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Utolsó napi szentnek lenni 
annyit tesz, mint úttörőnek 

lenni, 24, 30, 56, 64
Hat tantétel, amelyek segítenek 

lelkeket mentő tanítóvá válnunk, 8
Sion tábora: A Fivérek követésének 

és a tőlük való tanulásnak leckéi, 14
Amit szülőként a megpróbáltatásokról 

tanultam, 34
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14 Az Úr mellett: tanulságok  
Sion táborából
Írta: David A. Bednar elder
Értékes tanulságokkal szolgált  
ez a csoport, amely 1450 kilo-
métert menetelt azért, hogy más 
szenteken segítsen.

24 Megtanulni odafigyelni:  
Az első fajilag integrált 
gyülekezetek Dél-Afrikában
Írta: Matt McBride és James Goldberg
Az apartheid alatt ezek a szentek 
egymás iránti szeretetet tanultak, 
ahogy elkezdték meghallgatni, 
megérteni és befogadni egymást.

28 Meggyógyítani a szeretett 
országot: Julia Mavimbela hite
Írta: Matthew K. Heiss
Az életében bekövetkezett tragédia 
ellenére Julia Mavimbela végül 
békességre lelt.

Liahóna, 2017. július

ÜZENETEK
4 Első elnökségi üzenet:  

A jó kitartás jutalma
Henry B. Eyring elnök

7 Látogatótanítói üzenet: 
Hogy egyek legyenek

KIEMELT CIKKEK
12 Az igazi csoda

Írta: Don L. Searle
Paola gyógyulása csoda volt, de 
még nagyobb csoda volt az, ahogy 
a Szabadító megváltoztatta a csa-
ládtagjai szívét.

BORÍTÓ
Úttörő család Bolíviában.  
Fénykép: Leslie Nilsson. 

4 30 Desideria Yáñez:  
Úttörő a nők között
Írta: Clinton D. Christensen
Álmait és benyomásait követve 
Desideria Yáñez megtalálta a 
legértékesebb kincsét.

34 Istennel társulva  
nevelni a fiunkat
Írta: Kami Crookston
Súlyosan ADHD-beteg fiam  
gondozása véget nem érő próba-
tételnek tűnik. Vajon mit kell 
tanulnom belőle?

ROVATOK
8 A Szabadító módján tanítani:  

A tanító, aki lelkeket ment
Írta: Brian Hansbrow

38 A hit képmásai: Murilo Vicente 
Leite Ribeiro

40 Utolsó napi szentek történetei

80 Míg újra találkozunk:  
Ők, ott, az utolsó szekéren
Írta: ifj. J. Reuben Clark
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44 Az egyetlen dolog,  
ami megmentett
Írta: Ana-Lisa Clark Mullen,  
Takajama Suho elmondása alapján
Depressziós voltam és magányos. 
Képes leszek valaha is igaz baráto-
kat találni?

48 A legfontosabb szerep 
betöltése
Írta: Annie McCormick Bonner
Annyira izgatott voltam, hogy meg-
kaptam a darab főszerepét – amíg 
el nem olvastam a szövegkönyvet.

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

50 Egész héten erősen
Mit jelent számodra az úrvacsora?

54 Válaszok az egyház vezetőitől:  
Hogyan szerezzünk 
bizonyságot?
Dallin H. Oaks elder

55 Térjünk a lényegre!
Hogyan ítéljünk igazlelkűen? 
Beszéljek a püspökömmel a 
pornográfiáról?

56 A ti úttörő utazásotok – 
igaziból, nem játékból
Írta: Aaron L. West
A mai pionírok Jézus Krisztust 
követik.

60 Manon dala
Írta: Richard M. Romney
Manon túl beteg volt a fellépés-
hez, de a barátai nem feledkez-
tek meg róla.

63 Poszter: Juss el magasabbra!

F I A T A L O K N A K

64 A Sionba vezető út
Írta: Jessica Larsen
Marynek egyedül kellett elvinnie  
a családját egészen a Sóstó-völgyig. 
Vajon sikerült neki?

