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Öröm és hála a feltámadt 
Szabadítóért, 16

A próféta követésének öt módja, 22
A papság áldásai mindenki számára 

elérhetők, 46, 50, 53, 54, 60



„Hát elfeledkezhe-
tik-é az anya 
gyermekéről, 
hogy ne könyö-
rüljön méhe fián? 
És ha elfeledkez-
nének is ezek: én 
te rólad el nem 
feledkezem.
Ímé, az én  
markaimba  
metszettelek  
fel téged”.

Ésaiás 49:15–16
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32 Válaszokat találni a szabadítás 
tervében
Írta: LaRene Porter Gaunt
A szabadítás terve segíthet megvá-
laszolnunk az élet néhány alapvető 
kérdését.

ROVATOK
8 Ószövetségi próféták: Mózes

10 A mi otthonunk – a mi  
családunk: Hét nap húsvétig

36 Utolsó napi szentek történetei

80 Míg újra találkozunk: A jövőbe 
vetett remény
Írta: Stan Pugsley

Liahóna, 2014. április

ÜZENETEK
4 Első elnökségi üzenet:  

Az erősen rögzített horgony
Írta: Dieter F. Uchtdorf elnök

7 Látogatótanítói üzenet:  
Jézus Krisztus isteni küldetése: 
Szabadító és Megváltó

KIEMELT CIKKEK
12 Mi vagyunk az Úr kezei

Írta: Neil K. Newell
Brazíliai, ecuadori, Fülöp- 
szigeteki és oroszországi szen-
tek példái a szükséget látók 
szolgálatára.

16 Különleges tanúk tesznek 
bizonyságot az élő Krisztusról
Az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjai tesz-
nek bizonyságot a Szabadítóról.

22 Kövesd a prófétát!
Írta: William R. Walker elder
Sajátítsuk el ezt az öt leckét  
Thomas S. Monson elnök  
személyes példája nyomán.

26 Pionírok minden országban:  
A Fülöp-szigetek: Lelki erő  
a tenger szigetein
A természeti katasztrófák és a 
gazdasági nehézségek dacára a 
Fülöp-szigeteki szentek csodálatos 
növekedés tanúi.

BORÍTÓ
Címoldal: Garden Tomb. Készítette: J. Kirk Richards. 
Másolatok készítése tilos. Belső borító: Fényképes 
illusztráció: John Luke
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40 Ha szemetek egyedül az  
én dicsőségemre tekint
Írta: Katherine Nelson  
és Heidi McConkie
A megfelelő ruhánál többre van 
szükség a visszafogottsághoz.

44 Bemutatkoznak a fiatal  
felnőttek: Megtérés és  
áldozat Finnországban
Írta: Melissa Zenteno

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

46 Férfiak és nők  
az Úr munkájában
Írta: M. Russell Ballard elder
A férfiaknak és a nőknek meg kell 
érteniük ezeket az igazságokat ar-
ról a szerepről, melyet a nők Isten 
királyságában betöltenek.

50 Felkészülten szolgálni,  
szolgálva felkészülni
Írta: David L. Beck
Ároni papsági szolgálatotok 
irányadó lesz az egész hátralevő 
életetekre. Elmondjuk, miképpen.

53 Hatalom minden ember  
megáldására
Egyházi vezetők tesznek bizonysá-
got a papságból fakadó áldásokról.

54 Hazavinni a papság áldásait
Írta: Bonnie L. Oscarson
Nemedtől és családi helyzeted-
től függetlenül támaszkodhatsz 
a papság hatalmára családod 
megáldásában.

56 Az érdemességből fakadó  
önbizalom
Írta: Jeffrey R. Holland elder
Amikor felkérnek, hogy használd 
a papságod, van elég önbizalmad 
hozzá, hogy megtedd?

60 A kapu és az ösvény
Így segíthet a papság visszatérni 
Mennyei Atyánkhoz.

62 Kérdések és válaszok
Mit tegyek, amikor olyan téma 
merül fel az iskolában, amelyik 
ellenkezik az egyház tanításával, 
mint például az abortusz?

64 Igaz vagy hamis?
Írta: David A. Edwards
Töltsd ki a tesztet, és tudj meg töb-
bet arról, hogyan hazudik nekünk 
Sátán.

F I A T A L O K N A K

67 „Nagypapa, ez így  
nagyon könnyű!”
Írta: Enrique R. Falabella elder
Raquel úgy gondolta, hogy még 
nem elég nagy a Mormon könyve 
elolvasásához.

68 Porter ígérete
Írta: Carole M. Stephens
Porter megtartotta a szövetségeit – 
és nem is tudott róla!

70 Hazahozni az Elemit: A család  
központi helyet foglal el 
Mennyei Atyánk tervében
Írta: Jan Taylor

72 Ragyogó ötlet

73 Elmozdítani a követ
Írta: Terence M. Vinson elder
Az Úr segíteni akar a gondjaink 
megoldásában – még ha azok 
aprók is.

74 Barátok világszerte: Dria  
vagyok a Fülöp-szigetekről

76 Kisgyermekeknek

81 Prófétai arckép:  
Howard W. Hunter

G Y E R M E K E K N E K

Lássuk, meg-
találod-e az 

ebben a szám-
ban elrejtett 

Liahónát! Tipp: 
Melyek a  

kislány ked-
venc dolgai?
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Ötletek a családi esthez

A SAJÁT NYELVEDEN
A Liahóna és egyéb egyházi anyagok számos nyelven elérhetők  
a languages.lds.org címen.

TÉMAKÖRÖK EBBEN A SZÁMBAN
A számok a cikk első oldalára utalnak.

áhítat 76
általános konferencia 4
bizonyság 62
család 46, 50, 54, 70
egyéni érték 7, 12
egyháztörténet 26
engesztelés 7, 10, 16, 

32, 76
gyász 37, 39
Hunter, Howard W. 81
húsvét 10, 16

ítélőképesség 64
Jézus Krisztus 4, 7, 10, 

16, 76
jólét 12, 36
megtérés 26, 44
misszionáriusi munka 

26, 62
Monson, Thomas S. 22
Mormon könyve 67
nők 46
nyelv 40

Ószövetség 8
papság 46, 50, 53, 54, 

56, 60
példa 22
próféták 8, 22
remény 80
szabadítás terve 32, 37, 

39, 70
szolgálat 12, 36, 38, 50
szövetségek 68
templomok 26, 44
visszafogottság 40

Hét nap húsvétig a 10. oldalon, és 
Különleges tanúk tesznek bizonyságot 
az élő Krisztusról a 16. oldalon: Érdemes 
lehet a húsvétot megelőző héten napi áhí-
tatot tartanotok a családotokkal a cikkek 
anyagának felhasználásával. A húsvét előtti 
vasárnapon olvassátok el az Első Elnökség 
tagjainak bizonyságait a 17. oldalon, és 
kövessétek a Hét nap húsvétig utasítá-
sait. Ezután mindennap olvassátok el két 
apostol bizonyságát, és osszatok meg egy 
üzenetet a családotokkal azon szentírások, 
énekek és tevékenységek felhasználásával, 
amelyeket a Hét nap húsvétig felsorol. 
Húsvétvasárnap megnézhetitek a Feltá-
madott! című bibliai kisfilmet, amely az 
lds.org/bible-videos oldalon található (több 
nyelven is elérhető).

„Nagypapa, ez így nagyon könnyű!”, 
67. oldal: A cikk elolvasása után neked 
is érdemes lehet elővenned a stoppert! 
Fontoljátok meg, hogy a családotok 
közösen elolvas egy oldalt a Mormon 
könyvéből, miközben méritek az eltelt időt. 
Az eredményre támaszkodva becsüljétek 
meg, mennyi ideig tartana a családotoknak 
elolvasni a Mormon könyve egészét. Akár 
kitűzhetitek azt a célt is, hogy közösen 
elolvassátok a Mormon könyvét. Ha készí-
tetek egy beosztást – például kitűztök egy 
napi időpontot az olvasásra –, az segíthet 
elérnetek a célotokat.
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Nemrégiben alkalmam adódott egy nagy hajón 
utazni Alaszka csodálatos partjai mentén. Amikor 
a kapitány nekilátott, hogy felkészítse a hajót egy 

eldugott, érintetlen öbölben töltendő éjszakára, gondosan 
felmérte a helyszínt és a körülményeket, úgymint az ára-
pály váltakozását, a vízmélységet és a lehetséges veszélyek 
távolságát. Az eredménnyel elégedetten leeresztette a 
horgonyt, hogy a hajó biztonságosan, erősen legyen rög-
zítve, alkalmat adva az utasoknak, hogy megcsodálják Isten 
alkotásainak lenyűgöző szépségét.

Amint a partvonalat figyeltem, lassan rájöttem, hogy a 
hajó – a rejtett áramlatok hatására és a legenyhébb szellőre is 
– szinte észrevehetetlenül sodródott. Mindazonáltal a hajó szi-
lárdan és kitartóan egy meghatározott körön belül mozgott, 
amelyet a horgonylánc és a horgony ereje jelölt ki számára.

A kapitány nem őrizgette a horgonyt a hajón, hogy majd 
csak egy közeledő vihar esetén eressze le. Nem. Megelőző 
intézkedésként horgonyozta le a járművet, és megóvta at-
tól, hogy veszélyes vizekre tévedjen vagy lassan sodródjon, 
miközben az utasok és a személyzet biztonságban hiszik 
magukat.

Miközben a látottakon gondolkodtam, az jutott eszembe, 
hogy ha ez nem kiváló lehetőség egy példabeszédre, akkor 
én soha nem voltam pilóta.

Miért van szükségünk horgonyra?
A horgony rendeltetése, hogy a hajót épségben és 

biztonságban tartsa egy kívánt helyen, vagy segítsen 
megfékezni azt rossz idő esetén. Ezen életbevágó célok 
megvalósításához azonban nem elég a horgony puszta 
megléte. A horgonynak erősnek és megbízhatónak kell 

lennie, és helyesen kell azt használni a megfelelő időben 
és helyen.

Az egyéneknek és a családoknak is szükségük van 
horgonyra.

A csapások nagy viharként érkezhetnek, hogy eltérítse-
nek minket az útirányunktól, és azzal fenyegetnek, hogy 
zátonyra sodornak. Néha azonban akkor is veszélyben va-
gyunk, amikor minden biztonságosnak tűnik: a szellő lágy, 
a víz sima. Valójában akkor lehetünk a legnagyobb veszély-
ben, amikor sodródunk, és a mozgás oly csekély mértékű, 
hogy alig vesszük észre.

Horgonyunk az evangélium
A horgony legyen szilárd, erős és jól karbantartott, hogy 

szükség esetén használható legyen. Legyen továbbá olyan 
alaphoz rögzítve, amely képes elbírni az egymásnak fe-
szülő erők nyomását.

Jézus Krisztus evangéliuma természetesen egy ilyen hor-
gony. A világegyetem Teremtője készítette egy szent célból, 
és úgy lett megtervezve, hogy biztonságot és iránymutatást 
nyújtson az Ő gyermekeinek.

Hiszen mi az evangélium, ha nem Isten azon terve,  
hogy megváltsa gyermekeit, és visszavezesse őket  
saját színe elé?

Tudva, hogy minden dolog természetéhez hozzátartozik a 
sodródás, erősen kell rögzítenünk a horgonyunkat az evan-
géliumi igazság sziklatalapzatába. Nem szabad könnyelműen 
a kevélység homokjába eresztenünk, vagy engednünk, hogy 
éppen csak a meggyőződéseink felületét karcolja.

Ebben a hónapban lehetőségünk van meghallgatni 
Isten szolgáit az egyház általános konferenciáján. Szavaik, 

Írta: Dieter F.  
Uchtdorf elnök
második tanácsos az  
Első Elnökségben

AZ ERŐSEN RÖGZÍTETT  

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T

horgony
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Fontold meg, hogy megbeszélitek a horgony fontosságát, Lehinek és 
családjának a megígért földre történt áthajózását véve alapul (lásd 

1 Nefi 18). Kiemelheted az 1 Nefi 18:11–15-öt, mint egy olyan időszakot, 
amikor Nefi meg volt kötözve, a Liahóna megszűnt működni, és a hajót 
vad viharok hajtották. Milyen következményekkel szembesülünk, amikor 
nem horgonyzunk le szilárdan az evangéliumban? Kiemelheted az 1 Nefi 
18:21–22-t is, és megbeszélhetitek, miként lelhetünk biztonságra, ha a 
Szabadító felé fordulunk.

kiegészülve a szentírásokkal és a 
Lélek késztetéseivel, az örök érté-
kek és tantételek biztos és szilárd 
sziklatalapzatát alkotják, amelyhez 
odarögzíthetjük horgonyunkat, hogy 
megmaradjunk állhatatosságban és 
biztonságban az élet küzdelmei és 
megpróbáltatásai közepette.

Hélamán, az ősi próféta azt tanította, 
hogy „Megváltónk sziklájára, aki Krisz-
tus, Isten Fia, arra kell építenetek az ala-
potokat; hogy amikor az ördög elküldi 
erős szeleit, igen, nyilait a forgószélben, 
igen, amikor minden jégesője és ha-
talmas zivatara benneteket ver majd, 
akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy 
lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen 
jaj szakadékába, mert a szikla, melyre 
építettetek – mely biztos alap – olyan 
alap, melyről nem bukhat le az ember, 
ha arra épít” (Hélamán 5:12).

Az erősen rögzített  
horgony értéke

Az élet próbára teszi horgonyunkat 
és arra csábít, hogy sodródjunk. Mind-
azonáltal, ha horgonyunk megfelelően 
lett beakasztva Megváltónk sziklájába, 
akkor ki fog tartani, függetlenül a szél 
hevességétől, az árapály erejétől, vagy 
a hullámok nagyságától.

Természetesen a hajót nem azért 
építik, hogy egy helyben álljon, hanem 
hogy felhúzza a horgonyt, és beutazza 
az élet tengerét. De ez már egy másik 
példabeszéd lesz.

Ezúttal megnyugvást jelent szá-
momra a tudat, hogy az evangélium 
horgonya és Megváltónk sziklája 
szilárdan és biztosan fog megtartani 
bennünket.

Az ilyen horgony megóv minket at-
tól, hogy veszélybe és balszerencsébe 
sodródjunk. Megnyitja előttünk azt a 
dicsőséges lehetőséget, hogy élvezzük 
az élet állandóan változó és fenséges 
tájainak páratlan szépségeit.

Az élet gyönyörű és megélésre érde-
mes. Szelek, viharok és uralkodó áram-
latok csábíthatnak minket arra, hogy 
látható vagy láthatatlan veszélyek felé 
sodródjunk, ám az evangélium üzenete 
és isteni hatalma azon az útvonalon 
tartanak bennünket, amely visszavezet 
Mennyei Atyánk biztonságos kikötőjébe.

Éppen ezért ne csak hallgassuk az 
áprilisi általános konferencia beszédeit, 
hanem alkalmazzuk is az üzeneteiket, 
hogy erősen rögzített horgonyként szol-
gáljanak a mindennapi életünkben.

Isten áldjon meg és vezessen minket 
ebben a jelentős és alapvető fontosságú 
törekvésben! ◼
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A konferencia és én
Írta: Sarah Deeks

Rögzítsd a horgonyodat!

Mik rögzítik a horgonyodat az evangéliumhoz? Rajzolj egy vonalat a fiú kezében tartott 
kötéltől azokhoz a dolgokhoz, amelyek Uchtdorf elnök szavai szerint biztonságos helyet 

jelentenek a lehorgonyzásra.

GYERMEKEKNEK

vagy himnuszt. Szeretem tanulmá-
nyozni a Liahóna konferenciai számát 
is. A saját példányomban aláhúzok dol-
gokat, és jegyzetelek a margóra. Sokat 
forgatom a lapot, mire elérkezik a kö-
vetkező konferencia. Néha a családom 
közösen tanulmányozza az üzeneteket 
egy családi esten.

Dolgozni kell azon, hogy megőrizzük 
azt a lelkiséget, melyet a konferencia 
alatt éreztünk, és hogy továbbra is ta-
nuljunk az üzenetekből – de számomra 
nagy áldást jelentett, hogy megtettem. 
Amikor szükségem volt rá, nagyon sok 
erőt és útmutatást nyertem az általános 
konferencia üzeneteinek tanulmá-
nyozása révén, és tudom, hogy ezek 
sugalmazott üzenetek.
A szerző Kanadában, Torontóban él.

Régebben úgy gondoltam, hogy a 
konferencia-hétvégék hosszúak és 

unalmasak, de az évek múltával megsze-
rettem, és már várom őket. Az általános 
konferencia hétvégéje lelki feltöltődést 
nyújthat, ám könnyű engedni elhal-
ványulni ezeket az érzéseket, amikor 
hétfőn az élet visszazökken a rendes 
kerékvágásba. Az alábbi ötletek közül 
néhány segített abban, hogy később is a 
legtöbbet hozzam ki a konferenciából.

Amikor a konferenciára készülök, 
kérdéseket írok fel, majd a konferencia 
során feljegyzem az azokra kapott vála-
szokat. Később letöltöm az elhangzott 
felszólalásokat és zenéket az LDS.org 
oldalról az MP3-lejátszómra, hogy a 
mindennapi tevékenységek során is 
meghallgathassak egy-egy beszédet 

FIATALOKNAK
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Jézus Krisztus  
isteni küldetése: 
Szabadító és 
Megváltó
Ez az üzenet annak a látogatótanítóiüzenet- 
sorozatnak a része, amely a Szabadító küldetésé-
nek különböző aspektusait mutatja be.

„Jézus Krisztus egyik legjelentősebb 
megnevezése az, hogy Ő a Meg-

váltó – mondta D. Todd Christofferson 
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából. 
– [A] megváltás szó valamilyen köte-
lezettség vagy tartozás kiegyenlítését 
jelenti. De azt is jelentheti, hogy vált-
ságdíj fizetésével kiszabadítunk valakit. 
[…] A szó ezen jelentései más-más 
oldalról világítják meg a megváltást, 
amelyet Jézus Krisztus az Ő engesz-
telése által hajtott végre, és amelyhez 
a szótári meghatározás szerint hozzá 
tartozik »a bűntől és annak bünteté-
seitől való, mintegy a bűnösért hozott 
áldozat általi megszabadítás«” 1.

Linda K. Burton, a Segítőegylet 
általános elnöke ezt a kijelentést tette: 
„Mennyei [Atyánk elküldte] az Ő Egy-
szülött és tökéletes Fiát, hogy szen-
vedjen a bűneinkért, a bánatainkért és 
mindazért, ami igazságtalannak tűnhet 
az életünkben.

[…] Egy asszony, aki éveken át tartó 
megpróbáltatásokon és szomorúságon 
volt túl, könnyes szemmel ezt mondta: 

»Rá kellett jönnöm, hogy olyan va-
gyok, mint egy 20 dolláros bankjegy. 
Összegyűrt, megtépázott, piszkos, 
meggyötört és hegekkel teli. […] [De] 
attól még mindig teljes egészében 20 
dollárt érek.« Ez a nő tudja, hogy ő… 
elég értékes volt ahhoz [Istennek], 
hogy elküldje az Ő Fiát, aki személye-
sen érte engesztelést végzett. Az egy-
házban minden nőtestvérnek tudnia 
kell azt, amit ez a nőtestvér tud” 2.

A szentírásokból
2 Nefi 2:6; Hélamán 5:11–12;  
Mózes 1:39

JEGYZETEK
 1. D. Todd Christofferson: Megváltás. Liahóna, 

2013. máj. 109.
 2. Linda K. Burton: Szívünkbe véstük-e a 

Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hitet? 
Liahóna, 2012. nov. 114.

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, mit kell megosz-
tanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és küldetésének megértése az Őbelé vetett hited 
gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd azokat, akik felett látogatótanítóként 
őrködsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org oldalra.

Történelmünkből
Az Újszövetség beszámol 

olyan nőkről, akik hitet gyakorol-
tak Jézus Krisztusban, megismer-
ték és megfogadták a tanításait 
életükben, valamint bizonyságot 
tettek az általa végzett szolgálat-
ról, a csodáiról és fenségéről.

Jézus ezt mondta az asszony-
nak a kútnál:

„Valaki pedig abból a vízből 
iszik, a melyet én adok néki, soha 
örökké meg nem szomjúhozik; 
hanem az a víz, a melyet én adok 
néki, örök életre buzgó víznek 
kútfeje lesz ő benne.

Monda néki az asszony: Uram, 
add nékem azt a vizet, hogy meg 
ne szomjúhozzam…

Tudom, hogy Messiás jő (a ki 
Krisztusnak mondatik); mikor az 
eljő, megjelent nékünk mindent.

Monda néki Jézus: Én vagyok 
az, a ki veled beszélek. […]

Ott hagyá azért az asszony a 
vedrét” és bizonyságot tett Őróla 
a városban. (Lásd János 4:6–30.)

Hit, család, 
segítségnyújtás
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Mit tehetek?

2. Hogyan részesülhetünk az éle-
tünkben a Szabadító engesztelő 
áldozatának áldásaiból?

L Á T O G A T Ó T A N Í T Ó I  Ü Z E N E T

1. Hogyan mutathatjuk ki  
hálánkat Jézus Krisztusnak, a 
Szabadítónak és Megváltónak?
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Egyiptomban születtem, egy olyan 
korban, amikor népem – az izrae-

lita nép – rabságban volt. Az izraelita 
rabszolgák növekvő létszámától tartva 
a fáraó megparancsolta, hogy öljenek 
meg minden újszülött izraelita fiút. 
Hogy megvédjen, édesanyám három 
hónapra elrejtett a születésem után, 
majd egy kosárba rakott a Nílus ná-
dasai közt. A fáraó lánya megtalált és 
saját fiaként nevelt fel.2

Amikor felnőttem, elhagytam 
Egyiptomot és Midián földjén lak-
tam. Ott megkedvelt engem Jethró, 
aki pásztor volt és pap, és feleségül 
vettem a lányát, Czipporát. Jethrótól 
megkaptam a melkisédeki papságot.3

Egy nap, amikor Jethró nyáját 
őriztem, az Úr megjelent nekem egy 
égő bokorban, és felszólított, hogy 
szabadítsam ki Izráel gyermekeit a 
rabszolgaságból.4

Visszatértem Egyiptomba és meg-
mondtam a fáraónak, hogy engedje 
szabadon az Úr népét, de ő ehelyett 
növelte a terheiket. Az Úr egy sor 
csapást küldött az egyiptomiakra, de 
a fáraó megkeményítette a szívét, és 
továbbra is megtagadta az izraeliták 
elengedését. Az utolsó csapás egy 
pusztító angyal volt, aki megölte min-
den egyiptomi család elsőszülött fiát. 
Az izraeliták védve voltak a pusztító 
angyaltól azáltal, hogy egy ép bárány 

vérét kenték az ajtókereteikre, és a 
házaikban maradtak. Az Úr rajtam 
keresztül vezette be a pászka (húsvét) 
ünnepét, hogy e szertartás által segít-
sen az izraelitáknak minden évben 
felidézni ezt a csodát.5

Ez az utolsó csapás arra indította 
a fáraót, hogy engedjen az izraeli-
táknak, és bocsássa el 
őket. De a fáraó később 
megkeményítette a szí-
vét, és a távozó izraeliták 
után küldte a seregeit. 
Az Úr megáldott engem 
azzal a hatalommal, 
hogy ketté-
válasszam 

MÓZES

Ó S Z Ö V E T S É G I  P R Ó F É T Á K

a Vörös-tengert, így mi a szárazon 
menekülhettünk, míg a fáraó seregét 
elmosta a tenger.6

Az Úr ezek után a vadonban ve-
zetett bennünket, nappal felhőben 
járva előttünk, éjszaka pedig 

„Oly nagy volt Mózes, hogy még Krisztus is őhozzá – Izráel sokaságának eme ősi vezetőjéhez – hasonlatos 
prófétának íratik.” 1 – Bruce R. McConkie elder (1915–1985), a Tizenkét Apostol Kvórumából

MOSES IN THE BULRUSHES [MÓZES A KÁKA KÖZÖTT]. © PROVIDENCE 
COLLECTION; MOSES PARTING THE RED SEA [MÓZES KETTÉVÁLASZTJA 
A VÖRÖS-TENGERT]. KÉSZÍTETTE: ROBERT T. BARRETT; MOSES AND THE 
TABLETS [MÓZES ÉS A TÁBLÁK]. KÉSZÍTETTE: JERRY HARSTON; MOSES 
CALLS AARON TO THE MINISTRY [MÓZES ELHÍVJA ÁRONT A SZOLGÁLATRA]. 
KÉSZÍTETTE: HARRY ANDERSON; MOSES AND THE BRASS SERPENT [MÓZES 
ÉS A RÉZKÍGYÓ]. KÉSZÍTETTE: JUDITH A. MEHR



 2 0 1 4 .  á p r i l i s  9

ADATLAP: MÓZES

Mózes írásai: a Nagyértékű gyöngyben lévő Mózes könyvén 
kívül, Mózes a Biblia első öt könyvének is a szerzője.

Halandóság előtti szerepe: kiválasztatott, hogy elnököljön 
egy adományozási korszak felett (lásd Ábrahám 3:22–23)

Halandó szerepei: kivezette az izraelitákat  
Egyiptomból; megkapta a törvényt a Sínai-hegyen 

(lásd 2 Mózes 12; 20)
Halandóság utáni szerepei: megjelent a 

Színeváltozás hegyén és átadta a papság kulcsait 
Péternek, Jakabnak és Jánosnak (lásd Kalauz a 

szentírásokhoz: színeváltozás, scriptures.lds.org); 
megjelent az Ohiói Kirtland templomban 1836. április 
3-án, visszaállítva Izráel összegyűjtésének kulcsait Joseph 

Smithnek (lásd T&Sz 110:11)

tűzoszlopban. Vízzel, mannával és 
fürjekkel táplált bennünket.7

Felmentem a Sínai-hegyre, ahol  
40 napig voltam, és megkaptam az 
Úrtól a tízparancsolatot. Mire vissza-
tértem a hegyről, az izraeliták elfor-
dultak Istentől, és aranyból egy borjút 
öntöttek, hogy annak hódoljanak. 
Már nem voltak érdemesek arra, hogy 
megkapják az Úr által nekem adott 
törvényt, ezért összetörtem az azokat 
tartalmazó kőtáblákat. Visszatértem  
a hegyre, ahol az Úr egy kisebb tör-
vényt adott nekem, amelyet rólam 

Mózes törvényének neveznek.8

A vadon-
ban az Úr 

kinyilatkoztatta nekem egy tabernáku-
lum, vagyis egy hordozható templom 
megépítéséhez szükséges terveket. Az 
utazásaink során magunkkal vittük ezt 
a tabernákulumot, hogy hódolhassunk 
benne. A tabernákulumban az embe-
rek szertartásokban részesültek, én pe-
dig az Úrral beszéltem „színről színre, a 
mint szokott ember szólani barátjával” 9. 
Az Úr azt is megmutatta nekem, mi-
képpen készítsem el a szövetség ládáját 
– azt a szent ereklyét, amely a taber-
nákulum legszentebb helyén, vagyis a 
szentek szentjében helyezkedett el.10

Amikor az Úr „tüzes kígyókat” kül-
dött, hogy megfenyítse az izraelitákat, 
én azt a parancsolatot kaptam, hogy 
készítsek egy kígyót rézből, és emeljem 
azt magasra egy póznán, hogy minda-
zok, akiket megmartak a kígyók, ráte-
kinthessenek és meggyógyulhassanak. 

