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Volt már olyan, hogy kinyitottál egy doboznyi 
alkatrészt, elővetted a szerelési útmutatót, és azt 
gondoltad, hogy „ennek semmi értelme sincs”?

Néha, miután kiveszünk egy alkatrészt, a legjobb szán-
dékunk és a magabiztosságunk ellenére ezt kérdezzük: 
„Ez meg minek?” Vagy hogy: „Ez hová illik?”

Frusztrációnkat csak növeli, mikor rápillantva a dobozra 
észrevesszük, hogy ez áll rajta: „Szerelést igényel. 8 éves 
kortól.” Ez aztán pláne nem tesz jót önbizalmunknak vagy 
önbecsülésünknek, hiszen még mindig nem tudjuk, mit 
kezdjünk vele.

Néha az evangéliummal is hasonlót tapasztalunk. Mikor 
ránézünk egy- egy részletére, talán a fejünket vakargatjuk, 
azon tűnődve, hogy az meg mire való. Vagy miközben egy 
másik részt vizsgálunk, arra juthatunk, hogy habár nagyon 
igyekeztünk teljesen megérteni, egyszerűen nem jövünk 
rá, miért tették bele ezt a részt.

Mennyei Atyánk a mentorunk
Szerencsére Mennyei Atyánktól nagyszerű útmutatást kap-

tunk arra, hogyan építsük fel az életünket, és rakjuk össze 
magunkat úgy, hogy a lehető legjobbak legyünk. Ezek az 
útmutatók a korunktól vagy a körülményeinktől függetlenül 
működnek. Megadta nekünk az evangéliumot és Jézus Krisz-
tus egyházát. Megkaptuk tőle a megváltás tervét, a szabadítás 
tervét, vagyis a boldogság tervét. Nem hagyott bennünket 
magunkra az élet bizonytalanságai és kihívásai közepette, 
mondván, hogy „tessék. Sok szerencsét! Találd ki egyedül.”

Nem kell több, csak legyünk türelmesek és tekintsünk 
előre alázatos szívvel és nyitott elmével, és akkor meglát-
juk, hogy Isten sokféle eszközt adott nekünk ahhoz, hogy 
jobban megértsük azokat a részletes utasításokat, melyeket 
az életünk boldogságához adott:

•  Megkaptuk Tőle a Szentlélek felbecsülhetetlen  
ajándékát, mely magában hordozza a lehetőséget, 
hogy a mi személyes, mennyei tanítónk legyen, 
miközben tanulmányozzuk Isten szavát és megkísé-
reljük gondolatainkat és tetteinket összhangba hozni 
az Ő szavával.

•  Lehetővé tette, hogy éjjel- nappal elérjük Őt a hit imája 
és az igaz szándékkal való esdeklés által.

•  Modernkori apostolokat és prófétákat adott nekünk, 
akik kinyilatkoztatják napjainkban Isten szavát, és 
akiknek felhatalmazásuk van a földön és a mennyben 
is dolgokat összekötni, vagyis összepecsételni.

•  Visszaállította az egyházát – egy hívőkből álló szer-
vezetet, akik együtt dolgoznak azon, hogy segítsenek 
egymásnak, miközben félelemmel, rettegéssel és mér-
hetetlen örömmel dolgoznak a szabadulásukért.1

•  Adott nekünk szentírásokat, amelyek a nekünk szánt 
igéjét tartalmazzák írott formában.

•  A modern technikai eszközök megszámlálhatatlan soka-
ságát kaptuk Tőle, hogy segítsen a tanítványság útján 
járnunk. E csodás eszközök közül sokat megtalálunk 
az LDS.org honlapon.
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És hogy miért kaptunk Mennyei Atyánktól ilyen sok 
segítséget? Mert szeret bennünket. És mert azt mondta 
magáról: „…ez munkám és dicsőségem – hogy véghezvi-
gyem az ember halhatatlanságát és örök életét”.2

Más szavakkal: Mennyei Atyánk az Istenünk, és Isten 
a mentorunk.

Mennyei Atyánk mindenki másnál jobban tudja, mire 
van szüksége a gyermekeinek. Ez az Ő munkája és dicső-
sége, hogy segítsen nekünk minden fordulónál, és csodá-
latos fizikai és lelki forrásokat biztosítson, hogy segítsen 
bennünket a hozzá visszavezető ösvényen.