68 Böjt a prófétáért
Írta: Rebecca J. Carlson
Silioti éhes volt, de böjtölni akart 
Kimball elnökért.

70 Kérdéssarok: Honnan tudom, 
mikor vagyok elég idős a 
böjtöléshez?

71 Tündököljön a világosságotok!
Larry S. Kacher elder
Bármennyire fiatalok legyetek is, 
példázhatjátok Krisztust.

72 A varázstárca
Írta: Amanda Waters
Tényleg ilyen nagy változást okoz-
hat egy pénztárca visszaadása?

74 Egy apostol válaszol:  
Mi az a családi tanács?
Írta: M. Russell Ballard elder

75 Egyháztörténeti figurák: 
Kirtland és a Bölcsesség szava

76 Történetek Jézusról: Jézus 
sokakat megvendégelt
Írta: Kim Webb Reid

79 Kifestő: Szeretem olvasni 
a szentírásokat

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

Lássuk, 
megtalálod-e az 
ebben a szám-
ban elrejtett 

Liahónát! Tipp: 
Nézd a fáknál!

48

76

56
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INTERNETES FORRÁSOK
Olvassátok, osszátok meg és kutassátok a liahona .lds .org oldalt. 

Visszajelzést a liahona@ ldschurch .org címre küldjetek.

Lélekemelő üzeneteket találtok a facebook.com/liahona.magazine oldalon  
(angol, portugál és spanyol nyelven).

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

alázat, 14
barátság, 44, 60, 71
bátorság, 64, 72
becsületesség, 72
bizonyság, 54
böjt, 68, 79
bűnbánat, 12, 55
család, 12, 34, 74
családtörténet, 41
csodák, 12
egyháztörténet, 14, 24, 

30, 64, 75
egység, 7, 24, 60
engedelmesség, 4, 14

házasság, 40
házitanítás, 43
hit, 4, 40, 60, 64, 68
iskolázottság, oktatás, 40
Jézus Krisztus, 7, 8, 41, 

56, 63, 76, 80
kitartás, 4, 30, 34, 60, 80
megbocsátás, 28
megértés, 24, 28
megpróbáltatás, 4, 14, 

41, 44
megtérés, 12, 44
misszionáriusi munka, 12, 

28, 30, 42, 44, 71

nők, 28, 30, 64
példa, 55, 71
sabbatnap, 38, 50
Sion tábora, 14
szentírások, 79
szolgálat, 4, 43, 60
szülői mivolt, 34
tanítás, 8
tanítványság, 14, 48, 56, 

63, 80
tehetségek, 48
úrvacsora, 50, 54
úttörők, pionírok, 14, 24, 

28, 30, 56, 64

Ötletek a családi esthez

A varázstárca, 72. oldal: Kezdhetitek 
a családi estet azzal, hogy eléneklitek a 
Válassz jól című himnuszt (Himnuszok, 
154. sz.). A családotokkal el is játsz-
hattok néhány „válassz jól” helyzetet. 
Például mit tennétek, ha az a kísértés 
érne, hogy csaljatok egy dolgozatnál 
vagy kihagyjatok valakit egy tevékeny-
ségből? Alakítsátok úgy a helyzeteket, 
hogy azok a ti családotokra legyenek 
szabva. 

Mi az a családi tanács? 74. oldal: Előkészül-
hettek a saját családi tanácsotokra azáltal, 
hogy megfogalmazzátok a családi tanácsok 
szabályait és céljait. Kérjetek meg mindenkit 
a családban, hogy vegyen részt ebben. A 
szabályok és a célok tartalmazhatnak például 
olyasmit, mint az elektronikus eszközök kikap-
csolása, egymás meghallgatása, a közelgő ese-
mények megbeszélése és hosszú távú családi 
célok kitűzése. Szabjátok a családi tanácsot a 
saját körülményeitekre, és tegyétek élvezetes-
sé, hogy mindenki örömmel várja majd. 