De a kevélységük és a feladat egysze-
rűsége miatt sokan nem néztek fel, és 
ezért elpusztultak.11

Az Úr 40 éven át vezette a ván-
dorló izraelitákat a vadonban, mielőtt 
megengedte nekik, hogy belépjenek 
a megígért földre.12 Én nem léptem 
be, hanem felragadott a Lélek az 
Úrhoz.13 ◼
JEGYZETEK
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,  

2nd ed. (1966), 515; lásd még 5 Mózes 
18:15–19.

 2. Lásd 2 Mózes 1; 2:1–10.
 3. Lásd 2 Mózes 2:11–22; Tan és a szövetségek 

84:6.
 4. Lásd 2 Mózes 3; 4:1–17.
 5. Lásd 2 Mózes 5–12; Ezékiel 45:21.
 6. Lásd 2 Mózes 14.
 7. Lásd 2 Mózes 13:21–22; 15:22–27; 16; 17:1–7.
 8. Lásd 2 Mózes 24:18; 31:18; 32; 34.
 9. 2 Mózes 33:11.
 10. Lásd 2 Mózes 25–29; 40:21.
 11. Lásd 4 Mózes 21:6–9; 1 Nefi 17:41;  

Alma 33:19–20.
 12. Lásd 4 Mózes 14:33–34.
 13. Lásd Alma 45:19.
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A családoddal közösen tanulhattok arról, hogy mit tett Jézus, amikor a földön élt. 

Kezdjétek a húsvétot megelőző vasárnapon. Mindennap olvassátok el a szentírást, 
végezzétek el a tevékenységet, vagy énekeljétek el az éneket (vagy egy másik – a témához 
kapcsolódó – éneket). Azután vágjátok ki és ragasszátok be az egyik üres keretbe Jézusnak 
azt a képét, amelyik illik a szentírásbeli történethez. Mire az 
összes keret megtelik, a húsvét is itt lesz! ◼

HÉT NAP HÚSVÉTIG
A  M I  O T T H O N U N K  –  A  M I  C S A L Á D U N K

ILL
US

ZT
RÁ

CI
Ó

K:
 B

ET
H 

M
. W

HI
TT

AK
ER

1. 

2. 

3. 

4. 

NAP

NAP

NAP

NAP



6

5
7

A tevékeny-
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meghallgat-
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Írta: Neil K. Newell
Jóléti Szolgálatok

A nagy gazdasági világválság kezdetén hat cövekel-
nök fogott össze a Sóstó-völgyben, hogy megbir-
kózzanak a szegénység és éhezés egyre komorabb 

áradatával, amely az egyház oly sok tagját fenyegette.1 
Habár a gazdasági válságot mindenhol megérezték, Utah 
államot különösen erősen sújtotta.2

Abban az időben az egyház vezetőinek kevés forrás  
állt rendelkezésére ahhoz, hogy segítsék a szükséget látó-
kat. Természetesen felhasználhatták a böjti felajánlásokat, 
de az állandósult szükség jóval túlnőtt azon, amit koráb-
ban bármikor átéltek. Előzőleg – az 1900-as évek elején 
– az Elnöklő Püspökség irányítása alatt már létrehozták 
a Deseret Employment Bureau [Deseret Foglalkoztatási 
Iroda] szervezetét. De az nem volt megfelelően felszerelve 
az ilyen hatalmas szükségletek kezelésére.

Ez a hat papsági vezető tudta, hogy nem várhat tovább 
a cövekeikben lévő emberek megsegítésével. Azonnal 
lépniük kellett. Azzal kezdték, hogy munkába állították 
az embereket. Megszervezték a férfiakat, és kivitték őket 
olyan mezőkre, ahol learathatták a termést. Munkaerejükért 
cserébe a hálás gazdák bőkezűen adtak élelmet ezeknek a 
férfiaknak. A felesleget egy raktárba vitték és elosztották a 
többi éhes ember között. Ahogy egyre gyűltek az adomá-
nyok, a szentek elkezdték konzervek formájában tartósítani 
azokat. Ez volt napjaink jóléti programjának kezdete.

Nyolc évtizeddel később, az egyház mai vezetői világ-
szerte gondoskodnak a gyülekezeteikről, és ugyanilyen 
eltökéltek abban, hogy felkarolják a szükséget látókat.

A 2011. októberi általános konferencián Dieter F. 
Uchtdorf elnök, az Első Elnökség második tanácsosa ezt 
mondta: „Túl gyakran vesszük észre a körülöttünk lévők 
szükségleteit úgy, hogy közben abban reménykedünk, 
hogy valaki majd csodával határos módon megjelenik egy 
távoli helyről, és kielégíti azokat. Talán speciális ismere-
tekkel rendelkező szakemberekre várunk bizonyos prob-
lémák megoldásához. Amikor ezt tesszük, megfosztjuk 
testvérünket attól a szolgálattól, melyet mi nyújthatnánk 
neki, és megfosztjuk magunkat is a szolgálat lehetőségétől. 
Bár semmi probléma a szakemberekkel, nézzünk szembe 
a ténnyel: soha nem lesz elég belőlük az összes probléma 
megoldásához. Ehelyett az Úr megadta számunkra a pap-
ságát és annak szervezetét minden olyan országban, ahol 
jelen van az egyház.” 3

Ezen felhívás az egyház helyi vezetői és tagjai felé, 
vagyis hogy lépjenek a tettek mezejére a Szentlélek su-
galmazása szerint, sokakat indított arra világszerte, amit 
Uchtdorf elnök így fogalmazott meg: „nektek kell majd 
rájönnötök” 4. Feltűrték az ingujjukat, és eltökélték, hogy 
„minden dologban [emlékeznek] a szegényekre és a szű-
kölködőkre, a betegekre és a nyomorultakra” (T&Sz 52:40).

MI VAGYUNK  

A szegények felkutatása és a szenvedők szolgálata nélkülözhetetlen elemei 
mindannak, amit Jézus Krisztus tanítványának lenni jelent.

az Úr kezei
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Ecuador
Amikor az ecuadori Guayaquilben Johnny Morante 

püspök végigtekintett az egyházközsége tagjain, összeszo-
rult a szíve. Túl sok család küszködött a legalapvetőbb 
létfeltételek előteremtésével is. Segíteni akart nekik, ezért 
tanácskozott az egyházközségi vezetőkkel, és az Úr elé 
vitte az ügyet.

Mivel a környéken kevés volt az álláslehetőség, először 
egy 11 nőtestvérből álló csoportot bátorított arra, hogy in-
dítsanak be egy kisvállakozást. Ezek a nőtestvérek észre-
vették, hogy igény merült fel minőségi és olcsó háztartási 
tisztítószerekre, és arra gondoltak, hogy esetleg ilyeneket 
készíthetnének és árusíthatnának a helyi közösségükben. 
De hogyan tanulhatnák meg az ilyen szerek készítését?

Ugyanekkor Morante püspök megtudta, hogy az egy-
házközségben az egyik állástalan nőtestvér korábban 
gyógyszerészként dolgozott. Amikor a 11 nőtestvér meg-
kérte rá, ez a nőtestvér boldogan tanította meg őket biz-
tonságos, minőségi tisztítószereket előállítani.

Készítettek egy üzleti tervet, kijelöltek minden egyes 
nőtestvérnek egy értékesítési területet a környéken, kivá-
lasztották a legyártani kívánt termékeket, és megtervezték 
a csomagolást és a címkéket.

Néhány hónap alatt kialakítottak egy ügyfélkört, és elég 
bevételt termeltek ahhoz, hogy enyhítsenek a szegénységü-
kön, és más családok szükségleteiben is segíthessenek.

Amikor egy helyi gyógyszergyártó cég vezetői hallot-
tak erről a vállalkozásról, felkeltette az érdeklődésüket az 
állástalan gyógyszerész története. Később behívták egy 
meghallgatásra, és felvették a saját gyártási folyamataik 
irányítására.

Oroszország
Galina Goncsarova, a moszkvai Recsnoj Egyházközség 

történetírójaként elhívott nőtestvér, elcsúszott a jégen és 
eltörte mindkét karját. Korházba szállították, ahol begip-
szelték a karjait. Nem tudott egyedül enni vagy öltözködni. 
Nem tudott egyedül fésülködni vagy felvenni a telefont.

Amikor az egyházközsége tagjai megtudták, hogy mi 
történt, azonnal cselekedtek. A papságviselők áldást ad-
tak neki, majd a segítőegyleti nőtestvérekkel közösen 

kidolgoztak egy beosztást arra, hogy látogassák ezt a ked-
ves nőtestvért, és gondoskodjanak a szükségleteiről.

Az egyházközségi misszióvezető, Vlagyimir Nyecsiporov 
ezt mondta: „Eszünkbe jutott egy általános konferencián 
elhangzott beszéd arról a Krisztus-szoborról, amelyiknek 
hiányoztak a kezei.5 A szobor alá valaki egy táblát helye-
zett ezzel a felirattal: »Ti vagytok a kezem.« A néhány hét 

Miután Galina Goncsarova elcsúszott és eltörte a karjait, a 
segítőegyleti nőtestvérei szolgáltak az ő kezeiként.

alatt, amíg ez a kedves nőtestvér cselekvésképtelen volt, a 
Recsnoj Egyházközség tagjai mélyen átérezték ezt a törté-
netet. Szó szerint az ő kezei lettünk.”

Fülöp-szigetek
Amikor a Washi nevű trópusi vihar 2011-ben lecsapott 

a Fülöp-szigetekre, vízzel és széllel árasztotta el a területet. 
Mintegy 41 000 otthon rongálódott meg, és több mint 1200 
ember veszítette életét.

Az áradás előtt a Fülöp-szigeteki Cagayan de Oro  
Cövek elnöke, Max Saavedra, sugalmazást érzett arra,  
hogy összeállítson egy cöveki katasztrófavédelmi csapatot. 
Bizottságokat szervezett a különböző feladatok ellátására:  
a kutatás-mentéstől kezdve, az elsősegélyen át, az élelem, 
víz és ruházat biztosításáig.
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Amint az árhullám biztonságos szintre húzódott vissza,  
az egyházi vezetők és egyháztagok mozgásba lendültek.  
Ellenőrizték, hogy minden egyháztag biztonságban van-e, 
majd felmérték a károkat. Az egyik egyháztag gumicsó-
nakokat biztosított, amelyekkel a víz fogságában lévő 
egyháztagokat biztonságba lehetett juttatni. A gyüleke-
zeti házakat megnyitották, hogy menedéket nyújtsanak 
azoknak, akiknek élelemre, ruhára, takaróra és ideiglenes 
szállásra volt szükségük. A tiszta víz alapvető szükségletet 
jelentett, ezért Saavedra elnök kapcsolatba lépett egy  
helyi vállalkozással, amelynek volt egy tűzoltóautója, és  
azzal tiszta vizet szállítottak a gyülekezeti házakban beren-
dezett vészhelyzeti központokba. A hivatásos egészség-
ügyi tapasztalattal rendelkező egyháztagok ellátták a  
sérülteket.

Amikor az összes egyháztagot számba vették, Saavedra 
elnök és a csapata ellátogattak a város más részein lévő 
vészhelyzeti központokba, hogy felajánlják a segítsé-
güket. Vittek magukkal élelmet és egyéb készleteket is. 
Számos egyháztag, habár elveszítette a saját otthonát, már 
rögtön a vihart követően önzetlenül szolgált másokat. 
Amikor az eső elállt, és felszáradt a talaj, három cövek-
ből gyűltek össze a Mormon Segítő Kezek önkéntesei, 
hogy szétosszák a készleteket, és segítsenek a takarítási 
munkákban.

Brazília
Brazília Sete Lagoas nevű városában van egy szálló 

olyan – fogyatékkal élő – nők számára, akiknek az életére 
rányomta bélyegét a kábítószer-használat. Nap mint nap 
küzdöttek a túlélésért. Volt egy kis kemencéjük, amelyben 
naponta mintegy 30 vekni kenyeret sütöttek. Bár a nők 
kaptak valamennyi segélyt egy helyi emberbaráti szerve-
zettől, ez így is alig volt elég a saját élelmezésükre. Amikor 
a Brazíliai Sete Lagoas Cövek vezetői értesültek ezen nők 
helyzetéről, segíteni akartak nekik.

Elbeszélgettek velük a szükségleteikről. A nők azt mond-
ták, hogy ha több kenyeret tudnának sütni, akkor nem csak 
magukat tudnák jobban ellátni vele, hanem talán pár veknit 
el is adhatnának, hogy szert tegyenek egy kis jövedelemre, 
amelyre oly nagy szükségük volt.

Az egyház vezetői és tagjai a helyi csendőrséggel és egy 
helyi iskolával közösen dolgoztak azon, hogy javítsák ezen 
nők életkörülményeit. Az egyház egyik emberbaráti támo-
gatása révén, valamint az egyház és a helyi közösség ön-
kénteseinek segítségével létre tudtak hozni egy új pékséget. 
Itt a nők már napi 300 vekni kenyeret süthettek.

A kapott bevételből a pékségben tevékenykedő nők fel-
vehették az első alkalmazottjukat – a szállón lakó egyik nőt.

A jóléti munka
Hasonlóan azokhoz a sugalmazott egyházi vezetőkhöz 

évtizedekkel ezelőtt, akik észrevették maguk körül a nagy-
fokú szűkölködést, és nem voltak hajlandóak hátat fordí-
tani, az egyház mai vezetői és tagjai világszerte ugyanezt 
teszik a saját területeiken, a saját módjukon.

Amikor Uchtdorf elnök a másokról való gondoskodásról 
beszélt, ezt mondta a szenteknek: „Az Úr módja nem azt 
jelenti, hogy a folyóparton ücsörgünk, és várjuk, hogy a víz 
mind lefolyjon, mielőtt átkelnénk. Az Úr módja azt jelenti, 
hogy feltűrjük az ingünket, munkához látunk, és építünk egy 
hidat vagy egy hajót, melyen átkelhetünk kihívásaink árján.” 6

A szegények felkutatása és a szenvedők szolgálata nél-
külözhetetlen elemei mindannak, amit Jézus Krisztus tanít-
ványának lenni jelent. Ez az a munka, amelyet maga Jézus 
Krisztus is végzett, amikor a saját korában élőket szolgálta. 
„Az Úr módján történő gondoskodás nem csupán egy 
újabb tétel az egyház programjainak listáján – összegezte 
végül Uchtdorf elnök. – Nem szabad elhanyagolni vagy 
mellőzni. Központi szerepet játszik a tanunkban; ez vallá-
sunk lényege.” 7 ◼

JEGYZETEK
 1. E cövekelnökök közül négy – Hugh B. Brown, Harold B. Lee, Henry D. 

Moyle és Marion G. Romney – később apostolnak lett elhívva, és mind 
a négyen szolgáltak az egyház Első Elnökségében. Harold B. Lee az 
egyház 11. elnöke lett.

 2. 1930-ban a munkanélküliek aránya az Egyesült Államok tagállamai 
közül Utahban volt a második legmagasabb szinten. Lásd Garth L. 
Mangum és Bruce D. Blumell, The Mormons’ War on Poverty: A History 
of LDS Welfare 1830–1990 (1993), 95.

 3. Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján történő gondoskodás. Liahóna,  
2011. nov. 54.

 4. Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján történő gondoskodás. 55.
 5. Lásd Dieter F. Uchtdorf: „Ti vagytok a kezem”. Liahóna, 2010. máj. 68.
 6. Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján történő gondoskodás. 55.
 7. Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján történő gondoskodás. 55–56.



Különleges tanúk  
tesznek bizonyságot az  

élő Krisztusról

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai újkori próféták,  
látnokok és kinyilatkoztatók, akik „Krisztus neve különleges tanúi[ként]” 
(T&Sz 107:23) állnak. Így azzal a felelősséggel rendelkeznek, hogy bizony-

ságot tegyenek Jézus Krisztus isteni mivoltáról, valamint a Szabadítóként és a világ 
Megváltójaként betöltött küldetéséről.

Az alábbi idézetek révén ezek a kiválasztott és megbízott férfiak megosztják a 
bizonyságukat a Szabadító engeszteléséről, feltámadásáról és élő valóságáról.
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Jézus a 
Megváltónk
„Teljes szívemből 
és lelkem erejéből, 
különleges tanú-
ként bizonyságo-
mat teszem arról, 

és kijelentem, hogy Isten valóban él. 
Jézus az Ő Fia, az Atya Egyszülöttje 
a testben. Ő a mi Megváltónk, és Ő 
a Közbenjárónk az Atyánál. Ő az, 
aki meghalt a kereszten, hogy en-
gesztelést hozzon a bűneinkért. Ő 
lett a feltámadás zsengéje. Mivel Ő 
meghalt, mindenki újra élni fog. »Így 
zengem szívem örömét: ’Tudom, 
hogy jó Megváltóm él’« [Tudom, 
hogy jó Megváltóm él. Himnuszok, 
78. sz.].”
Thomas S. Monson elnök: Tudom, hogy él 
kegyes Megváltóm! Liahóna, 2007. máj. 25.

Különleges tanúk  
tesznek bizonyságot az  

élő Krisztusról
Tanú vagyok
„Ugyanolyan biztos 
tanúja vagyok az 
Úr feltámadásának, 
mintha magam is 
ott lettem volna a 
két tanítvánnyal 

az Emmausba vezető út melletti 
házban azon az estén. Ugyanolyan 
biztosan tudom, hogy Ő él, aho-
gyan Joseph Smith is tudta, amikor 
a palmyrai ligetben abban a ra-
gyogó reggeli fényben látta az Atyát 
és a Fiút…

Erről teszek bizonyságot a feltá-
madt Szabadító, a mi Megváltónk 
tanújaként.”
Henry B. Eyring elnök, első tanácsos az Első 
Elnökségben: „Jőjjetek én hozzám”. Liahóna, 
2013. máj. 25.

Az engesztelés  
és a szabadítás
„Isten, az Atya az 
evangélium szer-
zője, ami kulcssze-
repet tölt be Isten 
szabadulásra, vagyis 

a megváltásra vonatkozó tervében. 
Jézus Krisztus evangéliumának neve-
zik, mert Jézus Krisztus engesztelése 
az, ami lehetővé teszi a megváltást 
és a szabadulást. Az engesztelés által 
minden férfi, nő és gyermek feltétel 
nélkül megváltatik a fizikai haláltól, 
és megváltatnak a saját bűneiktől 
annak függvényében, hogy mennyire 
fogadták el az evangéliumot és 
engedelmeskedtek Jézus Krisztus 
evangéliumának…

Erről teszem bizonyságomat teljes 
szívemből és elmémből”.
Dieter F. Uchtdorf elnök, második tanácsos az 
Első Elnökségben: Nincs-e hát okunk az örömre? 
Liahóna, 2007. nov. 19., 21.
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Jézus a Krisztus
„Tudom, hogy Isten az 
Atyánk. Ő bemutatta Fiát, 
Jézus Krisztust, Joseph 
Smithnek. Kijelentem 
nektek, hogy tudom, hogy 
Jézus a Krisztus. Tudom, 
hogy Ő él. Ő az idők delén 
született. Tanította evan-
géliumát, majd [bíróság 
elé állították]. Szenvedett, 
keresztre feszítették, de 
harmadnapra feltámadt. 
Atyjához hasonlóan húsból 
és csontból való teste van. 
Véghezvitte engesztelését. 
Róla teszem tanúbizonysá-
gom. Az Ő tanúja vagyok.”
Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnöke: A 
Tizenkettek. Liahóna, 2008. máj. 87.

Váltságdíj az  
emberiség családjáért
„[ Jézus Krisztus] áll az Atya 
örökkévaló tervének közép-
pontjában, Ő a Szabadító, 
akit váltságdíjként küldtek 
az emberiségért. Isten 
elküldte a Szeretett Fiát, 
hogy legyőzze Ádám és Éva 
bukását. Szabadítónkként 
és Megváltónkként jött a 
földre. Legyőzte számunkra 
a fizikai halál akadályát 
azzal, hogy feladta a saját 
életét. Amikor meghalt a 
kereszten, lelke elvált a tes-
tétől. Harmadnapra lelke és 
teste örökre egyesült, hogy 
többé soha el ne váljon.”
L. Tom Perry elder, a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából: A szabadulás terve. 
Liahóna, 2006. nov. 71.

Az emberiség  
történelmének  
központi cselekedete
„[A Szabadító] engesz-
telése a Gecsemánéban 
ment végbe, ahol nagy 
vércseppeket verítékezett 
(lásd Lukács 22:44), és a 
Golgotán (másképpen a 
Kálvárián), ahol a teste a 
»koponya helye« – vagyis a 
halál helye – fölé emeltetett 
a keresztre (Márk 15:22; 
Máté 27:33; lásd még 3 Nefi 
27:14). E végtelen engeszte-
lés teszi lehetővé az ember 
szabadulását a halál végte-
lenségéből (lásd 2 Nefi 9:7). 
A Szabadító engesztelése a 
feltámadást valóssá, az örök 
életet pedig lehetővé tette 
mindenki számára. Engesz-
telése az emberiség egész 
történelmének központi 
cselekedetévé vált.”
Elder Russell M. Nelson of the  
Quorum of the Twelve Apostles,  
“The Peace and Joy of Knowing  
the Savior Lives,” Liahona, Dec. 
2011, 22.

A bűnért ajánlott áldozat
„Jézus Krisztus felfoghatat-
lan szenvedést élt át ahhoz, 
hogy mindannyiunk bűné-
ért feláldozza magát. Ezen 
áldozat során a legnagyobb 
jót – a szeplőtelen Bárányt 
– ajánlották fel a legna-
gyobb fokú gonoszságért – 
az egész világ bűnéért. […]

Ez az áldozat – Jézus 
Krisztus engesztelése – 
a szabadítás tervének 
középpontja. […]

Tudom, hogy Jézus 
Krisztus Isten, az Örökké-
való Atya Egyszülött Fia. 
Onnan tudom ezt, hogy az 
Ő engesztelő áldozata révén 
biztosak lehetünk a halha-
tatlanságban, és lehetősé-
günk van az örök életre. Ő 
a mi Urunk, Szabadítónk és 
Megváltónk.”
Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Áldozat. 
Liahóna, 2012. máj. 19., 22.
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A Szabadító ma is  
irányítja az egyházát
„Jézus Krisztus engesztelése 
nélkülözhetetlen része volt 
Mennyei Atyánk tervének 
Fia földi küldetése és a mi 
[szabadulásunk] érdekében. 
Mily hálásnak kell lennünk, 
hogy Mennyei Atyánk 
nem avatkozott be, hanem 
inkább visszatartotta atyai 
ösztönét, hogy megmentse 
Szeretetett Fiát! Az Ő örök, 
irántatok és irántam érzett 
szeretete révén megengedte 
Jézusnak, hogy véghezvi-
gye az Ő előre elrendelt 
küldetését, hogy Megvál-
tónkká váljon…

Jézus Krisztus, az egész 
emberiség [Szabadítója] 
és Megváltója, él! Isten 
feltámadt Fia él! Ez az én 
bizonyságom, és hogy Ő 
vezeti ma az egyház ügyeit.”
M. Russell Ballard elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: A kiengesz-
telés és egyetlen lélek értéke. 
Liahóna, 2004. máj. 85, 86.

Reménységünk,  
Közbenjárónk, 
Megváltónk
„Biztonságunk [Mennyei 
Atyánkban] és Szeretett 
Fiában, Jézus Krisztusban 
rejlik. Tudom, hogy [a 
Szabadító] szeret benne-
teket. Meg fogja erősíteni 
a bizonyságotok elmé-
lyítésére való törekvése-
iteket olyannyira, hogy 
az egy végtelen jóra ható 
hatalommá válik majd az 
életetekben; olyan ha-
talommá, mely fenntart 
majd benneteket a szükség 
óráiban, és békét és bizony-
ságot ad a bizonytalanság 
pillanataiban.

Egyik apostolaként 
felhatalmazva a tanúságté-
telre, ünnepélyesen bi-
zonyságomat teszem, hogy 
tudom, [a Szabadító] él, Ő 
egy feltámadott és meg-
dicsőült lény, aki tökéle-
tes szeretettel bír. Ő a mi 
reményünk, Közbejárónk, 
Megváltónk.”
Richard G. Scott elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Az erős 
bizonyság hatalma. Liahóna, 2002. 
jan. 103.

Kiinni a keserű poharat
„Szabadítónk és Megvál-
tónk a Gecsemáné kertben 
nem rettent vissza attól, 
hogy kiigya az engesztelés 
keserű poharát [lásd T&Sz 
19:16–19]. A kereszten újra 
szenvedett, hogy megtegye 
Atyja akaratát, mígnem 
végre azt mondhatta: »El-
végeztetett!« [ János 19:30]. 
Kitartott mindvégig. Mivel 
Szabadítónk tökéletesen 
engedelmes volt a rendít-
hetetlenségben, Mennyei 
Atyánk kijelentette: »Íme, ez 
az én Szeretett Fiam, akiben 
én gyönyörködöm, akiben 
megdicsőítettem a nevemet« 
[3 Nefi 11:7].

…dicsőítsük Isten nevét 
azáltal, hogy rendíthetetle-
nül állunk Szabadítónkkal, 
Jézus Krisztussal! Külön-
leges tanúbizonyságomat 
teszem arról, hogy Ő él”.
Robert D. Hales elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Álljatok 
rendíthetetlenül a szent helyeken! 
Liahóna, 2013. máj. 51.

Isten egyetlen  
tökéletes gyermeke
„Tudom, hogy Isten minden 
időben és minden módon 
és minden körülmények 
közepette a mi szerető 
és megbocsátó Atyánk a 
mennyben. Tudom, hogy 
Jézus volt az Ő egyetlen 
tökéletes gyermeke, akinek 
az élete szeretettel adatott 
mind az Atya, mind pedig 
a Fiú akaratából az összes 
többi tökéletlen gyermeke 
megváltására. Tudom, hogy 
Ő feltámadt a halálból, hogy 
újra éljen, és mivel ezt tette, 
ti és én is újra élhetünk 
majd.”
Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: „Hiszek 
Uram!” Liahóna, 2013. máj. 95.
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Tudom, hogy  
a Szabadító él
„Bizonyságomat teszem róla 
és hálás vagyok az Úr Jézus 
Krisztus végtelen és örök 
áldozatáért. Tudom, hogy a 
Szabadító él. Megtapasztal-
tam az Ő megváltó erejét, 
és képessé tévő hatalmát, 
és tanúsítom, hogy ezek az 
erők valósak és mindannyi-
unk számára elérhetőek. 
Sőt, »az Úr erejével« mindent 
megtehetünk és mindent 
legyőzhetünk, miközben 
előre törekszünk e halandó 
utazásunkon.”
David A. Bednar elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Az engeszte-
lés és a halandóság útja. Liahóna, 
2012. ápr. 19.

A feltámadás és az élet
„Mindenek fölött hirdetjük 
Szabadítónkat és Megvál-
tónkat, Jézus Krisztust. 
Mindazért, akik vagyunk, 
és akikké lehetünk, Neki 
tartozunk. […]

Szavai áthatolnak 
az évszázadokon, ezt 
visszhangozva:

»Én vagyok a feltámadás 
és az élet: a ki hisz én ben-
nem, ha meghal is, él;

És a ki csak él és hisz 
én bennem, soha meg nem 
hal« ( János 11:25–26).

Fivérek és nőtestvé-
rek, Ő él. Feltámadott. Ő 
irányítja szent munkáját a 
földön.”
Neil L. Andersen elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Jöjjetek 
Hozzá! Liahóna, 2009. máj. 80.

