
1

Szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök 
azt tanította, hogy „a szeretet… az evangélium 
lényege”.1

A szeretet annyira fontos, hogy Jézus „az első és nagy 
parancsolat[nak]” nevezte, és azt mondta, hogy a törvény 
minden része és a próféták szavai is ettől függnek.2

A szeretet a mozgatórugója mindannak, amit az egyházban 
teszünk. Jézus Krisztus tanítványaiként minden tevékenysé-
günknek, minden gyűlésünknek, minden cselekedetünknek 
ezt a tulajdonságot kell tükröznie – mert jószívűség, vagyis 
„Krisztus tiszta szeretete” nélkül semmik vagyunk.3

Ha ezt megértjük elménkkel és szívünkkel, és kijelent-
jük, hogy szeretjük Istent és felebarátainkat – akkor mi 
következik ezután?

Elegendő- e könyörületet és szeretetet éreznünk mások 
iránt? Azzal, hogy kijelentjük, szeretjük Istent és a szomszé-
dainkat, eleget teszünk- e Isten iránti kötelességünknek?

A két fiú példázata
A jeruzsálembéli templomban a főpapok és a zsidó nép 

vénei elmentek Jézushoz, hogy kérdéseikkel tőrbe csalják. 
A Szabadító azonban megragadva az alkalmat, egy törté-
netet mesélt nekik:

„Vala egy embernek két fia” – kezdte. Az apa oda-
ment az elsőhöz, és megkérte, hogy menjen és dolgoz-
zon a szőlőskertjében. De a fiú ellenkezett. Később a fiú 
„meggondolván magát, elméne”.

Ezután az apa a második fiához is odament, és megkér-
te őt is, hogy dolgozzon a szőlőskertjében. A második fiú 
megígérte neki, hogy megteszi, de végül nem tette.

Azután a Szabadító a papokhoz és a vénekhez fordult, 
és megkérdezte: „E kettő közül melyik teljesítette az atya 
akaratát?”

Be kellett látniuk, hogy az első fiú volt az – az, amelyik 
először azt mondta, nem megy el, de később meggondolta 
magát, és elment dolgozni a szőlőskertbe.4

A Szabadító egy fontos tantételre világított rá e történet 
segítségével – azok szeretik igazán Istent, akik engedel-
meskednek a parancsolatoknak.

Talán ezért kérte Jézus, hogy a nép hallgassa és 
kövesse a farizeusok és írástudók szavait, de ne kövessék 
példájukat.5 Ezek a vallási tanítók nem váltották tettekre 
a szavaikat. Előszeretettel beszéltek vallásról, de sajnos 
nem értették meg annak lényegét.

Tetteink és szabadulásunk
Egyik utolsó tanítása során Jézus a végső ítéletről 

beszélt tanítványainak: a gonoszokat és az igazlelkűeket 
elválasztják majd egymástól. A jók örök életet örökölnek, 
a gonoszok pedig örök büntetésre vitetnek.

Mi a különbség a két csoport között?
Azok, akik tetteiken keresztül kimutatják szeretetü-

ket, megváltatnak. Azok, akik nem, elkárhoznak.6 Jézus 
Krisztus evangéliumához, valamint annak értékeihez és 
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tanaihoz való valódi megtérésünkről mindennapi életünk 
tettei tanúskodnak.

Életünk végén az Isten és felebarátaink iránt érzett 
szeretetünkről tett kijelentésünk önmagában nem tesz 
bennünket alkalmassá a felmagasztosulásra. Mivel, ahogy 
Jézus tanította: „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: 
Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem 
a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” 7

Mi következik a szeretet után?
Arra a kérdésre, hogy „Mi következik a szeretet után?” 

egyszerű és világos válasz adható. Ha igazán szeretjük a 
Szabadítót, felé fordítjuk a szívünket, és a tanítványság 
ösvényén járunk. Amikor szeretjük Istent, igyekszünk 
betartani az Ő parancsolatait.8

Ha igazán szeretjük felebarátainkat, segítséget nyújtunk 
a szegényeknek és a szűkölködőknek, a betegeknek és a 
nyomorultaknak.9 Mert azok, akik könyörületesen és önzet-
lenül szolgálnak,10 az olyanok Jézus Krisztus tanítványai.

Ez következik a szeretet után.
Ez Jézus Krisztus evangéliumának lényege.
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
Uchtdorf elnök azokat nevezi Jézus Krisztus igazi 

tanítványának, akik tetteiken keresztül mutatják ki az 
Őiránta és felebarátaik iránt érzett szeretetüket. Azt 
tanítja nekünk, hogy „ha igazán szeretjük a Szabadítót, 
felé fordítjuk a szívünket, és a tanítványság ösvényén 
járunk.” Megkérdezheted azokat, akiket tanítasz, 
hogy a szeretet miképpen ösztönözte őket arra, hogy 
a tanítványság ösvényén járjanak. Te is megoszthatod 
velük saját élményeidet. Megkérheted őket, hogy imád-
kozzanak több jószívűségért és erőért, hogy a szeretet 
vezérelje cselekedeteiket.

FIATALOKNAK
A parancsolatok betartása és mások 
szeretete

Amikor a szeretetre gondolunk, gyakran a romanti-
kus filmek, a csokoládé és a virágok jutnak először 

az eszünkbe. De a szeretet – az igaz szeretet sokkal 
mélyebb és önzetlenebb mindezeknél. Jézus Krisztus 
azért élt és azért halt meg, mert szeret bennünket. Való-
jában a két legnagyobb parancsolat az, hogy szeressük 
Istent és szeressünk mindenki mást (lásd Máté 22:36–40). 
De hogyan mutathatjuk ki szeretetünket mások iránt?