Az e lapszámban található cikkek és tevékenységek közül jó pár felhasználható  
a családi est alkalmával. A következőkben ismertetünk két példát.
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Fiatal koromban egy bölcs kerületi elnök tanácso-
saként szolgáltam az egyházban. Folyton tanítani 
igyekezett engem. Emlékszem, egyszer a következő 

tanácsot kaptam tőle: „Amikor találkozol valakivel, úgy bánj 
vele, mintha súlyos gondjai lennének, és az esetek több 
mint felében igazad is lesz.” Akkor úgy gondoltam, hogy 
borúlátó. Ma, több mint 50 évvel később már látom, hogy 
mennyire jól értette a világot és az életet.

Mindannyiunknak szembe kell néznie megpróbálta-
tásokkal – időnként nagyon nehéz megpróbáltatásokkal. 
Tudjuk, hogy az Úr megengedi, hogy megpróbáltatásokon 
menjünk keresztül, azért, hogy csiszolódjunk és tökélete-
sedjünk, és így örökre Vele lehessünk.

Az Úr azt tanította Joseph Smith prófétának Liberty 
fogházában, hogy az őt érő próbatételekben való jól kitar-
tásért kapott jutalmak segítségével válik majd alkalmassá 
az örök életre:

„Fiam, békesség lelkednek; gyötrelmed és sanyargattatá-
said csak egy rövid pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasz-
talni téged a magasban; és győzedelmeskedni fogsz min-
den ellenséged felett” (T&Sz 121:7–8).

Életünk során oly sok minden sújt minket, hogy nehéz-
nek tűnhet jól kitartani. Így tűnhet a terményeiből élő 
családnak, amikor nem jön az eső. Talán eltűnődnek: 
„Meddig bírhatjuk még?” Így tűnhet a szenny és a kísér-
tések emelkedő árjával szembesülő és annak ellenállni 
igyekvő fiatalnak. Így tűnhet annak a fiatalembernek, aki 
éppen egy olyan végzettség vagy képzettség megszerzé-
séért küzd, amely a jobb álláshoz kell, hogy gondoskodni 

tudjon a feleségéről és a családjáról. Így tűnhet annak az 
embernek, aki nem talál állást, vagy éppen újra és újra 
munkanélkülivé válik, ahogy a cégek csődbe mennek. Így 
tűnhet azoknak, akik az egészség és a testi erő fogyatko-
zásával szembesülnek saját vagy szeretteik életének korai 
vagy késői szakaszában.

De nem egyszerűen azért helyezett elénk ilyen próbákat 
a szerető Isten, hogy lássa, vajon kitartunk-e a nehézségek-
ben, hanem azért, hogy lássa, vajon jól tartunk-e ki azok-
ban, és hogy ezáltal megcsiszolódunk-e.

Az Első Elnökség így tanította Parley P. Pratt eldert 
(1807–1857), még a Tizenkét Apostol Kvóruma újonnan 
elhívott tagjaként: „Oly ügy mellé szegődtél, mely a te teljes 
figyelmedet követeli; …hogy csiszolt pálcává légy… [S]ok 
fáradozást, sok munkálkodást s a szűkölködéseknek soka-
ságát kell kiállnod, hogy tökéletesen csiszolttá légy. [A] te 
Mennyei Atyád követeli azt; Övé a mező, Övé a munka, 
s Ő… megvidámít tégedet… s fenntart tégedet…” 1

A zsidókhoz írt levelében Pál így szól a jól kitartás gyü-
mölcseiről: „Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik 
örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igaz-
ságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa 
gyakoroltatnak” (Zsidók 12:11).

Megpróbáltatásaink és nehézségeink lehetőséget adnak 
számunkra a fejlődésre és a növekedésre, és akár még a 
természetünket is megváltoztathatják. Ha képesek vagyunk 
nyomorúságainkban a Szabadítóhoz fordulni, kitartásunk 
során a lelkünk képes lesz csiszolódni.

Először tehát arra kell emlékeznünk, hogy mindig imád-
kozzunk (lásd T&Sz 10:5; Alma 34:19–29).