Krisztus betöltötte  
a küldetését
„[A Szabadító] magára 
vette az »emberiség bűne-
inek terhét«, és »mindazt a 
szörnyűséget, mellyel… a 
Sátán lesújthat« [ James E. 
Talmage, Jesus the Christ, 
613]. E folyamat részeként 
szenvedte el a fondorlato-
san kitervelt tárgyalásokat, 
valamint azokat a szörnyű, 
tragikus eseményeket, me-
lyek a keresztre feszítésé-
hez vezettek. Mindez pedig 
húsvét vasárnap, Krisztus 
diadalmas feltámadásában 
teljesedett be. Krisztus ezzel 
teljesítette Szabadítóként 
és Megváltóként betöltött 
szent küldetését. Mi is fel 
fogunk támadni a halálból, 
lelkünk pedig újra egyesül 
a testünkkel. […]

Apostoli tanúságomat te-
szem, hogy Jézus Krisztus, a 
világ Szabadítója és Megvál-
tója él. Ő megnyitotta az igaz 
boldogsághoz vezető utat.”
Quentin L. Cook elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: Jézus  
Krisztust követjük. Liahóna,  
2010. máj. 83–84., 86.

A Szabadító megváltott 
bennünket
„A Szabadító szenvedése a 
Gecsemánéban, valamint 
kínjai a kereszten kielégítik 
értünk az igazságosság kö-
vetelményeit, és így meg-
váltanak minket a bűntől. 
Akik bűnbánatot tartanak, 
azokra kiterjeszti az irgal-
mat és megbocsát nekik. Az 
engesztelés emellett azt is 
kiegyenlíti, amivel nekünk 
tartozik az igazságosság, 
mert meggyógyít minket, és 
minden olyan szenvedésért 
kárpótol, amelyet ártatlanul 
szenvedünk el. »[M]ert íme, 
minden ember fájdalmát 
elszenvedi, igen, minden 
[élő teremtmény] fájdalmát, 
a férfiakét és a nőkét is, és 
a gyermekekét, akik Ádám 
családjához tartoznak«  
(2 Nefi 9:21; lásd még  
Alma 7:11–12).

[A] végső megváltás 
Jézus Krisztusban és csakis 
Őbenne van. Alázatosan 
és hálásan ismerem el Őt 
Megváltómként”.
D. Todd Christofferson elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumából: Meg-
váltás. Liahóna, 2013. máj. 110., 112.



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Hogy néz ki egy feltámadt személy?
„[M]iután átkeltünk ezen az életen, akkor… 
testünk megdicsőíttetik, mentessé tétetik 
minden betegségtől és kíntól, és gyönyörű-
ségessé alakíttatik. Egy feltámadott férfinál 
vagy nőnél nincs semmi gyönyörűbb, amire 
a tekintetünket vethetnénk. Nem tudok 
elképzelni semmi nagyszerűbbet, amivel egy 

férfi [vagy nő] rendelkezhet, mint a feltáma-
dott test. Nincsen egyetlen utolsó napi szent 
sem…, aki ne rendelkezne bizonyosan a 
kilátással, hogy előjön majd az első feltáma-
dás reggelén és megdicsőül, felmagasztaltatik 
Isten színe előtt.”

Lorenzo Snow elnök (1814–1901). Idézet forrása: Conference 
Report, Oct. 1900, 4.
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Néhány évvel ezelőtt, éppen az általános kon-
ferenciát megelőzően, Thomas S. Monson elnök 
egy csodálatos leckét tanított. Ezúttal a Salt Lake 

Cityben összegyűlt általános felhatalmazottak részesültek 
tanításban, akik közül sokan a világ különböző részeiről 
érkeztek, ahol területi elnökségekben szolgáltak. Azért 
jöttünk össze, hogy az Első Elnökség és a tizenkét apostol 
útmutatásában részesüljünk.

Ahogy közeledett a gyűlés időpontja, úgy tűnt, hogy 
már mindenki megérkezett – kivéve Monson elnököt. A 
gyűlés kitűzött kezdete előtt pár perccel abbahagytuk a 
járkálást, leültünk és áhítattal hallgattuk a bevezető zenét, 
várva, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet a próféta.

Türelmesen vártunk, ahogy elérkezett majd elmúlt 9 óra. 
Valaki kiment az oldalsó ajtón, hogy megnézze, kell-e vala-
miben segíteni. Visszatérve így szólt: „Monson elnök hama-
rosan csatlakozik.”

Mintegy 15 perccel később Monson elnök bejött a he-
lyiségbe. Érkeztekor tisztelettudóan felálltunk. Örültünk, 
hogy láthattuk, és annak is, hogy láthatóan jó egészségnek 
örvendett. Késésének nem volt semmilyen nyilvánvaló oka.

Monson elnök egyenesen a szónoki emelvényhez ment, 
és azt mondta: „Fivérek, elnézést a késésért, de a felesé-
gemnek szüksége volt rám ma reggel.”

Ezután egyre csak ezek a szavak jártak a fejemben, ame-
lyek igen nagy hatással voltak rám, és alázattal töltöttek el.

Ez egy nagyon fontos gyűlés volt. Az egyház összes 
rangidős vezetője ott volt, de Monson elnök mindannyi-
unk számára példát mutatott. A feleségének szüksége volt 
rá, Monson elnök pedig rászánta az időt, hogy gondoskod-
jon róla. A beszéd nagyszerű volt. Nem emlékszem semmi 

Írta: William R. 
Walker elder
a Hetvenektől

Kövesd 
A PRÓFÉTÁT!

Amikor Monson elnököt követjük és 
próbálunk hozzá hasonlóbbakká válni, 
elkerülhetetlenül az Úr Jézus Krisztus 
hithűbb tanítványaivá is válunk.

másra az akkor elhangzottakból, csak erre a leckére:  
„A feleségemnek szüksége volt rám.”

A próféta példájának követése
Öt módszert szeretnék javasolni Monson elnök példájá-

nak követésére.
1. Legyen pozitív a szemléletünk, és akkor  

boldogak lehetünk.
A Nagyértékű gyöngyben Joseph Smith próféta is em-

líti a saját vidám természetét (lásd Joseph Smith története 
1:28). A vidámság Monson elnökre is jellemző.

Egy alkalommal ezt a kijelentést tette: „[V]álaszthatjuk 
azt, hogy pozitív legyen a szemléletünk. Nem irányíthatjuk 
a szelet, de igazíthatunk a vitorlákon. Más szóval választ-
hatjuk azt, hogy boldogak és pozitívak leszünk, bármivel  
is találkozzunk utunk során.” 1

Egyszer az Első Elnökség tanácsterme előtt várakoztam. 
Azért hívtak meg, hogy egy templomi ügyeket megtár-
gyaló gyűlésen vegyek részt. Csendben ültem a helyiség 
előtt, magamban. Azt gondoltam, hogy az Első Elnökség 
bizonyára már gyűlésezik, és pár perc múlva majd engem 
is behívnak.
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Amint ott ültem, egyszer csak hallottam, hogy valaki 
fütyörészve közeledik a folyosón. Azt gondoltam magamban: 
„Valaki nem ismeri az illendő viselkedés szabályait. Nem 
sétálgatunk fütyörészve az egyház elnökének irodája előtt.”

Egy pillanattal később befordult a folyosó sarkán a 
fütyörésző illető: Monson elnök. Boldog volt és pozitív. 
Szívélyesen üdvözölt és azt mondta: „Szerintem pár perc 
múlva elkezdjük a gyűlést.”

Bár az egész egyház súlyát hordozza a vállán, mégis  
példát mutat a boldogságra, és mindig pozitív a hozzáál-
lása. Nekünk is ilyennek kell lennünk.

2. Kedvesen és szeretettel viszonyulhatunk  
a gyermekekhez.

Jézus gyakran beszélt a gyermekekről. Prófétája,  
Monson elnök, szintén gyakran beszél a gyermekekről. 
Láttam már, különösen a templomok felszentelésekor, 
mennyire szereti a gyermekeket, és hogyan tanít a példája 
által arra, miként bánjunk velük. Minden templomi felszen-
teléskor a gyermekekre összpontosít. Szívesen vonja be 
őket a sarokkő-letételi ünnepségbe, és mindig felajánlja ne-
kik, hogy tegyenek egy kis habarcsot a sarokkőre, így válva 
részesévé egy templom jelképes befejezésének. Szórakoz-
tatóvá teszi nekik. Emlékezetessé teszi részükre. Mindig 
van egy széles mosolya számukra. Bátorítja és dicséri őket. 
Csodálatos ezt látni.

Szívélyes üdvözléséhez időről időre hozzátartozik a pacsi, 
a fülei mozgatása, valamint a missziós szolgálatra és a temp-
lomi házasságra való buzdítás.

A Utahi Oquirrh Mountain templom néhány évvel 
ezelőtti felszentelése pont a felszentelést végző Monson 
elnök születésnapjára esett. Amikor megérkezett a temp-
lomhoz és odaért a templom elülső ajtajához, ott fiatalok 
egy csoportja gyűlt össze. Nyilván tudták, hogy Monson 
elnök születésnapja van, mert elkezdték énekelni neki a 
Boldog szülinapot dalocskát. Ő megállt és széles mosollyal 
fordult feléjük. Még a kezeit is elkezdte lengetni, mint aki a 
vezényli őket. A végén a fiatalok hozzátették a megszokott 
„és még sok ilyet!” mondatot. Akkor azt mondta nekem: 
„Ez a kedvenc részem.”

Az egyház fiataljai és a gyermekek szeretik őt, és nincs 
kétségük afelől, hogy Monson elnök is szereti őket!

3. Követhetjük a Lélek késztetéseit.
Monson elnök gyönyörűen fejezte ki odaadását az Úr 

iránt, valamint az elkötelezettségét a Lélek sugalmazásai-
nak követése iránt, amikor ezt mondta: „Életem legcsodá-
sabb élményei közé azok tartoznak, amikor sugalmazást 
éreztem, aszerint cselekedtem, majd később rájöttem, 
hogy az egy másik ember imájának vagy szükségletének 
beteljesülését szolgálta. És szeretném, ha az Úr mindig 
tudná, hogy ha valamit el kell intézni, akkor Tom Monson 
elintézi Neki.” 2

Ez egy olyan minta, amelynek követésére mindannyi-
unknak vágynunk kellene.

4. Szerethetjük a templomot.
Monson elnök úgy marad meg a történelemben, mint 

az egyház történetének egyik legnagyobb templomépí-
tője. Amióta 2008 februárjában az egyház elnöke lett, ő is 
folytatja a templomok építésének nagyszabású munkáját. 
Prófétaként eltöltött hat éve alatt Monson elnök 33 új temp-
lom tervét jelentette be.

Monson elnök ezt tanította: „Éljünk mindannyian érde-
mes életet, szeplőtelen kezekkel és tiszta szívvel, hogy a 
templom megérinthesse az életünket és családunkat.” 3

Ezt a csodálatos ígéretet is tette: „Amikor szeretjük a 
templomot, megérintjük a templomot és elmegyünk a 
templomba, az életünk tükrözni fogja hitünket. Amikor 

Minden templomi felszenteléskor Monson elnök a gyerme-
kekre összpontosít. Szívesen vonja be őket a sarokkő-letételi 
ünnepségbe.
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közeledünk Isten eme szent házaihoz, és amikor feli-
dézzük az odabent kötött szövetségeinket, akkor képe-
sek leszünk kiállni minden próbát, és legyőzni minden 
kísértést.” 4

A templomok szeretetét illetően is kövessük a próféta 
által számunkra lefektetett mintát.

5. Kedvesek, figyelmesek és szeretetteljesek 
lehetünk.

Monson elnök csodálatos példa a mások iránti szere-
tetre. Egész szolgálata során otthonokat látogatott; fejekre 
helyezte a kezeit és áldásokat adott; váratlan telefonhívá-
sok révén vigaszt és biztatást nyújtott; bátorító, dicsérő és 
méltató leveleket küldött; kórházakat és gondozóházakat 
látogatott; és a nagyon zsúfolt programjai mellett is talált 
időt arra, hogy temetéseken és halottbúcsúztatásokon 
vegyen részt.

Pont ahogyan a Szabadító tenné, Thomas Monson is 
„széjjeljárt jót tévén” (Cselekedetek 10:38), megáldva és 
szeretve másokat, és ma is ez élete hajtóereje.

Monson elnök kedvességének egyik emlékezetes 
példája 2012-ben volt. Amikor a gyönyörű Utahi Brigham 
City templom már majdnem elkészült, találkoztam az Első 
Elnökséggel, hogy megbeszéljük a felszentelésére vonat-
kozó terveket. Mivel Brigham City mindössze egy órányi 
útra van Salt Lake Citytől északra, Monson elnök könnyen 
odautazhatott volna a felszentelésre.

Ehelyett Monson elnök azt mondta: „Brigham City 
Boyd K. Packer elnök szülővárosa; ezé a nagyszerű apos-
tolé, aki oly sok éven át ült mellettem a Tizenkettek sorá-
ban. Azt akarom, hogy az övé legyen az a megtiszteltetés 
és áldás, hogy felszenteli a szülővárosában épült templo-
mot. Én távol maradok, és Packer elnököt bízom meg a 
Brigham City templom felszentelésével. Azt akarom, hogy 
ez az ő nagy napja legyen.”

Csodálatos volt az a nap Packer elnök számára, aho-
gyan Packer nőtestvér számára is, aki szintén Brigham 
Cityben nőtt fel. Mélyen megérintett Monson elnök ked-
ves és nagylelkű gesztusa apostoltársa felé. Mindannyian 
lehetünk ilyenek. Osztozhatunk a körülöttünk lévők-
kel, lehetünk velük kedvesek, és gondolhatunk rájuk 
gyakrabban.

A prófétai minta
Monson elnök a csodás és felemelő általánoskonferen-

ciai üzeneteivel arra tanít bennünket, hogy miként éljük 
az életünket. Figyelemre méltó és csodálatos személyes 
példája által arra tanít bennünket, hogy miként legyünk 
Jézus Krisztus követői. Az Úr valóban minden területen 
mintát adott számunkra, és az egyik ilyen követendő minta 
a szeretett prófétánké.

Bizonyságomat teszem, hogy van egy Isten a mennyben, 
aki ismer és szeret minket. Adott nekünk egy prófétát, hogy 
ő kalauzoljon, tanítson és vezessen bennünket ezekben az 
utolsó napokban. Hiszem, hogy az Úr azt várja tőlünk, hogy 
szeressük a prófétát, támogassuk őt, és kövessük a példáját.

Nagyszerű áldásnak tartom, hogy azokban a napokban 
élhetek, amikor Thomas S. Monson az Úr prófétája. Ami-
kor őt követjük és próbálunk hozzá hasonlóbbakká válni, 
elkerülhetetlenül az Úr Jézus Krisztus hithűbb tanítványa-
ivá is válunk. ◼
Az Egyházi Oktatási Szervezet Brigham Young Egyetem–Idahón 2013.  
május 5-én tartott áhítatából. A teljes szövegért látogass el az lds.org/
broadcasts oldalra.

JEGYZETEK
 1. “Messages of Inspiration from President Monson,” Church News,  

Sept. 2, 2012, 2.
 2. On the Lord’s Errand (DVD, 2008).
 3. Thomas S. Monson: A templom áldásai. Liahóna, 2010. okt. 19.
 4. Thomas S. Monson, Be Your Best Self (1979), 56; kiemelés hozzáadva.

Pont ahogyan a Szabadító tenné, Thomas Monson is „széj-
jeljárt jót tévén”, megáldva és szeretve másokat, és ma is ez 
élete hajtóereje.
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Augusto A. Lim számára úgy tűnt, hogy a két fiatal, 
amerikai misszionárius által átadott üzenet mege-
rősíti mindazokat az elveket, amelyekről már ko-

rábban is tudta, hogy igazak. A fiatal ügyvéd és keresztény 
megjegyezte, hogy az olyan tanok, mint a folyamatos kinyi-
latkoztatás, „olyan dolgok voltak, amelyekben már akkor is 
hittem, amikor gimnáziumba és egyetemre jártam” 1.

Néhány hónappal később Augusto beleegyezett, hogy 
részt vegyen a vasárnapi gyűléseken, és elfogadta a kihí-
vást, hogy olvassa el a Mormon könyvét, és imádkozzon 
felőle. „Komoly hozzáállással kezdtem olvasni a Mormon 
könyvét, azzal a lelkiséggel, amelyet Moróni javasolt szá-
munkra. Amikor azzal a vággyal tettem, hogy megtudjam: 
igaz-e, pár sor után már elkezdtem bizonyságot nyerni róla” 
– emlékezett vissza Augusto.2

1964. októberében Augusto Lim megkeresztelkedett és 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik 
úttörőjévé vált a Fülöp-szigeteken. Felesége és családja rö-
videsen szintén csatlakoztak. Ma, több évtizedes hithű egy-
házi szolgálatot követően, melynek része volt az 1992-es, 
általános felhatalmazottá történő elhívása – ő volt az első 
Fülöp-szigeteki személy, aki abban az elhívásban szolgált 
–, Lim testvér a „Kelet gyöngyén” élő utolsó napi szentek 
százezreinek hitét és elkötelezettségét tükrözi.

Termékeny föld
Mintegy 550 évvel Jézus Krisztus születése előtt az Úr 

ezeket ígérte a Mormon könyvebeli prófétának, Nefinek: 

A Fülöp-szigetek: 
Rövid, 53 éves időszak alatt az 
egyház szédületes erőt és növekedést 
tapasztalt meg a „Kelet gyöngye” 
néven is ismert Fülöp-szigeteken.

P I O N Í R O K  M I N D E N  O R S Z Á G B A N
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„…megemlékezem azokról, akik a tenger szigetein van-
nak”, és „…előhozom szavamat az emberek gyermekei-
nek, igen, méghozzá a föld minden nemzetének” (2 Nefi 
29:7). Ezen gondosan megválogatott szavak olvastán, 
sokaknak a tenger konkrét szigetei jutnak eszükbe: a 
Fülöp-szigetek.

Százmilliót megközelítő lakosságával a Fülöp-szigeteki 
Köztársaság egy kiterjedt, mintegy 7 100 sziget alkotta 
ország, az ázsiai kontinens délkeleti partjainál. Gyönyörű, 
trópusi hely ez, ahol barátságos, életvidám és alázatos 
emberek élnek. Az ország azonban ki van téve földrengé-
seknek, tájfunoknak, vulkánkitöréseknek, szökőárnak és 
egyéb természeti katasztrófáknak, valamint egy sor társa-
dalmi-gazdasági gondtól szenved. A széleskörű szegény-
ség visszatérő kihívást jelent, és a helyi lakosság többször 
nézett már szembe ingatag politikai viszonyokkal és gaz-
dasági válsággal.

De azok számára, akik ismerik az Úr útjait, a Fülöp-
szigetek termékeny talajt biztosít az evangéliumi magvak 
elültetéséhez. A tagalogon és egyéb helyi nyelveken kí-
vül, sok Fülöp-szigeteki beszél angolul, amely szintén 
az ország hivatalos nyelve. A lakosság több mint 90%-a 
keresztény, ami a hosszú spanyol uralom eredménye; a 
kisebbség jelentős része muszlim.

Az egyház Fülöp-szigeteki megalapításának első kísér-
lete 1898-ban, a spanyol-amerikai háború idején történt 
Willard Call és George Seaman utahi utolsó napi szent 
katonák révén, akiket még indulásuk előtt választottak el 

LELKI ERŐ 
A TENGER 
SZIGETEIN



28 L i a h ó n a

misszionáriusoknak. Prédikálták az evangéliumot, amikor 
csak lehetőségük adódott rá, de ez nem eredményezett 
keresztelőket.

A 2. világháború alatt több utolsó napi szent is áthaladt a 
szigeten az előre nyomuló szövetségesek soraiban. 1944-ben 
és 1945-ben több katonai csoport is tartott egyházi gyűlése-
ket különböző helyszíneken, és a háború befejezését kö-
vetően számos UNSZ katona és polgári alkalmazott volt az 
országban. Közéjük tartozott Maxine Tate és egy friss meg-
tért, Jerome Horowitz. Mindketten közreműködtek abban, 
hogy Aniceta Fajardo megismerje az evangéliumot. Amikor 
Manila egyik lebombázott városrészében segítettek újjáépí-
teni Aniceta házát, Horowitz testvér megosztotta vele és a 
lányával, Ruthtal, újonnan megismert hitét.

Aniceta bizonyságot nyert és meg kívánt keresztel-
kedni, de az egyház abban az időben még nem engedé-
lyezte a helyi lakosság keresztelkedését, mivel a szigeten 
nem voltak az egyháznak állandó egységei. Harold B. 
Lee elder (1899–1973) a Tizenkét Apostol Kvórumából 
tudomást szerzett Aniceta vágyáról, és a General Service-
men’s Committee [Hadiszolgálatosok Általános Bizottsága] 
elnökeként jóváhagyta a keresztelőt. 1946 húsvétvasár-
napjának délelőttjén egy Loren Ferre nevű katona meg-
keresztelte Aniceta Fajardót; így ő az első filippínó, akiről 
tudjuk, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza tagja lett.

A missziós munka kezdete
A háború után az utolsó napi szent katonák már nagyon 

várták, hogy az egyház jelenléte a Fülöp-szigeteken hivatalo-
sabb formát öltsön. Ekkor az amerikai hadsereg két bázisán – 
a Clark légi- és a Subic Bay tengeri támaszponton – jöttek létre 
az egyház csoportjai. 1955. augusztus 21-én Joseph Fielding 
Smith elnök (1876–1972) felszentelte a Fülöp-szigeteket az 
evangélium prédikálására. 1961-ig azonban törvényi korláto-
zások késleltették a misszionáriusok érkezését.

1960-ban Gordon B. Hinckley elder (1910–2008), aki 
akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának segédeként szol-
gált, többnapos látogatást tett a Fülöp-szigeteken: „Kifej-
tettem azt a nézetemet, hogy a missziós munka… éppen 
annyira gyümölcsöző lesz, mint amennyire a világ más ré-
szein volt eddig.” 3 A rákövetkező évben – sok előkészület 
és papírmunka után, melyet olyan egyháztagok csináltak 
végig, mint Maxine Tate Grimm és Robert S. Taylor elnök  
a Déli Távol-keleti Misszió elnöke, valamint az egyház jó-
akarói – Hinckley elder visszatért a szigetekre, hogy újólag 
felszentelje az országot a missziós munka megkezdésére.

1961. április 28-án Hinckley elder egy katonák, amerikai 
polgárok és egy helyi egyháztag (David Lagman) alkotta 
kis csoporttal találkozott Manila egyik külvárosában, és 
egy különleges imát mondott, „hogy sok ezren legyenek 
azok, akik megkapják majd ezt az üzenetet, és megáldatnak 
általa” 4. Ezek a szavak, melyeket az Úr egyik igaz szolgája 
mondott, hamarosan látnokinak bizonyultak.

Az első négy misszionárius – Raymond L. Goodson, 
Harry J. Murray, Kent C. Lowe és Nester O. Ledesma – né-
hány héttel ezután érkezett Manilába. „A filippínók igen 
szívesen fogadták be az evangéliumot – emlékezett vissza 
Lowe elder. – Amikor egy családfő úgy döntött, hogy csat-
lakozik az egyházhoz, sok-sok esetben az egész család is 
csatlakozott az egyházhoz.” 5

Az egyház fejlődik
A munka eljutott arra a pontra, hogy 1967-ben megszer-

vezték a Fülöp-szigeteki Missziót. Az év végére 3193 egy-
háztag volt a misszióban, akik közül 631 abban az évben 
tért meg. 1973-ra a helyi egyháztagok létszáma már meg-
közelítette a 13 000 főt. 1973. május 20-án megszervezték 

Az evangéliumi tantételekre alapozva a Fülöp-szigeteki 
fiatal felnőttek sikereket érnek el, és biztos vezetőkké 
válnak az Úr egyházában.
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a Fülöp-szigeteki Manila Cöveket Augusto A. Lim elnök-
lete alatt. 1974-ben a missziót megosztották, létrehozva a 
Fülöp-szigeteki Manila Missziót és a Fülöp-szigeteki Cebu 
City Missziót.

1975. augusztusában Spencer W. Kimball elnök  
(1895–1985) látogatott Manilába, hogy a Fülöp-szigetek 
első területi konferenciáján elnököljön. Az augusztus 
viharos volt, megnehezítve a Manilán kívülről érkezők 
útját. Kevés hiányzott hozzá, hogy a Laoag Cityből busszal 
érkező szentek ne érkezzenek meg, de kitolták a jár-
művüket egy sárral teli gödörből, és azért könyörögtek 
a sofőrnek, hogy ne forduljon vissza. A szentek másik 

megfelelő helyszínt találjon egy templomnak. Több helyszín 
megvizsgálását követően, az igazgató beadta a kérelmet 
másfél hektár megvásárlására Quezon Cityben. A terület a 
Marikina-völgyre néz, és a helyszín sok egyháztag számára 
viszonylag könnyen megközelíthető. A kérelmet jóváhagy-
ták, és az ingatlant 1981 januárjában megvásárolták. Az 
egyház kérésére az utca új neve Temple Drive lett.

Az 1982. augusztus 25-én tartott talajfeltörési ünnepségre 
– a tájfunveszély ellenére – mintegy 2000 egyháztag érke-
zett hajóval, vonattal és busszal a szigetvilág minden részé-
ről. A templom építése hamarosan megkezdődött, és 1984. 
augusztusára készen állt a felszentelésre.

Közel 27 000 egyháztag és nem egyháztag járta be 
az épületet a felszentelés előtt. Annak ellenére érkeztek 
ennyien, hogy pár nappal korábban – csupán 48 óra kü-
lönbséggel – két tájfun is végigsöpört a Fülöp-szigeteken. 
A távoli tartományokból fáradtan, de vidáman érkeztek 
a szentek. Sok esetben kénytelenek voltak kerülőutakon 
utazni Manila felé, mert az áradat elöntötte az utakat és 
megrongálta a hidakat.

A templom szépsége lenyűgözte a látogatókat, köz-
tük az ország sok, fontos pozícióban lévő személyisé-
gét. Celso Carunungan író megemlítette, hogy „az érzés 
annyira szent, hogy belépve arra számítasz: szembetalálod 
magad a Teremtőddel”. Bienvenido Castillo ezredes, a  
Fülöp-szigeteki rendőrség főkáplánja azt mondta, hogy  
a templom „egy olyan hely, ahol mennyei dolgokon  
elmélkedhet az ember, mert ilyen környezetbe kerül”.  
Két apáca úgy érezte, hogy a templom „valóban az Úr 
háza”. Eva Estrada-Kalaw parlamenti képviselő ezt mondta 
a templomi idegenvezetőknek: „Bárcsak több templomot 
építenének önök nálunk!” 6
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csoportja három egész napon át dacolt a viharos tenger-
rel, mert – amint azt az egyik nőtestvér mondta – egyedül 
csak az számított, hogy láthassák és hallhassák Isten élő 
prófétáját.

Kimball elnök 1980-ban ismét meglátogatta a Fülöp- 
szigeteket, hogy egy újabb területi konferencián elnököl-
jön, és volt egy rövid találkozója Ferdinand Marcos állam-
elnökkel. Ez a találkozó vezetett később oda, hogy az 
egyház 1983-ban misszionáriusképző központot nyithatott 
az országban, a rákövetkező évben pedig felszentelhették a 
Fülöp-Szigeteki Manila templomot. 1987-ben manilai köz-
ponttal létrehozták a Fülöp-szigetek/Mikronézia Területet.

Még ugyanabban az évben szemelvényeket fordítottak 
tagalogra a Mormon könyvéből. A Mormon könyve fordí-
tásai ma már több helyi nyelven is elérhetők, köztük sze-
buano nyelven is.

