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Sok olyan kulturális ünnepségen volt már kiváltsá-
gom részt venni, amely valamelyik templom felszen-
telésekor került megrendezésre. Mindegyik nagyon 

tetszett, beleértve a legutóbbit, amelyen múlt november-
ben vettem részt az Amerikai Egyesült Államok Arizona 
államában, Phoenixben.

A kulturális ünnepségeken szereplő utolsó napi szent 
fiatalok mindig csodálatos és emlékezetes előadáso-
kat szerveznek. Tavaly Phoenixben az ünnepség előtt 
azt mondtam a fellépőknek: „A világosság gyermekei 
vagytok.”

Szeretném, ha az egyház ifjúsága tudná, hogy ők a 
világosság gyermekei. Így felelősségük, hogy olyanok 
legyenek, mint „csillagok e világon” (Filippibeliek 2:15). 
Kötelességük megosztani az evangéliumi igazságokat. 
Elhívásuk a templom jelzőfényeként állni, az evangé-
lium fényét tükrözve egy egyre sötétedő világban. Fel-
adatuk, hogy lángolón és ragyogón égve tartsák fenn 
világosságukat.

Ahhoz, hogy példák legyünk a hívőknek (lásd 1 Timót-
heus 4:12), nekünk is hinnünk kell. Ki kell fejlesztenünk 
azt a hitet, amely szükséges a lelki túléléshez és ahhoz, 
hogy világosságot sugározhassunk mások számára. Táplál-
nunk kell bizonyságunkat, míg az az életünk horgonyává 
nem válik.

A ma számunkra szükséges hit megszerzésének és 
megtartásának leghatékonyabb módszerei közé tartozik a 

szentírások olvasása és tanulmányozása, illetve a gyakori 
és következetes ima. Azt mondom az egyház ifjúságának, 
hogy ha eddig még nem tettétek meg, most alakítsátok ki 
a mindennapos szentírás- tanulmányozás és ima szokását. 
E két nélkülözhetetlen szokás nélkül a külső hatások és az 
élet néha kegyetlen valósága elhalványíthatja, vagy akár ki 
is olthatja világosságotokat.

A tizenéves kor nem könnyű. Jelentős évek ezek, 
melyekben Sátán kísérteni fog, és minden tőle telhe-
tőt meg fog tenni, hogy letérítsen titeket az ösvényről, 
amely mennyei otthonotokba vezet. De ahogy olvastok, 
imádkoztok, szolgáltok és engedelmeskedtek, jobban 
meg fogjátok ismerni a „világosság[ot], amely fénylik a 
sötétségben”(T&Sz 6:21), a mi Példaképünket és erőssé-
günket – magát az Úr Jézus Krisztust. Ő a Világosság, ame-
lyet fel kell tartanunk, hogy elűzze a gyülekező sötétséget 
(lásd 3 Nefi 18:24).

A Szabadítóról és az Ő visszaállított evangéliumáról 
való erős bizonyságotokkal számtalan lehetőségetek 
van világosságként állni mások előtt. Ezek a lehetősé-
gek minden egyes nap körbevesznek, bármilyen kö-
rülmények közepette találjátok is magatokat. Ahogy a 
Szabadító példáját követitek, lehetőségetek lesz arra, 
hogy a körülöttetek lévők életében olyanok legyetek, 
mint egy jelzőfény – legyenek ezek akár a családtagjai-
tok, osztálytársaitok, munkatársaitok, ismerőseitek, vagy 
akár idegenek.
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Álljatok 
világosságként!
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Amikor világosság vagytok a világ számára, a titeket 
körülvevő emberek érezni fogják a különleges lelkületet, 
és emiatt szeretnének majd veletek lenni és a ti példátokat 
követni.

Alázatosan arra kérem a szülőket és a fiatalok vezetőit, 
hogy segítsenek az ifjúságnak szilárdan kiállni az igazsá-
gért és az igazlelkűségért. Segítsenek megnyitni előttük a 
tanulás, a megértés és az Isten királyságában való szolgálat 
kapuit. Építsék bennük az ahhoz szükséges erőt, hogy 
ellen tudjanak állni a világ kísértéseinek. Adjanak nekik 
akaratot ahhoz, hogy az erény és a hit útjain járjanak, hogy 
imádságos lelkűek legyenek, és a mennyeket tekintsék 
állandó horgonyuknak.

A fiataljainknak azt mondom: Mennyei Atyánk szeret 
benneteket. Kívánom nektek, hogy egyházi vezetőitek sze-
retetét is érezzétek. Mindig legyen meg bennetek a vágy 
arra, hogy Mennyei Atyánkat és az Ő Fiát szolgálhassátok. 
Járjatok folyamatosan az igazság ösvényén, és álljatok 
világosságként Isten gyermekei között.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Érdemes lehet megbeszélnetek azokkal, akiket ta-
nítotok, hogy mit jelent „a világosság gyermek[ének]” 
lenni. Milyen felelősségekkel jár? Beszélgethettek olyan 
alkalmakról, amikor a világosságuk különösen fényesen 
ragyogott, és hogy mi volt ennek az oka. Megkérhe-
ted őket, hogy gondoljanak egy konkrét személyre, 
mondjuk egy másik fiatalra, egy munkatársra vagy 
egy családtagjukra, akinek szüksége lehet az általuk 
nyújtott világosságra. Ezután együtt imádkozhattok 
arról, hogyan lehetne megosztani a világosságot azzal 
a személlyel.

