitől. Évekkel koráb-
ban az ő fia is küszködött. Azt kívánja, 
bárcsak megkérte volna a nőtestvé-
reket, hogy segítsenek a családjának 
cipelni ezt a terhet. A Szabadító ezt 
mondta: „Erről ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 6

Ó, nőtestvérek, mindannyiunknak 
vannak cipelni való és megosztani 
való terhei. Az a felhívás, hogy viseljük 
egymás terheit, arra kér minket, hogy 
tartsuk meg a szövetségeinket. Lucy 
Mack Smith tanácsa, melyet az első 
segítőegyleti nőtestvéreknek adott, ma 
jobban vonatkozik ránk, mint koráb-
ban bárkire: „Gondját kell viselnünk 
egymásnak, őrködnünk kell egymás 
felett, vigaszt kell nyújtanunk egymás-
nak, és tanulnunk kell, hogy mind-
annyian együtt foglalhassunk majd 

helyet a mennyben.” 7 Ez a szövetség-
megtartás és a látogatótanítás legjobb 
formája!

A Mormon könyve emlékeztet min-
ket, hogy még Alma prófétának is volt 
egy lázadó fia, aminek terhével neki 
is meg kellett küzdeni. Alma azonban 
szövetségmegtartó fivérekkel és nővé-
rekkel áldatott meg az evangéliumban, 
akik mélyen megtértek az Úrhoz, és 
megtanulták, mit jelent egymás terheit 
viselni. Ismerjük a Móziás könyvében 
lévő verseket, melyek arról a nagy-
szerű hitről írnak, amely Alma fiáért 
mondott imáit jellemezte. A feljegyzés 
azonban így szól: „…az Úr meghall-
gatta népe imáit és szolgájának, Almá-
nak az imáit is” 8.

Tudjuk, hogy az Úr örvendezik 
„a lélekben, amely bűnbánatot tart” 9, 
de mindennél jobban vágyunk arra, 
hogy gyermekeink kövessék Henry B. 
Eyring elnök tanácsát, miszerint 
„kezd[jék] el korán és [legyenek] 
kitart[óak]” a szövetségmegtartásban.10 
Nemrég elgondolkodtató és őszinte 
kérdés hangzott el egy papsági és 
segédszervezeti vezetőknek szóló 
gyűlésen: „Tényleg elvárjuk a nyolc-
évesektől, hogy megtartsák a szö-
vetségeiket?” Közös tanácskozásunk 
során arra jutottunk, hogy a szent 

keresztelési szövetségek megkötésére 
és betartására úgy is felkészíthetjük 
a gyermekeket, hogy segítünk nekik 
megtanulni megtenni és betartani egy 
egyszerű ígéretet.

A hithű szülők érzik, hogyan kell 
tanítaniuk ahhoz, hogy kielégítsék 
gyermekeik szükségleteit. Miközben 
a szülők személyes kinyilatkoztatásra 
törekszenek és a szerint élnek, továbbá 
együtt tanácskoznak, valamint átadják 
és megtanítják az evangélium egyszerű 
tantételeit, hatalmat kapnak, hogy 
megerősítsék és megvédjék a csa-
ládjukat. A többi családtag is segíthet 
ebben. Drága nagyapám egy egyszerű 
éneken keresztül tanította meg nekünk 
az ígéretek betartásának fontosságát, 
amely valahogy így hangzott: „Mielőtt 
ígérsz, fontosságát jól gondold át. Majd 
miután megígérted, szívedbe vésd be 
azt. Szívedbe vésd be azt.” E rövidke 
dalt szeretettel, meggyőződéssel és 
hatalommal tanította, mert nagyapa 
is belevéste saját ígéreteit a szívébe.

Egy bölcs édesanya, akit ismerek, 
szándékosan bevonja gyermekeit 
szövetségei megtartására irányuló 
erőfeszítéseibe. Örömmel viseli 
szomszédai, barátai és egyházközsége 
tagjainak terheit – és megvigasztalja 
azokat, akik vigasztalásra szorulnak. 
Nem volt meglepő hát, amikor nemrég 
fiatal leánya segítséget kért, hogy 
tudja, hogyan vigasztalja meg barátját, 
akinek elhunyt az édesapja. Tökéletes 
alkalom volt ez annak megtanítására, 
hogy a barátja megvigasztalására irá-
nyuló vágyai a keresztelési szövetségei 
megtartásának egy módja. Hogyan 
várhatjuk el a gyermekektől, hogy 
templomi szövetségeket kössenek és 
tartsanak meg, ha nem várjuk el tőlük, 
hogy megtartsák az első szövetségüket 
– a keresztelési szövetségüket?

Richard G. Scott elder a követ-
kező megfigyelést tette: „Az egyik 
legnagyobb áldás, amelyet a világnak 
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nyújthatunk, egy olyan Krisztus- 
központú otthon ereje, ahol az 
evangéliumot tanítják, ahol betartják 
a szövetségeket, és ahol bővelkedik 
a szeretet.” 11 Hogyan tudunk olyan 
otthont teremteni, ahol felkészíthetjük 
gyermekeinket a templomi szövetsé-
gek megkötésére és betartására?

• Felfedezhetjük együtt, hogy mit 
jelent érdemesnek lenni a templomi 
ajánlásra.

• Felfedezhetjük együtt, hogy miként 
hallgassunk a Szentlélekre. Mivel a 
templomi felruházást kinyilatkozta-
tás által kapjuk, meg kell tanulnunk 
e létfontosságú képességet.

• Felfedezhetjük együtt, hogyan 
tanuljunk a jelképek segítségével, 
kezdve a keresztelés és az úrva-
csora szent jelképeivel.

• Felfedezhetjük együtt, miért szent 
a testünk, miért utalunk rá néha 
templomként, és hogy a vissza-
fogott öltözködés és megjelenés 
hogyan kapcsolódik a templomi 
ruházat szent természetéhez.

• Felfedezhetjük a boldogság tervét a 
szentírásokban. Minél jobban meg-
ismerjük Mennyei Atyánk tervét és 
az engesztelést a szentírásokból, 
annál jelentőségteljesebb lesz a 
templomi hódolatunk.

• Felkutathatjuk együtt az őseinkről 
szóló történeteket és a család-
történetünket, indexelhetünk, és 
helyettes általi templomi munkát 
végezhetünk elhunyt szeretteinkért.

• Felfedezhetjük együtt az olyan sza-
vak jelentését, mint a felruházás, a 
szertartás, a pecsételés, a papság, a 
kulcsok és más, templomi hódolat-
tal kapcsolatos szavak.

• Megtaníthatjuk, hogy azért megyünk 
a templomba, hogy szövetségeket 
kössünk Mennyei Atyánkkal – és 
azért megyünk haza, hogy betartsuk 
azokat! 12

Tanításaink során ne feledjük a 
„jó, jobb és legjobb” elvét.13 Jó dolog a 
templomról tanítani a gyermekeinket. 
Még jobb felkészíteni őket és elvárni 
tőlük, hogy szövetségeket kössenek és 
tartsanak be. De a legjobb, ha példánk 
által mutatjuk meg, hogy örömmel 
ragaszkodunk saját keresztelési és 
templomi szövetségeinkhez! Nőtest-
vérek, felismerjük vajon, hogy milyen 
nélkülözhetetlen szerepünk van a 
szabadítás munkájában, miközben 
neveljük, tanítjuk és felkészítjük gyer-
mekeinket a szövetséges ösvényen 
való haladásra? Az ehhez szükséges 
hatalomra szövetségeink tiszteletével 
és megtartásával teszünk szert.

2. A szövetségek megtartása elen-
gedhetetlen a valódi boldogsághoz.

Thomas S. Monson elnök ezt 
tanította: „Tisztelnünk kell a szent 
szövetségeket, és az azokhoz való 
hűség elengedhetetlen a boldogság-
hoz.” 14 2 Nefiben azt olvassuk: „És 
lőn, hogy a boldogság módja szerint 
éltünk.” 15 Kicsit előrébb ugyanebben 
a fejezetben arról olvasunk, hogy Nefi 
és a népe felépített egy templomot. 
Bizonyosan vidám szövetségmegtar-
tók voltak! Alma könyvében pedig 
ezt olvassuk: „De íme, Nefi napjai 
óta nem volt boldogabb időszak Nefi 
népe között, mint Moróni napjaiban” 16. 
Hogy miért? Itt szintén azt tudjuk meg 
az előző versből, hogy „hűek voltak az 
Úr parancsolatainak betartása terén” 17. 
A szövetségüket megtartó emberek 
betartják a parancsolatokat!

Nagyon szeretem a következő 
szentírást: „És most, amikor a nép 
ezen szavakat meghallotta [azokat 
a szavakat, melyek a keresztelési 
szövetségüket írták le], örömükben 
összecsapták kezeiket, és így kiáltottak 
fel: Ez a mi szívünk vágya!” 18 Nagyon 
tetszik a szívük vágya. Vidáman arra 
vágytak, hogy szövetségeket kössenek 
és tartsanak meg!