A templom áldásai
1980 decemberében Spencer W. Kimball elnök Manilába 

küldte az egyház ingatlan osztályának igazgatóját, hogy KA
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Hinckley elnök – aki abban az időben az 
Első Elnökség második tanácsosa volt – ve-
zette a sarokkő letételének szertartását 1984. 
szeptember 25-én. Ezt kilenc felszentelési ülés 
követte a celesztiális szobában. Ezeken mint-
egy 6500 szent vett részt a Csendes-óceáni 
Terület 16 cövekéből és 22 kerületéből.

Amint az utolsó felszentelési ülés is  
befejeződött, ifj. Paulo V. Malit és Edna A.  
Yasona lettek az elsők, akiket a Fülöp- 
szigeteki Manila templomban adtak össze, 
1984. szeptember 27-én. A házassági 

házaspár úgy döntött, hogy eladja a házát, és 
kifizeti az utat, hogy a gyermekeikkel örök-
kévaló családdá pecsételhessék őket. Miután 
eladták a házukat és a legtöbb ingóságukat, 
pont akkora összeget sikerült összekupor-
gatniuk, ami elég volt a kilenctagú családjuk 
manilai hajójegyére. Leonides aggódott, mert 
immár nem volt hova hazatérniük. Bernardo 
azonban biztosította őt arról, hogy az Úr 
gondoskodni fog róluk. 1985-ben családjukat 
összepecsételték a templomban az időre és 
a teljes örökkévalóságra. Ez megért minden 

szertartást W. Garth Andrus, a templom első 
elnöke pecsételte meg.

Ezután az egyháztagok hosszú sora – 
kezdve a templomi munkásokkal – várt arra, 
hogy részesüljön a saját felruházásában. A 
templomi munka egész éjszaka és még más-
nap is folytatódott.

Az egyháztagok növekvő vágyat éreztek 
arra, hogy belépjenek a templomba. Azok-
nak, akik távol laktak Manilától, nagy áldoza-
tot kellett hozniuk, hogy megtegyék a nagy 
utat hajóval vagy busszal. De ők jöttek, a hit 
és az eltökéltség történeteit hozva magukkal.

A General Santosban élő Bernardo és  
Leonides Obedoza számára lehetetlenségnek 
tűnt eljutni a távoli manilai templomba. Ha-
sonlatosan azonban ahhoz a kereskedőhöz, 
aki mindenét eladta, hogy megvegyen egyet-
len igazgyöngyöt (lásd Máté 13:45–46), ez a 
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misszionárius érkezése
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A vészhelyzeti felkészülést célzó segítőegyleti gyű-
lések értékes információval szolgálnak a természeti 
katasztrófáktól fenyegetett országban élő nőtestvé-
rek számára.



 2 0 1 4 .  á p r i l i s  31

áldozatot, melyet hoztak, mert a templomban páratlan 
örömre leltek – ez volt az ő igazgyöngyük. Bernardó szavai-
hoz híven pedig az Úr valóban gondoskodott róluk. Miután 
visszatértek Manilából, jószívű ismerősök biztosítottak szá-
mukra szállást. Gyermekeik elvégezték az iskolát, a család 
pedig idővel saját otthonra tett szert egy új helyen.

2006. április 18-án az Első Elnökség bejelentette a 
Fülöp-szigeteki Cebu City templom építését. A hír hal-
latán sok egyháztag hullatott örömkönnyeket. „Áldottak 
vagyunk, mert az Úr Cebu Cityt választotta a következő 
templom helyszínéül” – mondta ifj. Cesar Perez, a Cebu 
City-i Felsőfokú Hitoktatás igazgatója.

Az egyház teljes 
taglétszáma: 
675 166 *

Egyházközségek 
és gyülekezetek: 
1 134

Missziók: 17

Templomok: 2 
(egy harmadik 
építés alatt)

Családtörténeti 
központok: 167

Valóban: ahogy telik a XXI. század, a visszaállított egyház 
úgy fog növekedni méretében és befolyásában, amint egyre 
több és több Fülöp-szigeteki ember fogadja be az üzenetét, 
és megáldja e kiváló népet a tenger szigetein. Teh elder és 
a Fülöp-szigeteki szentek számára most teljesednek be „az 
Úr [nagy] ígéretei azoknak, akik a tenger szigetein vannak” 
(2 Nefi 10:21). ◼
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Néhány hónappal a templom felszentelését követően, 
a Fülöp-szigeteki utolsó napi szenteknek ismét alkalmuk 
adódott az örvendezésre. 2010. október 2-án Thomas S. 
Monson elnök az általánoskonferenciai nyitóbeszédében 
bejelentette a Fülöp-szigeteki Urdaneta templom építését 
Pangasinanban.

A java még hátra van
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

viszonylag rövid múltra tekinthet vissza – több más or-
szághoz képest – a Fülöp-szigeteken, de a rendeltetése  
e szigetországban dicsőséges. Az egyház növekedése 
mindezidáig csodálatos volt, és a java még hátra van. 
Michael John U. Teh elder a Hetvenektől – a második 
olyan Fülöp-szigeteki testvér, akit általános felhatalmazott-
nak hívtak el – ezt mondta: „[Fülöp-szigeteki utolsó napi 
szentekként] a korábbiaknál is jobban fel kell készülnünk 
lelkileg, mert a munka – a mi segítségünkkel vagy anél-
kül, de – megy tovább.” 7

2010: A Fülöp-szigeteki Cebu 
City templom felszentelése
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Írta: LaRene Porter Gaunt
Egyházi folyóiratok

Izgalmas időket élünk. Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliuma most jön 
elő a homályból (lásd T&Sz 1:30). En-

nek köszönhetően Mennyei Atyánk egyre 
több olyan gyermeke hall a „mormonok-
ról”, aki nem a mi hitünket vallja. Egyesek 
olyan dolgokat hallanak, amelyek furcsá-
nak és zavarosnak tűnnek, mások olyat, 
ami ismerős és megnyugtató. Bármelyik 
csoporthoz tartozzanak is, elképzelhető, 
hogy kérdéseikkel hozzánk fordulnak. 
Számos választ találhatunk ezekre a 
szabadítás tervében, melyet úgy is isme-
rünk, mint a „boldogság nagyszerű tervét” 
(Alma 42:8).

A leggyakrabban feltett kérdések a 
következők: „Honnan jöttem?”, „Miért 
vagyok itt?” és „Hová megyek ezen élet 

után?” E kérdések mindegyikére vá-
laszt adnak a szabadítás tervében 

található igazságok. Ez a cikk 
felsorol néhányat azon válaszok 
közül, amelyeket a szentírások 
és prófétánk, Thomas S.  
Monson elnök adott ezekre  
a kérdésekre.

Válaszokat találni a 
SZABADÍTÁS TERVÉBEN
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Amikor kérdések 

merülnek fel ben-

nünk vagy mások-

ban Jézus Krisztus 

evangéliumáról, 

akkor tudjuk-e, 

hogy hol találjuk 

meg a válaszokat?

Honnan jöttem?
Örökkévaló lények vagyunk. Istennel éltünk ezen életet megelőzően, 

mint az Ő lélekgyermekei. „Pál apostol azt [tanította], hogy »az Istennek 
nemzetsége vagyunk« [Cselekedetek 17:29] – mondta Monson elnök. – 
Mivel tudjuk, hogy fizikai testünk földi szüleink nemzetsége, utána kell 
néznünk, mit is jelent Pál kijelentése. Az Úr kijelentette, hogy »a lélek és a 
test az ember lénye« [T&Sz 88:15]. Ebből adódóan a lélek az, amely Isten 
nemzetsége. A zsidókhoz írt levél írója »a lelkek Atyjának« [Zsidók 12:9] 
nevezi Őt.” 1

Miért vagyok itt?
Földi életünkről ezt mondta Monson elnök: „Mily hálásnak kell len-

nünk, hogy egy bölcs Teremtő egy olyan földet alkotott, és úgy helyezett 
bennünket ide, hogy át kelljen haladnunk előző létezésünk felejtésének 
fátylán, hogy egy időre megpróbáltassunk, lehetőségünk legyen megmé-
rettetni, hogy aztán majd érdemesek legyünk elnyerni mindazt, amit Isten 
számunkra előkészített.

Nyilvánvalóan földi életünk egyik elsődleges célja az, hogy húsból és 
csontból való testet kapjunk. Emellé az önrendelkezés ajándékát is meg-
kaptuk. Abban a kiváltságban van részünk, hogy ezer meg ezer módon 
hozhatunk önálló döntéseket. Itt a tapasztalat szigorú munkafelügyelőjétől 
tanulunk. Különbséget teszünk a jó és a gonosz között. Megkülönböztetjük 
a keserűt az édestől. Felfedezzük, hogy cselekedeteink következmények-
kel járnak.” 2

Hová megyek ezen élet után?
A halál az emberiség családjának minden tagját eléri. Azonban  

„…ha meghal az ember, vajjon feltámad-é?” ( Jób 14:14). „[T]udjuk,  
hogy a halál nem jelenti a véget – jelentette ki Monson elnök. – Ezt az 
igazságot tanították az élő próféták az időkön át. Megtalálható a szentírá-
sokban is. A Mormon könyvében olvashatjuk ezeket a konkrét és vigaszt 
nyújtó szavakat:

Keresztelés
Szentlélek ajándéka

Mindvégig 
kitartás



»Most, a lélek állapotát illetően a halál és a feltámadás között – Íme, 
egy angyal tudatta velem, hogy az emberek lelke, amint elhagyja ezt a 
halandó testet, igen, minden ember lelke, legyen az jó vagy gonosz, haza-
vitetik ahhoz az Istenhez, aki életet adott neki.

És akkor majd lészen, hogy azok lelkét, akik igazlelkűek, a boldogság 
állapotába fogadják be, melyet paradicsomnak hívnak, a nyugalom álla-
potának, a béke állapotának, ahol megpihennek majd minden bajuktól, 
és minden gondtól és bánattól« [Alma 40:11–12].” 3

Feltámadásunkat követően vagy a celesztiális királyságba, melynek 
dicsősége a naphoz hasonlatos; vagy a terresztriális királyságba, melynek 
dicsősége a holdhoz hasonlatos; vagy a telesztiális királyságba, melynek 
dicsősége a csillagokhoz hasonlatos; vagy a külső sötétségbe lépünk be 
(lásd T&Sz 76).

Tényleg van Isten? Sátán valós?
Mennyei Atya, Jézus Krisztus és Sátán mind részt vettek a születésünk 

előtt összehívott nagy mennyei tanácsban. Szabadulásunk tervének része-
ként Mennyei Atyánk azt kérte, hogy valaki menjen a földre, és vigye vég-
hez az engesztelést a bűneinkért. Ezt mondta: „Kit küldjek? És válaszolt 
egy [ Jézus Krisztus], az Ember Fiához hasonló: Itt vagyok, küldj engem. 
És válaszolt egy másik [Sátán], és azt mondta: Itt vagyok, küldj engem.  
És az Úr azt mondta: Az elsőt küldöm.

És a második [Sátán] megharagudott, és nem tartotta meg első álla-
potát; és azon a napon sokan követték őt” (Ábrahám 3:27–28; lásd még 
T&Sz 29:36–37; Mózes 4:1–4).

Van-e hatalmunk ellenállni Sátán kísértéseinek?
A lelkek harmada, akik a mennyei tanács után Sátán követése mellett 

döntöttek, vele együtt kitaszíttattak. Ők és Sátán fizikai test nélküli lel-
kek. Joseph Smith próféta azt tanította, hogy „mindenkinek, akinek teste 
van, hatalma van azok felett, akiknek nincsen” 4. Így hát Sátán kísérthet 
ugyan bennünket, de nekünk megvan a hatalmunk arra, hogy ellenáll-
junk neki.

HONNAN ISMERHETEM 
MEG JOBBAN A SZABADÍ-
TÁS TERVÉT?

1. A szabadítás tervéről a 
legvilágosabban a Mor-
mon könyvéből, a Tan 
és a szövetségekből és a 
Nagyértékű gyöngyből 
tanulhatunk.

2. Az élő próféták sza-
vai megtalálhatók a 
conference.lds.org oldalon. 
Olyan kifejezésekre keres-
hetsz rá, mint a szabadítás 
terve, a boldogság terve, 
engesztelés, felmagasz-
tosulás, igazságosság és 
irgalom, bűnbánat és 
feltámadás.

3. Lásd „2. lecke: A szabadu-
lás terve” a Prédikáljátok 
evangéliumomat! Útmu-
tató a misszionáriusi szol-
gálathoz kézikönyvben.
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Miért tűnik néha úgy, hogy Mennyei Atyám nem válaszol  
az imáimra?

„Az ima az a cselekedet, melynek révén az Atya akarata és a gyermek 
akarata összhangba kerülnek egymással. Az ima célja nem Isten akara-
tának a megváltoztatása” (lásd Bible Dictionary, “Prayer”). Az ima egy 
eszköz, amely segít abban a döntésben, hogy – önrendelkezésünket hasz-
nálva – összehangoljuk az akaratunkat Isten akaratával (lásd Ábrahám 
3:25). Mennyei Atyánk mindig megválaszolja az imáinkat, ám a válasz 
lehet az igen, lehet a nem, vagy lehet a még nem. Az időzítés fontos.

Miért vannak nehézségeim, amikor pedig igyekszem helyesen élni?
A kihívások részei a szabadítás tervének. Erősebbé tesznek, csiszolnak 

és megtisztítanak bennünket, ha Jézus Krisztusra és az Ő evangéliumára 
hagyatkozunk. Mennyei Atyánk megtart bennünket a nehézségeink során. 
Megpróbáltatásaink „tapasztalatot adnak [nekünk], és a [javunkra] válnak 
majd” (T&Sz 122:7).

Honnan tudhatom, hogy mi helyes és mi helytelen?
Isten minden gyermeke Krisztus világosságával születik, és ez segít 

mindenkinek abban, hogy „különbséget tehessen jó és gonosz között” 
(Moróni 7:16). Ezen túlmenően, a Szentlélek is képes tanúságot tenni 
nekünk az igazságról az elménkben és a szívünkben, a békesség és a 
melegség érzése révén (lásd T&Sz 8:2–3).

Komoly bűnöket követtem el. Nyerhetek megbocsátást?
Isten tudta, hogy miután megtanulunk a helyes és a helytelen között 

választani, mindannyian fogunk bűnöket elkövetni.5 Minden bűnhöz 
kapcsolódik azonban büntetés. Az igazságosság azt követeli, hogy ezt a 
büntetést el kelljen szenvedni. Irgalmasságában Mennyei Atyánk meg-
engedte Jézus Krisztusnak, hogy véghezvigye az engesztelést, és mind-
annyiunk nevében eleget tegyen az igazságosság követelményének (lásd 
Alma 42). Másképp szólva: Krisztus szenvedése a Gecsemánéban és ha-
lála a Golgotán megfizette minden bűnünk árát, amennyiben magunkra 
nézve is érvényesítjük Krisztus engesztelését, bűneink megbánása és 
az evangéliumi szertartások elnyerése révén. Bűneink megbocsáttatnak 
(lásd T&Sz 1:31–32). ◼
JEGYZETEK
 1. Thomas S. Monson: Az élet versenye. Liahóna, 2012. máj. 91.; lásd még Ábrahám 3:22–26.
 2. Thomas S. Monson: Az élet versenye. 91–92.; lásd még Alma 34:32–34.
 3. Thomas S. Monson: Az élet versenye. 93.; lásd még Tan és a Szövetségek 76:59–111.
 4. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 220.
 5. A kisgyermekek nem képesek bűnt elkövetni „amíg felelősségre vonhatóvá nem válnak” 

(lásd T&Sz 29:46–47).
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Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első 
Elnökség második tanácsosa, egy 

olyan beszédet mondott a segítő-
egyleti nőtestvérek előtt a 2011-es 
Általános Segítőegyleti Gyűlésen, 
amely megérintette a szívemet, és 
békességgel töltött el. Az aprócska 
nefelejcsről beszélt, és arról, hogy 
miként jelképezi a virág öt szirma 
azt az öt dolgot, amelyekre mindig 
emlékeznünk kell.1

A gyűlés után a lányom, Alyssa, 
elmesélt egy történetet a barátnő-
jéről, Jessie-ről, akinek van egy kis 
vendéglátóipari vállakozása. Jessie-t 
felkérték a segítőegyleti vezetői, hogy 
készítsen valami desszertet, amelyet 
felszolgálhatnak az Általános Segí-
tőegyleti Gyűlést követően. Jessie 
elmondta Alyssának, hogy azonnal 

tudta, mit kell készítenie: 250 mini-
tortát. Alyssa vállalta, hogy segít el-
szállítani a sütiket a cövekközpontba.

Amikor Alyssa a gyűlés napján 
elment segíteni, Jessie-t a sírás hatá-
rán találta. A sütik készen voltak, ám 
Jessie képet küldött róluk az egyik 
rokonának, aki szerint viszont nem 
voltak elég díszesek a gyűléshez.

Jessie kételkedni kezdett ma-
gában. Arra jutott, hogy a cöveki 
segítőegyleti vezetők valami bo-
nyolultabbra számítanak, mint az 
ő egyszerű sütijei. Kétségbeesetten 
próbált valami megoldást találni a 
sütik másféle díszítésére, de már 
nem maradt rá idő. Alyssával le-
szállították a sütiket úgy, ahogyan 
azok kinéztek; ám Jessie sokáig úgy 
érezte, hogy csalódást fog okozni a 

nőtestvéreknek – azután elhangzott 
Uchtdorf elnök beszéde.

Amikor az apró nefelejcsről  
beszélt, megjelent a képernyőn  
a kis kék virág fényképe. Annyira 
egyszerű, mégis gyönyörű virág  
volt, a finoman erezett szirmaival. 
Uchtdorf elnök üzenete mindenki  
szívét megérintette, amikor arra  
kérlelt bennünket, hogy ne tereljék  
el figyelmünket annyira a körülöttünk 
lévő nagy, egzotikus virágok, hogy 
emiatt elfeledkezzünk arról az öt, 
egyszerű igazságról, amelyeket éppen 
tanított nekünk.

A záróima után a nőtestvérek 
kimentek a kultúrterembe. Amikor 
Alyssa és Jessie beléptek, azt látták, 
hogy mindenki a süteményes asztal 
körül áll, és azt kérdezgeti: „Honnan 
tudták?”

Minden egyes süti sima, fehér cu-
kormázzal volt bevonva, a tetején 
pedig egy egyszerű, gyönyörű, ízléses 
díszítés volt – egy ötszirmú nefelejcs. ◼
Gale Ashcroft, USA, Arizona

JEGYZET
 1. Dieter F. Uchtdorf: Ne felejts! Liahóna, 2011. 
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HONNAN TUDTÁK?
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A sütik készen voltak, ám 
Jessie képet küldött 

róluk az egyik rokonának, aki 
szerint viszont nem voltak 
elég díszesek a segítőegyleti 
gyűléshez.



Nem sokkal azután, hogy a férjem-
mel összeházasodtunk, megál-

dattunk egy fiúval. Amikor láttam a 
mosolyát, és a szemébe néztem, úgy 
éreztem, hogy adósa vagyok Mennyei 
Atyámnak. A fiunk tökéletesnek tűnt 
számomra. A férjemmel naponta 
mondtunk köszönetet az Úrnak ezért 
a becses ajándékért.

2009. február 19-én már csomagol-
tam, hogy visszatérjek az iskolapadba 
a tanulmányaim befejező évére. A fér-
jem és én nem sejtettük, hogy másnap 
a szeretett fiunk elkap egy lázzal járó 
betegséget, és elhagyja ezt a halandó 
életet.

Az átélteket nagyon nehezen visel-
tem. Egyházközségünk tagjai eljöttek 
hozzánk, hogy szentírásokkal és him-
nuszokkal vigasztaljanak, és velünk 
imádkozzanak. Becses volt számomra 
részvétük együtt érző megnyilvá-
nulása, ám a fiam iránti gyász meg-
maradt. Amikor csak rá gondoltam, 
szemeim megteltek könnyekkel.

Négy nappal a halála után sugal-
mazást éreztem, hogy tanulmányoz-
zam Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith című kézikönyvet. Amint 
kézbe vettem, a könyv annál a fe-
jezetnél nyílt szét, melynek címe: A 
reménység és vigasz szavai a halál 
beköszöntekor. Elkezdtem olvasni, és 
nagy hatással voltak rám Joseph és 
Emma tragikus veszteségei, amelyeket 
saját családjuk megalapításakor szen-
vedtek el. Amikor ahhoz a részhez 
értem, ahol a próféta egy kétéves kis-
lány búcsúztatásakor beszélt, mintha 
hideg vizet locsoltak volna a fejemre, 
lehűtve gyászterhes gondolataimat.

Behívtam a férjemet. Együtt olvas-
tuk ezt a részt: „…feltettem a kérdést, 

AZ ÍGÉRET REMÉNYT ADOTT
hogy miért van az, hogy csecsemők, 
ártatlan gyermekek elvétetnek tő-
lünk… Az Úr sokat elvisz, már csecse-
mőkorban is, hogy elkerülhessék… a 
jelen világ gyötrelmeit és gonoszságait; 
túl tiszták, túl szeretetre méltóak voltak 
ahhoz, hogy a földön éljenek; ezért, 
ha jól megfontoljuk, ahelyett, hogy 
gyászolnánk, örvendezésre van okunk, 
amiért megszabadultak a gonosztól, és 
hamarosan ismét velünk lesznek.”

A próféta hozzátette: „Felmerül  
a kérdés: »A gyermekek az örök-
kévalóságban is az édesanyjukkal 
lesznek?« Igen! Igen! Anyák, veletek 
lesznek a gyermekeitek, mert örök 
életük lesz, hisz az adósság ki lett 
fizetve.” 1

Amióta ezeket a gyönyörű szava-
kat olvastuk, a családunk imái telve 

vannak hálával azon ígéretért, hogy 
Jézus Krisztus engesztelése által újból 
együtt leszünk a fiunkkal.

Ma három csodás gyermekünk van 
– eltávozott fiunk testvérei. Tanítjuk 
nekik az igaz és örökkévaló evangéli-
umot, amely vissza fogja őket vezetni 
Mennyei Atyjukhoz és a Szabadítójuk-
hoz, Jézus Krisztushoz.

Tudom, hogy Joseph Smith pró-
féta üzenete a halál utáni életről igaz. 
Örökké hálás leszek azért a remé-
nyért, békességért, örömért és bol-
dogságért, melyet ez az üzenet nyújt 
a családunknak – a fátyol mindkét 
oldalán. ◼
Juliana Fayehun, Nigéria, Lagos

JEGYZET
 1. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 

Smith (2007). 183., 184.

Amint kézbe vettem a könyvet, 
 az A reménység és vigasz 

szavai a halál beköszöntekor című 
fejezetnél nyílt szét.
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Korábban mindig a családomról  
és önmagamról való gondosko-

dással összefüggésben gondoltam 
a vészhelyzeti felkészülésre. Egy 
1992-es, dél-floridai vasárnap regge-
len azonban megtanultam másként 
tekinteni a felkészülésre. Az Andrew 
hurrikán – az egyik legpusztítóbb 
és legnagyobb anyagi kárt okozó 
hurrikán, amely valaha is lecsapott 
az Egyesült Államokra – egy gyö-
nyörű nyarat szakított meg a floridai 
Miamiban.

Akkoriban ideiglenesen egyedül él-
tem egy part menti lakásban, mert egy 
három hónapos munkahelyi alapkép-
zésen vettem részt. Amikor elhangzott 
a figyelmeztetés, és megtudtuk, hogy 
délig ki kell ürítenünk az egész bérle-
ményt, az egyik munkatársunk szállo-
dai szobákat foglalt a kollégáimnak  
és nekem a parttól távolabb. Bedesz-
káztam az ablakaimat, és eltároltam  
a személyes tárgyaimat.

BŐVEN VOLT MIT MEGOSZTANOM
Mivel úgy volt, hogy a feleségem és 

a gyermekeim meglátogatnak egy hétre, 
így már korábban vásároltam élelmiszert 
és vizet hat főre. Megnyugtatott a tudat, 
hogy biztonságos helyre megyek, és 
több hétre elegendő élelmem lesz.

Jó érzéseim voltak, amikor délelőtt fél 
tizenegykor indulni készültem: minden 
rendben volt. Letérdeltem imádkozni, 
megköszönve Mennyei Atyámnak az 
áldásaimat, és a segítségét kérve a ránk 
váró vihar során. Az imám végén a 
Lélek arra késztetett, hogy hozzátegyem: 
„Ha van bárki, akinek segítségre van 
szüksége, kérlek, segíts rátalálnom.”

Pár perc múlva egy 80-as éveiben 
járó özvegyasszony kopogtatott az 
ajtómon. „Elnézést kérek – mondta. – 
Eltévesztettem a lakást. Az egyik isme-
rősömet keresem.”

Kimerültnek tűnt. Amikor megkér-
deztem, segíthetek-e, kétségbe esett és 
azt mondta, hogy nem tudja, mit tegyen 
vagy hová menjen. Megkérdeztem, 

hogy hol lakik, majd átmentünk az ő 
lakásához. Átgondoltuk a helyzetét, és 
megbeszéltük a lehetőségeit.

Elmondtam neki, hogy a cégem 
feltehetőleg tud még helyet találni az 
egyik szállodai szobánkban, és meg-
hívtam, hogy csatlakozzon a csopor-
tunkhoz. Erre fellélegzett. Gyorsan 
becsomagoltunk, lezártuk a lakását és 
az ingóságait, majd pedig elintéztem, 
hogy az egyik munkatársam elvigye 
őt kocsin a szállodába.

Amikor indultam volna, két újabb 
özvegy kérte a segítségemet. Megnyug-
tattam őket, hogy tiszta fejjel tudjanak 
gondolkozni, és ki tudják ötleni, hogy 
hol találhatnának menedéket. Amikor 
az egyik kollégámtól vittem volna le 
egy bőröndöt, egy újabb idős özvegy-
asszony kért segítséget. Biztonságos 
helyekre tettük a törékenyebb hasz-
nálati tárgyait, majd segítettünk neki 
elkészülni.

Eközben más munkatársaim két 
olyan egyetemistát hívtak magukkal 
a parttól távolabb lévő szállodánkba, 
akik egy szigeten laktak. Az egyetlen 
élelmük egy marék rágcsálnivaló és 
nem egészen egy liter ásványvíz volt. 
Nekem szerencsére bőven volt mit 
megosztanom, nemcsak velük, hanem 
mindenki mással is.

Milyen nagy áldást jelentett, hogy 
az Úr felkészített és vezetett! Ez tette 
lehetővé számomra, hogy nyugtató 
hatással legyek a riadalom idején, és 
hogy az időmet szinte teljesen mások 
megsegítésével tölthessem, nem ag-
gódva saját magam miatt. Megtanultam 
nagyságrendekkel jobban értékelni 
papsági vezetőink azon tanácsát, hogy 
legyünk felkészültek. ◼
Brent Fisher, USA, Kalifornia

Amikor meg-
kérdeztem, 

segíthetek-e, a 
néni kétségbe 
esett és azt 
mondta, hogy 
nem tudja, mit 
tegyen vagy hová 
menjen.



Az árnyékok sötétbe burkolták a 
szobát, én pedig ébren feküdtem 

és hallgattam a férjem légzését, azon 
gondolkodva, hogy vajon alszik-e. 
Még csak két nap telt el azóta, hogy 
a 12 éves lányunk szörnyethalt egy 
hirtelen balesetben. Ismét lehuny-
tam a szemem, de elkerült az álom. 
A szívem a lányom után sóvárgott. A 
szabadítás tervéről való összes tudá-
som sem tudta enyhíteni a hiányából 
fakadó fájdalmam.