Minden apa mentor
Júniusban a világ egyes részein az apákat megünnepli 

a családjuk és a társadalom. Mindig jó tisztelni és becsül-
ni a szüleinket. Az apák sok jót tesznek a családjukért, 
és sok csodálatra méltó tulajdonságuk van. Az apák két 
legfontosabb szerepe a gyermekeik életében az, hogy jó 
példák és mentorok legyenek számukra. Az apák többet 
tesznek annál, mint hogy csupán megmondják a gyerme-
keiknek, mi helyes és mi helytelen; nem érik be annyival, 
hogy a gyermekeik elé tolnak egy kézikönyvet, és elvárják 
tőlük, hogy találják ki saját maguktól, mihez kezdjenek 
az életükkel.

Az apák mentorálják drága gyermekeiket, és jó példával 
mutatják meg, hogyan kell becsületes életet élni. Az apák 
nem hagyják magukra a gyermekeiket, hanem a segítsé-
gükre sietnek, és talpra segítik őket, amikor megbotlanak. 
És néha, mikor a bölcsesség úgy kívánja, az apák hagyják, 
hogy a gyermekeik küszködjenek, mert megértették, hogy 
talán így tudnak a legjobban tanulni.

Mindannyian mentorok vagyunk
Míg a földi apák a saját gyermekeikért teszik mindezt, a 

mentorálás szellemisége olyan dolog, melyet Isten minden 
gyermekének fel kell ajánlanunk, tekintet nélkül a koruk-
ra vagy arra, hogy hol vagy milyen körülmények között 
élnek. Ne feledjük, hogy Isten gyermekei a mi testvéreink; 
mindannyian egyazon örökkévaló család tagjai vagyunk.

Ebben az értelemben legyünk tehát mind mentorok. 
Lelkesen nyújtsuk ki a kezünket és segítsünk egymásnak 
a lehető legjobbá válnunk. Mivel Isten leszármazottai 
vagyunk, ott rejlik bennünk a lehetőség, hogy olyanná 
váljunk, mint Ő. Isten és az embertársaink szeretete, Isten 
parancsolatainak betartása és Krisztus példájának követése 

jelentik azt a szoros, keskeny és örömteli ösvényt, mely 
visszavezet mennyei szüleink jelenlétébe.

Ha a világegyetem Istene eléggé törődik velünk ahhoz, 
hogy a mentorunk legyen, akkor talán mi is kinyújthat-
juk kezünket embertársaink felé, függetlenül a bőrszí-
nüktől, a faji hovatartozásuktól, a társadalmi- gazdasági 
körülményeiktől, nyelvüktől vagy vallásuktól. Legyünk 
inspirált mentorok, és áldjuk meg mások életét – ne csak 
a saját gyermekeinkét, hanem Isten minden gyermekéét 
is világszerte.

JEGYZETEK
1. Lásd Apostolok cselekedetei 13:52, Filippibeliek 2:12.
2. Mózes 1:39.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Kezdésképpen megkérheted azokat, akiket tanítasz, 
hogy gondoljanak egy olyan pillanatra, amikor Isten 
a mentoruk volt. Megkérheted, hogy gondolják át, 
milyen hasonlóságot fedeznek fel az előbbi élményük 
és azon élményük között, mikor úgy érezték, hogy a 
földi apjuk mentorálja őket. Kérd meg őket, hogy írják 
le, miben volt hasonló a két mentorálás! Felkérheted 
őket, hogy próbáljanak meg ők is a leírtak szerint cse-
lekedni, miközben azon igyekeznek, hogy jobb példák 
legyenek mások számára.