Egyik vasárnap egy fiatal nőtestvér 
így szólt boldogan: „Ma vehetek az 
úrvacsorából!” Mikor örültünk utol-
jára ennek a kiváltságnak? És hogyan 
fejezzük ki azt? Azáltal, hogy mindig 
emlékezünk a Szabadítóra, és mindig 
betartjuk a parancsolatait, ami magában 
foglalja a sabbat napjának megszentelé-
sét is. Azáltal fejezzük ki, hogy mindig 
emlékezünk Őrá úgy, hogy mindig 
megtartjuk a személyes és családi imá-
kat, szentírás-tanulmányozásokat és a 
heti családi esteket. Amikor pedig elte-
relődik a figyelmünk, vagy könnyedén 
vesszük e fontos dolgokat, bűnbánatot 
tartunk, és újrakezdjük.

Szövetségeink megkötése és vidám 
betartása hitelessé teszi és élettel tölti 
meg ama szent és szabadító szertar-
tásokat, melyeket meg kell kapnunk, 
hogy elnyerjük „mindaz[t], amivel [az 
Atya] rendelkezik”19. A szertartások 
és a szövetségek azok a „lelki mér-
földkövek”, melyekre Henry B. Eyring 
elnök utalt, amikor ezt tanította: „Az 
utolsó napi szentek szövetséges nép. 
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A keresztelőnk napjától kezdve éle-
tünk lelki mérföldkövein át ígéreteket 
teszünk Istennek, és Ő is ígéreteket 
tesz nekünk. Ő mindig betartja az Ő 
felhatalmazott szolgáin keresztül tett 
ígéreteit, ám életünk döntő próbatétele, 
hogy vajon mi megkötjük-e vele a szö-
vetségeinket, és megtartjuk-e azokat.” 20

3. Szövetségeink megtartása által 
fejezzük ki a Szabadító és Mennyei 
Atyánk iránti szeretetünket.

Az összes ok közül, ami miatt szor-
galmasnak kell lennünk szövetségeink 
betartásában, van egy, amely minde-
gyiknél fontosabb: a szeretet. Az egyik 
ószövetségi szentírásvers megérintette 
a szívemet a szeretet tantételével 
kapcsolatban. Kire nincs nagy hatással 
közülünk Jákób és Ráhel bibliai sze-
relmi története, melyről ezt olvashat-
juk: „Szolgála tehát Jákób Rákhelért 
hét esztendeig, s csak néhány napnak 
tetszék az neki, annyira szereti vala 
őt.” 21 Nőtestvérek, vajon mi is ilyesfajta 
mély és odaadó szeretettel tartjuk meg 
a szövetségeinket?

Miért volt hajlandó a Szabadító 
megtartani az Atyával kötött szövetsé-
gét és betölteni isteni küldetését, hogy 
engeszteljen a világ bűneiért? Az Atyja 
és az irántunk érzett szeretete miatt. 
Miért volt hajlandó az Atya engedni, 
hogy az Ő Egyszülött és tökéletes Fia 
leírhatatlan fájdalmakat viseljen el a vi-
lág bűneiért, szívfájdalmaiért, betegsé-
geiért és gyengeségeiért, és mindenért, 
ami igazságtalan ebben az életben? A 
választ ezekben a szavakban találjuk: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta” 22.

„Ha teljes mértékben értékelnénk 
azt a sok áldást, melyben az értünk 
hozott megváltásnak köszönhetően 
részünk van, semmi olyat nem tudna 
az Úr kérni tőlünk, amit ne lennénk 
hajlandóak azonnal és szívesen meg-
tenni.” 23 Joseph Fielding Smith elnök 
eme kijelentése szerint szövetségeink 

megtartása az egyik módja annak, 
hogy kifejezzük szeretetünket Szaba-
dítónk és Megváltónk felfoghatatlan 
és végtelen engeszteléséért, valamint 
Mennyei Atyánk tökéletes szeretetéért.

Holland elder a következő megin-
dító gondolatot osztotta meg: „…nem 
tudom biztosan, mi fog történni az íté-
let napján, de nagyon meglepődnék, 
ha ama beszélgetés egy pontján Isten 
ne tenné fel nekünk pontosan ugyan-
azt a kérdést, melyet Krisztus feltett 
Péternek: »Szerettél engem?«” 24 Ma este 
arra kérem mindannyiunkat, hogy 
vizsgáljuk meg, mennyire szeretjük a 
Szabadítót, annak mércéjét használva, 
hogy mennyire vidáman tartjuk meg 
a szövetségeinket. A Szabadító ezt 
mondta: „A ki ismeri az én parancso-
lataimat és megtartja azokat, az szeret 
engem; a ki pedig engem szeret, azt 
szereti az én Atyám, én is szeretem 
azt, és kijelentem magamat annak.” 25 
Ó, mekkora szüksége van mind-
annyiunknak arra, hogy a Szabadító 
rendszeresen kijelentse magát nekünk 
a mindennapi életünkben!

Ne feledjük, hogy még a korábban 
csökönyösek és a jelenleg küszkö-
dők is érezhetik a Jó Pásztor kezé-
nek érintését a fejükön, és hallhatják 
hangját, amint ezt mondja: „Gyere! 
Már nem vagy megkötve. Szabad vagy.” 

A Szabadító ezt mondta: „Én vagyok 
a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a 
juhokért.” 26 Azért tudja ezt mondani, 
mert Ő szeretettel tartotta meg szövet-
ségeit. A kérdés most már csak az: va-
jon mi is így fogunk-e tenni? Kívánom, 
hogy hittel, vidám szívvel és azzal a 
hatalmas vággyal haladjunk előre, hogy 
megtartsuk a szövetségeinket. Így mu-
tatjuk ki szeretetünket Mennyei Atyánk 
és a Szabadítónk iránt, akikről hatalmas 
szeretettel teszem bizonyságomat, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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terheit viselni, hogy azok könnyűek 
lehessenek;

Igen, és hajlandóak vagytok gyá-
szolni azokkal, akik gyászolnak; igen, 
és megvigasztalni azokat, akik vigasz-
talásra szorulnak, és Isten tanújaként 
állni mindig és mindenben, és minden 
helyen, ahol csak vagytok, méghozzá 
egészen halálotokig…, hogy örök 
életetek lehessen…

[H]a ez szívetek vágya, akkor mit 
tudtok felhozni az ellen, hogy az Úr 
nevében megkeresztelkedjetek, annak 
bizonyítékául őelőtte, hogy szövet-
ségre léptetek vele, hogy szolgálni 
fogjátok és betartjátok parancsolatait, 
hogy még bőségesebben kitölthesse 
rátok Lelkét?” 1

Elmagyaráztam Porternek, hogy 
Alma azt tanította, hogy azoknak, akik 
meg szeretnének keresztelkedni, haj-
landónak kell lenniük az Urat szolgálni 
azáltal, hogy másokat szolgálnak – 
egész életükön át! Ezt mondtam: „Nem 
tudom, észrevetted-e, de azzal, hogy 
kimutattad a szeretetedet és az aggo-
dalmadat Dédi iránt, a szövetségeidet 
tartottad be. Úgy tartjuk meg a szövet-
ségeinket nap mint nap, hogy kedve-
sek vagyunk, szeretetet mutatunk, és 
törődünk másokkal. Azt akartam, tudd, 
hogy büszke vagyok rád, amiért meg-
tartod a szövetségeidet! Ha betartod a 
keresztelődkor kötött szövetségedet, 
felkészülsz rá, hogy elrendeljenek a 
papságba. E további szövetség még 
több lehetőséget nyújt majd arra, hogy 
megáldj és szolgálj másokat, valamint 
segít felkészülnöd a későbbi templomi 
szövetségeidre. Köszönöm, hogy ilyen 
jó példa vagy nekem! Köszönöm, hogy 
megmutatod, milyen szövetségmeg-
tartó embernek lenni!”

Porter így válaszolt az üzenetemre: 
„Nagymama, köszönöm a leveledet. 
Amikor megöleltem a Dédit, nem 
tudtam, hogy éppen a szövetségeimet 
tartom meg, de melegséget éreztem 

Jó pár nappal az eset után még 
mindig nem tudtam ezt a képet 
kiverni a fejemből. Úgy éreztem, 
írnom kell Porternek, hogy elmond-
jam, mit figyeltem meg. Küldtem hát 
neki egy e-mailt arról, amit láttam 
és éreztem. Emlékeztettem Portert a 
szövetségekre, melyeket a keresztelő-
jekor kötött, és Alma szavait idéztem 
Móziás 18. fejezetéből:

„…és most, mivel szeretnétek Isten 
nyájába jönni és az ő népének nevez-
tetni, és hajlandóak vagytok egymás 

Carole M. Stephens
első tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében

Amikor az apósom elhunyt, a 
családunk összegyűlt azokkal, 
akik eljöttek, hogy részvétüket 

nyilvánítsák. Az est folyamán – miköz-
ben a családdal és a barátokkal be-
szélgettem –, gyakran feltűnt, hogy a 
10 éves unokánk, Porter, az anyósom, 
az ő „dédije” közelében ácsorog. Néha 
mögötte állt, és szinte őrködött felette. 
Egyszer még azt is észrevettem, hogy 
belékarolt. Láttam, ahogy megpas-
kolja a kezét, megölelgeti, vagy csak 
mellette áll.

Nagy okunk van 
az örvendezésre
Amikor szerettek, gondoskodtok, valamint kis és egyszerű 
módokon szolgáltok másokat, tevékeny részesei vagytok 
a szabadítás munkájának.