A hajnal közeledtével hirtelen he-
ves vágyakozást éreztem. A nap hama-
rosan felkel, és lelki szemeimmel már 
láttam a lágy rózsaszín fényben fürdő 
égboltot. A lányunk nagyon szerette 
a rózsaszínt. Egy rózsaszín napkel-
tétől ismét a közelében érezhetném 
magamat.

„Menjünk, nézzünk napkeltét” – 
súgtam oda az álomittas férjemnek.

Álltunk a felhajtón, kelet felé néz-
tünk, és vártunk… és vártunk. Bár az 
égbolt világosabb lett, a nap nem tört 
át az alacsonyan szálló felhőkön.

A férjem vállára hajtottam a fejemet 
és sóhajtottam – próbáltam úgy tenni, 
mintha az egész nem lenne annyira 
fontos. De többet akartam. Többre volt 
szükségem. Hiszen Mennyei Atyánk 
bizonyára teljesíthetné ezt a vágyamat, 
miután hazaszólította magához a drága 
lányunkat!

Amikor a férjem megfordult, hogy 
bemenjen, a nyugati égre tekintve azt 
mondta: „Nézd!”

Megfordultam. Mögöttünk a felhők 
finom hajnalpírban fürödtek, körü-
löttük aranyszínű volt a fény. Elakadt 
a lélegzetem, a szemembe könnyek 
szöktek. Gyönyörűbb volt, mint amit 
el tudtam képzelni. Olyan érzés volt, 

A NAPKELTÉT VÁRVA
mint egy ölelés a lányunktól. Tudtam, 
hogy Mennyei Atyánk tisztában van 
a sajgó szívemmel, és a jövőbe vetett 
remény ígéretét küldi: egy gyengéd 
emlékeztetőt az örökkévaló családok-
ról és azokról a gyönyörű pillanatok-
ról, amelyek még előttünk állnak.

Gyakran gondolok arra a gyönyörű 
pillanatra és az új látásmódra, amellyel 
megajándékozott. Ki keresné nyuga-
ton a napkeltét? De mégis: ez a csoda 
ott várt rám. Hány áldást és csodát 
szalasztok el csupán azért, mert vá-
ratlan helyekről érkeznek? Hányszor 
összpontosítok arra, ahogy szerintem 
lennie kellene, miközben nem veszem 
észre a dicsőséges valóságot?

Szakadatlanul imádkoztunk egy 
csodáért, amely nem lehetett a mi-
énk; de mikor ezzel az új szemlélettel 

néztem körbe, megláttam a létező 
csodákat: a négy életet, melyek 
minősége javult a lányunk szerva-
dományaitól; a családi szeretet és 
egyházközségi összetartás csodáját; 
valamint a szolgálat csodáját. Mély 
bánatot éreztem, ugyanakkor azt is 
éreztem, hogy erőteljes remény tölti 
meg a lelkemet minden újabb hajnal-
pírral, minden rózsás napnyugtával, 
és minden rózsaszín virággal, amelyet 
meglátok.

Manapság, amikor a nap felkel, 
keletre nézek, majd nyugatra fordu-
lok. Mosolyra fakaszt az a felismerés, 
hogy mindig vannak felfedezésre váró 
csodák és áldások – és a napkelte 
mindig átragyog a bánatunkon, ha 
engedjük. ◼
Julia Wagner, USA, Ohio

Amikor a férjem 
 megfordult, 

hogy bemenjen, a 
nyugati égre tekintve 
azt mondta: „Nézd!” 
Mögöttünk a felhők 
finom hajnalpírban 
fürödtek.
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én dicsőségemre 

is az valójában. A Hűek a hithez el-
magyarázza: „Az erényesség egyfajta 
alázatos és szolid hozzáállás az öltöz-
ködésben, megjelenésben, beszédben 
és viselkedésben. Amikor erényes 
vagy, nem vonod magadra feleslege-
sen a figyelmet. Inkább Istent próbá-
lod dicsőíteni a testedben és lelkedben 
(lásd 1 Korinthusbeliek 6:20)” 1.

Amikor megtanulunk hasonló 
visszafogottságot tanúsítani, mint azt 
a Szabadító tette, akkor meghívjuk 
a Lelket az életünkbe, betöltve az 
ígéretet, mely szerint „ha szemetek 
egyedül az én dicsőségemre tekint, 
akkor egész testetek eltelik világos-
sággal” (T&Sz 88:67). Amikor arról 
olvasol, hogy miként értelmezik más 
fiatal felnőttek a visszafogottságot és 
az erényességet, elgondolkodhatsz 
azon, miképpen növeld a saját lelki 
világosságodat azáltal, hogy fejlesz-
ted a belső elköteleződésedet ezen 
értékek mellett, valamint azok külső 
tükröződését is.

Legyetek visszafogottak a  
beszédben és a viselkedésben

„Szavaid és tetteid komoly hatás-
sal lehetnek rád és másokra. Tiszta, 
pozitív, felemelő beszédben fejezd 
ki magad, valamint olyan tettekben, 
amelyek boldogságot hoznak a kör-
nyezetednek! Az erényes beszéd és 
tettek érdekében tett erőfeszítéseid 
a Szentlélek fokozott útmutatását és 
vigasztalását eredményezik.” 2

Darja Szergejevna Svidko az orosz-
országi Volgográdból azt magyarázza, 
hogy akkor vagyunk visszafogottak a 
beszédünkben, ha tisztelettel bánunk 
másokkal, és „lágy hangot ütünk  
meg, illetve nyugodtan fejezzük ki  
a gondolatainkat, durva vagy illetlen 
szavak használata nélkül”. A vissza-
fogott nyelvezet mentes a pletykától, 
a kötekedéstől, a gúnyolódástól és a 
szarkazmustól. Soha nem kicsinyel 
le másokat, de nem is hízeleg; egy-
szerűen csak kedvességet tanúsít 
Mennyei Atya összes gyermeke felé, 

Ha szemetek egyedül az  

Miként segít világos
ságot sugároznunk és 
Istent dicsőítenünk, ha 
az életünket a beszéd
beli, viselkedésbeli és 
megjelenésbeli vissza
fogottság, erényesség 
jellemzi?

Írta: Katherine Nelson és Heidi McConkie

A halandóság előtti mennyei 
tanácsban, amikor Krisztus 
elvállalta, hogy a Szabadítónk 

lesz, ezt mondta az Atyának: „…a te 
akaratod legyen meg, és a dicsőség 
legyen tiéd mindörökké” (Mózes 4:2).

Az Úr mindig is példát mutatott  
az Atya dicsőítésében. Halandó  
szolgálata során, a Szabadító soha 
nem magára irányította a követői 
figyelmét, hanem az Atyára, mond-
ván: „A ki hisz én bennem, nem 
én bennem hisz, hanem abban, a 
ki elküldött engem” ( János 12:44). 
Hozzáállásban, megjelenésben, sza-
vakban és tettekben – a Szabadító a 
visszafogottság fontosságáról tanított 
bennünket.

Felvállalva a Szabadító követését, 
a cikkben idézett fiatalok a visszafo-
gottság és erényesség belső és külső 
kifejezési formáiról elmélkednek, 
és megosztják, hogy miként alakí-
totta jellemüket és vezérelte csele-
kedeteiket az Isten dicsőítése iránti 
elkötelezettségük.

Dicsőítsétek Istent és sugározzatok 
világosságot!

Jobban fel tudjuk ismerni a vissza-
fogottság és erényesség szerepét Isten 
dicsőítésében, ha megértjük, hogy mi 

tekint
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és elismeri isteni természetüket.
Beszédünknek az Istenség iránti 

tiszteletet is ki kell fejeznie: „Kerüld a 
szennyes beszédet és az Úr nevének 
gondatlan és tiszteletlen használatát, 
ami oly gyakori a világban! […] Az 
ilyen beszéd és viselkedés tiszteletlen 
természete megfoszt attól a képesség-
től, hogy részesülj[ünk] a Szentlélek 
csendes sugalmazásaiban.” 3

Ahogyan a közönséges vagy 
szemtelen beszéd, mint a pletyka 

a tetteink. A másokat felemelő és Istent 
dicsőítő nyelvezetünk együtt kell, 
hogy járjon a hozzá tartozó tettekkel. 
A szolgálat és a kedvesség cselekede-
tei révén megmutatjuk, hogy a mások 
felemelése és Isten tisztelete iránti el-
kötelezettségünk nem csak szavakban 
létezik. Tanítványságunk szavakban és 
tettekben megjelenő példái jó hatással 
lehetnek másokra.

„Én tényleg értékelem a szerénysé-
get a viselkedésben és a beszédben 
– állítja Carrie Carlson Coloradóból. 
– Van valami elbűvölő az olyan em-
berben, aki alázatos, és nem azért 
tesz dolgokat, hogy a figyelem közép-
pontjában legyen. Akik visszafogottan 
beszélnek, az Úr szavának erőteljes 
hordozóivá válnak.”

Viseletetek és megjelenésetek 
legyen visszafogott és erényes

„A szerénység [az öltözködésben] 
segít kihozni magunkból a legjobbat, 
mert a lélekre összpontosíthatunk a 
természetes ember helyett” – véli a 
utahi Paul Cave. Visszafogott öltözkö-
désünkkel arra bátorítunk másokat, 
hogy ismerjenek meg bennünket, és 
a személyiségünket és a jellemünket 
értékeljék, ne pedig a kinézetünket.

Viseletünk nemcsak azt jelzi má-
soknak, hogy miként viszonyuljanak 
hozzánk, hanem arra is hatással van, 
ahogyan saját magunkra tekintünk 
és ahogyan magunkkal bánunk. „Azt 
tanuljuk az evangéliumból, hogy a tes-
tünk Isten ajándéka – mondja ifj. Luis 
Da Cruz Brazíliából. A testünk segít 
fejlődnünk és olyanná válnunk, mint 
az Atyánk. Éppen ezért fontos, hogy 
visszafogottan öltözködjünk. Ezáltal 
megmutatjuk Istennek és másoknak, 
hogy tiszteljük ezt az ajándékát, és a 
többit is.” 4

Carrie azt magyarázza, hogy „a 
szemérmetlen ruházat célja, hogy a 
testet egy fizikai tárgynak állítsa be, 
amely elkülönül a személyiséggel 
és jellemmel bíró lélektől. Az, hogy 
visszafogottan öltözködöm – bár 
néha több pénzembe kerül, és hatá-
rozottan több időbe –, segített meg-
tanulnom, hogy a testem egy értékes, 
isteni lehetőségekkel és rendeltetés-
sel bíró lélek hordozóedénye, mely 
lelket mennyei szülők nemzették és 
nevelték. Sokkal több gondoskodást 
és tiszteletet érdemel, mint amennyit 
a világ szánna neki.”

A Hűek a hithez ezt tanítja: „A 
hiányos öltözék kerülése mellett a 
szélsőségeket is kerülnöd kell az 
öltözködésben, megjelenésben és a 
hajviseletben. Öltözködésed, ápolt-
ságod és viselkedésed legyen mindig 
rendes és tiszta, nem pedig hanyag 
vagy oda nem illően lezser.” 5 Azzal, 
ahogy öltözködünk és megjelenünk, 
Isten, saját magunk és mások iránti 
tiszteletünket hirdetjük.

Kötelezzétek el magatokat  
a következetesség mellett

Amikor megpróbáljuk az erényes-
ség és szerénység evangéliumi nor-
máit követni, akkor a következetesség 
révén is kimutatjuk az elkötelezettsé-
günket: minden időben az Úr paran-
csolatait követjük, nem csak akkor, 
amikor kényelmesnek érezzük.

Az igazi elkötelezettség mindig 
az evangéliumi tantételekben gyö-
kerezik. Anthony Roberts (Utah) így 
magyarázza ezt: „Az erényesség egy 
tudatos beállítottság: egy vágy arra, 
hogy nap mint nap az evangélium 
és a szabadítás tervének megértése 
kísérje utunkat.” Amikor elmerülünk 
az evangéliumban, elmélyülhet a 

és a gúnyolódás, károsíthatja a kap-
csolatainkat, a visszafogott beszéd 
mélyebb elkötelezettséget táplál Isten 
iránt. Kelly Prue (USA, Utah) szavai-
val, „növeli arra való képességünket, 
hogy pozitív kapcsolatokat építsünk 
ki. Erényes beszédünk segít kihozni 
másokból a legjobbat.”

A visszafogott, erényes beszéd, vala-
mint az ilyen magatartás kéz a kézben 
járnak. „Fontos, hogy a beszédünkben 
és a viselkedésünkben is szerények, 
visszafogottak legyünk, mert az mu-
tatja meg, hogy kik vagyunk és mik 
az értékeink” – mondja Mike Olsen 
Utahból. Az emberek észreveszik, ha 
nincsenek összhangban a szavaink és 

„Az erényesség egyfajta 
alázatos és szolid hozzá
állás az öltözködésben, 
megjelenésben, beszéd
ben és viselkedésben. 
Amikor erényes vagy, 
nem vonod magadra fe
leslegesen a figyelmet.”
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megtérésünk, amely erősíti az evan-
géliumi tantételek szerinti életre 
irányuló vágyunkat.

Értsétek meg isteni 
természeteteket

A visszafogottság és erényesség 
következetes gyakorlása segít megér-
tenünk és méltányolnunk a születési 
előjogunkat; isteni természetünkről 
való tudásunk pedig arra ihlethet 

Nyomasztó és lelkileg bénító volt 
hagynom, hogy a világ mondja meg, 
ki vagyok, mert a világ kegyetlenül 
és kérlelhetetlenül a mulandó, fizikai 
dolgok megszállottja. Amint eldöntöt-
tem, hogy nem hallgatok a világra, és 
ehelyett engedem, hogy az Istennel 
való kapcsolatom határozzon meg, 
az élet könnyebbé, szabadabbá és 
boldogabbá vált.” Amikor Mennyei 
Atyánk jóváhagyására törekszünk a 
világé helyett, akkor nagyobb örömre 
lelünk az életben, és nagyobb ösz-
tönzésre ahhoz, hogy erényesek 
legyünk.

Éljetek erényes életet
„Az erényesség mindenben kifeje-

zésre jut, amit teszünk: a beszédünk-
ben, a külső megjelenésünkben, a 
viselkedésünkben, de még abban is, 
hogy milyen helyeket látogatunk” – 
mondja Galina Viktorovna Szavcsuk 
az oroszországi Novoszibirszkből. 
A szerény, erényes élet szorosan 
összefügg az evangélium iránti elkö-
telezettségünkkel és az Istennel ápolt 
kapcsolatunkkal.

Az igazi erényesség a viselkedés 
és a hozzáállás elegye. Akár a visel-
kedésünk, akár a gondolkodásunk 
fejlesztésén dolgozunk, az segíteni 
fog a másik fejlődésében is. Ha a 
viselkedésünk és megjelenésünk 
visszafogott, de nem fejlesztünk ki 
egy élethosszig tartó elköteleződést, 
akkor nem részesülhetünk az erényes 
élettel járó áldások teljességében. Ha 
pedig csak gondoljuk, hogy vissza-
fogottak vagyunk, ám a tetteink nem 
felelnek meg ennek az önképnek, az 
önbecsapás.6

Amikor a visszafogottság és eré-
nyesség vonatkozásában arról beszé-
lünk, hogy szemünk egyedül Isten 

dicsőségére tekint, akkor azt értjük 
alatta, hogy külsőleg és belsőleg is 
elköteleztük magunkat az erényes 
élet mellett. Amint a szemnek is 
Istenre kell irányulnia, akképpen a 
külső megjelenésünknek és a tette-
inknek is összhangban kell lenniük 
az erényesség tantételeivel. Az Istenre 
emelt szem azonban még nem jelenti 
azt, hogy az egyedül az Ő dicsősé-
gére tekint; ehhez összpontosítani 
kell Őrá. Hasonlóképpen, a szerény 
ruha- és hajviseletnek is együtt kell 
járnia az örökkévaló tantételek szem 
előtt tartásával.

Amikor Isten felé fordítjuk szeme-
inket, akkor élesebben összpontosít-
hatunk Őrá. Ugyanígy, amikor Istenre 
összpontosítunk, akkor szemeink 
maguktól az Ő irányába fordulnak.

Amikor visszafogott, erényes  
életre törekszünk, akkor érezni  
fogjuk a Lélek befolyásának növe-
kedését az életünkben. Robert D. 
Hales elder, a Tizenkét Apostol Kvó-
rumának tagja, ezt tanította: „A sze-
rénység alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy érdemesek legyünk a Lélekre. 
A szerény ember alázatos, az aláza-
tosság pedig meghívja a Lelket, hogy 
társunk legyen.” 7 Ha a Lélek irányítja 
gondolatainkat és tetteinket, szeme-
ink egyedül Isten dicsőségére tekin-
tenek majd, mi pedig telve leszünk 
világossággal. ◼
Katherine Nelson Utah államban, Heidi 
McConkie Delaware államban él.

JEGYZETEK
 1. Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező  

szótár (2007). 50.
 2. Hűek a hithez, 52.
 3. Hűek a hithez, 52.
 4. Lásd Hűek a hithez, 51.
 5. Hűek a hithez, 51.
 6. Lásd Lynn G. Robbins: Milyen embereknek 

kell hát lennetek? Liahóna, 2011. máj. 103.
 7. Robert D. Hales, “Modesty: Reverence for 

the Lord,” Liahona, Aug. 2008, 18.

bennünket, hogy erényesebbek 
legyünk. A firenzei Raffaella Ferrini 
el is magyarázza ezt: „Az erényes-
ség megáldja az életemet, mert segít 
abban, hogy Mennyei Atyánk külön-
leges lányának érezzem magam – ez 
a tudás azután arra indít engem, hogy 
még erényesebb akarjak lenni.”

Ha engedjük a világnak, hogy 
meghatározza, kik vagyunk, akkor 
sérülhet az önbecsülésünk. Juli-
anna Auna Utahból a személyes 
tapasztalatát osztja meg: „Mielőtt 
bizonyságot nyertem volna a vissza-
fogottság tantételéről, boldogtalan és 
lelkileg veszélyes állapotban voltam. 
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Írta: Melissa Zenteno

Helsinki partjaitól pár mérföldre 
áll Suomenlinna tengeri erődje, 
amelyet a XVIII. században 

építettek a hódítók elleni védekezésül. 
Ez a hat szigetre kiterjedő erődítmény 
a finnek rendíthetetlen elszántságát 
jelképezi.

A finn egyháztagok azonban egy  
másik építményt szoktak megláto-
gatni, amikor a fővárosba utaznak. 
A Finnországi Helsinki templom a 
megtérésük, valamint az evangélium 
szerinti életük miatt élvezett védelem 
tárgyi jelképe.

A Rovaniemiben élő 24 éves fiatal 
felnőtt, Niilo Kervinen számára a  
Helsinkiig tartó tíz órányi vonatozás  
nem nagy ár azért az áldásért, hogy  
a templomban szolgálhat.

Mielőtt 2006 októberében felszen-
telték a Finnországi Helsinki templo-
mot, Niilónak és az egyházközsége 
tagjainak a Svédországi Stockholm 
templomba vagy a Dániai Koppen-
hága templomba kellett utazniuk. 
„Ezek általában egyhetes utak voltak 
a nyári szünet alatt” – idézi fel Niilo, 
aki az utakkal járó kellemes emlékek 

közé sorolja a buszozást és a sátoro-
zást is.

Mégiscsak csodálatos áldás azon-
ban, hogy a szülőföldjén is van temp-
lom. „Annyira boldog voltam, amikor 
bejelentették a helsinki templomot 
– mondja Niilo. – A felszentelési ima 
szavai még mindig ott visszhangoznak 
a szívemben, amikor csak belépek.”

Niilót ez a templom iránti szeretet 
különbözteti meg a barátaitól. „A fin-
nek keményen dolgoznak, és szeret-
nek mozgalmasan élni, viszont kevés 
időt fordítanak az életükben a lelki 
dolgokra” – magyarázza Niilo. Habár 
Niilo úgy látja, hogy mindig is jó ba-
rátokkal volt megáldva, mégis, ahogy 
egyre idősebb lett, úgy vált egyre vi-
lágosabbá a különbség a barátai élet-
vitele és az általa tanultak között. Ez 
a különbség indította őt arra 17 éves 
korában, hogy megpróbálja megsze-
rezni a saját bizonyságát. „Döntenem 
kellett, hogy hova álljak és ki legyek 
– mondja. – Az Úr áldásai valamint a 
családom és jó barátaim útmutatása 
révén erősebb bizonyságot szereztem 
az egyházról.”

A megtérésről szólva David A. 
Bednar elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából így tanított: „Megígérem 
nektek, hogy amikor eljutunk az igaz-
ság megismerésére és megtérünk az 
Úrhoz, akkor szilárdak és állhatatosak 
maradunk, és soha nem tévelyedünk 
el.” 1 Habár az utazás Helsinkibe időbe 
és pénzbe kerül, Niilo elkötelezett azi-
ránt, hogy Krisztus tanítványa legyen 
– és számára ez egyáltalán nem jelent 
áldozatot. ◼

JEGYZET
 1. David A. Bednar: Megtérni az Úrhoz.  

Liahóna, 2012. nov. 109.
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Finnországban
Milyen egy hithű 

fiatal felnőtt élete 
Finnországban?  
Egy fiatalember  

mesél a kultúrájáról 
és a hitéről.

Megtérés és áldozat  
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TÉNYEK
Főváros: 

Helsinki
Nyelv: finn 

(szuomi)

AZ ORSZÁG 
SZÁMOKBAN
5 250 000 lakos 

(2012. januári 
adat)

187 888 tó
179 584 sziget
2,2 millió szauna

AZ EGYHÁZ 
FINNORSZÁG-
BAN
4 715 utolsó  

napi szent
15 egyházközség
15 gyülekezet
2 cövek
1 misszió
1 templom, 

felszentelve 
2006. október 
22-én

TOVÁBBI TÉNYEK NIILÓRÓL

Mi a finnek jellemző étele?
Kedvenc ételeim közé tartozik a la-
zacleves és a rénszarvashús krumpli-
pürével. Sok rozskenyeret is eszünk.

Mi a kedvenc szórakozásod?
Szeretek hódeszkázni, filmeket 
nézni, vagy simán csak sétálni a 
szabadban. Japánban szolgáltam 
missziót, így a japánt is tanulom, 
amikor van rá időm.

Hogy zajlik Finnországban  
a randevúzás?
Nálunk nem igazán van ennek nagy 
hagyománya. Itt az emberek általá-
ban csak akkor hívnak el valakit va-
lahová, ha már elég komoly a másik 
iránti érdeklődésük. A randevúzás itt 
nem a másik személy kezdeti meg-
ismerésére szolgál. Vannak hithű 
fiatal felnőtteink, még ha nincs is 
sok egyháztag. Néha a fiatal felnőtt 
egyháztagoknak messzire kell utaz-
niuk, hogy randizhassanak valakivel, 
akit egy fiatal egyedülálló felnőtt 
táncesten ismertek meg.

FÉ
NY

KÉ
P:

 K
UK

KA
 F

RI
ST

RÖ
M



46 L i a h ó n a

Hiszem, hogy vannak igazságok, 
melyeket a nőknek és a férfiaknak 
egyaránt meg kell érteniük a nők 

alapvető szerepével kapcsolatban, Isten földi 
királyságának erősítésében és építésében. 
Oly sokféleképpen alkotják a nők az egyház 
szívét. Ezért – az Úr segítségével – tisztelettel 
szeretnék adózni az egyházban lévő hithű 
nők és fiatal nők előtt. Kedves nőtestvérek, 
bárhol éljetek is a világban, tisztában kell 
lennetek azzal a nagy szeretettel és bizalom-
mal, amellyel az Első Elnökség és a tizenkét 
apostol viseltetnek irántatok.

Elöljáróban arról szeretnék pár emlékezető 
szót szólni, hogy mit is csinálunk itt a földön.

Mindannyian Mennyei Atyánk szeretett 
lélekfiai és -leányai vagyunk. Vele éltünk 
a halandóság előtti birodalmakban. Annak 
érdekében, hogy véghezvigye az ember 
halhatatlanságát és örök életét (lásd Mózes 
1:39), a Mennyei Atya elkészített egy ter-
vet, amely úgy lett megszerkesztve, hogy 
segítsen a gyermekeinek megvalósítani a 
legmagasztosabb lehetőségeiket. Része volt 
Mennyei Atyánk tervének az ember bukása, 
ahogyan a Tőle való ideiglenes elválás is 
– amikor megszületünk a halandóságba, 
testet kapunk, és nekikezdünk a számadás 

és próbatétel időszakának. A tervében egy 
Szabadítóról is gondoskodott, hogy meg-
váltsa az emberiséget bukott állapotából. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus engesztelése 
– evangéliumi szertartások és szent szövet-
ségek révén – biztosítja a lehetőséget, hogy 
visszatérjünk Isten színe elé. Mivel egy ve-
szélyekkel és különböző zavaró hatásokkal 
teli halandó világ várt ránk, a Mennyei Atya 
és a Fia tudta, hogy a sajátunknál nagyobb 
hatalomra is szükségünk lesz. Tudták, hogy 
szükségünk lesz az Ő hatalmukra. Krisztus 
evangéliuma és tana hatalmat ad minda-
zoknak, akik befogadják, hogy elnyerjék 
az örök életet, és hatalmat ad arra is, hogy 
örömre leljenek az oda vezető úton.

Vannak, akik megkérdőjelezik a nők 
helyét Isten tervében és az egyházban. Elég 
sokszor kérdeztek engem hazai és külföldi 
újságírók ahhoz, hogy elmondhassam nek-
tek: a legtöbbjüknek előítéletes elképze-
léseik vannak e témában. Az évek során 
sokan tettek fel olyan kérdéseket, amelyek 
azt sugallták, hogy a nők másodrendű pol-
gárok az egyházban. Mi sem áll távolabb az 
igazságtól.

Hadd javasoljak öt fontos pontot a témával 
kapcsolatban, amelyeken elgondolkodhattok.

Írta: M. Russell 
Ballard elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

FÉRFIAK ÉS NŐK AZ  

Mennyei Atyánk nagyszerű, a papságot reánk ruházó tervében, a férfiak  
és a nők különböző, de egyformán értékes szerepeket töltenek be.

ÚR MUNKÁJÁBAN
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1. Istennek van egy terve, amely az örök élet  
elérésében segít bennünket

A nőket és a férfiakat egyaránt Mennyei Atyánk terem-
tette, és ők az Ő lélekleányai és -fiai. Ez azt jelenti, hogy a 
nemünk örökkévaló. Van egy oly módon kialakított terve, 
amely minden olyan embernek segít az örök élet örökö-
seikénti rendeltetésük elérésben, akik úgy döntenek, hogy 
követik Őt és a Fiát, Jézus Krisztust.

Ha az Ő alapvető céljuk és szándékuk a mi majdani 
felmagasztosulásunk, valamint, ha mindentudók és tökéle-
tesek – márpedig tudjuk, hogy azok –, akkor Ők tudják a 
legjobban, miként készítsenek fel, tanítsanak és vezessenek 
bennünket oly módon, hogy a legnagyobb esélyünk legyen 
kiérdemelni a felmagasztosulást.

Szinte mindenkinek van olyan családtagja vagy isme-
rőse, akit élénken foglalkoztatnak a különböző aggasztó 
társadalmi kérdések. Az e kérdésekről folytatott viták 
általában nem vezetnek megoldáshoz, viszont viszályt 
szülhetnek. Vannak olyan kérdések az egyház érzékeny 

témakörökben vallott álláspontjával kapcsolatban, amelye-
ket nehéz bárki megelégedésére megválaszolni. Amikor 
azonban imában tudakoljuk az Úrtól, hogy mit érezzünk 
és mit tegyünk az ilyen helyzetekben, akkor megérkezik 
a sugalmazás: „Hiszel-e Jézus Krisztusban, és követed-e 
Őt és az Atyát?” Hiszem, hogy az egyházban szinte min-
denki eltűnődik azon valamikor, vajon megtesz-e mindent, 
amit kérnek tőle. Ha azonban valóban hiszünk az Úrban, 
bizonyosságot nyerünk: „Hiszem Jézus Krisztust, és kész 
vagyok megtenni bármit, amire szüksége van tőlem.” Így 
hát továbblépünk. Mily erőteljesek ezek a szavak: „Hiszem 
Jézus Krisztust”!