Írta: Henry B. 
Eyring elnök
első tanácsos az 
Első Elnökségben

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

A jó kitartás 
jutalma
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Mindannyiunknak vannak kihívásai, melyek próbára teszik a hitünket és a kitartásunkat. Gondolkodjatok el az  
általatok tanított emberek szükségletein és kihívásain. A látogatás előtt útmutatásért is imádkozhattok azt  

illetően, hogy miként segíthetnétek nekik még inkább a jól kitartásban. Fontolóra vehetitek, hogy elbeszélgettek  
velük az Eyring elnök által említett tantételekről és szentírásokról, köztük az imáról, a szolgálatról és a parancsolatok 
betartásáról. Megoszthattok személyes élményeket is arról, miként részesültetek olyan áldásokban, amelyek segítettek 
nektek jól kitartani.

Másodszor, folyamatosan töre-
kedjünk a parancsolatok betartására 
– bármilyen legyen is az ellenállás, 
a kísértés vagy a minket körülvevő 
zűrzavar (lásd Móziás 4:30).

A harmadik alapvető fontosságú 
teendőnk, hogy szolgáljuk az Urat 
(lásd T&Sz 4:2; 20:31).

A Mester szolgálatában idővel 
megismerjük és megszeretjük Őt. Ha 
kitartunk az imában és a hithű szolgá-
latban, akkor el fogjuk kezdeni felis-
merni életünkben a Szabadító kezét 
és a Szentlélek befolyását. Közülünk 
számosan nyújtottak már ilyen szol-
gálatot egy bizonyos ideig, és érezték 

ezeket a hatásokat. Ha visszagondol-
tok arra az időre, emlékezni fogtok, 
hogy változások zajlottak bennetek. 
Csökkenni látszott a gonosz cseleke-
detek iránti kísértés. Növekedett a jó 
tettek iránti vágy. Akik a legjobban 
ismertek és szerettek benneteket, talán 
meg is jegyezték: „Kedvesebb és türel-
mesebb lettél. Mintha nem is ugyanaz 
az ember lennél.”

Nem is voltatok ugyanazok.  
Megváltoztatok Jézus Krisztus engesz-
telése által, mert Őrá támaszkodtatok 
a megpróbáltatásaitok idején.

Megígérem nektek, hogy az Úr a 
segítségetekre jön majd a megpróbál-
tatásaitokban, ha keresitek és szolgáljá-
tok Őt, a lelketek pedig megcsiszolódik 
e folyamat során. Arra kérlek bennete-
ket, hogy helyezzétek Őbelé a bizalma-
tokat minden nyomorúságotok során!

Tudom, hogy az Atyaisten él, és 
hogy Ő meghallja és megválaszolja 
minden imánkat. Tudom, hogy a Fia, 
Jézus Krisztus megfizette az árat min-
den bűnünkért, és hogy Ő azt kívánja, 
hogy mindannyian Őhozzá térjünk. 
Tudom, hogy az Atya és a Fiú őrköd-
nek felettünk, és elkészítették számunk-
ra annak a módját, hogy jól kitartsunk, 
és hogy ismét hazatérhessünk. ◼

JEGYZET
 1. Autobiography of Parley P. Pratt,  

ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.
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FIATALSÁG

Összpontosítsatok 
Jézusra

Amikor Jézusra összponto-
sítunk, Ő segíthet nekünk 

megbirkózni az élet nehézsége-
ivel. Szeretni másokat, betartani 
a parancsolatokat, valamint Jézus 
Krisztus nevében a Mennyei 
Atyához imádkozni – ezek mind 
arra szolgálnak, hogy Jézusra 
összpontosítsunk.

Rajzoljátok be a hiányzó képe-
ket az üres négyzetekbe úgy, hogy 
mindegyik sorban és oszlopban 
legyen egy-egy kép a szeretetről, 
az imáról és a parancsolatokról.

Írta: Samantha Linton

Tizenegyedikes koromban a barát-
nőmnek agyi aneurizma szakadása 

lett és másnap elhunyt. Bár az egyház 
tagja voltam, ez mégis nagyon nehéz 
volt számomra. Egész addigi életem-
ben azt hallottam, hogy bármivel 
fordulhatok a Mennyei Atyához és 
a Szabadítóhoz, de korábban soha 
nem kellett semmi ehhez hasonlót 
megtapasztalnom.