Porter (jobbra) a dédnagymamájával
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a szívemben és jól éreztem magam. 
Tudom, hogy ez az érzés a Szentlélek 
volt a szívemben.”

Az is nagyon megmelengette a 
szívemet, amikor rájöttem, hogy Porter 
összekötötte a szövetségeit azzal az 
ígérettel, hogy „Lelke mindig velü[n]
k le[het]” 2 – az ígérettel, melyet a 
Szentlélek ajándékának befogadása 
tesz lehetővé.

Nőtestvérek, miközben lehetősé-
gem volt világszerte találkozni veletek, 
megfigyeltem, hogy közületek sokan 
olyanok, mint Porter. Csendben álltok 
Isten tanúiként; gyászoltok azokkal, 
akik gyászolnak; megvigasztaljátok 
azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és 
közben észre sem veszitek, hogy a ke-
resztelővízben és a templomban kötött 
szövetségeiteket tartjátok be. Amikor 
szerettek, gondoskodtok, valamint 
kis és egyszerű módokon szolgáltok 
másokat, tevékeny részesei vagytok a 
szabadítás munkájának, Isten munká-
jának, „hogy véghez[vigye] az ember 
halhatatlanságát és örök életét” 3.

Leányokként az Úr királyságában4 
szent szövetségeket kötöttünk. A Nefi 
által „szoros és keskeny ösvény[nek]” 
nevezett úton haladunk, „mely az örök 
élethez vezet” 5. Mindannyian máshol 
tartunk ezen az ösvényen. De együtt 
munkálkodhatunk azon, hogy segít-
sünk egymásnak „Krisztusba vetett 
állhatatossággal [törekedni] előre, 
tökéletesen ragyogó reménységgel, és 
Isten és minden ember szeretetével” 6.

Jeanne Fiatal Nők tanácsadóként 
szolgál. Néhány hónappal ezelőtt 
tudomást szerzett egy fiataloknak 
tervezett tevékenységről az egyház-
községben: hegymászás egy Malan’s 
Peak nevű helyre. Nagyon megörült, 
hiszen nemrégiben tűzte ki célul, hogy 
megmássza ezt a hegyet.

A túravonal elejéhez érve az egyik 
jó barátja, Ashley csatlakozott hozzá. 
Jeanne-be belekarolva felajánlotta, 

hogy együtt mászik vele, mondván: 
„Én veled megyek.” Ashley, aki akkor 
16 éves volt, némileg korlátozott volt 
a mozgásában, így nem tudott nagyon 
gyorsan mászni. Így hát Ashley és 
Jeanne lassan gyalogoltak, megfigyelve 
Mennyei Atyánk teremtményeit: a 
sziklákat a föléjük tornyosuló hegycsú-
cson és az őket körülvevő virágokat. 
Jeanne később ezt mondta: „Nagyon 
gyorsan elfelejtettem azon célomat, 
hogy felmásszak a csúcsra, hiszen 
hamarosan teljesen másfajta kalanddá 
változott az út – azzá a kalanddá, hogy 
vegyem észre az ösvény során elénk 
táruló szépséget, melyet valószínűleg 
kihagytam volna, ha csak a Malan’s 
Peak meghódítására koncentrálok.”

Miközben Jeanne és Ashley jóval 
a csapat mögött folytatta a túrát, csatla-
kozott hozzájuk Emma, egy másik 
fiatal nő az egyházközségből, aki úgy 
döntött, bevárja őket és velük megy 
tovább. Emma csak tovább fokozta a 
jókedvüket. Megtanított nekik egy dalt, 
és további támogatást és bátorítást 
nyújtott. Jeanne így emlékezett vissza: 
„Leültünk és pihentünk, énekeltünk, 
beszélgettünk és nevettünk. Olyan 
oldalról sikerült megismernem Ash-
leyt és Emmát, amilyenről másképp 
nem sikerült volna. Az az este nem a 
hegyről szólt – hanem valami sokkal, 
sokkal többről. Arról, hogy segítsünk 
egymásnak az ösvényen haladni, még-
hozzá lépésről lépésre.”

Miközben Jeanne, Ashley és Emma 
együtt túrázott és énekelt és pihent és 
nevetett, valószínűleg nem ezt gon-
dolták: „Nahát, most éppen a szövet-
ségeinket tartjuk be.” Pedig azt tették. 
Szeretettel, könyörülettel és elkötele-
zettséggel szolgálták egymást. Meg-
erősítették egymás hitét, miközben 
bátorították, támogatták és segítették 
egymást.

Russell M. Nelson elder ezt ta-
nította: „Ha felismerjük, hogy a 

szövetség gyermekei vagyunk, akkor 
tudjuk, kik vagyunk és mit vár tőlünk 
Isten. Törvénye a szívünkbe íródik.” 7

Maria Kuzina Isten szövetséges 
leánya, aki tudja, ki ő, és mit vár el tőle 
Isten. Amikor üdvözölt engem omszki 
otthonában, Oroszországban, azt hit-
tem, azért vagyok ott, hogy szolgáljam 
őt, ám hamarosan rájöttem, hogy azért 
vagyok ott, hogy tanuljak tőle. Megtért-
ként Maria a Lukács 22-ben található 
útmutatás szerint él: „…idővel megtér-
vén, a te atyádfiait erősítsed.” 8 Hisz élő 
prófétánk, Thomas S. Monson elnök 
szavaiban, aki ezt mondta:

„Itt az idő, hogy az egyháztagok és 
a misszionáriusok összefogjanak és 
együtt dolgozzanak az Úr szőlőskertjé-
ben azért, hogy lelkeket hozhassanak 
az Úrhoz. […]

[A]mikor hittel cselekszünk, az Úr 
megmutatja nekünk, hogyan erősítsük 
meg az egyházát azokban az egyház-
községekben és gyülekezetekben, 
melyekben élünk. [V]elünk lesz, és 
aktív társunkká válik a misszionáriusi 
munkánkban.

[Gy]akoroljátok a hiteteket…, 
miközben imádságos lélekkel elgon-
dolkodtok azon, melyik családtago-
tokat, barátotokat, szomszédotokat és 
ismerősötöket szeretnétek meghívni 
az otthonotokba, hogy találkozzanak a 
misszionáriusokkal, hogy meghallgat-
hassák a visszaállítás üzenetét.” 9

Maria azáltal követi e tanácsot, 
hogy vigyázza és szolgálja azon nő-
testvéreket, akiket megkérték, hogy 
látogatótanítson, és még e feladat-
körén is túltesz. Sok barátja van, aki 
kevésbé tevékeny, vagy aki még nem 
hallotta Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliumának az üzenetét. Minden-
nap gyakorolja a hitét és azért imádko-
zik, hogy tudja, kinek van szüksége a 
segítségére, majd pedig a kapott sugal-
mazások szerint cselekszik. Telefonál, 
kimutatja a szeretetét, és elmondja a 
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barátainak, hogy szükség van rájuk. 
Minden héten családi estet tart a laká-
sán, ahová meghívja a szomszédait, az 
egyháztagokat és a misszionáriusokat 
– és még főz is rájuk. Meghívja őket az 
egyházba, várja őket, és leül melléjük, 
miután megérkeznek.

Maria érti Jeffrey R. Holland elder 
nemrég elhangzott emlékeztető szavait, 
miszerint „ha meghívásunkat a mások 
és az Úr Jézus Krisztus iránti szere-
tet… táplálja, akkor arra soha senki 
nem fog bántóként vagy elítélőként 
tekinteni” 10. Listát vezet azokról az em-
berekről, akik azt mondják, megbán-
tották őket, és folyamatosan szolgálja 
őket. Mivel tudják, hogy Maria szereti 
őket, bátran mondhatja nekik: „Ne 
bántódjatok meg! Ez nevetséges!”

Maria szövetségmegtartó tanítványa 
Jézus Krisztusnak. Habár nincsen pap-
ságviselő az otthonában, mindennap 
érzi Isten erejét templomi szövetségei 
beteljesedéseként, amint előrehalad 
az ösvényen, mindvégig kitart, és az 
út során segít másoknak is részt venni 
a szabadítás munkájában.

Miközben megosztottam eze-
ket az élményeket veletek, láttátok 
magatokat a szabadítás munkájában? 
Egy pillanatra gondoljatok Isten egy 
másik leányára, akinek bátorításra 
van szüksége, hogy visszatérjen a 
szövetség ösvényére, vagy akinek 
egy kis segítségre van szüksége, hogy 
az ösvényen tudjon maradni. Kér-
dezzétek róla Mennyei Atyátokat! Ez 
a nőtestvér az Ő lánya. Név szerint 
ismeri. Benneteket is ismer, és el fogja 
mondani, mire van szüksége. Legyetek 
türelmesek, folyamatosan imádkozza-
tok érte hittel, majd pedig cselekedje-
tek a kapott sugalmazások szerint. Ha 
e sugalmazások szerint cselekszetek, a 
Lélek megerősíti, hogy felajánlásotok 
elfogadható az Úr számára.