A bizonyságunk, a lelki nyugalmunk és a jóllétünk mind 
azzal kezdődik, hogy hajlandóak vagyunk hinni abban, 
hogy a mi Atyánk a mennyben valóban tudja, mi a legjobb.

2. Az egyházat papsági kulcsok révén kormányozzák
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

az Úr egyháza, és az Ő egyházát papsági felhatalmazás és 
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papsági kulcsok által és révén kormányozzák. „A papsági 
kulcsok az a felhatalmazás, amelyet Isten adott a papsági 
vezetőknek, hogy irányítsák, felügyeljék és kormányozzák 
papságának használatát a földön.” 1

Azok, akik papsági kulcsokkal rendelkeznek – legyen 
az egy diakónus, aki a kvórumját illetően birtokol kulcso-
kat, vagy egy püspök, aki az egyházközségét illetően ren-
delkezik kulcsokkal, vagy az egyház elnöke, aki a papság 
összes kulcsát viseli –, szó szerint lehetővé teszik a papsági 
felhatalmazás gyakorlását, és a papsági hatalomból való ré-
szesedést mindenki számára, aki hithűen szolgál az irányí-
tásuk alatt.

Minden férfi és nő olyanok irányítása alatt szolgál,  
akik kulcsokkal rendelkeznek. Így kormányozza az Úr  
az egyházát.

Hadd ismételjek meg valamit, amit a 2013. áprilisi általá-
nos konferencián mondtam: „Mennyei Atyánk nagyszerű, 
a papságot reánk ruházó tervében a férfiak különleges 
felelősséggel bírnak a papsági szolgálat terén, azonban 
nem ők a papság maga. A férfiak és a nők más-más, azon-
ban ugyanolyan értékes szerepkörökkel bírnak. Ahogyan 
a nő sem foganhat férfi nélkül gyermeket, úgy a férfi sem 
használhatja nő nélkül teljes mértékben a papsági hatalmat 
és hozhat létre örökkévaló családot. [A]z örökkévalóság 
látószögéből, férj és feleség osztoznak a nemzőerőn és a 
papsági hatalmon.” 2

Miért rendelik el a férfiakat a papságba, míg a nőket nem? 
Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) elmondta, hogy az 
Úr, és nem az ember volt az, „aki meghatározta, hogy az Ő 
egyházában a férfiak viseljék a papságot”, valamint hogy 
szintén az Úr volt az, aki felruházta a nőket „olyan képes-
ségekkel, amelyek egésszé teszik ezt a nagyszerű és csodás 
szervezetet, amely Isten egyháza és királysága” 3. Mindent 
összevetve az Úr nem nyilatkoztatta ki, miért úgy szervezte 
meg az Ő egyházát, ahogyan megszervezte.

Ne feledjük el, hogy az egyházban történő tanítások 
körülbelül felét a nőtestvérek végzik. Nővéreink biztosítják 
a vezetés nagy részét is. Nők terveznek meg és vezényel-
nek le számos szolgálati alkalmat és tevékenységet. A nők 
tanácsai és más módon történő részvétele az egyházközségi 
és cöveki tanácsokban, valamint az egyház központjában 
tartott általános tanácsgyűléseken, biztosítja az elengedhe-
tetlen rálátást, bölcsességet és kiegyensúlyozottságot.

Egyaránt szükség van a nőket és a jellegzetes lelki 
ajándékaikat tisztelő férfiakra, valamint a férfiak által 
birtokolt papsági kulcsokat tisztelő nőkre ahhoz, hogy a 
menny áldásainak teljességét hozzák az egyház bármely 
tevékenységére.

3. A férfiak és a nők egyenlő mértékben fontosak
A férfiak és a nők egyenlők Isten és az egyház sze-

mében, de az egyenlő nem jelenti azt, hogy azonosak. A 
férfiak és nők feladatai és isteni ajándékai különböznek a 
természetükben, ám a fontosságukban vagy a hatásukban 
nem. Egyházunk tana a nőket a férfiakkal egyenlőnek, ám 
tőlük mégis eltérőnek tartja. Isten az egyik nemet sem tartja 
a másiknál jobbnak vagy fontosabbnak. A nőkhöz szólva 
Hinckley elnök kijelentette, hogy „Örökkévaló Atyánk… 
soha nem szánt nektek annál kevesebbet, mint hogy ti 
legyetek alkotásainak dicső megkoronázása” 4.

A férfiaknak és a nőknek eltérő ajándékaik, eltérő 
erősségeik, valamint eltérő szemléletmódjuk és hajlamaik 
vannak. Ez az egyik alapvető ok, amiért szükségünk van 
egymásra. Férfi és nő szükséges egy család létrehozásához, 
de férfiak és nők kellenek az Úr munkájának elvégzéséhez 
is. Az igazlelkűségben együtt munkálkodó férj és feleség 
kiegészíti egymást. Óvakodjunk attól, hogy megpróbáljunk 
beleavatkozni Mennyei Atyánk tervébe, és az életünkre 
vonatkozó szándékába.

4. A papság hatalma mindenkit megáld
Amikor férfiak és nők mennek a templomba, mind-

annyian ugyanazzal a hatalommal ruháztatnak fel, vagyis 
a papsági erővel. Míg a papsági felhatalmazás irányítása a 
papsági kulcsokon keresztül történik, és ezeket a kulcsokat 
csak érdemes férfiak birtokolhatják, addig a papság hatal-
mából és áldásaiból való részesedés Isten minden gyer-
meke számára elérhető.

Mennyei Atyánk nagylelkű a hatalmával. Minden férfi-
nak és minden nőnek hozzáférése van ehhez a hatalom-
hoz, hogy segítséget kapjon az életében. Mindazok, akik 
szent szövetségeket kötöttek az Úrral, és akik tiszteletben 
tartják ezeket a szövetségeket, jogosultak arra, hogy sze-
mélyes kinyilatkoztatást kapjanak, áldásban részesüljenek 
az angyalok szolgálata által, társalogjanak Istennel, ré-
szesüljenek az evangélium teljességében, és végül, Jézus 
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Krisztus oldalán, örököseivé váljanak mindannak, amivel 
az Atya rendelkezik.

5. Ismernünk kell a tant, és bizonyságot kell  
tennünk róla

Szükségünk van arra, hogy az egyházban lévő nők 
ismerjék Krisztus tanát, és minden lehetséges módon 
bizonyságot tegyenek a visszaállításról. Soha nem volt 
még ennél bonyolultabb időszak a világ történelme 
során. Sátán és az ő szolgái évezredek óta tökéletesítik 
a fegyvertárukban lévő eszközöket, és tapasztalatuk van 
abban, hogy miként rombolják le az emberiség családja 
körében az Istenbe és az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet 
és bizalmat.

Mindannyiunk – férfiak, nők, fiatal felnőttek, fiata-
lok, fiúk és lányok – előtt itt van az Úr, és itt van az Ő 
egyháza, hogy óvjuk és védelmezzük azt, és terjesszük 
világszerte. Még több kell a nők különleges, nagy hatású 
véleményeiből és hitéből. Arra van szükség, hogy elsa-
játítsátok a tant, és megértsétek a hitünket, hogy ezáltal 
bizonyságotokat tudjátok tenni minden dolog igazságát 
illetően – legyen az akár egy Fiatal Nők táborában, a 
tábortűz mellett, akár egy bizonyságtételi gyűlésen, akár 
egy blogon vagy a Facebookon megosztott bizonyság. 
Csak ti mutathatjátok meg a világnak, hogy milyenek és 
miként viselkednek Isten azon asszonyai, akik szövetsé-
geket kötöttek. 

Nővérek, a ti hatásotok egyedi: a férfiak nem tudják leu-
tánozni azt. Senki sem képes nagyobb meggyőződéssel és 
erővel védelmezni a Szabadítót, mint ti, Isten leányai – ti, 
akik ekkora belső erővel és hittel rendelkeztek. Egy meg-
tért asszony véleményének ereje mérhetetlenül hatalmas, 
és az egyháznak a korábbiaknál is nagyobb szüksége van 
a véleményeitekre.

Tanúságomat és bizonyságomat teszem nektek, hogy 
olyan időket élünk, amikor egységben kell állnunk. Férfiak 
és nők, fiatal férfiak és fiatal nők, fiúk és lányok – együtt 
kell állnunk. Ki kell állnunk Mennyei Atyánk tervéért. Meg 
kell Őt védelmeznünk, mert megpróbálják félresöpörni. 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
tagjaiként nem nézhetjük ezt tétlenül, és nem hagyhatjuk, 
hogy ez anélkül folytatódjon, hogy mi bátran hallatnánk a 
hangunkat.

Isten áldjon meg benneteket azzal, hogy meglegyen a 
bátorságotok az evangélium egyszerű igazságainak tanul-
mányozásához, megismeréséhez és a minden lehetséges 
alkalommal történő megosztásához. ◼
A Brigham Young Egyetemen 2013. augusztus 20-án elhangzott áhítati be-
szédből. A teljes angol nyelvű szövegért látogass el a speeches.byu.edu oldalra.

JEGYZETEK
 1. 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010), 2.2.1.
 2. M. Russell Ballard: „Ez munkám és dicsőségem”. Liahóna, 2013. máj. 19.
 3. Gordon B. Hinckley, “Women of the Church,” Ensign, Nov. 1996, 70.
 4. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong Against the Wiles of the World,” 

Ensign, Nov. 1995, 98.
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Jonathan egy barátom, aki négy évvel eze-
lőtt csatlakozott az egyházhoz. Családjában 
ő az egyetlen egyháztag. Miután részesült 

az ároni papságban, úgy kezdett el másokat 
szolgálni, ahogyan soha korábban nem tette. 
Jonathan tudta, hogy a szolgálathoz sokat kell ta-
nulnia. Érdemessé és megbízhatóbbá akart válni, 
ezért az evangéliumot tanulmányozta, imádko-
zott, és részt vett a vasárnapi gyűléseken, és az 
ifjúsági hitoktatáson. Keményen dolgozott azon, 
hogy betartsa a parancsolatokat és az egyházi 
normákat. Szorgalmasan teljesítette papsági fe-
ladatait, beleértve azt is, hogy nagyszerű házita-
nító volt. Az Isten iránti kötelesség füzete segített 
megértenie e feladatokat, és megtanulnia, hogy 
miként teljesítse őket.

Jonathan hithű papsági szolgálata lelki erőt 
adott neki. Segített megóvni őt a gonosz hatások-
tól. Hatalmasat fejlődött, miközben szolgált és a 
jövőjére készült. Tavaly – érdemes férfiként – ré-
szesült a melkisédeki papságban és a templomi 
felruházásban. Ma Brazíliában szolgál missziót.

Az ároni papságot gyakran „előkészítő pap-
ságnak” nevezik. Isten azért adta nektek az ároni 
papságot, mert munkája van a számotokra – most 
és a jövőben is. Hithű szolgálatotok az ároni pap-
ságban még ennél is nagyszerűbb szolgálati le-
hetőségekre készít fel benneteket az elkövetkező 
években. Jonathanhoz hasonlóan ti is készültök 
„a melkisédeki papság elnyerésére, a templomi 
áldások elnyerésére, teljes idejű missziós szolgá-
latra; arra, hogy szerető férj és édesapa legye[tek], 

és egy életen át szolgálj[átok] az Urat” (Hűek a 
hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2007]. 9.).

Talán nem ismeritek a Mennyei Atya által 
számotokra tartogatott csodálatos lehetőségek 
minden részletét, de biztos vagyok benne, hogy 
készen fogtok állni a befogadásukra, ha ároni-
papság-viselőkként nem felejtitek el megtenni 
az alábbiakat.

Kövessétek Jézus Krisztust
Papságviselőkként Jézus Krisztus képviselői 

vagytok. Ez azt jelenti, hogy az Ő követésére 
vagytok felkérve, és arra, hogy azt tegyétek, 
amit Ő is tenne. Vajon Ő mit tenne? Ő minden 
helyzetben mások szolgálatának és megál-
dásának szentelte az életét. Ti is így te-
gyetek. Veszítsétek el magatokat mások 
szolgálatában – majd pedig növekedjetek 
és fejlődjetek, hogy még többet adhassa-
tok magatokból! Emlékezzetek arra, miként 
növekedett Jézus, amikor fiatal volt: Ő „gyara-
podott bölcsességben, testének állapotában, és 
az Isten és az emberek előtt való kedvességben” 
(lásd Lukács 2:52).

A Szabadító követésének része az is, hogy 
bölcsességre és testi egészségre tesztek szert fia-
talságotok idején. Ehhez az kell, hogy keményen 
és a legjobb képességeitek szerint dolgozzatok 
(lásd T&Sz 4:2). Akkor tesztek szert Isten előtti 
kedvességre, amikor közeledtek hozzá a napi 
imátokban, a szentírás-tanulmányozásotokban, 
az engedelmességetekben és a szolgálatotokban. 

FELKÉSZÜLTEN SZOLGÁLNI, 

David L. Beck
a Fiatal Férfiak 
általános elnöke

Isten azért adta nektek az ároni papságot, mert munkája van a számotokra – most és a jövőben is.

SZOLGÁLVA FELKÉSZÜLNI
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ÁRONIPAPSÁG-VISELŐK: HOGYAN KÉSZÜLHETEK 
FEL ARRA, HOGY…

…elnyerjem a melkisé-
deki papságot?

Kövessétek Jézus Krisztust  
azáltal, hogy…

Mindig szolgáljatok azáltal, 
hogy…

Végezzetek papsági szertartáso-
kat, úgymint…

• keresitek Isten akaratát.

• engedelmesek vagytok,

• naponta imádkoztok és tanulmányoz-
zátok a szentírásokat,

• mások megkeresztelése.

• az úrvacsora megáldása,

• szolgáljátok a szükséget látókat.

•  megmentitek a kevésbé tevékeny 
egyháztagokat,

•  erősítitek a családtagjaito-
kat és a kvórumtársaitokat,

…missziót szolgáljak?

…férj és apa legyek?

...elnyerjem a temp-
lomi áldásokat?
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Akkor tesztek szert az emberek előtti kedves-
ségre, amikor jóindulattal és hűséggel viseltettek 
a családotok iránt, és mindenkinek krisztusi 
barátai vagytok.

Emlékezzetek rá, hogy Jézus mindig az Atya 
akaratát követte. Akkor követitek Krisztust, ha 
egész nap Isten akaratát keresitek, hogy az irá-
nyítsa a szolgálatotokat, majd pedig a kapott lelki 
sugalmazások szerint cselekedtek.

Végezzetek papsági szertartásokat
A papsági szertartások Isten minden gyer-

meke számára szükségesek, és egyformán 
megáldják a fiait és a leányait. Attól a pilla-
nattól kezdve, hogy diakónussá váltok, máris 
segítetek egy papsági szertartás végzésében az 
úrvacsora kiosztása révén. Az ároni papságban 
további papsági szertartásokat fogtok végezni, 
amikor előkészítitek és megáldjátok az úrva-
csorát, kereszteltek, valamint más áronipapság-
viselők elrendelésében vesztek részt.

Ahhoz, hogy részt vehessetek a szent szertar-
tásokban, tisztának kell lennetek. Erkölcsi tiszta-
ságotok nagyszerű lelki hatalommal töltheti meg 
az általatok végzett szertartásokat. Törekedjetek 
arra, hogy minden tekintetben érdemesek legye-
tek az Úr szent edényeinek, vagyis az úrvacsorá-
nak a hordozására (lásd T&Sz 38:42). Amikor így 
tesztek, Jézus Krisztus igaz képviselőjeként áll-
hattok az egyházközségetek vagy gyülekezetetek 
előtt. Meg fogja áldani őket azon eltökéltségetek, 
hogy megtartsátok azokat a szövetségeket, ame-
lyek megújításában éppen segédkeztek nekik.

Mindig szolgáljatok
Áronipapság-viselőkként feladatotok, hogy 

szolgáljatok. Minden időben kutassátok a csalá-
dotok, ismerőseitek, kvórumtársaitok és mások 

szolgálatának lehetőségeit. Minden, amit a pap-
ságban tesztek, abban segít, hogy fizikai és lelki 
téren szolgáljatok másokat. Amikor például a 
püspökötöknek vagy gyülekezeti elnökötöknek 
segítetek azáltal, hogy szolgáltok egy általatok 
házitanított családot, akkor mások szükségle-
teinek felismerését és az azokról való gondos-
kodást tanuljátok. Akkor is szolgáltok másokat, 
amikor megerősítő módon felkaroljátok egy 
kvórumtársatokat, megmentitek a kevésbé te-
vékenyeket, böjti felajánlásokat gyűjtötök össze, 
hogy segítsétek a szegényeket és a szükséget 
látókat, fizikai munkát végeztek a betegek és 
fogyatékkal élők részére, tanítotok és bizony-
ságot tesztek Krisztusról és az evangéliumáról, 
valamint enyhítitek a csüggedtek terheit. 

Szolgáltok, amikor leckét tanítotok a kvórum-
gyűléseiteken és a családi estjeitek során. Szol-
gáltok, amikor Krisztushoz hívtok mindenkit 
(lásd T&Sz 50:29) – otthon, a kvórumotokban, 
az iskolában, a teljes idejű misszionáriusokkal, 
és bárhol, ahol éppen vagytok.

A jövőtök
Beszéljétek meg a szüleitekkel vagy a ta-

nácsosaitokkal, mit kell majd tennetek melki-
sédekipapság-viselőként, misszionáriusként, 
férjként és apaként. Írjatok be az üres helyekre 
néhányat ezekből a nagyszerű feladatokból, és 
azt is, hogy miképpen készülhettek fel rájuk 
ma, amikor az ároni papságban szolgáltok. 
Lehet, hogy mindez most még nehezen kezel-
hetőnek tűnik, de ne feledjétek: a felkészülés 
legjobb módja az, ha egyszerűen csak megte-
szitek, amit Mennyei Atyánk mára kért tőletek. 
Azt kívánom, hogy leljetek boldogságra a mos-
tani szolgálatotokban, miközben felkészültök  
a dicső jövőtökre is. ◼

Akkor követitek Krisztust, 
ha egész nap Isten akaratát 
keresitek, hogy az irányítsa a 
szolgálatotokat, majd pedig 
a kapott lelki sugalmazások 

szerint cselekedtek.
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„A papság Isten hatalma 
és felhatalmazása, amely 
mindenki – férfiak, nők 
és gyermekek – szaba-
dítására és megáldására 
adatott…

Isten különleges áldá-
sokat tartogat minden érdemes embernek, 
aki megkeresztelkedik, befogadja a Szentlel-
ket, és rendszeresen részesül az úrvacsorából. 
A templom további világosságot és erőt 
nyújt, az örök élet ígéretével együtt” (lásd 
T&Sz 138:37, 51).
Neil L. Andersen elder, a Tizenkét Apostol  
Kvórumából: Hatalom a papságban. Liahóna, 
2013. nov. 92.

Egyházi vezetőink azt tanították, hogy a papsági szertartások és szövetségek Isten minden 
gyermeke számára – férfiaknak és nőknek egyaránt – elérhetőek.
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„Feltétlenül meg kell 
értenünk azt, hogy 
Mennyei Atyánk minden 
fia és minden leánya 
számára elérhetővé tette 
a papság áldásait és azt, 
hogy megerősítse őket 

annak hatalma. Isten lélekgyermekei számára 
alkotott tervében központi helyen áll ez a 
kijelentése: »[E]z munkám és dicsőségem – 
hogy véghezvigyem az ember halhatatlansá-
gát és örök életét« (Mózes 1:39).”
M. Russell Ballard elder, a Tizenkét Apostol  
Kvórumából: „Ez munkám és dicsőségem”.  
Liahóna, 2013. máj. 19.

„[A] papsági szertartások 
és szövetségek hozzá-
férést biztosítanak az 
Isten által ígért áldások 
teljességéhez, amelyeket 
a Szabadító engesztelése 
tesz lehetővé, továbbá 

hatalommal, Isten hatalmával fegyverezik fel 
Isten fiait és leányait, és lehetőséget bizto-
sítanak számunkra az örök élet elnyerésére 
– hogy visszatérjünk Isten színe elé, és Vele 
éljünk az Ő örökkévaló családjában.”
Carole M. Stephens, első tanácsos a Segítőegylet 
Általános Elnökségében: Tudjuk-e, mivel rendel-
kezünk? Liahóna, 2013. nov. 12.

HATALOM  

MINDEN EMBER MEGÁLDÁSÁRA



54 L i a h ó n a

Fiatal férfiakként és fiatal nőkként, 
miként támaszkodhattok – családi 
körülményeitektől függetlenül – a 

kereszteléskor általatok megkötött papsági 
szövetségek erejére, otthonotok és családo-
tok megáldásáért? Annak megértése, hogy 
milyen szerepe és jelentősége van csalá-
dunknak az Úr tervében, arra ösztönözhet 
bennünket, hogy betartsuk az általunk tett 
ígéreteket. Akkor teszünk így, ha ügyelünk 
rá, hogy a legjobb és leglelkesebb szolgálatot 
a saját otthonunkban végezzük. Nézzünk 
néhány példát arra, amikor a szövetségeink 
erejére támaszkodhatunk, hogy megerősítsük 
és szolgáljuk azokat, akik a legtöbbet jelentik 
számunkra.

Te mit tennél?
Hétfő este van, és rengeteg házit kell még 

megcsinálnod. Hallod, hogy apu pont most 
hív össze mindenkit családi estre. Mit teszel?

A.) Így válaszolsz: „Jaj, Apa, ma este nem 
érek rá! Muszáj tanulnom!”

B.) Gyorsan segítesz összeterelni a testvé-
reidet, és vidáman részt veszel az imákban,  
a zenében és a tanításban.

Amikor van otthon papsági vezetés
Ha támogatod a szüleidet azáltal, hogy 

készségesen részt veszel a családi esteken,  
a családi imákban és a családi szentírás- 
tanulmányozásban, akkor azzal is erősíted  
a papsági vezetést az otthonodban. Sok más 
mód is létezik erre, például:

• Imádkozol a szüleidért. (Ők szinte biz-
tosan naponta imádkoznak érted.)

• Támogatod a szüleidet egyházi elhívá-
saikban, és felajánlod segítségedet a ház 
körül, főleg amikor valamilyen különle-
ges megbízás köti le az idejüket.

• Segítesz a szüleidnek fogadni a házitaní-
tókat, majd udvariasan meghallgatod az 
üzenetüket.

• Ha van a közeletekben templom, akkor 
felajánlod, hogy vigyázol a fiatalabb ILL
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Amikor betartjá-
tok szövetségei-
teket, a papság 
erejére támasz-
kodtok otthono-
tok és családotok 
megáldásáért.

Írta: Bonnie L. Oscarson
a Fiatal Nők általános 
elnöke

HAZAVINNI A  

ÁLDÁSAIT
PAPSÁG 



testvéreidre, amíg a szüleid elmennek a 
templomba, és papsági szertartásokban 
vesznek részt.

Emlékezz arra, hogy nem csak a szüleid 
feladata a Lélek meghívása és megőrzése az 
otthonotokban. Te is sokat tehetsz tetteid 
és hozzáállásod által azért, hogy meghívd a 
Lelket. Kiveszed a részedet abból, hogy meg-
hívd a Lélek befolyását az otthonodba?

Amikor nincs otthon papsági vezetés
Nem minden család épül fel és működik 

egyformán. Lehet, hogy édesanyád egyedül 
nevel, vagy nincs papságviselő, aki elnökölne 
a családotokban. Ennek ellenére számos 
módja van annak, hogy meghívd a papság 
erejét, hogy az erősítsen téged és a családo-
dat. Az alábbi dolgokat a körülményeinktől 
függetlenül meg kell tenni:

• Mondj személyes imát, tanulmányozd 
a szentírásokat, és böjtölj. Ezek az erő-
feszítések segíteni fognak abban, hogy 
lelkileg erős maradj, és meghívd a Lelket 
az életedbe és a befolyási körödbe.

• Szánj időt arra, hogy felmagasztald az 
elhívásaidat vagy egyházi megbízásai-
dat, és felkészülj a vasárnapi leckékre. 
Amikor így teszel, az segít önbizalmat 
szerezned, és tanúsítja a papsági prog-
ramok iránti támogatásodat.

• Tanúsíts tiszteletet családod minden tagja 
iránt, és támogasd a tartalmas tevékeny-
ségeiket. Ezek a választások segítenek 
megerősíteni az egész családot.

• Oszd meg a családoddal mindazt, 
amit tanulsz vagy teszel az egyházi 
órákon és kvórumokban. Ez is egy 
módja annak, hogy hazavidd az 
evangélium tanításait.

• Találd meg a módját, hogy egyszerű 
figyelmességek révén szolgáld a 
körülötted lévőket.

• Segíts otthon, a ház körüli munkák-
ban vagy a testvéreidnek.

• Tanúsíts krisztusi szeretetet a csalá-
dod iránt – ennek sokkal nagyobb 
hatása lesz az erős családi kapcsola-
tok kiépítésében, mint szinte bármi 
másnak, amit megtehetsz.

Szövetségeid tiszteletben tartása
A szolgálat, a szeretet és a családunk 

megerősítése által hűek vagyunk a ke-
reszteléskor kötött azon szövetségekhez, 
hogy Jézus Krisztus tanúiként álljunk, 
betartsuk a parancsolatait, és erősítsük a 
körülöttünk lévőket. A papsági szövetsé-
gek erejére támaszkodhatunk azért, hogy 
áldás és segítség legyünk az otthonunk-
ban és a családunkban. Papság, szolgálat 
és otthon – ezek olyan szavak, amelyek 
örökké együtt kell, hogy szerepeljenek a 
fejünkben. Saját családunk tagjait kell az 
első helyre rangsorolnunk, amikor annak 
módjait keressük, hogy részt vegyünk a 
szabadítás munkájában. Amikor megerő-
sítjük a családunkat, akkor az egyházat, a 
helyi közösségünket és az egész világot is 
erősítjük. ◼

„…a család  
központi szerepet 
játszik a Teremtő 

gyermekeinek 
örökkévaló  

rendeltetésére 
vonatkozó 
tervében.”

A család: Kiáltvány a világhoz.  
Liahóna, 2010. nov. 129.

„A legfontosabb  
dolog, amit az  

Úr munkájában 
valaha is végezni 

fogsz, a saját 
otthonod falain  
belül fog zajlani.”
Az egyház elnökeinek tanításai:  

Harold B. Lee (2001). 134.
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Az üzenetemmel reményt és biztatást 
szeretnék nyújtani nektek most és 
életetek hátralévő részében. Rengeteg 

baj van a világban, de minden korszakban 
voltak gondok. Ne foglalkozzatok túl sokat 
velük, és ne engedjétek, hogy ezek elcsüg-
gesszenek. Az elkövetkező évek csodás lehe-
tőségeket és hatalmas áldásokat tartogatnak 
számotokra! További eredményeket láthatunk 
majd a természettudományokban, a technikai 
vívmányokban, az orvostudományban és a 
kommunikációban – mely területek oly sokat 
tesznek azért, hogy gazdagítsák életünket. A 
legnagyszerűbb korban éltek, melyet a világ 
valaha ismert, és napjaink áldásaiban több 
ember részesül, mint a világtörténelem bár-
mely korszakában. Ne feledjétek, nagyanyái-
tok a ti korotokban még nem is álmodhattak 
digitális táblagépről, nagyapáitoknak pedig 
még most sincs fogalma arról, hogyan kell 
szöveges üzenetet küldeni. Szóval ti csak le-
gyetek vidámak, egészségesek és optimisták!