GYERMEKEKNEK

Órákig sírtam, azon igyekezve, hogy 
találjak valamit – bármit! –, ami békét 
adhat nekem. A halálát követő nap 
estéjén a himnuszoskönyvhöz fordultam. 
Ahogy lapozgattam az oldalakat, elér-
tem a Maradj velem, az est leszállt című 
himnuszhoz (Himnuszok, 100. sz.). A 
harmadik versszak nagyon megragadott:

Maradj velem, az est leszállt.
Oly egyedül leszek,

Ha nem beszélhetek Veled,
És fényed nem vezet;
Félek, a föld sötétsége
Borul majd lelkemre.
Ó, Jézus, maradj énvelem
Ezen az éjjelen!
Ez a versszak hatalmas békességgel 

töltött el. Tudtam, hogy a Szabadító 
nemcsak, hogy velem maradhat azon 
az éjjelen, hanem azt is pontosan tudja, 
mit érzek. Tudom, hogy az a szeretet, 
melyet a himnusz révén éreztem, nem-
csak azon az éjjelen segített keresztül, 
hanem azóta számos egyéb megpróbál-
tatásomon is, amelyekben kitartottam.
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, 
Utahban él.

Amikor meghalt a barátnőm

ILL
US

ZT
RÁ

LT
A:

 TA
IA

 M
O

RL
EY

Letölthetitek a Maradj 
velem, az est leszállt című 
himnuszt az lds .org/ go/ 
7176 oldalon.
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L Á T O G A T Ó T A N Í T Ó I  Ü Z E N E T

Hit  
Család  

Segítségnyújtás

Hogy egyek 
legyenek

A Tizenkét Apostol Kvórumának 
tagja, D. Todd Christofferson 
elder ezt tanította: „Jézus töké-
letes egységet valósított meg az 
Atyával azáltal, hogy alávetette 
önmagát – testileg és lelkileg is – 
az Atya akaratának.

[…] Természetesen addig 
nem leszünk egyek Istennel 
és Krisztussal, amíg nem az Ő 
akaratuk és szándékuk lesz a mi 
leghőbb vágyunk. Ez a fajta alá-
zatosság nem érhető el egy nap 
alatt, de a Szent Lelken keresztül 
az Úr tanítani fog minket, ha mi 
is akarjuk, addig, amíg idővel 
valóban azt nem mondhatjuk, 
hogy Ő bennünk van, mint 
ahogy az Atya Őbenne.” 1

Linda K. Burton, a Segítő-
egylet általános elnöke arról 
tanított, hogyan dolgozhatunk 
ezen egység elérésén: „Szövet-
ségeink megkötése és betartása 
azon elkötelezettségünk jele, 
hogy olyanná válunk, mint a 
Szabadító. Törekvésünk annak 
a hozzáállásnak a kifejlesztésére 
irányul, melyről így éneklünk az 

egyik kedvenc himnuszunkban: 
»Megyek, ahová Te vezetsz… Azt 
mondom, mit Te akarsz… Mit Te 
kívánsz, én az leszek«” 2.

Christofferson elder arra is 
emlékeztetett bennünket, hogy 
„amint napról napra és hétről 
hétre próbálunk Krisztus ösvé-
nyén maradni, lelkünk megerősíti 
a maga kiválóságát, a bennünk 
lévő harc lecsendesedik, és nem 
bántanak többé a kísértések” 3.

Neill F. Marriott, második 
tanácsos a Fiatal Nők általános 
elnökségében, bizonyságot tett 
az abból fakadó áldásokról, 
amikor akaratunkat összhangba 
igyekszünk hozni Isten akara-
tával: „Sokat küszködtem azzal, 
hogy elnyomjam a halandókra 
jellemző vágyat, hogy a dolgok 
az én akaratom szerint tör-
ténjenek, ám idővel rájöttem, 

Imádságos lélekkel tanulmányozd 
ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy 
sugalmazás által megtudd, mit  
kell megosztanod! Hogyan segít 
a Segítőegylet céljának megértése 
Isten leányainak felkészülni az 
örök élet áldásaira?

Gondold át!

Hogyan segít 
nekünk Isten 
akaratának 
cselekvése 
hasonlóbbá 
válni Hozzá?

JEGYZETEK
 1. Vö. D. Todd Christofferson: Hogy 

ők is egyek legyenek mi bennünk. 
Liahóna, 2002. nov. 72., 73.