„Eliza R. Snow nőtestvér… hálásan 
ismerte el a nőtestvérek arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy megerősítsék 
egymást. Elmondta nekik, hogy bár az 
egyház nem vezet feljegyzést minden 
egyes adományról, melyet a szük-
séget látóknak adnak, az Úr nagyon 
pontos feljegyzést vezet a szabadító 
munkájukról:

Joseph Smith [elnök] azt mondta, 
hogy ezt az egyletet lelkek meg-
mentése céljából hozták létre. Mit 
te[szünk] azért, hogy visszanyerj[ük] 
azok szívét, akik eltávolodtak? – Hogy 
meglágyíts[uk] azok szívét, akik elhide-
gültek az evangéliumtól? – Egy másik 
könyv is íródott a hitetekről, a kedves-
ségetekről, a jó cselekedeteitekről és 
szavaitokról. Létezik egy másik feljegy-
zés is. Semmi sem merül feledésbe.” 11

A Mormon könyvében Ammon 
arról beszél, hogy nagy okunk van az 
örömre. Ezt mondja: „És most azt kér-
dezem, hogy [Isten] milyen áldásokkal 
halmozott el minket? Meg tudjátok 
mondani?”

Lelkesedésében Ammon meg 
sem várja a választ. Azt mondja: „Íme, 
válaszolok helyettetek… [E]zzel az 
áldással halmozott el minket, hogy 
eszközökké lettünk Isten kezében 
e jelentős munka elvégzésére.” 12

Szövetséges leányok vagyunk az 
Úr királyságában, és lehetőségünk van 
eszközzé válni az Ő kezében. Ha kicsi 

és egyszerű módokon nap mint nap 
részt veszünk a szabadítás munkájá-
ban – azáltal, hogy vigyázzuk, erősít-
jük és tanítjuk egymást –, Ammonnal 
együtt mi is ki tudjuk jelenteni:

„…íme, teljes az örömöm, igen, 
szívem csordulásig megtelt örömmel, 
és örvendezni fogok Istenemben.

Igen, tudom, hogy semmi vagyok; 
erőmet tekintve gyenge vagyok; ezért 
nem magamat illetően kérkedem, 
hanem Istenemet illetően kérkedem, 
mert az ő erejével minden dolgot meg 
tudok tenni.” 13

Erről teszek bizonyságot Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Móziás 18:8–10.
 2. Tan és a szövetségek 20:77.
 3. Mózes 1:39.
 4. Tan és a szövetségek 25:1.
 5. 2 Nefi 31:18.
 6. 2 Nefi 31:20.
 7. Russell M. Nelson: Szövetségek. Liahóna, 

2011. nov. 88.
 8. Lukács 22:32.
 9. Thomas S. Monson: A szabadítás munká-

jába vetett hit. (Világméretű vezetőképző 
gyűlés, 2013. június 23.), lds.org/broadcasts.

 10. Jeffrey R. Holland: Felelősségünk, hogy 
meghívjunk másokat. (Világméretű 
vezetőképző gyűlés, 2013. június 23.), 
lds.org/broadcasts.

 11. Lásd Leányaim a királyságomban: 
A Segítőegylet története és munkássága 
(2011). 91.

 12. Alma 26:2–3.
 13. Alma 26:11–12.
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tiszták legyetek. Talán nincs még egy 
olyan időszak, amikor gazdagabban 
érezzük a Szabadító mennyei szerete-
tét, mint amikor bűnbánatot tartunk és 
érezzük, hogy szerető, kitárt karjaival 
átölel bennünket, és szeretetéről és 
elfogadásáról biztosít minket.

Néhány vasárnappal ezelőtt, mi-
közben az úrvacsorai imát hallgattam, 
nagyon megérintett, ahogy a pap min-
den egyes szót mély átérzéssel ejtett 
ki. Később felhívtam ezt a papot, hogy 
köszönetet mondjak, amiért segített 
nekem és a gyülekezetnek hatalmas 
lelki élménnyé tenni az úrvacsorát. 
Mivel nem volt otthon, az édesanyjával 
beszéltem, aki így válaszolt: „Na-
gyon boldog lesz, ha megtudja, hogy 
telefonált. Ez volt az első alkalom, 
hogy ő mondta az úrvacsorai imát. 
Együtt készültünk rá, beszélgettünk 
az úrvacsora fontosságáról, valamint 
a Szabadítóval kötött keresztelési szö-
vetségeink érdemes megújításáról.” Ó, 
mennyire szeretem ezt a drága édesa-
nyát, amiért tanított a fiának a keresz-
telési szövetségek erejéről, valamint 
arról, hogy miként segíthet az egyház-
község tagjainak érezni ezt az erőt.

Egy másik édesanya, akit ismerek, 
évekig egyedül ült istentiszteleten a 
négy kisgyermekével. Mivel ritkán 
tudott az úrvacsora alatt a Szabadítóra 
koncentrálni, egy tervvel állt elő. Most 
már minden szombaton próbál időt 
szakítani arra, hogy átgondolja a hetét, 
a szövetségeit, és hogy mit kell meg-
bánnia. „Így aztán – mondja –, nem 
számít, milyen élményem van vasár-
nap a gyermekeimmel, felkészültem 
rá, hogy vegyek az úrvacsorából, meg-
újítsam a szövetségeimet, és érezzem 
az engesztelés megtisztító erejét.”

Drága nőtestvérek, vajon miért 
tulajdonít a Szabadító oly nagy jelentő-
séget az úrvacsorának? Milyen fontos 
szerepet játszik keresztelési szövet-
ségeink eme hetenkénti megújítása 

keresztelővízben, és érezze a Szabadító 
megváltó szeretetét. Vágyai arra ösztö-
nöztek engem aznap reggel, hogy én is 
tiszta akarjak lenni fizikailag és lelkileg 
egyaránt.

Tudjuk, hogy közületek sokan 
hoztak hasonló áldozatokat, amikor 
megéreztétek a Szentlélek tanúságát, 
és arra vágytatok, hogy bűnbánatot 
tartsatok, megkeresztelkedjetek és 

Linda S. Reeves
második tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében

Nőtestvérek! Milyen csodálatos 
újra együtt lenni veletek!

Nemrég találkoztam egy 
asszonnyal, aki a keresztelőjére készült. 
Ezen a konkrét vasárnapon három ki-
lométert gyalogolt a sárban, hogy 
eljusson az istentiszteletre. Ahogy meg-
érkezett, első útja a mosdóba vezetett, 
ahol levette a sáros ruháját, kimosta, 
majd tiszta vasárnapi ruhát öltött ma-
gára. A segítőegyleti gyűlésen elmesélte 
megtérése történetét. Megérintett arra 
irányuló mély vágya, hogy a bűnbánat 
és a Szabadító engesztelő áldozata által 
újra tiszta és szeplőtlen legyen, továbbá 
azon hajlandósága is, hogy feladja a 
„régi életét”, hogy szent szövetségeket 
köthessen Mennyei Atyánkkal. Szakí-
tott a barátjával; függőségeket küzdött 
le, hogy be tudja tartani a Bölcsesség 
szavát; otthagyta a vasárnapi munkáját; 
és számos szerettének barátságát veszí-
tette el, amikor bejelentette, hogy meg 
szeretne keresztelkedni. Oly nagyon 
sóvárgott az után, hogy elhagyja az 
összes bűnét, hogy tisztára mossák a 

Tartsatok igényt 
szövetségeitek 
áldásaira
Miközben megújítjuk és tiszteljük a szövetségeinket, 
terheink könnyebbek lesznek, és folyamatosan  
tisztulhatunk és erősödhetünk.
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az életünkben? Felismerjük-e vajon 
a Szabadító azon képességét, hogy 
minden héten teljesen megtisztíthat 
bennünket, ha érdemesen és elgon-
dolkodva veszünk az úrvacsorából? 
Boyd K. Packer elnök a következők-
ről tett bizonyságot: „Ez az [ígérete] 
Jézus Krisztus evangéliumának és 
engesztelésének: …élet[ünk] végén 
úgy haladhat[unk] át a fátyolon, hogy 
megbán[tuk] a bűnei[nket] és Krisztus 
vére által tisztává tétet[tünk]” 1.

Az elnökségünk hatalmas örömöt 
érez, amikor a nőtestvéreink és a 
családjaik szövetségeket kötnek és 
tartanak meg. Ugyanakkor a szívünk 
szakad meg azokért, akik hatalmas ne-
hézségeket élnek át, amiért szeretteik 
megszegik a szövetségeiket. Jákób pró-
fétát, Nefi fivérét, arra kérte az Úr, hogy 
beszéljen fivéreinek napjaik igazlelkű 
asszonyairól és gyermekeiről. Tanúsá-
gomat teszem, hogy szavai kifejezetten 
a mi időnkre lettek megőrizve. A pró-
féta úgy beszél hozzánk, mintha maga 
a Szabadító tenné. Jákóbra „aggodalom 
súlya nehezed[ett]”, miközben a férjek-
nek és az apáknak bizonyságát tette:

„…elkeserít, hogy oly szókimondó 
beszédet kell használnom… felesége-
itek és gyermekeitek előtt, akik közül 
sokaknak rendkívül gyengédek, szep-
lőtelenek és finomak az érzéseik…

[Sz]ívük zokogása Istenhez hatol fel 
ellenetek. …sok szív meghalt, mély 
sebektől áthatva.” 2

A szövetségeiket megtartó nőknek 
és gyermekeknek – az ő idejében és a 
miénkben egyaránt – Jákób ezt ígéri:

„Szilárd elmével tekintsetek Istenre, 
és rendkívüli hittel imádkozzatok 
hozzá, és ő meg fog vigasztalni a 
megpróbáltatásaitokban…

[E]meljétek fel a fejeteket és fogad-
játok be Isten örömet adó szavát, és 
lakmározzatok a szeretetén” 3.