Ezt részben amiatt mondom, amit nemré-
giben egy cikkben olvastam, mely szerint a 
fiatalok körében manapság nem a diabétesz 
vagy a szívbetegség vagy a rák a leggya-
koribb betegség. (Ezek a problémák általá-
ban az én korosztályomnak jutnak, nem a 

tiéteknek.) Nem! A betegség, mely a tizené-
veseket és a huszonéveseket a beszámolók 
szerint leginkább sújtja, az önmagukkal 
szembeni kétkedés, a jövőtől való félelem, az 
alacsony önértékelés, és úgy általában az ön-
magukba és a körülöttük lévő világba vetett 
bizalom hiánya.

Bár sokkal idősebb vagyok nálatok, meg-
értem ezeket az aggodalmakat, mert fiatal 
koromban szinte végig úgy tűnt, hogy olyan 
helyzetekkel kell megbirkóznom, melyek-
ben nem voltam túl magabiztos. Emlékszem, 
igyekeztem jó jegyeket szerezni, remélve, 
hogy ösztöndíjat nyerhetek, és azon tűnőd-
tem, miért van az, hogy mások tehetsége-
sebbnek tűnnek ebben. Emlékszem, évről 
évre hogyan igyekeztem a sportversenyeken 
a sikerhez elengedhetetlen magabiztossággal 
játszani a középiskolai és főiskolai sportok-
ban, kétségbeesetten vágyva arra, hogy meg-
nyerjünk egy-egy fontos meccset vagy hőn 
áhított bajnokságot. Különösen emlékszem, 
mennyire kevés önbizalmam volt a lányokkal 
való kapcsolatom terén, mely oly gyakran a 
fiatal férfiak szorongásának legfőbb előidé-
zője. Annyira hálás vagyok, hogy Holland nő-
testvér vállalta a velem járó kockázatot. Igen, 
emlékszem mindarra, amire ti emlékeztek 

Írta: Jeffrey R. 
Holland elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

AZ ÉRDEMESSÉGBŐL 
FAKADÓ ÖNBIZALOM
Arról kívánok egészen konkrétan beszélni, hogyan 
tehetünk szert egy különleges fajta önbizalomra.
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– mikor az ember bizonytalan a kinézetében, vagy hogy 
elfogadják-e, vagy hogy mit tartogat számára a jövő.

Most nem az a célom, hogy kitérjek minden olyasmire, 
amivel egy fiatal szembesül, és ami önbizalomhiányt és 
kételyt ébreszt benne, hanem arról kívánok egészen konk-
rétan beszélni, hogyan tehetünk szert egy különleges fajta 
önbizalomra: egy olyan önbizalomra, amely – ha igazul 
teszünk rá szert –, csodákat művel az élet más területein 
is, különösen az önértékelésünkben, és abban, ahogyan 
a jövőre tekintünk. Hogy ezt jobban kifejthessem, el kell 
mesélnem egy történetet.

A személyes érdemesség értéke
Sok évvel korábban, jóval azelőtt, hogy elhívtak ál-

talános felhatalmazottnak, egy fiatal felnőtteknek tartott 
konferencián vettem részt beszélőként. A konferencia egy 
bizonyságtételi gyűléssel zárult, melyen egy jóképű, fiatal 
visszatért misszionárius felállt, hogy megossza a bizonysá-
gát. Jónak, tisztának és magabiztosnak látszott: pont, ahogy 
egy visszatért misszionáriusnak kell kinéznie.

Ahogy beszélni kezdett, könnybe lábadt a szeme. Azt 
mondta, nagyon hálás, hogy egy ilyen nagyszerű fiatal 
utolsó napi szentekből álló 
csoportban lehet, és hogy 
jó érzései lehetnek az éle-
téről, melyet élni igyekszik. 
De csak azért érezhet így 
– mondta –, mert évekkel 

ezelőtt egy olyan élményben volt része, mely örökre átfor-
málta az életét.

Ezután elmesélte, hogyan tért haza egy randiról, nem 
sokkal azután, hogy 18 évesen elderré rendelték. Történt 
valami azon a találkán, amire nem volt büszke. Nem rész-
letezte, és a nyilvánosság előtt nem is kellett, hogy ezt 
tegye. A mai napig nem tudom pontosan, mi történt, de 
számára elég jelentőségteljes volt ahhoz, hogy hatással 
legyen a lelkére és az önértékelésére.

Míg az autójában ücsörgött az otthona előtti kocsibehaj-
tón, átgondolva a dolgokat és őszintén megbánva azt, ami 
történt, a nem egyháztag édesanyja kétségbeesetten rohant 
ki a házból az autójához. Azonnal tudomására hozta, hogy a 
fiú öccse épp most esett el a házban, erősen beverte a fejét, 
és valamiféle roham vagy rángatózás fogta el. A nem egyház-
tag édesapa azonnal kihívta a mentőket, de még a legjobb 
esetben is eltart egy kis ideig, míg megérkezik a segítség.

„Gyere, csinálj valamit! – kiáltotta az anya. – Nincs va-
lami, amit az egyházban ilyenkor tenni szoktatok? Viseled a 
papságukat. Gyere, csinálj valamit!”

Az édesanyja ekkor nem sokat tudott az egyházról, de a 
papsági áldásokról tudott valamennyit. Mindenesetre ezen 

Míg az autójában 
ücsörgött az otthona 
előtti kocsibehajtón, 
átgondolva a dolgokat 
és őszintén megbánva 
azt, ami történt, a nem 
egyháztag édesanyja 
kétségbeesetten rohant  
ki a házból az autójához.
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az estén valakinek, akit nagyon szeretett, szüksége volt az 
ő hitére és erejére, de a fiatalember nem tehetett semmit. 
Az érzései miatt, melyekkel az imént próbált megbirkózni, 
és amiatt, amit előtte tett – bármi is volt az –, nem tudta 
rávenni magát, hogy az Úr elé járuljon, és az áldását kérje, 
melyre szükség volt.

Kiugrott az autóból, és rohanni kezdett az utcán egy 
idősebb, érdemes férfi otthonához, akivel két-három évvel 
azelőtt, a megtérése során barátkozott össze az egyház-
községben. Elmagyarázta a helyzetet, és még a mentő 
kiérkezése előtt visszaértek a fiú otthonába. A bizonyság-
tételi gyűlésen elmondottak szerint a történet szerencsé-
sen végződött, mert ez az idősebb férfi azonnal adott egy 
kedves, erőteljes papsági áldást, mely után a sérült gyermek 
állapota stabilizálódott és a fiú megnyugodott, mire meg-
érkezett az orvosi segítség. Gyorsan beértek a kórházba, 
ahol az alapos vizsgálat nem mutatott ki semmilyen mara-
dandó károsodást. Családja túl volt egy nagyon félelmetes 
pillanaton.

Ezután a szóban forgó visszatért misszionárius ezt 
mondta: „Az, aki nem tapasztalta meg, amit nekem kellett 
azon az éjszakán, soha nem ismeri meg azt a szégyent, 
melyben részem volt, és azt a bánatot, melyet éreztem ami-
att, hogy nem tartottam érdemesnek magam a papságra, 
melyet viseltem. Még fájdalmasabbá teszi számomra az 
emléket az, hogy a saját kisöcsémnek lett volna rám szük-
sége, és a drága nem egyháztag szüleimnek, akik rettegtek, 
és akiknek joguk volt többet várni tőlem. De amint ma 
itt állok előttetek, egyvalamiről biztosíthatlak benneteket 

– mondta. – Nem vagyok tökéletes, de attól az éjszakától 
fogva soha nem tettem semmi olyat, ami megakadályoz-
hatna, hogy magabiztosan járuljak az Úr elé, és kérjem a se-
gítségét, mikor arra szükség van. A személyes érdemesség 
csatáját vívjuk ebben a világban, melyben élünk – ismerte 
el –, de olyan csata ez, melyben nyerésre állok. Életemben 
egyszer éreztem, amint rám mutat a kárhozat ujja, és soha 
többé nem akarom érezni azt, ha rajtam múlik. És persze 
minden rajtam múlik” – tette hozzá.

Azzal befejezte a bizonyságát, és helyet foglalt. Még 
mindig magam előtt látom őt. Még mindig emlékszem a 
környezetre, melyben voltunk. És még mindig vissza tudom 
idézni azt az átható, megindító csendet, mely a szavai után 
borult ránk, mikor mindenkinek lehetősége nyílt kicsit mé-
lyebben megvizsgálni a saját lelkét, és kicsit komolyabban 
megfogadni, hogy az Úrnak a következő erőteljes szavai 
szerint éljen:

„[G]ondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény; 
akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt; és a 
papság tana úgy csapódik majd le lelkeden, mint az égből 
érkező harmat.

A Szentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az igaz-
lelkűség és az igazság változatlan jogara” (T&Sz 121:45–46; 
kiemelés hozzáadva).

Élvezni Isten Lelkét
Drága fiatal barátaim, legyen csodás életetek! Gondol-

játok a legjobbakat, reméljétek a legjobbakat, és higgye-
tek a jövőben! Nagyszerű élet vár rátok. Mennyei Atyátok 
szeret benneteket. Bármilyen hibát is vétettetek, meg lehet 
bánni azt, és ugyanúgy bocsánatot nyerhettek rá, mint ez 
a fiatalember. Megvan mindenetek, amiért élhettek, amire 
számíthattok, és amiben hihettek. Ha tiszta a lelkiismere-
tetek, amikor egyedül vagytok az emlékeitekkel, az lehe-
tővé teszi, hogy nagyon személyes módon érezzétek Isten 
Lelkét. Azt szeretném, hogy élvezzétek azt a Lelket, hogy 
az Úr jelenlétében mindig érezhessétek ezt a fajta önbizal-
mat. Kívánom, hogy erényes gondolataink tisztán tartsák a 
cselekedeteinket ma, holnap és mindörökre. ◼
A 2006. december 31-én tartott fiataloknak szóló áhítatból.

„Attól az éjszakától fogva soha 
nem tettem semmi olyat, ami 
megakadályozhatna, hogy magabiztosan 
járuljak az Úr elé, és kérjem a segítségét, 
mikor arra szükség van” – mondta.
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Mindannyian az örök életre törekszünk, vagyis a szaba-
dulásra és a celesztiális királyság legmagasabb fokában 
való felmagasztosulásra, hogy családokként élhessünk 

Mennyei Atyánkkal.
A Jézus Krisztusba vetett hit és a bűnbánat mellett a papság 

szertartásai és szövetségei lehetővé teszik számunkra, hogy rálép-
jünk az örök élethez vezető ösvényre. Nem számít, hogy mikor 
indultatok el az ösvényen, vagy hol tartotok éppen. Nem számít, 
hogy az egyházba születtetek, vagy később tértetek meg; hogy 
egész életetekben tevékeny tagok voltatok, vagy éppen most 
tértek vissza ebbe az állapotba. Mindaddig előre tudtok ha-
ladni, amíg a szövetségeitekre összpontosítotok, és mindarra, 
amit azért tehettek, hogy elnyerjétek és megtartsátok azokat.

Fontos tudni azt is, hogy a papsági szertartások és szövetsé-
gek nem csak a dicsőséges jövendő ígéretét hordozzák. Azt az 
erőt, vigaszt és támogatást is megadják, amelyek az adott pilla-
natban ahhoz kellenek, hogy tovább kövessük az ösvényt, és 
kitartsunk az igazlelkűségben. ◼

A KAPU és 
A papsági szertartások és szövetségek elindítanak bennünket 
az örök élethez vezető ösvényen, és megáldanak azzal az 
erővel is, amelyre most van szükségünk.

„[A]z egyházban meglévő 
papsági felhatalmazás az, 
amely biztosítja azokat a 
szertartásokat és szövetsége-
ket, amelyek összekötik a 
családokat, és mindannyi-
unkat alkalmassá tesznek 

arra, hogy visszatérjünk az Atyaistenhez 
és Jézus Krisztushoz a celesztiális király-
ságba. Ezek a szertartások békességet nyújtanak, 
mivel az Úrral kötött szövetségeket jelentenek.”
Quentin L. Cook elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból: Személyes békesség: az igazlelkűség jutalma. 
Liahóna, 2013. máj. 34.

Úrvacsora – a keresz-
telkedési szövetség 

heti megújítása

Lásd 2 Nefi 31.

KERESZTELÉS

AZ ÖSVÉNY

A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA

AZ ÖRÖK ÉLETRE 
VEZETŐ ÖSVÉNY 

(MINDVÉGIG 
KITARTÁS)

Kapu
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„Ha a szövetségek, 
parancsolatok és 
szertartások evangéli-
umi ösvényén mara-
dunk, az megvéd és 
felkészít bennünket, 
hogy Isten munkáját 

végezzük ezen a világon.”
Robert D. Hales elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: Álljatok rendíthetetlenül a szent 
helyeken! Liahóna, 2013. máj. 49.

„Tanúságomat teszem, 
hogy amikor érde-
mesen részesültök a 
papság szertartása-
iban, az Úr nagyobb 
erőt, békességet 
és örökkévaló 

látásmódot ad nektek.”
Neil L. Andersen elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: Hatalom a papságban. Liahóna, 
2013. nov. 95.

SEGÍTSÉG ÚTKÖZBEN

Szentírások – az Úr és az Ő népe 
közötti szövetség részeként elnyert 
iránymutatás és tanítások (lásd 
T&Sz 84:57)

Ima – „[A Mester] azért adja 
nekünk a szövetséget, hogy mi 
tudjunk »Őrá mindenkor emlé-
kezni«. És azért figyelmeztet arra, 
hogy »mindenkor imádkozzunk«, 
hogy a bizodalmunkat Őbelé, 
vagyis az egyetlen menedékünkbe 
helyezzük” (Henry B. Eyring elnök, 
első tanácsos az Első Elnökségben: 
“Always,” Ensign, Oct. 1999, 9).

Szolgálat – szövetségeink betel-
jesítése Isten és az Ő gyermekeinek 
szolgálata, templomi és család-
történeti munka, az evangélium 
megosztása, teljes idejű missziós 
munka által.

Bűnbánat – szövetségeink 
felidézése, és közelebb kerülés a 
Szabadítóhoz – olykor papsági ve-
zetők segítségével –, ha letértünk 
az útról

ÖRÖK ÉLET  
(CSALÁDDAL A CELESZTIÁLIS KIRÁLYSÁGBAN)

A PAPSÁG ÁTADÁSA ÉS ELRENDELÉS  
(FIATAL FÉRFIAKNAK)

TEMPLOMI FELRUHÁZÁS

TEMPLOMI PECSÉTELÉS

Pátriárkai áldás – különleges, 
egyéni iránymutatás, és  

megígért áldások

Betegek megáldása – 
segítség és gyógyítás

Apai áldások, és egyéb vigasz- és 
tanácsadó áldások – békesség és 
iránymutatás, amikor szükséges

ELENGEDHETETLEN SZERTARTÁSOK ÉS SZÖVETSÉGEK

MEGÚJÍTÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ SZERTARTÁSOK
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„Mit tegyek, amikor olyan 
téma merül fel az iskolában, 
amelyik ellenkezik az egyház 
tanításával, mint például az 
abortusz?”

A körülményektől függően számos módon lehet vá-
laszolni – vagy éppen nem válaszolni. Először is, 
gondold át, hogy mi történhet, ha szólsz vagy ha 
csendben maradsz. Ha a hallgatásod miatt mások 
azt gondolhatják, hogy egyetértesz valamivel, ami-

ről jól tudod, hogy helytelen, akkor érdemes lehet valamilyen 
egyszerű módot találnod arra, hogy jelezd az eltérő véleménye-
det. Ha úgy gondolod, hogy a megjegyzéseid csak viszálykodást 
szülnének, akkor találhatsz más alkalmat a megnyilatkozásra. 
Ha azonban az osztálytársaid tisztelik egymást, a tanár pedig 
részvételre buzdít, akkor sugalmazásért imádkozhatsz, majd 
elmagyarázhatod a hitelveidet.

Amikor tudod, hogy az osztályban valamilyen konkrét témát 
fogtok megbeszélni, akkor arra fel is készülhetsz. A témába 
vágó szentírások és konferenciai beszédek mellett nézd át a 
Hűek a hithez, Az evangélium tantételei vagy A fiatalság erős-
ségéért kiadványokat is. Családi esten el is próbálhatod, hogy 
miként tudod elmagyarázni az álláspontodat. Amikor készen 
állsz, beszélj a tanároddal vagy az osztálytársaiddal.

Az, hogy miként reagálsz éppen olyan fontos, mint az, hogy 
mit mondasz. Légy tisztelettudó és ne használj egyházi nyelveze-
tet. Az osztálytársaid már ott elveszítik a fonalat, amikor belekez-
desz, hogy „egy cöveki Fiatal Nők tanácsadó egyszer azt tanította 
nekem…”

A legfontosabb, hogy tudd, mit tanít az egyház és mit mond 
neked a Szentlélek, hogy ne vezethessenek félre azok a tévedé-
sek, amelyeket az osztályban hallasz vagy olvasol.

Emlékezz arra, hogy  
kit képviselsz
Amikor ilyen helyzetekkel kell megbir-
kóznod, próbáld észben tartani, hogy 
talán nem mindenki érez ugyanúgy 
a témáról, mint te. Ne légy erőszakos 
vagy rámenős, de ne félj megvédeni 
azt, amiben hiszel. Emlékezz arra, 
hogy Krisztust képviseled!
Madeline K., 16 éves, USA, Wyoming

Légy udvarias
Úgy érzem, hogy  
udvariasan kell meg-
osztanom a vélemé-
nyemet, és azt is el  

kell mondanom, hogy miért hiszek 
abban, amiben hiszek. Szerintem  
nem kell, hogy mások is azt gon-
dolják, amit én, de azt hiszem, hogy 
ismerniük kell és meg kell érteniük az 
egyes témákban vallott álláspontomat.
Sabrina S., 16 éves, USA, Oregon

Ismerd az egyház 
álláspontját
Én is vettem már részt 
olyan tanfolyamon, 
ahol gyakran beszél-

tünk meg vitatott kérdéseket. Az első, 
hogy tiszteld mások hitét, ahogyan azt 
te is elvárod az osztálytársaidtól. Ha a 
téma világosan ütközik azzal, amit az 
egyház tanít, akkor nyugodtan mondd 
el a véleményedet. Nem muszáj meg-
említened az egyházat a válaszodban. 
De akkor is ügyelj arra, hogy ismerd 
az egyház álláspontját ezekben a 
dolgokban.
Joseph Z., 18 éves, USA, Maryland

A válaszok célja nem az, hogy hivatalos egyházi tanokat jelentsenek ki, 
hanem hogy segítséget nyújtsanak, és bemutassák mások nézőpontjait.

K É R D É S E K  É S  V Á L A S Z O K
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Oszd meg, amit az egyház tanít
Mindig a legjobb képességeim sze-
rint próbálom az ilyen kérdéseket 
megválaszolni, mert a barátaim és a 
tanáraim nem fogják az egyház állás-
pontját ezekben a kérdésekben más-
tól megismerni, csak tőlem. Ha így 
teszek, akkor onnantól már tudják, 
te pedig gyarapodsz lelkiekben. Ne 
feledd: „Úgy fényljék a ti világosság-
tok az emberek előtt, hogy lássák a ti 
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat” (Máté 5:16).
Joshua M., 16 éves, Anglia, Manchester

Légy tisztelettudó
Fontos, hogy meghall-
janak minket, de az is 
fontos, hogy tiszteljük 
mások hitét. Ne vitat-

kozz! A vitatkozás ellenségeket és 
zavart szül. Ha jön egy felvetés a val-
lásunk ellen, akkor maradj nyugodt, 
összeszedett és tisztelettudó, és ne  
felejts el hallgatni a Lélekre. Vannak  
Isten cselekedetei között olyanok, 
amelyeket nem értünk, ezért az 
Ő Lelkére kell hallgatnunk, akitől 
tanulhatunk.
Hannah M., 18 éves, USA, Utah

Segíts másoknak  
a helyes dolgokra 
gondolni
Őszintén oszd meg az 
érzéseidet. Sok olyan 

téma merül fel az iskolában – mint 
amilyen az abortusz is –, amely lelkes 
viták tárgya, szóval ilyenkor ne szé-
gyellj megszólalni. Ez egy jó lehetőség 

LEGYETEK 
ÁLLHATATO-
SAK!
„A mi dolgunk az, 
hogy elmagyarázzuk 
az álláspontunkat 
észérvek, baráti 

meggyőzés és pontos tények által. A mi 
dolgunk az, hogy állhatatosak és ren-
díthetetlenek legyünk az éppen aktuá-
lis erkölcsi kérdéseket és az evangélium 
örökkévaló tantételeit illetően, nem 
vitatkozva ugyanakkor sem emberrel, 
sem szervezettel. A viszálykodás falakat 
épít és akadályokat emel. A szeretet 
ajtókat nyit meg.”
Marvin J. Ashton elder (1915–1994), a  
Tizenkét Apostol Kvórumából, “No Time 
for Contention,” Ensign, May 1978, 8.

KÖVETKEZŐ KÉRDÉS

arra, hogy megoszd az evangéliumot 
és a normákat, amelyekben hiszünk. 
Ha megosztod a hitedet, azzal segít-
hetsz másoknak elgondolkodni azon, 
hogy mi a helyes.
Madison R., 14 éves, Észak-Karolina

Javítsd ki a hamis tanokat
Egy misszionáriusi beállítottságú  
egyház tagjai vagyunk, amelyben 
mindannyiunkat elhívnak prédikálni; 
ebből adódóan nem engedhetjük, 
hogy terjedjenek a hamis tanok. Ilyen 
helyzetekben muszáj felszólalnunk, 
hogy kijavítsuk a hamis tanokat, és  
segítsünk az embereknek megérteni  
a visszaállított evangélium álláspontját 
a témában.
David M., 16 éves, Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Nyugat-Kasai tartomány

Kerüld a viszálykodást
Én elmagyaráznám a véleményemet, 
megvédve az elveimet és az egyház 
tanait, tiszteletben tartva mások elkép-
zeléseit. Nem keltenék viszálykodást, 
mert az elűzné a Lelket, aki pedig jó 
irányba befolyásolhatná a többieket.
Daiana V., 15 éves, Argentína, Buenos Aires

„Hogyan oldódhatok fel 
annyira, hogy nyugodtan 
beszélgessek a püspö-
kömmel a kérdéseimről 
vagy aggodalmaimról?”

Válaszotokat és – ha szeretnétek – nagy felbontású 
fényképeteket 2014. május 15-ig küldhetitek el a 
liahona@ldschurch.org címre vagy postán (a levelezési  
cím a 3. oldalon található).

A válaszok átszerkesztésre kerülhetnek terjedelem, illetve 
érthetőség szempontjából.

Kérjük, hogy válaszotokban mellékeljétek az alábbi 
információkat és engedélyt: (1) teljes nevetek, (2) születési 
dátumotok, (3) egyházközségetek vagy gyülekezetetek 
neve, (4) cöveketek vagy kerületetek neve, (5) írásos enge-
délyetek, illetve ha 18 éven aluliak vagytok, akkor szüleitek 
írásos engedélye (ez lehet e-mail is), mely szerint közzé 
tehetjük a válaszotokat, illetve a fényképeteket.
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Írta: David A. Edwards
Egyházi folyóiratok

Ha töltöttetek már ki „Igaz vagy hamis?” típusú tesztet, akkor 
tudjátok, hogy néha nehéz észrevenni a valótlan állítást. Ha-
sonlóképpen van ez a vallás, a hit és a mindennapi élet nagy 

kérdéseiben is: habár roppant fontos, hogy meg tudjuk állapítani, 
mi igaz és mi nem az, ez olykor nem könnyű.

Nekünk azonban nincs okunk félni, mintha felkészületlen vizsgá-
zók lennénk. Mennyei Atyánk sok ajándékkal áldott meg bennünket, 
hogy felismerhessük az Ő igazságait és az ellenség hazugságait.

IG
AZ

 va
gy

 
Néha nehéz megkülönböztetni az igazságot a  
tévedéstől, de Mennyei Atyánk erőteljes ajándékokat 
adott nekünk, hogy segítsen különbséget tennünk  
Isten igazsága és Sátán hazugságai között.

VASÁRNAPI LECKÉK

A hónap témája:  

A hitehagyás és  

a visszaállítás

HA
M

IS?

1 
2 

igaz hamis

Az Apollo-12 űrhajósa, Neil Armstrong 
– az első ember, aki a holdon járt – azt 
mondta, hogy ez az esemény „hatalmas 
ugrás az emberiségnek”.  

 A mondanivaló szemléltetéséhez először itt van egy kis „Igaz vagy 

hamis?” teszt:

Különböző típusú valótlanságok

A hold zöld. 

igaz hamis
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Ahova vezet (a nagy hazugság):

Az igazság:

A pornográfia teljesen normális, nem árt senkinek.

Nézz csak nyugodtan pornográf anyagokat!

A pornográfia eltorzítja a szexualitásról alkotott képünket, függősé-
get okozhat, mély lelki sebeket okoz, és kapcsolatokat tehet tönkre.
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Valótlan elképzelés:

Ahova vezet (a nagy hazugság):

Az igazság:

Minden ember egyedi és úgy él, ahogy akar, tehát az életedben a legfontosabb  
az, hogy jól érezd magad a bőrödben és megvalósítsd önmagadat.

Ne engedd, hogy Isten vagy az egyház megmondja, hogyan élj; csináld  
nyugodtan azt, amit akarsz, ha jólesik.

Mindegyikünk Mennyei Atyánk egyedi gyermeke, és Ő azt szeretné,  
hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, és olyanokká váljunk, mint  
Ő. A parancsolatainak való engedelmesség segít bennünket abban,  
hogy elérjük a legnagyobb örömöt.

A válasz mindegyik kérdésre: ha-
mis. Ezek a kérdések egyúttal néhány 
alaptípusát képviselik azoknak a 
valótlanságoknak, amelyekkel való-
színűleg találkozni fogtok.

Az 1. kérdés egy egyszerű ha-
zugság, illetve otromba tévedés. A 
2. kérdés egy részigazság, ami azért 
becsapós, mert egy vagy több igaz-
ság társul egy valótlansággal (az 
Apollo–11 volt az, nem az Apollo–12 
– hoppá!). A 3. kérdésben van egy 
hamis kétértékűség, vagyis egy olyan 
helyzet, amikor látszólag csak két 
választási lehetőség van, de ez való-
jában nem igaz (a NASA például úgy 
is dönthetett volna, hogy sehova nem 
küld űrhajósokat). A 4. kérdés egy 
„logikus” érvelés, amely ésszerűen 
hangzó, de gyakran hibás bizonyí-
tékokat halmoz egymásra, hogy így 
jusson el egy konkrét – ám téves 
– következtetéshez.

Korunk hazugságai
Amikor olyan dolgokról  

van szó, amelyek befolyással  
bírnak a gondolkodásotokra,  
meggyőződésetekre és 
viselkedésetekre – vagyis azok  
a dolgok, amelyeknek örökkévaló 
következményük lehet –, akkor 
érdemes odafigyelni a különböző 
valótlanságokra, mert Sátán, aki 
a hazugságok atyja (lásd 2 Nefi 
9:9), minden módszert bevet, hogy 
megtévesszen bennünket. Itt van 
néhány példa arra, hogy miként 
teszi ezt ma, valamint példák arra, 
hogy mi hogyan reagálhatunk rá az 
igazság által.