GYERMEKEKNEK
Mennyei Atyánk segítsége

Mivel Mennyei Atyánk szeret minket, sokféle 
eszközt, vagyis ajándékot adott nekünk, hogy 

segítsen. Az alábbiakban felsoroltunk néhány ilyen 
ajándékot, melyet nekünk adott. Hogyan használha-
tod ezeket az ajándékokat a saját és mások életének 
megáldására?

papsági hatalom
ima
mások iránti szeretet
apostolok és próféták
szentírások
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A szabaduláshoz és a felmagasz-
tosuláshoz szükséges minden 

szertartáshoz szövetségek társulnak, 
melyeket Istennel kötünk. „Amikor 
szövetségeket kötünk és tartunk 
meg, az azt jelenti, hogy úgy dön-
tünk, Mennyei Atyánkhoz és Jézus 
Krisztushoz kötjük magunkat” – 
mondta Linda K. Burton, a Segítő-
egylet általános elnöke.1

Neil L. Andersen elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából emlékeztetett 
bennünket, hogy „Az Úr azt mond-
ta, hogy a szertartásokban »megnyil-
vánul az isteniség hatalma«.

Isten különleges áldásokat tar-
togat minden érdemes embernek, 
aki megkeresztelkedik, befogadja a 
Szentlelket, és rendszeresen részesül 
az úrvacsorából.” 2

„Amikor férfiak és nők mennek 
a templomba – mondta M. Russell 
Ballard elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja –, mindannyian 
ugyanazzal a hatalommal ruháztat-
nak fel, vagyis a papsági erővel.

[…] Minden férfinak és minden 
nőnek hozzáférése van ehhez a 
hatalomhoz, hogy segítséget kapjon 
az életében. Mindazok, akik szent 
szövetségeket kötöttek az Úrral, 
és akik tiszteletben tartják ezeket 
a szövetségeket, jogosultak arra, 

Templomi szertartások 
és szövetségek

hogy személyes kinyilatkoztatást 
kapjanak, áldásban részesüljenek 
az angyalok szolgálata által, társa-
logjanak Istennel, részesüljenek az 
evangélium teljességében, és végül, 
Jézus Krisztus oldalán, örökösei-
vé váljanak mindannak, amivel az 
Atya rendelkezik.” 3

További szentírások
1 Nefi 14:14; Tan és a szövetségek 
25:13; 97:8; 109:22.

Élő történetek
2007- ben, négy nappal egy 

súlyos perui földrengést követően 
Marcus B. Nash elder a Hetvenek-
től találkozott Wenceslao Conde 
gyülekezeti elnökkel és feleségével, 
Pamelával. „Nash elder megkér-
dezte tőle, hogy vannak a gyerme-
kei. Conde nőtestvér mosolyogva 
azt felelte, hogy Isten jóságának 
köszönhetően mindannyian jól és 
biztonságban vannak. Amikor a het-
venes az otthonukról kérdezte,

egyszerűen annyit mondott: 
»Odaveszett.« […]

»Ennek ellenére – jegyezte meg 
Nash elder – mégis mosolyogsz, 
miközben beszélgetünk.«

»Igen – bólintott az asszony. 
– Imádkoztam, és béke honol a 

lelkemben. Megvan mindenünk, 
amire szükségünk van. Itt vagyunk 
egymásnak, itt vannak a gyer-
mekeink, érvényes a templomi 
pecsételésünk, itt van ez a csodás 
egyház, és itt van nekünk az Úr. 
Az Ő segítségével újra tudjuk majd 
kezdeni.« […]

Vajon mi rejlik az Istennel való 
szövetségkötésben és a szövet-
ségek megtartásában, ami erőt 
ad ahhoz, hogy mosolyogjunk a 
nehézségek közepette, hogy dia-
dallá formáljuk a gyötrelmeket…?

A forrás nem más, mint Isten, 
és a Vele kötött szövetsége-
ink révén juthatunk ehhez az 
erőhöz.” 4

JEGYZETEK
1. Linda K. Burton: A szövetségek megtar-

tásából származó erő, öröm és szeretet. 
Liahóna, 2013. nov. 111.

2. Neil L. Andersen: Hatalom a papságban. 
Liahóna, 2013. nov. 92.

3. M. Russell Ballard: Férfiak és nők az Úr 
munkájában. Liahóna, 2014. ápr. 48–49.

4. D. Todd Christofferson: A szövetségek 
ereje. Liahóna, 2009. máj. 20–21.
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Miként fog segíteni neked A család: Kiáltvány a világhoz 
megértése növelni a hitedet Istenben, és megáldani azokat, akikről látogatótanítóként 
gondoskodsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!

Hit, család, segítségnyújtás

Gondold át
Hogyan erősítenek és 
töltenek fel erővel a templomi 
szertartások és szövetségek?