Nőtestvérek, tanúságomat teszem 
arról, mekkora ereje és hatalma van az 

imának, miközben kifejezzük Mennyei 
Atyánknak a legmélyebb fájdalmainkat 
és vágyainkat, és tanúságomat teszem 
a válaszokról, melyeket a szentírások 
és az élő próféták szavain „lakmá-
rozva” kapunk.

Mintegy három évvel ezelőtt pusz-
tító tűz rombolta le a szeretett, törté-
nelmi jelentőségű Provo tabernákulum 
belsejét Utah államban. Az épület 
elvesztését óriási tragédiának vélték 
mind a közösség, mind pedig az egy-
ház tagjai. Sokan így tűnődtek: „Miért 
hagyta az Úr, hogy ez történjen? Bizo-
nyára meg tudta volna akadályozni, 
hogy tűz üssön ki, vagy megállíthatta 
volna a pusztító lángokat.”

Tíz hónappal később, a 2011. évi 
októberi általános konferencián, min-
denkinek elakadt a lélegzete, amikor 
Thomas S. Monson elnök bejelentette: 
a szinte teljesen lerombolt taberná-
kulumból szent templom lesz – az 
Úr háza! Abban a pillanatban már mi 
is világosan láttuk, amit az Úr min-
dig is tudott! Nem Ő okozta a tüzet, 
de hagyta, hogy a tűz lerombolja 
az épület belsejét. Ő már pompás 
templomként látta a tabernákulu-
mot – szent, örökkévaló szövetségek 

megkötésének állandó helyeként.4
Drága nőtestvéreim! Az Úr engedi, 

hogy próbára tegyenek minket, néha 
tűrésünk legfelső határáig. Láttuk már, 
ahogy szeretteink – vagy akár saját ma-
gunk – életét jelképes értelemben fel-
emésztették a lángok, és eltűnődtünk, 
vajon egy szerető és törődő Mennyei 
Atya miért engedi, hogy ilyen dolgok 
megtörténjenek. Ő azonban nem hagy 
minket a hamuban; kitárt karokkal áll, 
és buzgón hív minket, hogy jöjjünk 
Hozzá. Pompás templomokká építi az 
életünket, ahol Lelke örökké lakozhat.

A Tan és a szövetségek 58:3–4-ben 
az Úr ezt mondja:

„Természetes szemetekkel jelenleg 
nem láthatjátok Istenetek tervét azon 
dolgokat illetően, amelyek ezután 
jönnek, és a dicsőséget, amely sok 
megpróbáltatást követ.

Mert sok megpróbáltatás után jönnek 
az áldások. Eljön tehát a nap, amikor sok 
dicsőséggel koronáztattok meg”.

Nőtestvérek, bizonyságomat teszem, 
hogy az Úrnak terve van mindannyi-
unk életével. Semmi sem döbbenti 
vagy lepi meg, ami történik. Ő mindent 
tud, és mindenkit szeret. Alig várja, 
hogy segítsen nekünk, megvigasztaljon 
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minket, és enyhítsen a fájdalmunkon, 
amint bízunk az engesztelés erejé-
ben és tiszteljük a szövetségeinket. 
Az általunk tapasztalt próbatételek és 
nehézségek lesznek talán pont azok a 
dolgok, melyek oda vezetnek minket, 
hogy Hozzá jöjjünk és ragaszkodjunk 
a szövetségeinkhez, hogy visszatérhes-
sünk a jelenlétébe és elnyerjük mind-
azt, amivel az Atya rendelkezik.

Idén szükségem volt rá és azt akar-
tam, hogy még mélyebben érezzem az 
Úr szeretetét, hogy személyes kinyi-
latkoztatásokat kapjak, hogy jobban 
értsem a templomi szövetségeimet, 
és könnyebbek legyenek a terheim. 
Miközben kifejezetten ezekért az áldá-
sokért imádkoztam, éreztem, ahogy a 
Lélek a templom felé irányít engem, és 
arra ösztönöz, hogy még figyelmeseb-
ben hallgassam a számomra kijelen-
tett áldások szavait. Bizonyságomat 
teszem, hogy miközben még figyelme-
sebben hallgattam, és megpróbáltam 
hitet gyakorolni, az Úr irgalmas volt 
hozzám, és segített könnyíteni a ter-
heimen. Segített hatalmas békességet 

éreznem azon imák felől, melyekre 
még nem kaptam választ. Az Úr kötve 
van, hogy betartsa az ígéreteit, amikor 
megtartjuk a szövetségeinket és hitet 
gyakorlunk.5 Jöjjetek a templomba, 
drága nőtestvérek, és tartsatok igényt 
az áldásaitokra!

Szeretnék még egy módot emlí-
teni, amely által önbizalmat és hitet 
nyerhetünk. Mi, nők, néha hajlamosak 
vagyunk rá, hogy nagyon kritikusan 
szemléljük magunkat. Az ilyen idő-
szakokban törekedjünk a Lélekre, és 
tegyük fel a kérdést: „Az Úr szeretné, 
hogy így gondolkodjak magamról, 
vagy éppen Sátán próbál elnyomni?” 
Emlékezzetek Mennyei Atyánk termé-
szetére, kinek szeretete tökéletes és 
végtelen.6 Ő nem rombolni, hanem 
építeni akar minket.

Az egyház tagjaiként néha azt érez-
hetjük, hogy „tökéletes utolsó napi 
szent család” tagjainak kell lennünk 
ahhoz, hogy az Úr elfogadjon minket. 
Gyakran kevésnek vagy kívülállónak 
érezzük magunkat a királyságban, ha 
azt látjuk, hogy nem illünk a képbe. 

Drága nőtestvérek, végső soron az fog 
számítani Mennyei Atyánknak, hogy 
mennyire tartottuk be a szövetségein-
ket, és mennyire próbáltuk a Szabadí-
tónk, Jézus Krisztus példáját követni.

Tanúságomat teszem, hogy Jézus 
Krisztus a Szabadítónk és a Megvál-
tónk. Az Ő engesztelő áldozatának 
köszönhetően hetente megtisztul-
hatunk, ha érdemesen veszünk az 
úrvacsorából. Miközben megújítjuk és 
tiszteljük a szövetségeinket, terheink 
könnyebbek lesznek, és folyamatosan 
tisztulhatunk és erősödhetünk, hogy 
életünk végén érdemesnek találjanak 
minket arra, hogy elnyerjük a felma-
gasztosulást és az örök életet. Ezekről 
teszek bizonyságot szeretett Szabadí-
tónk, Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Boyd K. Packer: Az engesztelés.  

Liahóna, 2012. nov. 77.
 2. Jákób 2:3, 7, 35.
 3. Jákób 3:1–2.
 4. Lásd Móziás 23:21–22.
 5. Lásd Tan és a szövetségek 82:10.
 6. Lásd Russell M. Nelson, “Divine  

Love,” Liahona, Feb. 2003,  
12–17.
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kérdezzük: „Hogyan tudom a szemem 
biztosan a celesztiális célon tartani, 
miközben ebben a telesztiális világ-
ban járok?”

Lesznek olyan időszakok, amikor 
utatokat tövisek borítják és küzdelmek 
övezik. Lesznek olyan időszakok, ami-
kor elszakítva vagy elszigetelve érzitek 
magatokat attól, aki minden jó dolog 
Adományozója. Aggódtok amiatt, hogy 
egyedül kell haladnotok. A hit helyét 
félelem veszi át.

Amikor ilyen helyzetben találjátok 
magatokat, könyörgöm nektek, ne 
feledkezzetek meg az imáról! Nagyon 
szeretem Ezra Taft Benson elnöknek 
az imával kapcsolatban mondott kö-
vetkező szavait. Ezt mondta:

„Az a tanács, hogy az imára támasz-
kodjak, egész életem során felette állt 
minden egyéb más tanácsnak, amit 
valaha kaptam. A lényem részévé vált 
– egy horgonnyá, az erő egy állandó 
forrásává, valamint a mennyei dolgok-
ról való tudás alapjává. […]

Habár érhet balszerencse, az imá-
ban bizonyosságra lelhetünk, mert 
Isten békességet szól a lélekhez. Ez a 
békesség, ez a lelki nyugalom az élet 
legnagyobb áldása.” 2

Pál apostol ezt mondta:
„…tárjátok fel kívánságaitokat az 

Isten előtt.
És az Istennek békessége, mely 

minden értelmet felül halad, meg fogja 
őrizni szíveiteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban.” 3

Milyen dicsőséges ígéret! A békes-
ség az, amire törekszünk, és ez az, 
amire vágyunk.