 2. Linda K. Burton: A szövetségek 
megtartásából származó erő, öröm 
és szeretet. Liahóna, 2013. nov. 111.

 3. D. Todd Christofferson: Hogy ők is 
egyek legyenek mi bennünk. 72.

 4. Neill F. Marriott: Szívünk átengedése 
Istennek. Liahóna, 2015. nov. 32.

hogy az én utam meglehetősen 
hiányos, korlátolt és alsórendű 
Jézus Krisztuséhoz képest. 
»[Mennyei Atyánk] útja az az 
ösvény, amely ebben az életben 
boldogsághoz, az elkövetke-
zendőben pedig örök élethez 
vezet.«” 4 Törekedjünk alázat-
tal arra, hogy eggyé váljunk 
Mennyei Atyánkkal és Fiával, 
Jézus Krisztussal.

További szentírások és információk
János 17:20–21; Efézusbeliek 4:13; 
Tan és a szövetségek 38:27;  
reliefsociety .lds .org
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Bevallom, amikor a Szabadító mód-
ján való tanításra gondolok, álta-

lában arra összpontosítok, ahogyan 
tanított. Mit tett? Hogy viselkedett az 
emberekkel? Végül is Ő volt a tanító-
mester! Ha azonban úgy szeretnénk 
tanítani, ahogy Ő tette, alapvető fon-
tosságú annak megértése, hogy miért 
tanított. Végeredményben ez a „miért” 
fog igazán számítani nekünk és azok-
nak, akiket tanítunk.

Amikor a Szabadító tanított, nem 
az volt a célja, hogy elüsse az időt 
vagy szórakoztasson vagy átadjon 
egy csomó tudnivalót. Minden, amit 
tesz – beleértve a tanítást is –, arra 
szolgál, hogy másokat az Atyjához 
vezessen. A Szabadító egész vágya 
és küldetése Mennyei Atyánk gyer-
mekeinek megszabadítása (lásd 
2 Nefi 26:24). Ama törekvésünk 
során, hogy úgy tanítsunk, ahogy 
Ő tette, eljuthatunk odáig, hogy 
ugyanaz a cél ösztönözzön bennün-
ket is, amely Őt ösztönözte.

Más szavakkal, a Szabadító módján 
tanítani annyit tesz, mint olyan taní-
tónak lenni, akinek a célja a lelkek 
megszabadításában segédkezni.

talán megszabadíts[anak] közülük” 
(Alma 26:26).

Mi ösztönözte az Úr e szolgáit?  
„[N]em tudták elviselni, hogy egyetlen 
emberi lélek is elvesszen; igen, még 
annak a puszta gondolata is meg-
remegtette és megreszkettette őket, 
hogy egyetlen lélek is végtelen gyöt-
relmet szenvedjen el” (Móziás 28:3). 
Ez az indíttatás vezetett oda, hogy a 
„sok megpróbáltatásuk” (Alma 17:5, 
14) során kitartottak.

A  S Z A B A D Í T Ó  M Ó D J Á N  T A N Í T A N I

A TANÍTÓ, AKI LELKEKET MENT
Írta: Brian Hansbrow
Egyházi Tananyagfejlesztés

A mások megszabadítása  
iránti vágy

Az egyik örök kedvencem az a tör-
ténet a Mormon könyvében, amikor 
Móziás király fiai elhagyják a nefiták 
királyságát, hogy a lámániták között 
megalapíthassák Isten királyságát. Fel-
adnak egy földi királyságot a mennyek 
királyságáért. Feladják a nefiták között 
élvezett védelem és biztonság kényel-
mét, hogy elmenjenek ellenségeik, a 
lámániták közé, „hogy néhány lelket 

Amiért a Szabadító tanított, értelmet ad annak, ahogyan tanított. A mi célunk vajon más?
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Ez a történet gyakran indított arra, 
hogy elgondolkodjak: „Én vajon 
minden tőlem telhetőt megteszek, 
hogy másokat Krisztushoz vezessek? 
Vajon eléggé összpontosítok a lelkek 
megszabadítására?”