Uchtdorf elnök Krisztus két fiúról szóló példázatát 
osztja meg, amelyben az egyik fiú dolgozik az apjának, 
a másik nem. A Szabadító arra világít rá, hogy az a fiú 
szerette igazán az apját, amelyik engedelmeskedett 
neki. Hasonlóképpen, amikor mi is engedelmeskedünk 
Isten parancsainak, megmutatjuk neki, hogy szeretjük 
Őt és vissza szeretnénk térni hozzá.

De miként mutathatjuk ki szeretetünket mindenki 
más iránt? Uchtdorf elnök ezt is elmagyarázza: „Ha 
igazán szeretjük felebarátainkat, segítséget nyújtunk »a 
szegények[nek] és a szűkölködők[nek], a betegek[nek]. 
és a nyomorultak[nak].« Mert azok, akik könyörülete-
sen és önzetlenül szolgálnak, az olyanok Jézus Krisztus 
tanítványai.”

Tehát, amikor legközelebb találkozol szüleiddel, test-
véreddel, vagy egy barátoddal, gondolkodj el, hogyan 
mutathatod ki az irántuk érzett szeretetedet. Nem 
csak őket fogod boldoggá tenni ezzel, hanem Mennyei 
Atyádat is.

GYERMEKEKNEK
Szeretetünk kimutatása

Jézus megosztott egy történetet egy apáról és két fiáról. 
Az apa egy szőlőskertben dolgozott, és megkérte két 

fiát, hogy segítsenek neki. Az egyik fia először nemet mon-
dott, de később mégis elment segíteni a szőlőskertbe. A 
másik fia megígérte neki, hogy elmegy, de végül nem tet-
te. Jézus azt tanította, hogy az első fiú mutatta ki jobban a 
szeretetét apja iránt, mert ő engedelmeskedett neki.

Játsszátok el ezt a történetet! Azután írj vagy rajzolj 
le három olyan dolgot, melyek által ki tudod mutatni 
Mennyei Atyádnak, hogy szereted Őt.
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Mennyei Atyánk azért rendelte 
el a családot, hogy szerető kör-

nyezetben tanulhassuk meg a helyes 
tantételeket. Thomas S. Monson 
elnök ezt mondta: „Dicsérd meg a 
gyermeked, öleld meg, és mondd el 
neki többször, hogy szereted; mindig 
fejezd ki a köszönetedet. Soha ne 
engedjük, hogy egy megoldandó 
probléma fontosabb legyen egy 
ember szereteténél.” 1

Susan W. Tanner, a Fiatal Nők 
korábbi általános elnöke ezt taní-
totta: „Mennyei Atyánk példázza 
legjobban azt az utat, amelyet 
követnünk kell. Szeret minket, 
tanít bennünket, türelmes velünk 
és szabad akaratot ad nekünk. […] 
Olykor a fegyelmezést (ami tanítást 
jelent) összekeverik a kritikával. A 
gyermekek magatartására (a többi 
korosztályhoz hasonlóan) nagyobb 
hatással van a szeretet és a bátorítás, 
mint az akadékoskodás.” 2

„Ha hithűen tartunk családi imát, 
szentírás- tanulmányozást, családi 
estet, papsági áldásokat, valamint 
megtartjuk a sabbat napját – mondta 
Quentin L. Cook elder a Tizenkét 

A szülői mivolt szent kötelesség

Apostol Kvórumából –, akkor 
gyermekeink… felkészültek lesznek 
örökkévaló mennyei otthonuk-
ra, bármi érje is őket e bonyolult 
világban.” 3

További szentírások
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13;  
Tan és a szövetségek 93:40; 121:41

Élő történetek
„Sok évvel ezelőtt egyszer épp 

újságot olvastam, amikor az egyik 
kisunokám odaült mellém – mondta 
Robert D. Hales elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából. – Olvasás 
közben nagy örömmel töltött el, 
hogy hallhattam édes kis hangját a 
háttérben csiripelni. Képzelhetitek, 
mennyire meglepődtem, amikor 
néhány pillanattal később befura-
kodott az újságom elé. Keze közé 
fogta az arcomat, orrát odanyomta 
az enyémhez, és megkérdezte: 
»Nagypapa! Ott vagy benn?«

[…] Az [ottlét] alatt azt értem, 
hogy ismeritek- e fiataljaitok szívét, 
és kapcsolatban vagytok- e velük? A 
kapcsolatteremtés pedig nemcsak 

a beszélgetést jelenti, hanem azt is, 
hogy együtt csináltok dolgokat. […]

Meg kell terveznünk és ki 
kell használnunk… a tanítási 
lehetőségeket. […]

 Minél tovább élek, annál 
jobban látom, hogy a fiatalon átélt 
tanítási pillanatok – különösen 
azok, melyekben a szüleim része-
sítettek – alakították leginkább az 
életemet, és tettek azzá, aki most 
vagyok.” 4
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy sugalmazás által 
megtudd, mit kell megosztanod! Miként fogja A család: Kiáltvány a világhoz című kiad-
vány megértése növelni az Istenbe vetett hited, és megáldani azokat, akik felett látogatóta-
nítóként őrködsz? További információkért látogass el a reliefsociety. lds. org honlapra!

Hit, család, segítségnyújtás

Gondold át
Miért lehet az evangéliumot a 
legjobban a szeretet nyelvén 
és annak példáján keresztül 
tanítani?