Nem úgy helyeztettünk a földre, 
hogy egyedül kelljen járunk. A hata-
lom, erő és vigasz mily csodálatos for-
rása áll rendelkezésünkre! Ő, aki saját 
magunknál is jobban ismer minket; Ő, 
aki a teljes képet látja, és már a kezde-
tektől fogva ismeri a véget, biztosított 
bennünket arról, hogy amennyiben 

lenne összeszámolni, mennyi jócse-
lekedet származik e szervezettől, és 
mennyi élet részesült áldásban miatta.

A Segítőegylet nőtestvéreinek 
életkörülményei rendkívül eltérőek 
lehetnek. Vannak köztetek egyedül-
állók – akik lehet, hogy még iskolába 
járnak; lehet, hogy dolgoznak –, de 
egyedülállóként is teljes és bővelkedő 
életet élnek. Néhányan elfoglalt, gyer-
mekeket nevelő anyák vagytok. Van-
nak közöttetek, akik válás vagy halál 
miatt elvesztették a férjüket, és azzal 
küszködnek, hogy férj és apa nélkül 
neveljék fel a gyermekeiket. Néhányan 
közületek felneveltétek a gyermeke-
iteket, de rájöttetek, hogy folyamato-
san szükségük van a segítségetekre. 
Sokatoknak vannak idősödő szüleik, 
akiknek arra a szerető gondoskodásra 
van szükségük, melyet csak ti tudtok 
biztosítani a számukra.

Akárhol is vagyunk az életben, 
mindig vannak olyan időszakok, ami-
kor kihívásokkal küszködünk. Habár 
ezek mindenki számára mások, mind-
annyiunknak része van bennük.

A legtöbb ilyen kihívás egyszerűen 
azért létezik, mert ebben a halandó 
világban élünk, ahol mindenféle em-
ber található. Időnként kétségbeesve 

Thomas S. Monson elnök

Drága nőtestvéreim, a ma este 
érzett lelkület a ti erőtöket, elkö-
telezettségeteket és jóságotokat 

tükrözi. A Mestert idézve: „Ti vagytok 
a földnek savai… Ti vagytok a világ 
világossága.” 1

Miközben annak lehetőségén gon-
dolkodtam, hogy szólhatok hozzátok, 
eszembe jutott, hogy drága feleségem, 
Frances mennyire szerette a Segítőegy-
letet. Élete során számos segítőegyleti 
pozícióban szolgált. Amikor még 
mindketten csupán 31 évesek voltunk, 
elhívtak a Kanadai Misszió elnökének. 
Megbízatásom három éve alatt Frances 
elnökölt ama hatalmas terület összes 
Segítőegylete felett, mely az Ontario 
és Quebec tartományokra terjedt ki. 
A legközelebbi barátai zömére is e 
megbízás során tett szert, valamint a 
számos elhívásból adódóan, melyet 
később, a saját egyházközségünk 
Segítőegyletében töltött be. Mennyei 
Atyánk hithű leánya, szeretett társam 
és a legdrágább barátom volt. El sem 
tudom mondani, mennyire hiányzik.

Én is szeretem a Segítőegyletet. 
Bizonyságomat teszem nektek arról, 
hogy sugalmazás által lett megszer-
vezve, és hogy az Úr földi egyházának 
létfontosságú részét képezi. Lehetetlen 

Soha nem járunk 
egyedül
Egy nap, amikor majd visszatekintetek a nehéz időkre, 
észre fogjátok venni, hogy Ő mindig ott állt mellettetek.
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kérjük, Ő ott lesz számunkra, hogy 
segítsen nekünk. A következőt ígérték 
nekünk: „[H]iggyetek, és minden do-
log összefog a javatokért”.4

Miközben imáink a mennyek 
felé szállnak, ne feledjük a Szabadí-
tónk által tanított szavakat. Amikor a 
Gecsemáné és a kereszt kínzó gyöt-
relmeivel nézett szembe, Atyjához így 
imádkozott: „…ne az én akaratom, 
hanem a tiéd legyen.” 5 Bár időnként 
ez talán nehéz, nekünk is bíznunk kell 
abban, hogy Mennyei Atyánk tudja a 
legjobban, mikor és milyen formában 
biztosítsa számunkra a kért segítséget.

Nagy becsben tartom a költő szavait:

Hogy minként teszi, nem tudom,
Ez azonban biztos: Isten az imára 

bizton válaszol.
Tudom, hogy Ő erre a szavát adta,
Ezért tudom, hogy az imám mindig 

meghallgatja.
A válaszát is, tudom, egyszer 

megkapom,
Így csak imádkozom, majd feleletét 

csendben várom.
Amire vágyom, nem tudom,
Hogy úgy kapome, ahogy azt én 

gondolom,
Így imám csak Őrá bízom,
Kinek bölcsessége nagyobb, mint 

sajátom,
Tudván, hogy fohászom egyszer 

beteljesíti,
Vagy oly választ ad, mely életem 

áldottabbá teszi.6

Az ima természetesen nem csupán 
a nehéz időkre adatott. A szentírá-
sokban folyamatosan azt az utasítást 
kapjuk, hogy mindig imádkozzunk,7 
és hogy mindig legyen egy ima a 
szívünkben.8 Egy ismerősen csengő, 
kedves himnuszunk szavai megfogal-
maznak egy kérdést, melyet jól ten-
nénk, ha mindennap megkérdeznénk 
magunktól: „Mondtál-e imát?” 9

A szentírások az imával szoros 
szövetséget alkotva segítenek nekünk 
megbirkózni a gyakran nehéz világi 
dolgokkal. A négy alapművünkben 
található igaz szavak és sugalmazás 
drága kincsek számomra. Soha nem 
fáradok bele az olvasásukba. Lelkileg 
mindig felemel, amikor a szentírásokat 
kutatom. A szeretet és igazság e szent 
szavai mutatnak irányt az életemben 
és jelölik ki az örök tökéletesség felé 
vezető utat.

Miközben olvassuk és elmélkedünk 
a szentírásokon, megtapasztaljuk, 
ahogy a Lélek gyengéden suttog a mi 
lelkünkhöz. Válaszokra lelhetünk a 
kérdéseinkre. Megtudjuk, milyen áldá-
sok származnak abból, ha betartjuk Is-
ten parancsolatait. Szilárd bizonyságra 
teszünk szert Mennyei Atyánkról, 
Jézus Krisztusról, a mi Szabadítónkról, 
valamint az irántunk érzett szerete-
tükről. Amikor a szentírás-tanulmá-
nyozást az imáink is kiegészítik, teljes 
bizonyossággal tudhatjuk, hogy Jézus 
Krisztus evangéliuma igaz.

Gordon B. Hinckley elnök ezt 
mondta: „Az Úr mindannyiunkat meg-
áld, hogy lakmározhassunk az Ő szent 
szavain, és hogy azokból olyan erőre, 
békességre és tudásra tegyünk szert, 
»mely minden értelmet felül halad« 
(Filippibeliek 4:7).” 10

Ha nem feledjük az imát, és időt 
fordítunk a szentírások olvasására, az 
életünk végtelenül áldottabb lesz, a 
terheink pedig könnyebbé tétetnek.

Hadd osszak meg veletek egy 
történetet arról, hogy Mennyei Atyánk 
miként válaszolta meg egy bizonyos 
asszony imáit és könyörgéseit, és ho-
gyan biztosította számára azt a békét 
és megnyugvást, melyre oly kétségbe-
esetten vágyott.

Tiffany nehézségei tavaly kezdőd-
tek, amikor otthonában vendégül látott 
néhány embert hálaadáskor, majd pedig 
karácsonykor. A férje orvosi egyetemre 
járt, és éppen a második rezidensi évét 
töltötte. A tőle megkövetelt hosszú 
munkaórák miatt nem tudott annyit 
segíteni otthon, mint azt mindketten 
szerették volna, így a legtöbb teendő, 
melyet az ünnepi időszak alatt el kellett 
végezni, valamint a négy kisgyerme-
kükről való gondoskodás is Tiffanyra 
maradt. A fiatalasszonyon kezdett erőt 
venni mindez, majd azt is megtudta, 
hogy egy számára igen kedves barátját 
rákkal diagnosztizálták. A stressz és az 
aggódás súlyos teherként nehezedett rá, 
ami miatt kedvetlenné és depresszióssá 
vált. Problémájával orvoshoz is fordult, 
ám semmi sem változott. Étvágytalan 
lett, elkezdett fogyni, amit törékeny 
teste is megsínylett. A szentírásokban 
kutatott békesség után, és szabadulásért 
imádkozott az őt egyre inkább fele-
mésztő komorságból. Amikor úgy tűnt, 
hogy sem békesség, sem pedig segítség 
nem érkezik, azt kezdte érezni, hogy 
Isten elhagyta őt. Családja és barátai 
imádkoztak érte, és kétségbeesetten 
próbáltak segíteni rajta. Hogy segítse-
nek neki a testi egészségét megtartani, a 
kedvenc ételeit főzték neki, ő azonban 
csak néhány falatot evett ezekből.

Az egyik kifejezetten nehéz napon 
egy barátja újabb meddő kísérletet tett 
arra, hogy kedvenc ételeivel ked-
veskedjen neki. Miután semmi sem 
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működött, a barát ezt mondta: „Kell, 
hogy legyen valami, ami neked is 
jólesne.”

Tiffany elgondolkodott egy percre, 
majd ezt mondta: „Az egyetlen dolog, 
ami eszembe jut, az a házikenyér.”