3 
4 

A Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) 

1969-ben nem tudta végrehajtani a Mars-utazást, 

így a holdra kellett menniük.  

A napszél, a radioaktív és a kozmikus sugárzás, és 
egyéb akadályok miatt lehetetlen lett volna űrha-
jósokat juttatni a holdra, ráadásul a fényképek is 
manipuláltnak tűnnek, és a szemtanúk beszámo-
lói is eltérnek egymástól bizonyos részletekben – 
tehát az egész nyilván csak az amerikai kormány 
színjátéka volt.  

igaz hamis

igaz hamis
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Megismerni az igazságot
Akkor hát honnan tehetünk  

szert az igazságra való teljesebb  
rálátásra? Hogyan láthatunk át a  
valótlanságokon? Íme néhány 
erőteljes ajándék, amelyeket  
Mennyei Atyánk azért adott, hogy 
megkülönböztessük az igazságot  
a hamisságtól.

• Krisztus világossága. „Krisztus 
világossága… arra indít minden 
gondolkodó embert világszerte, 
hogy különböztessék meg az 
igazságot a hamisságtól, a he-
lyest a helytelentől. Ez indítja  
be lelkiismeretünket.” 1

• A Szentlélek. „…az igazságnak 
Lelke, elvezérel majd titeket min-
den igazságra” ( János 16:13).

• A szentírások. „Isten a szentírá-
sok segítségével fedi fel a téves 
gondolkozásmódot, a hamis 
hagyományokat, valamint a bűnt 
és annak pusztító hatásait.” 2 
A Mormon könyve különösen 
fontos ebben a tekintetben, 
mert „felfedi Krisztus ellenségeit. 
Megcáfolja a hamis tanokat, és 
megszünteti a vitatkozásokat 
(lásd 2 Nefi 3:12).” 3

• Az újkori próféták. „Felelős-
séggel tartozik [a próféta] azért, 
hogy tudassa az emberiséggel 
Isten akaratát és igazi jelle-
mét… A próféta a bűn ellen 
beszél, és megjövendöli annak 
következményeit.” 4

• Oktatás. „Egy szent… törekszik 
a tanulásra, tanulmányozás és 
hit által is. Az oktatás… lehetővé 
teszi, hogy valaki megkülönböz-
tesse az igazságot a hamisságtól, 

VEGYÉL RÉSZT A 
BESZÉLGETÉSBEN!
Elmélkedésre való dolgok 
vasárnapra

• Hogyan segített neked Mennyei 
Atyánk felismerni az igazságot?

• Hogyan küzdhetsz a hamisság 
ellen?

• Hogyan buzdíthatsz másokat  
az igazság felkutatására?

Amiket megtehetsz
• Megoszthatod az egyházban, 

hogy miként tettél szert a 
visszaállított evangélium igaz 
voltába vetett hitre.

• Megoszthatsz egy igazságot a 
közösségi oldalakon, és hogy 
honnan tudod azt.

különösen a szentírások tanulmá-
nyozása által (lásd T&Sz 88:118).” 5

Habár nem mindig könnyű 
rávágni a világban meglévő sok 
különböző elképzelésre, hogy „igaz” 
vagy „hamis”, a Mennyei Atyánk által 
adott ajándékok segítenek átmen-
netek a vizsgán. ◼

JEGYZETEK
 1. Richard G. Scott: A nyugodt lelkiismeret  

és a lelki béke. Liahóna, 2004. nov.15.
 2. D. Todd Christofferson: A szentírás áldása. 

Liahóna, 2010. máj. 33.
 3. Ezra Taft Benson (1899–1994), “The Book  

of Mormon Is the Word of God,” Ensign, 
May 1975, 64.

 4. Kalauz a szentírásokhoz: próféta.  
scriptures.lds.org.

 5. Russell M. Nelson, “Thus Shall My Church 
Be Called,” Ensign, May 1990, 16.

Valótlan elképzelés:

Ha
m

is 
ké

té
rt

ék
űs

ég
  

(c
sa

k 
ké

t v
ál

as
zt

ás
i 

le
he

tő
sé

g)

Ahova vezet (a nagy hazugság):

Az igazság:

Az egyház bizonyos életmódok ellen prédikál; tehát intoleráns és gyűlöli  
az embereket – nem elfogadó és nem szeretetteljes.

Mivel az egyház intoleráns és gyűlölködő, ezért megérdemli, hogy bírálják,  
kigúnyolják és megbélyegezzék, tehát te is határolódj el tőle.

Elutasítani valakinek az életmódját nem egyenlő a gyűlölettel és az  
intoleranciával. Együttérzést, tiszteletet és kedvességet tanúsíthatunk  
mindenki iránt – beleértve azokat is, akiknek az életmódja ellentétes  
Isten törvényeivel –, miközben hűek maradunk Istenhez és az Ő  
parancsolataihoz.

„L
og

ik
us

” é
rv

el
és

Valótlan elképzelés:

Ahova vezet (a nagy hazugság):

A Mormon könyvében olyan dolgok is vannak, amelyeket a modern tudományos 
bizonyítékok cáfolnak, és a fordításával kapcsolatos beszámolók is ellentmondáso-
sak, tehát Joseph Smith nyilván csak kitalálta vagy valahonnan másolta az egészet.

A Mormon könyve nem igaz, és Joseph Smith nem volt próféta, tehát határolódj  
el az egyháztól.

A tudomány sok dolgot alátámaszt a Mormon könyvéből, és az  
ellene szóló „bizonyítékok” hibásak. De a legfontosabb mellette  
szóló bizonyíték a Lélek tanúsága, aki azt mondja róla, hogy igaz,  
és hogy Joseph Smith igaz próféta volt.Az igazság:
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„Tudakozzátok az írásokat, mert  
azt hiszitek, hogy azokban van  
a ti örök életetek; és ezek azok, a 
melyek bizonyságot tesznek rólam” 
( János 5:39).

Szeretem a Mormon könyvét és 
a Szabadítómat, Jézus Krisztust. 

Egy nap megkérdeztem az uno-
kámat, Raquelt, mit gondolna egy 
olyan célkitűzésről, hogy olvassa 
el a Mormon könyvét. Raquel nem 
sokkal korábban tanult meg olvasni.

„De nagypapa! – mondta. – Az 
annyira nehéz! Ez egy hatalmas 
könyv!”

Aztán megkértem, hogy olvasson 
fel nekem egy oldalt. Elővettem 
egy stopperórát, és mértem az időt. 
Mindössze három percig tartott elol-
vasnia az oldalt.

Spanyolul olvastuk a Mormon 
könyvét, és a Mormon könyve spa-
nyol nyelvű változata 642 oldalt 
tartalmaz. Elmondtam neki, hogy 
1926 percig tartana elolvasnia az 
egész könyvet.

Mivel ettől aztán csak még jobban 
megijedhetett volna, ezt a számot 
elosztottam hatvan perccel. Elmond-
tam neki, hogy csupán 32 óráig tar-
tana elolvasnia a könyvet. Az pedig 
még másfél nap sem lenne!

Az unokám ezt válaszolta: „Nagy-
papa, ez így nagyon könnyű!”

Végül aztán Raquel, a testvére, 
Esteban és a többi unokánk en-
nél valamivel több időt szánt a 
Mormon könyve elolvasására. 
Ez azért történt így, mert ami-
kor ezt a könyvet olvassuk, 
akkor időt kell szánnunk az 
imára és az olvasottakon való 
gondolkodásra.

Éppúgy, mint Raquel és  
Esteban, mindannyian megta-
nulhatjuk szeretni a szentíráso-
kat. És akkor mindegyikünk 
így kiálthat fel: „Mily édes 
az én ínyemnek a te be-
széded; méznél édesbb az 
az én számnak!” (Zsoltárok 
119:103). ◼
Részletek az 2013. áprilisi általános  
konferencia egyik beszédéből.

„Nagypapa, ez így 
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Írta: Enrique R. Falabella elder
a Hetvenektől

nagyon könnyű!”
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Amikor az apósom elhunyt, 
 a családunk összegyűlt azok-

kal, akik eljöttek, hogy részvétüket 
nyilvánítsák. Az est folyamán – mi-
közben a családdal és a barátokkal 
beszélgettem –, gyakran feltűnt, 
hogy a 10 éves unokánk, Porter,  
az anyósom – az ő dédije – közelé-
ben ácsorog. Néha mögötte állt, és 
szinte őrködött felette. Egyszer még 
azt is észrevettem, hogy belékarolt. 
Láttam, ahogy megpaskolja a kezét, 
megölelgeti, vagy csak mellette áll.

Jó pár nappal az eset után még 
mindig nem tudtam ezt a képet 

kiverni a fejemből. Késztetést érez-
tem, hogy küldjek Porternek egy 
e-mailt. Leírtam neki, amit láttam és 
éreztem. Emlékeztettem Portert a 
szövetségekre is, melyeket a ke-
resztelőjekor kötött, és Alma szavait 
idéztem Móziás 18. fejezetéből:

„…és most, mivel szeretnétek 
Isten nyájába jönni és az ő népének 
neveztetni, és hajlandóak vagytok 
egymás terheit viselni, hogy azok 
könnyűek lehessenek;

Igen, és hajlandóak vagytok gyá-
szolni azokkal, akik gyászolnak; 
igen, és megvigasztalni azokat, akik 

PORTER 

vigasztalásra szorulnak, és Isten tanú-
jaként 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?” (8–10. versek).

Elmagyaráztam Porternek, hogy 
Alma azt tanította, hogy azoknak, 

Írta: Carole M. 
Stephens
első tanácsos a  
Segítőegylet Általános 
Elnökségében
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LÉGY SZÖVETSÉGMEGTARTÓ!
Keresztelkedésemkor 
megígérem, hogy…
Szeretetet és kedvességet tanúsítok,
Vigasztalom azokat, akik szomorúak,
Megtartom Mennyei Atyám parancsolatait,
És beszélek másoknak a Mennyei Atyáról.

Mennyei Atyám cserébe  
azt ígéri nekem, hogy…
Mindig velem lesz a Szentlélek!
Aláírás:
________________________________________________

akik meg szeretnének keresztel-
kedni, hajlandónak kell lenniük az 
Urat szolgálni azáltal, hogy másokat 
szolgálnak – egész életükön át! Ezt 
mondtam: „Nem tudom, észrevet-
ted-e, de azzal, hogy kimutattad a 
szeretetedet és az aggodalmadat 
Dédi iránt, a szövetségeidet tar-
tottad be. Úgy tartjuk meg a szö-
vetségeinket nap mint nap, hogy 
kedvesek vagyunk, szeretetet mu-
tatunk, és törődünk másokkal. Azt 
akartam, tudd, hogy büszke vagyok 
rád, amiért megtartod a szövetsége-
idet! 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, vala-
mint segít felkészülnöd a későbbi 
templomi szövetségeidre. Kö-
szönöm, hogy ilyen jó példa vagy 
nekem! Köszönöm, hogy megmutat-
tad, milyen egy szövetséget meg-
tartó ember!”

Porter így válaszolt az üzene-
temre: „Nagymama, köszönöm a 
leveledet. Amikor megöleltem a 
Dédit, nem tudtam, hogy éppen  

a szövetségeimet tartom meg,  
de melegséget éreztem a szívem-
ben és jól éreztem magam. Tudom, 
hogy ez az érzés a Szentlélek volt a 
szívemben.”

Nekem is megmelengette a szí-
vemet, mikor megértettem, hogy 
Porter tudja: amikor megtartja a szö-
vetségeit, akkor Mennyei Atyánk 
Lelke mindig vele lesz (lásd T&Sz 
20:77). Ez egy olyan ígéret, melyet  
a Szentlélek ajándékának befoga-
dása tesz lehetővé. ◼

Forrás: Nagy okunk van az örvendezésre.  
Liahóna, 2013. nov. 115–116.

ÍGÉRETE A szövetség egy ígéret közted 
és a Mennyei Atya között.
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Írta: Jan Taylor

Maja nagyon szeretett tornyo-
kat rakni építőkockákból, de 

néha mérges lett, amikor a kockák 
a földre dőltek. Azután rájött egy 
titokra. Amikor több kockát rakott 
alulra, akkor a toronynak erősebb 
lett az alapja. Türelem és gyakorlás 
kellett hozzá, de hamarosan olyan 
tornyokat tudott építeni, amelyek 
nehezebben dőltek össze.

Ahogy Maja is megtanult erő-
sebb tornyokat rakni, úgy mi is 
megtanulhatunk erősebb csalá-
dokat építeni. A családok nagyon 
fontos részét képezik Mennyei 
Atyánk számunkra alkotott tervé-
nek. Mielőtt megszülettünk volna, 
Mennyei Atyánk lélekfiaiként és 

lélekleányaiként éltünk. Amikor 
elérkezett az idő, hogy a földre 
jöjjünk, Ő megtervezte, hogy csalá-
dokba jöhessünk. Azt akarja, hogy 
a családunk óvjon és tanítson ben-
nünket, és segítsen visszatérnünk 
Őhozzá.

Dolgozhatunk azon, hogy a csalá-
dunknak szilárdabb legyen az alapja. 
Gyakorolhatjuk egymás szolgálatát 
és megsegítését. Figyelhetünk egy-
másra, és kedvesen szólhatunk a 
másikhoz. Együtt imádkozhatunk és 
olvashatjuk a szentírásokat. Együtt 
dolgozhatunk és együtt élvezhetjük 
kedvenc időtöltéseinket is. Türelem-
mel és gyakorlással erősebb családot 
építhetünk. ◼
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Tudj meg többet az Elemi e havi témájáról!

DAL ÉS SZENTÍRÁS
• Családunk együtt élhet örökre. 

(Gyermekek énekeskönyve, 98.)
• Lukács 6:47–49

ÖTLETEK CSALÁDI 
BESZÉLGETÉSHEZ
Családként, közösen elolvashatjátok a 
Lukács 6:47–49-et. Azután megbeszélhe-
titek, hogy mit tanítanak nekünk ezek a 
versek a családokról. Hogyan segítették 
egymást a családod tagjai a nehéz idő-
szakokban? Mit tehetsz azért, hogy egy 
még erősebb alapot építs?

A család központi  
helyet foglal el Mennyei 

Atyánk tervében
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ERŐSSÉ TENNI A 
CSALÁDUNKAT
Készíthetsz egy plakátot, amellyel segít-
hetsz a családodnak erősebbé válni!

• Egy felnőtt segítségével vágd ki az 
„építőkockákat”. Ragaszd fel egy 
papírra azokat, amelyek olyan dolgokat 
sorolnak fel, melyeket már most is 
csinál a családod. Ezek a kockák jelké-
pezik majd a családod alapját.

• Most válassz egy olyan kockát, ame-
lyen egy olyan tevékenység van, melyet 
a családod szeretne elkezdeni, vagy 
jobban végezni. Miután elvégeztétek 
ezt a célkitűzést, ezt a kockát is add 
hozzá a toronyhoz. Rakd ki a plakátot 
egy olyan helyre, ahol mindenki látja, 
és folyamatosan rakosgasd hozzá a 
kockákat, hogy erősödjön a családod!

Írj néhány saját ötletet az üres építőkockákra.

Történeteket tanulni  
az őseinkről

Beteglátogatás

Közös játék

Közös vacsora

Levelet írni egy  
misszionáriusnak

Családi szentírás- 
tanulmányozás

Családi est

Családi ima
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R A G Y O G Ó  Ö T L E T

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben
Forrás: 2013. októberi általános konferencia

A keresztelkedés  
a tanítványság 
útjának kezdete.
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Egyszer egy kisfiú megpróbálta 
elsimítani a földet az udvaron, 

hogy játszhasson ott a kisautóival. A 
munkája útjában volt egy nagy kő. 
A fiú teljes erejéből húzta-vonta, de 
bármennyire is erőlködött, a kő nem 
mozdult.

Apja egy ideig nézte, majd 
odament a fiához, és azt mondta: 

„Minden erődre szükség van egy 
ilyen nagy kő elmozdításához.”

A fiú így válaszolt: „Hát bele is 
adtam minden erőmet!”

Édesapja kijavította: „Nem, az én 
segítségemet még nem használtad.”

Aztán együtt lehajoltak és 
könnyedén elmozdították a követ.

Az Úr azt akarja, hogy Őrá 

támaszkodjunk a problémáink 
megoldásában. Ily módon még 
állandóbban, még erősebben, még 
nyilvánvalóbban és még inkább 
személyre szabottan érezhetjük a 
szeretetét. Eggyé válunk Ővele, és 
olyanná válhatunk, mint Ő. ◼
Forrás: Közelebb kerülni Istenhez. Liahóna,  
2013. nov. 105.

Elmozdítani  
a követ

Írta: Terence M. 
Vinson elder
a Hetvenektől

Mik azok a dolgok, melyeket nagyon nehezen tudsz megtenni?

Hogyan kérhetnéd Mennyei Atyánk segítségét a nehéz dolgok megtételéhez?

Kit kérhetsz még meg arra, hogy segítsen?
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Álmodtál valaha arról, hogy egy szigeten élj? Ő 
 Alejandria, de a családja és a barátai számára rö-

viden csak Dria. Cebu szigetén él a Fülöp-szigeteken, 
az anyukájával, apukájával és két lánytestvérével. Van 
egy bátyja is, de ő meghalt még Dria születése előtt. 
„Tudom, hogy ő továbbra is a családunk tagja, és egy 
napon majd látni fogom, mert a családok örökkévalóak” 
– mondja Dria. ◼
* „Üdvözlet, barátaim!” – tagalog nyelven.
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Az egyik kedvenc 
időtöltésem a tánc. 
Balettra járok. Re-
mélem, hogy jövőre 
már egy nehezebb 
technikát tanulha-
tok: a spiccet. Ez azt 
jelenti, hogy külön-
leges balettcipőt 
fogok hordani, hogy 
a lábujjaimon tudjak 
majd táncolni.

A Fülöp-szigetekhez több mint 7000 sziget tartozik, így hát sok gyö-
nyörű hely van, ahová el lehet látogatni. A mi otthonunk a part közelé-
ben van, és én nagyon szeretek az óceánban játszani. Az egyik kedvenc 
időtöltésem az úszás. Ráadásul ezt magamtól tanultam meg!

Mabuhay, Kaibigan!  *

B A R Á T O K  V I L Á G S Z E R T E

Dria  

Részlet Amie Jane Leavitt interjújából

vagyok a 
Fülöp-szigetekről
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ÚTRA KÉSZEN!
Dria csomagja össze van készítve, benne 
néhány kedvenc holmijával. Ezek közül 
ti mit raknátok a saját csomagjaitokba?

Szerencsére közel lakunk a Fülöp-szige-
teki Cebu City templomhoz. A felszen-
telése előtt szétnézhettem benne a 
családommal. Annyira gyönyörű, békés 
hely. Hálás vagyok, hogy a templomok-
nak köszönhetően a családom örökké 
együtt lehet.

Egyik nap az iskolában 
az osztálytársaim azt 
mondták, hogy a mormo-
nok nem hisznek Istenben. 
Megmondtam nekik, hogy 
hiszünk. Másnap vittem 
nekik kiosztható kártyá-
kat, amelyeken elöl Jézus 
képe volt, hátul pedig 
a Hittételek. Amikor az 
osztálytársaim megnézték 
a képet és beleolvastak 
a hittételeinkbe, akkor 
örömmel látták, hogy 
igenis hiszünk Istenben.

Szeretek különböző parti stran-
dokra járni a családommal. 
Egyszer elmentünk Palawanra. 
Ez egy sziget, amelyen a világ 
legnagyobb földalatti folyója 
található. Ott a kis búvárfel-
szerelésemben lemerültem, és 
megnéztem a sok színes halat.

OLY GYÖNYÖRŰ  
A TEMPLOM!
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Jézusra gondolni
K I S G Y E R M E K E K N E K
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Írta: Mabel Jones Gabbott

Jól tudom, hogy Jézus sokat adott nekem,  
Hálából most csendben ülök a helyemen.
Tudom, hogy miatta kevesebb a gondom,  

Mert értem szenvedett keresztjén, a dombon.
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Megáldotta Ő a  
gyermekeket sorban.

Tudom, hogy sokat járt 
tűző napon s porban,
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Ezért a helyemen ülök és figyelem,  
hogy mi történik; nem rendetlenkedem.

Nem is olyan nehéz – ha kicsi is vagyok –, 
Jézusra gondolni – pont úgy, mint a nagyok. ◼
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KÜLÖNLEGES ALKALOM ARRA, HOGY JÉZUSRA GONDOLJUNK
Az úrvacsorai gyűlés egy különleges alkalom arra, hogy csendben üljünk és a Szabadítóra gondoljunk.

Jézusnak köszönhetően mi is újra élni fogunk!Jézus feltámadt a húsvét reggelén.

Jézus szenvedett és meghalt értünk.Jézus szerette a gyermekeket.

Jézus meggyógyította az embereket.Jézus a Jordán vizében keresztelkedett meg.

JO
HN

 B
AP

TI
ZI

NG
 JE

SU
S 

[JÁ
NO

S 
M

EG
KE

RE
SZ

TE
LI 

JÉ
ZU

ST
]. 

KÉ
SZ

ÍT
ET

TE
: H

AR
RY

 A
ND

ER
SO

N;
 C

HR
IS

T 
HE

AL
IN

G
 A

 B
LIN

D 
M

AN
 [J

ÉZ
US

 M
EG

G
YÓ

G
YÍ

T 
EG

Y 
VA

KO
T]

. K
ÉS

ZÍ
TE

TT
E:

 D
EL

 P
AR

SO
N;

 
ST

O
RY

 T
IM

E 
IN

 G
AL

ILE
E 

[G
AL

ILE
AI

 T
Ö

RT
ÉN

ET
EK

]. 
KÉ

SZ
ÍT

ET
TE

: D
EL

 P
AR

SO
N;

 G
O

LG
O

TH
A 

[G
O

LG
O

TA
]. 

KÉ
SZ

ÍT
ET

TE
: S

CO
T 

M
. S

NO
W

; H
E 

IS
 R

IS
EN

 [F
EL

TÁ
M

AD
O

TT
]. 

KÉ
SZ

ÍT
ET

TE
: D

EL
 P

AR
SO

N

Rajzolj vagy 
ragassz ide 
egy képet 
magadról.
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2001. szeptember 12-én a felesé-
gemmel egy kórházi folyosón 

sétáltunk fel és alá az arizonai Tucsonban, 
türelmetlenül várva, hogy elérkezzen fiunk 
születésének ideje. Az ott lévő televízióból 
– és az épület összes többi tévéjéből is – öm-
löttek ránk az előző napi New York-i esemé-
nyek felvételei: képek, amelyeken a város 
sziluettjét egykor meghatározó két torony 
éppen romba dőlt. Az órákon át sugárzott ké-
pek kétségbeeséssel töltöttek el bennünket. 
Úgy tűnt, hogy ez a lehető legrosszabb idő-
pont arra, hogy kisbaba szülessen a világra – 
egy olyan világra, amely ennyire sötétnek és 
fenyegetőnek tűnt.

Másnap korán reggel megszületett a fiunk. 
Amint a kezemben tartottam a csöppséget, 
visszagondoltam a korábbi néhány nap pusz-
tító eseményeire, amelyek eszembe juttatták 
a Yellowstone Nemzeti Park 1988-as tüzeit. A 
lángok akkor mintegy 323 000 hektár erdőt 
emésztettek fel. A park pusztulása teljesnek 
tűnt. A hírekben csak a felperzselt föld és az 
eget borító sűrű fekete füst látszott. Semmilyen 
emberi erőfeszítés nem hozhatta helyre hamar 
a pusztulást. Úgy tűnt, hogy még a természet 
fáradhatatlan megújulása és vitalitása sem kel-
het versenyre a tűz pusztító erejével.

A rákövetkező tavasszal azonban egy 
csendes csoda zajlott le: apró virágok és zöld 

növények kezdtek utat törni az elszenesedett 
rétegeken keresztül. Fokozatosan egyre több 
és több virág, cserje és fa hajtott ki a talajból. A 
park újjászületése lassan történt, ám teli apró, 
de annál pompásabb részletekkel, és idővel az 
eredmény átütő volt.

A félelem azon pillanataiban, melyek úgy 
tűnnek, hogy felemésztenek bennünket, mint 
a Yellowstone hevesen lángoló tüzei; amikor 
a hitünk és reményünk végső határait fesze-
getjük; akkor emlékeznünk kell arra, hogy van 
egy csendes, megingathatatlan alap, amelyre 
támaszkodhatunk, és amely hatalmasabb min-
den gonosz erőnél, amellyel szembekerülünk. 
Hélamán azt mondja, hogy építsünk „Meg-
váltónk sziklájára, aki Krisztus, Isten Fia”. Ha 
Őhozzá horgonyozzuk magunkat, akkor „…
amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait 
a forgószélben, igen, amikor minden jégesője 
és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor 
nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a 
nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert 
a szikla, melyre építettetek – mely biztos alap – 
olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha 
arra épít” (Hélamán 5:12).

Amikor a gonosz dühöngő erőivel, és a 
világ kísértésével találjuk magunkat szembe, 
azt gondolhatjuk, hogy az evangélium kicsi 
és egyszerű befolyása legyőzetik és eltiporta-
tik. Kételkedést és kétségbeesést érezhetünk, 
amikor hiába várjuk a rossz dolgok jóra fordu-
lását, a fájdalom enyhítését, és a gondok meg-
oldását. Ugyanazok a szelek azonban, amelyek 
ráncigálnak bennünket, egyúttal a változás és 
növekedés magjait is elhintik, és az evangélium 
óriási ereje csendben munkálkodik a földi léte-
zés talaja alatt, a remény és az élet ezernyi apró 
magvát készítve elő. ◼
A szerző az Egyesült Államokban, Arizonában él.

M Í G  Ú J R A  T A L Á L K O Z U N K

Ugyanazon sze-
lek, amelyekkel 
meg kell birkóz-
nunk, és me-
lyek igyekeznek 
elsöpörni ben-
nünket, egyúttal 
a változás és 
növekedés mag-
jait is elhintik.

A JÖVŐBE  
VETETT REMÉNY
Írta: Stan Pugsley
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Howard W. Hunter 15 éves volt, amikor kiérdemelte a Sascserkész kitünte-
tést (ez a célkitűzések teljesítése által elérhető legmagasabb kitüntetés a fiatal 
férfiak számára). Lenyűgözte a genealógia, és gyakran töltött időt az egyházi 
genealógiai könyvtárban vagy rokonlátogatással. Apostoli szolgálata során se-
gített kiválasztani a Brigham Young Egyetem Jeruzsálemi Központ helyszí-
nét. Az egyház elnökeként arra buzdította a tagokat, hogy gyakran hódoljanak 
a templomokban. Kevesebb mint két hónappal a halála előtt szentelte fel a 
Utahi Bountiful templomot.

Howard W. Hunter
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A világ különböző részein élő fiatal felnőttek 
elmélkednek arról, hogy mit jelent a Szabadító 
példáját követve visszafogottan élni.

Témakörök ebben a számban
FIATAL FELNŐTTEKNEK

Ha szemetek egyedül az  

én dicsőségemre tekint

A hold zöld? Csalás volt a holdra szállás? 
Töltsd ki a tesztet, és tanuld meg felis-
merni a különbséget Isten igazsága és 
Sátán hazugságai között.

Meglepne, ha megtudnád, hogy másfél nap 
alatt elolvashatod az egész Mormon könyvét?

40. o.

FIATALOKNAK

64. o.IGAZ vagy HAMIS?
GYERMEKEKNEK

„Nagypapa, ez így 
nagyon könnyű!”

67. o.
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