Lelkeket megmentő tanítóvá válni
Amikor ugyanazon ok miatt 

vágyunk tanítani, amiért a Szabadító 
is tette, akkor nagyobb jelentőségre 
tesznek szert az ahhoz kapcsolódó 
tantételek is, ahogyan Ő tanít. Nem 
pusztán technikák ezek, hanem minta-
ként szolgálnak ahhoz, hogy olyanná 
váljunk, mint Ő. Amikor következete-
sen alkalmazzuk a következő ötleteket 
és A Szabadító módján tanítani többi 
javaslatát, akkor nem csupán Őhozzá 
hasonlóbban taníthatunk, hanem 
Őhozzá hasonlóbbá is válhatunk.

Korán törekedjünk 
kinyilatkoztatásra!

Kinyilatkoztatásra van szükségünk 
ahhoz, hogy segíteni tudjunk a lel-
kek megszabadításának munkájában. 
A kinyilatkoztatást „sor[ról] sorra, 
előírás[ról] előírásra” kapjuk meg, 
„itt egy kicsit és ott egy kicsit” (2 Nefi 
28:30) – ehhez pedig idő kell. Ezért 
már időben elkezdünk felkészülni, és 
gyakran törekszünk kinyilatkoztatásra.
Szeressük az embereket!

A szeretet talán a legerőteljesebb 
módja annak, hogy egy tanító a lelkek 
megszabadításában segédkezhes-
sen. Ez akár annyira egyszerű dolog 
is lehet, mint név szerint ismerni az 
osztály tagjait; megérdeklődni, hogy 
milyen volt a hetük; megdicsérni őket, 
amiért jó beszédet mondtak; vagy 
gratulálni nekik valamilyen fontos 
mérföldkőhöz vagy eredményhez. 
Az érdeklődés és szeretet kimutatása 
megnyitja a szíveket, és segít abban, 
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hogy az általunk tanított emberek 
fogékonyak legyenek a Szentlélekre.

A tanulók szükségleteinek 
figyelembevételével készüljünk 
a tanításra!

A lelkek megszabadításában segéd-
kező tanító a tanulókra összpontosít. 
Amikor átvesszük a lecke anyagát, 
arra összpontosítunk, ami a leginkább 
megfelel az ő szükségleteiknek, nem 
pedig a sajátunknak. Elfeledkezünk 
az idő kitöltéséről, ehelyett a szívek és 
elmék megtöltésére összpontosítunk. 
Nemcsak arra gondolunk, hogy mi mit 
fogunk mondani és tenni, hanem arra 
is, amit a tanulók fognak mondani és 
tenni. Azt akarjuk, hogy osszák meg 
a gondolataikat, mert ez egységet 
teremt, megnyitja a szívüket, és segít 
a hitük gyakorlásában.

Összpontosítsunk  
kitartóan a tanra!

A tanítók számára mindennapos, 
hogy a saját eredményességüket annak 
alapján értékelik, hogy mekkora órai 
részvételre tudnak sarkallni, ám ez csu-
pán az élmény egyik alkotóeleme. Ha 
az osztályunkban sok a véleménycsere, 
de nagyon kevés a tan, akkor azt adtuk, 
amit Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából „hittudományi 
pufinak” nevezett. Valami olyasmit 
nyújtottunk, ami finom, ugyanakkor 
elmulasztottuk a tan fenntartó erejével 
táplálni az osztályunk tagjait.

Joseph Smith próféta azt tanította, 
hogy „az ember addig nem szabadul 
meg, míg nem tett szert tudásra” 1. 
Kötelességünk segíteni az általunk 
tanítottaknak abban, hogy szert tegye-
nek a legfontosabb tudásra: Jézus 
Krisztus tanára.