Ez azonban nem volt akkor kéznél.
Másnap délután csengettek Tiffany-

nál. A férje éppen otthon volt, így ő 
nyitott ajtót. Amikor visszatért, egy 
vekni házilag sütött kenyeret tartott a 
kezében. Tiffany teljesen ledöbbent, 
amikor a férje elmondta neki, hogy 
egy Sherrie nevű asszony hozta a 
kenyeret, akit mindketten csak alig 
ismertek. Tiffany nővére, Nicole a 
coloradói Denverben él, a hölgy pedig 
az ő egyik barátja volt. Sherrie-t jó 
néhány hónappal azelőtt mutatták be 
Tiffanynak és a férjének, amikor Nicole 
a családjával hálaadáskor náluk ven-
dégeskedett. Sherrie, aki Omahában 
élt, akkor azért látogatott el Tiffanyék 
otthonába, hogy Nicole-lal találkozzon.

A finom kenyérrel kezében, Tiffany 
felhívta a nővérét, Nicole-t, hogy meg-
köszönje neki, hogy elküldte hozzá 
Sherrie-t, hogy ily jó dolgot tegyen 
vele. Ekkor tudta meg azonban, hogy 
nem Nicole szólt Sherrie-nek, sőt, nem 
is tudott a látogatásáról.

A történet akkor kezdett kibonta-
kozni, amikor Nicole megkérdezte 
barátnőjét, Sherrie-t, hogy milyen 
indíttatásból vitte át azt a vekni kenye-
ret. Amit akkor megtudtak, az Tiffany, 
Sherrie és jómagam számára is inspirá-
lóan hatott.

Azon a bizonyos reggelen, amikor a 
kenyeret átvitte, Sherrie késztetést érzett 
arra, hogy a tervezett egy kenyér helyett 
kettőt süssön. Elmondta, úgy érezte, 
hogy a második kenyeret magával kell 
vinnie aznap az autóban, azt azonban 
nem tudta, hogy miért. Aznap, miután 
egy barátjánál ebédelt, az egyéves kis-
lánya elkezdett sírni, így elindult, hogy 
hazavigye, hogy a kislány aludhasson 

egy kicsit. Sherrie azonban kissé elbi-
zonytalanodott, amikor az a teljesen 
egyértelmű érzése támadt, hogy a nála 
lévő kenyeret vigye el Nicole testvé-
rének, Tiffanynak, aki úgy 30 percnyi 
autóútra lakott tőle, a város másik felén, 
és akit alig ismert. Megpróbálta elhesse-
getni a gondolatot, és inkább a kislá-
nyát akarta hazavinni. Sőt még kicsit 
meg is mosolyogta annak gondolatát, 
hogy egy szinte teljesen ismeretlen 
illetőnek vigyen egy vekni kenyeret. A 
benyomás azonban, hogy ellátogasson 
Tiffany otthonába, olyan erős volt, hogy 
nem tudott neki ellenállni.

Amikor megérkezett, Tiffany férje 
nyitott neki ajtót. Sherrie emlékez-
tette őt, hogy Nicole barátnője, akivel 
hálaadáskor röviden találkoztak, majd 
átadta neki a kenyeret, és hazament.

Így történt tehát, hogy az Úr egy 

szinte teljesen ismeretlen embert kül-
dött át a városon, hogy ne csupán az 
áhított házi sütésű kenyeret, hanem a 
szeretet egy egyértelmű üzenetét adja 
át Tiffanynak. Nincs más magyarázat 
arra, ami vele történt. Sürgető szüksége 
volt arra, hogy érezze, nincs egyedül, 
és hogy Isten tudja, mi történik vele, 
és nem hagyta el őt. Azt a kenyeret – 
pont azt, amire vágyott – olyan valaki 
vitte el neki, akit alig ismert, aki nem 
tudta, mire van szüksége, ám meghal-
lotta a Lélek késztetését, majd pedig 
követte ezt a sugalmazást. Nyilvánvaló 
jellé vált ez Tiffany számára, hogy 
Mennyei Atyja tisztában van a szük-
ségleteivel, és olyannyira szereti, hogy 
segítséget is küldött neki. Válaszolt a 
megnyugvásért könyörgő fohászra.

Drága nőtestvéreim, Mennyei 
Atyátok szeret benneteket. Igen, 
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mindegyikőtöket! Ez a szeretet soha 
nem változik. Nem befolyásolja a meg-
jelenésetek, a vagyontárgyaitok, vagy 
hogy mennyi pénz van a bankszám-
látokon. Nem változtatja meg, hogy 
milyen tehetségekkel és képességek-
kel rendelkeztek. Egyszerűen csak ott 
van. Ott van, amikor szomorúak vagy 
boldogak, csüggedtek vagy reménytel-
jesek vagytok. Akár érzitek, akár nem, 
hogy megérdemlitek-e, Isten szeretete 
mindig rendelkezésetekre áll. Egysze-
rűen mindig ott van.

Amikor buzgó, őszinte ima és 
komoly, odaadó szentírás-tanulmá-
nyozás által hívjuk Mennyei Atyánkat, 
a bizonyságunk erősebbé válik és 
mélyebb gyökereket ver. Tudni fogjuk, 
hogy Isten szeret bennünket. Meg 
fogjuk érteni, hogy soha nem járunk 
egyedül. Megígérem nektek, hogy egy 
nap, amikor majd visszatekintetek a 
nehéz időkre, észre fogjátok venni, 
hogy Ő mindig ott állt mellettetek. 
Örökkévaló társam, Frances Beverly 
Johnson Monson eltávozása miatt 
tudom, hogy ez így van.

Áldásomat hagyom rátok. Hálámat 
fejezem ki minden jó dologért, amit 
tesztek, és a példamutató életetekért. 
Áldassatok meg minden jó ajándék-
kal! Ezért imádkozom Szabadítónk és 
Megváltónk, méghozzá az Úr Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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Linda S. Reeves Egy keresztelőjére készülő asszony három kilométert gyalogol a sárban, hogy eljusson az istentiszteletre 118

Ulisses Soares Moses Mahlangu és mások Dél-Afrikában az egyház épületén kívül ülnek le és hallgatják a gyűléseket az ablakon keresztül 9

Carole M. Stephens A hithű nőtestvérek Hondurasban papsági áldást kapnak az egyházi vezetőiktől 12
Egy 10 éves fiú megtartja azon szövetségét, hogy együtt gyászoljon másokkal, amikor megvigasztalja megözvegyült dédnagymamáját 115

Dieter F. Uchtdorf Egy férfi azt álmodja, hogy egy utolsó napi szent pár elmagyarázza neki, milyen lehetőségek vannak az egyházon belüli szolgálatra 21
Dieter F. Uchtdorf elesik síelés közben, és csak unokája segítségével tud felállni 55

Arnulfo Valenzuela Egy kevésbé tevékeny nőtestvér visszatér az egyházba, miután a látogatótanítóival való himnuszéneklés alatt érzi a Szentlelket 35

Terence M. Vinson Egy pápua új-guineai hithű egyháztag imája válaszra talál, amikor az eső váratlanul elered és eloltja a falu takarmányát veszélyeztető tüzet 104
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Az egyház tagjainak száma 
elérte a 15 milliót, jelentette 
be Thomas S. Monson elnök 

a 183. Félévi Általános Konferencia 
nyitóülésén, 2013. október 5-én. Arról 
is beszámolt, hogy mióta 2012 októbe-
rében csökkentették a misszionáriusi 
szolgálat megkezdéséhez szükséges 
alsó korhatárt, a teljes idejű misszioná-
riusok száma drámaian megnövekedett 
világszerte – 58 500-ról 80 333-ra nőtt.

„Az egyház továbbra is folyama-
tosan növekszik, egyre több ember 
életét változtatva meg évről évre 
– mondta Monson elnök. – Egyre 
jobban szétterjed az egész világon, mi-
közben misszionáriusaink felkutatják 
azokat, akik az igazságot keresik.”

A próféta arra buzdította az egy-
háztagokat és a misszionáriusokat, 
hogy erejüket egyesítve osszák meg 
az evangéliumot. „Itt az idő, hogy az 
egyháztagok és a misszionáriusok 
összefogjanak és együtt dolgozzanak 
az Úr szőlőskertjében azért, hogy 
lelkeket hozhassanak az Úrhoz” – 
mondta Monson elnök, aki immáron 
50 éve szolgál apostolként.

A szombat délutáni ülésen a Hetve-
nek Első Kvórumának három tagját – 
John B. Dickson, Paul E. Koelliker  
és F. Michael Watson eldereket 

– mentették fel és emelték nyugalma-
zott státuszra, valamint Kent D. Watson 
eldert, a Hetvenek Második Kvórumá-
nak tagját mentették fel tiszteletteljesen. 
A konferencián a következő személye-
ket támogatták területi hetvenesként: 
Julio A. Angulo, 45 éves, a kolumbiai 
Bogotából; Peter F. Evans, 54 éves, 
a Utah állambeli Salt Lake Cityből; 

MONSON ELNÖK 50 ÉVE  
SZOLGÁL APOSTOLKÉNT

A 2013. októberi félévi általá-
nos konferencián volt 50 éve 

annak, hogy Thomas S. Monson 
elnököt elhívták a Tizenkét  
Apostol Kvórumába. 36 évesen, 
1963. október 4-én támogatták 
apostolként. ◼

valamint Gennagyij N. Podvodov, 47 
éves, az ukrajnai Donyeckből. Bejelen-
tették továbbá, hogy César H. Hookert 
és Craig T. Wrightot felmentették a 
területi hetvenesi elhívásukból.