FIATALOKNAK
Jelzőfény

Monson elnök azt tanítja, hogy az egyház fiataljai-
nak „elhívásuk a templom jelzőfényeként állni, az 

evangélium fényét tükrözve egy egyre sötétedő világ-
ban”. Néhány példát is ad arra, hogyan tehetitek ezt:

Oszd meg az evangéliumot!
Higgy!
Fejleszd a hited!
Légy világosság mások számára!
Tápláld bizonyságod, amíg az az életed horgonyává válik!
Olvasd és tanulmányozd a szentírásokat!
Imádkozz gyakran és következetesen!
Szolgálj!
Engedelmeskedj!

Értékeld magad egy 1–5- ig terjedő skálán e szempon-
tok alapján. Azokat a témákat, ahol alacsonyabb pont-
számot értél el, tanulmányozd a szentírásokban illetve 
az LDS.org oldalon. Miután tanulmányoztad ezeket a 
témákat, gondold ki, hogyan erősödhetnél ezeken a 
területeken, és tűzz ki célokat ennek elérésére.

GYERMEKEKNEK
Tündökölj!

Isten gyermekeként a világosság gyermeke vagy. 
Úgy teheted fényed még erősebbé, ha követed 

Szabadítónkat, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus és Mennyei 
Atyánk szeretnek téged, és azt akarják, hogy világosság-
ként ragyogj másoknak, és vezesd őket Krisztushoz. Már 
az is elég ahhoz, hogy tündökölj, ha önmagad vagy és 
követed a parancsolatokat, például imádkozol és olva-
sod a szentírásokat. Rajzolj egy pár csillagot egy papírra, 
és írj rájuk egy- egy ötletet, hogy miként ragyoghatsz 
mások előtt, mint Jézus Krisztus példája (például: „isten-
tiszteletre járni” vagy „segíteni a családomnak”).
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Ez az üzenet annak a látogatótanítóiüzenet- 
 sorozatnak a része, amely a Szabadító 
tulajdonságait mutatja be.

Jézus ezt mondta: „De ti nem úgy: 
hanem a ki legnagyobb köztetek, 

olyan legyen, mint a ki legkisebb; 
és a ki fő, mint a ki szolgál. Mert 
melyik nagyobb, az- é, a ki asztalnál 
ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki 
asztalnál ül? De én ti köztetek olyan 
vagyok, mint a ki szolgál” (Lukács 
22:26–27).

„[A Szabadító] az alázatosság és 
engedelmesség legtökéletesebb 
példája, hiszen azáltal, hogy akara-
tát alávetette az Atya akaratának, a 
történelem legnagyobb eseménye 
következett be. Talán a szentírások-
ban leírt néhány legszentebb szó így 
hangzik: »Ne az én akaratom, ha-
nem a tiéd legyen!« (Lukács 22:42)” 1

Jézus Krisztus tanítványaiként 
mindig arra törekszünk, hogy olya-
nok legyünk, mint Ő. „A szelídség 
elengedhetetlen ahhoz, hogy még 
krisztusibbá váljunk – mondta 
Ulisses Soares elder a Hetvenektől. 
– E tulajdonság hiányában nem 
tudnánk más fontos erényeket sem 
kifejleszteni. A szelídség nem jelent 
gyengeséget, de azt igen, hogy 

Jézus Krisztus isteni tulajdonságai: 
szelíd és alázatos

jóságosan és kedvesen viselkedünk, 
erőt, derűt, egészséges önértékelést 
és önuralmat sugározva.” 2 Ahogy 
ennek a tulajdonságnak a kifej-
lesztésén dolgozunk, rá fogunk 
jönni, hogy „ha alázatosan alávetjük 
akaratunkat az Atyáénak, akkor 
Isten felhatalmaz minket az aláza-
tosság erejével – azzal az erővel, 
hogy szembe tudjunk nézni az élet 
megpróbáltatásaival, felhatalmaz 
minket a békesség hatalmával, az-
zal, hogy megtaláljuk az igazságot, 
az olyan szívvel, [amely a Szabadító] 
Jézus Krisztusba, vagyis a megváltás 
erejébe vetett szeretetért és bizony-
ságért lüktet.” 3

További szentírások
Máté 26:39; János 5:30; Móziás 3:19; 
Hélamán 3:35

A szentírásokból
Krisztus szolgálatának egyik 

legszívhezszólóbb és legerőtelje-
sebb pillanata az volt, amikor meg-
mosta tanítványai lábát. „Felkele a 
vacsorától, leveté a felső ruháját; és 
egy kendőt vévén, körülköté magát. 
Azután vizet tölte a medenczébe, és 
kezdé mosni a tanítványok lábait, és 

megtörleni a kendővel, a melylyel 
körül vala kötve” ( János 13:4–5).

Amikor a Szabadító bevezette 
ezt a szertartást, meglehet, hogy 
tanítványain erőt vett az, hogy 
Uruk és Mesterük letérdelt előttük 
és ilyen szelíden szolgálta őket. 
Jézus ezután elmagyarázta, hogy 
mi az, amit nekik és nekünk is 
tanítani akart ezzel:

„Azért, ha én az Úr és a Mester 
megmostam a ti lábaitokat, nék-
tek is meg kell mosnotok egymás 
lábait.

Mert példát adtam néktek, 
hogy a miképen én cselekedtem 
veletek, ti is akképen cselekedje-
tek” ( János 13:14–15).
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Gondold át

Az alázatosság hogyan segíthet 
nekünk abban, hogy úgy szeressünk, 
ahogyan a Szabadító szeret?

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

Hit, család, segítségnyújtás