Milliók nézték vagy hallgatták a 
konferenciát világszerte televízión, 
interneten, rádión vagy műholdas köz-
vetítésen keresztül. Először a szombat 
esti papsági ülést sugározták a televí-
zióban, valamint élőben az interneten. 
Több mint 100 000 ember vett részt 
az öt ülésen a Salt Lake Cityben lévő 
Konferencia-központban október 5-én 
és 6-án. A konferencia számos médián 
keresztül volt elérhető 95 nyelven, 
továbbá 197 országba és területre 
közvetítették világszerte.

Monson elnök azzal a kéréssel zárta 
a konferenciát, hogy az egyház tagjai 
mutassanak fokozott kedvességet egy-
más iránt, és „folyvást végezz[ék] az Úr 
munkáját”. ◼

Thomas S. Monson a templom téri 
Tabernákulumban 1963-ban, nem 
sokkal azelőtt, hogy támogatták  
általános felhatalmazottként A 
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Az egyháztagság és a misszionáriusok 
számának növekedését jelentették  
be az általános konferencián



Az egyház hivatalos közösségi 
oldalakat hozott létre az Első 
Elnökség és a Tizenkét Apostol 

Kvóruma tagjainak részére a Face-
bookon és a Google Pluszon. Ezek az 
oldalak hivatalos közösségi jelenlétet 
biztosítanak a Fivéreknek, kiknek 
irányítása alatt az egyház tartja fenn az 
oldalakat.

A hivatalos Facebook és Google 
Plusz fiókok a facebook.com/lds és a 
plus.google.com oldalakon kereshe-
tők. Az egyház logója szolgál annak 
megkülönböztetésére, hogy egy 
közösségi oldal vagy profil valóban 
hivatalos-e, vagy sem.

Azok, akik követik ezeket az 
oldalakat, rendszeresen értesülnek 

az egyes Fivérek szolgálatáról. „Az 
egyház linkeket tesz majd közzé be-
szédekhez, cikkekhez, videókhoz és 
egyéb lényeges tartalmakhoz a Fivérek 
nevében” – mondta Dale Jones, az 
egyház szóvivője.

Ezek az oldalak lehetővé teszik, 
hogy az emberek könnyebben hozzá-
férjenek az élő próféták szavaihoz, va-
lamint az oldalak „lájkolásán” keresztül 
e tartalmak felkerülnek az illető Face-
book hírcsatornájára, ahol mások által 
is megtekinthetők és megoszthatók.

A hivatalos oldalak létrehozása 
segít az egyháztagoknak tudni, mely 
oldalakat tartja fenn az egyház, és 
védelmet nyújt a hamis oldalakkal 
szemben. ◼

Közösségi oldalakat hoztak létre 
egyházi vezetők részére
Írta: Eric Murdock
LDS.org hírek és események
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Templomi hírek
Megtörtént Connecticut állam első 
templomának talajfeltörése

Megkezdődtek az építési mun-
kálatok Connecticut állam első 
utolsó napi szent templomán az 
Egyesült Államokban. A talajfeltö-
rési ünnepségre augusztus 17-én, 
szombaton Hartfordban került sor 
Thomas S. Monson elnök veze-
tésével. A Connecticuti Hartford 
templom lesz a második templom 
Új-Angliában (a másik a Massachu-
setts állambeli Bostonban talál-
ható), és egyike a 170 működő, 
építés alatt álló vagy tervezési stá-
diumban lévő UNSZ templomnak.

Második templom Colorado államban
Augusztus 24-én, szombaton 

Ronald A. Rasband elder, a Hetve-
nek Elnökségének tagja, vezette le 
a Coloradói Fort Collins templom, 
Colorado állam második templo-
mának talajfeltörési ünnepségét. 
A másik templom Denverben, Fort 
Collinstól körülbelül 95 kilomé-
terre délre található. ◼
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Egy építész fiaként Randall L. Ridd korán megtanulta, 
milyen fontos jól végezni a munkát. A fiatal Randall 
számos alkalommal fejezte be úgy a feladatát, hogy 

édesapja, Leon Ridd kijelentette: „Még nem vagy kész!”
Ez a precizitás mély nyomot hagyott a férfiban, aki 

most már a Fiatal Férfiak Általános Elnökségének második 
tanácsosaként szolgál. A mai napig előfordul, hogy hallja 
édesapja határozott, ám szeretetteljes szavait, miközben 
hivatásbeli, családi és egyházi feladatait végzi: „Még nem 
vagy kész! Csináld meg jól!”

Ridd testvér elmondta, hogy családi munkamoráljuk 
áldást jelentett az életében, ahogyan azok a tanítók és 
papsági vezetők is, akiknek néha noszogatniuk kellett őt az 
evangéliumi ösvényen való haladás során. Míg számos gim-
náziumi osztálytársa fogadta el missziós elhívását 19 évesen, 
Randall úgy döntött, főiskolára jelentkezik és beáll a ka-
tonaságba. Később röntgen technikusként vállalt munkát, 
miközben folytatta tanulmányait a Utah Egyetemen. Néhány 
bölcs ember elég bátor volt ahhoz, hogy megmondja neki: 
a missziós mezőn a helye. Követte az útmutatásukat, és 
beadta jelentkezését a szolgálatra. Nem sokkal később már 
a Mexikó Északi Misszióban prédikálta az evangéliumot. 
„El sem tudom képzelni, milyen lenne az életem, ha nem 
szolgáltam volna missziót” – mondja.

Miután hazatért, folytatta a tanulmányait, majd 1975-ben 
feleségül vette Tamina Roarkot a Salt Lake templomban. A 
Ridd házaspár négy gyermeket nevelt, miközben Ridd test-
vér tovább építette karrierjét az ingatlankereskedelemben 
és egyéb üzleti vállalkozásokban.

Továbbra is nagyon szereti a misszionáriusi munkát. 
2005 és 2008 között az Ecuadori Guayaquil Északi Misszió 
felett elnökölt, amikor is újra tanúja lehetett, mekkora vál-
tozást hoz egy fiatal férfi vagy egy fiatal nő életébe a teljes 
idejű misszió.

Ridd testvér a Fiatal Férfiak Általános Testületének 
tagjaként szolgált, amikor 2013 májusában elhívták a Fiatal 
Férfiak Általános Elnökségébe. ◼

Tanítások napjainkra
2013 októberétől 2014 márciusáig a melkisé-

deki papság és a Segítőegylet negyedik 
vasárnapi leckéire a 2013. évi októberi általános 
konferenciai beszédekből kell felkészülni. 2014. 
áprilisban szabadon választható, hogy a 2013. októ-
beri vagy a 2014. áprilisi beszédekből készülnek fel 
ezekre a leckékre. A cövek- és a kerületi elnökök vá-
lasztják ki, mely beszédek kerüljenek felhasználásra 
a területükön, illetve ezzel a feladattal megbízhat-
ják a püspököket és a gyülekezeti elnököket is.

További információért lásd a 2013. májusi Liahóna  
Tanítások napjainkra című rovatát. ◼

Dallin H. Oaks és M. Russell Ballard elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, a 2013. szeptemberi láto-
gatásuk során megszervezték a második cöve-

ket Rómában, Olaszországban, valamint a harmadik 
cöveket Párizsban, Franciaországban, mely látogatás 
során gyűléseket tartottak még az angliai Leedsben és 
Manchesterben, valamint Madridban, Spanyolországban. 
Egy templom már építés alatt áll Rómában, egy másikat 
pedig hamarosan elkezdenek építeni Párizsban.

„Az egyház életerős, jól működik és hihetetlen ütem-
ben fejlődik Európában” – mondta Oaks elder. Ballard 
elder azt mondta az európai egyháztagoknak, hogy az 
egyháznak „fel kell ismernie, hogy az Úr meggyorsította 
a szabadítás munkáját, és ebben mindannyiunknak részt 
kell vennünk”. ◼

Új cövekek Rómában  
és Párizsban

Randall L. Ridd
Új második tanácsos a 
Fiatal Férfiak Általános 
Elnökségében



Egy békés szív. Készítette: Michael T. Malm

„És a Lélek világosságot ad minden embernek, aki a világra jön; és a Lélek minden olyan  

embert megvilágosít, szerte a világon, aki hallgat a Lélek hangjára” (T&Sz 84:46).
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„Törekedjünk mindenkor arra, hogy közel maradjunk  
Mennyei Atyánkhoz – mondta Thomas S. Monson elnök az 

egyház 183. Félévi Általános Konferenciájának vasárnap délelőtti 
ülésén. – Ehhez imádkoznunk kell Hozzá és hallgatnunk kell 
Rá mindennap. Valóban szükségünk van Őrá minden órában, 

legyenek azok akár napsütötte, akár esőáztatta órák. Szolgáljon 
életünk jelszavául ezen ígérete: »el nem hagylak téged,  

sem el nem maradok tőled«”.
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