Amikor az osztály tagjaival közösen 
megosztjuk egymással a gondolatain-
kat és érzéseinket, mindig vissza kell 
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kanyarodnunk a szentírásokhoz és az 
utolsó napi próféták szavaihoz. Tad R. 
Callister testvér, a Vasárnapi Iskola álta-
lános elnöke nemrégiben ezt tanította: 
„Az ideális tanító folyamatosan arra 
törekszik, hogy az osztály tagjainak 
hozzászólásait a tanhoz kapcsolja. Egy 
tanító mondhatja például ezt: »A most 
megosztott élményedről egy szentírás 
jut az eszembe.« Vagy: »Milyen evan-
géliumi igazságokat tanulhatunk az 
elhangzott hozzászólásokból?« Esetleg: 
»Szeretne valaki bizonyságot tenni 
annak az igazságnak a hatalmáról, 
amiről eddig beszélgettünk?«” 2

Hívjuk meg a Szentlelket,  
hogy tegyen bizonyságot!

Az a tanító, aki a lelkek megsza-
badításában segédkezik, érti, hogy 
amit tanítóként mondunk és teszünk, 
azzal a céllal történik, hogy meghívjuk 
mások életébe a Szentlélek hatását. 
A Szentlélek a tanító. A Szentlélek 
egyik szerepe az, hogy bizonyságot 
tegyen az igazságról, különösképpen 
az Atyával és a Fiúval kapcsolatosan. 
Amikor tehát Róluk és az Ő evangéli-
umukról tanítunk, a Szentlelket hívjuk 
meg, hogy bizonyságot tegyen az 
osztály tagjainak. Hatalma megerősíti 
a bizonyságukat és megváltoztatja 
a szívüket – amilyen mértékben azt 
megengedik Neki. Az Ő tanúsága 
hatalmasabb a látott dolgoknál.3

Ösztönözzük a tanulókat arra, 
hogy önmaguk tanuljanak és 
cselekedjenek!

Nemrégiben részt vettem egy 
vasárnapi iskolai órán, ahol a taní-
tó indításként arra kérte az osztály 
tagjait, hogy mondjanak valamit, 
ami különösen jelentőségteljes volt 
számukra az arra a hétre feladott 
szentírások olvasása közben, és 
hogy miként alkalmazták azt a saját 

életükben. Ez mélyreható beszélge-
tést eredményezett azon meglátá-
sokról és felfedezésekről, melyekre 
maguktól ráleltek. A tanító teljesen 
természetes módon köthette ehhez 
a beszélgetéshez azokat a tanbéli 
pontokat, melyek tanítására felké-
szült. Ami igazán mély benyomást 
tett rám, az az volt, ahogy igyekezett 
arra buzdítani osztálya tagjait, hogy 
saját maguk számára tapasztalják 
meg Isten igéjének hatalmát.

Tanítókként nemcsak az a célunk, 
hogy az óra nagyszerű élményt nyújt-
son, vagy hogy elüssük az időt, vagy 
hogy jó leckéket tanítsunk. A valódi 

cél az, hogy másokkal együtt járjunk 
a Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisz-
tushoz visszavezető útjuk során. Az a 
célunk, hogy a lelkek megszabadításá-
ban segédkező tanítókká váljunk. ◼

Látogassatok el a teaching .lds .org oldalra, 
ha többet szeretnétek megtudni arról, hogy 
miként változtathatnak a tanulási és tanítási 
módszereinken A Szabadító módján tanítani 
című könyv és a tanítói tanácsgyűlések.

JEGYZETEK
 1. Az egyház elnökeinek tanításai:  

Joseph Smith (2007). 279.
 2. Tad R. Callister, “Sunday School ‘Discussion 

Is a Means, Not an End’,” Church News,  
June 9, 2016, deseretnews.com.

 3. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: 
Harold B. Lee (2001). 39.



Írta: Don L. Searle

Ami Paola Yáñezzel történt, a doktorai 
szerint orvosi csoda volt. Az ecuadori 
Quitóban élő tinilány állapotában 

hirtelen javulás állt be, az édesapja neki tudta 
adni az egyik veséjét, az átültetés sikeres volt, 
ő pedig kapott egy második esélyt az életre.

Azonban az apja, Marco Yáñez szerint, 
ami vele történt, az ugyanilyen bámulatos 
volt. Rátalált az evangéliumra, és az a válto-
zás, amit ez hozott az életébe, neki is adott 
egy második esélyt.

Paola veséi egy gyermekkori vesegyulla-
dás során károsodtak, de az orvostudomány-
nak köszönhetően életben maradt. Azonban 
15 éves korában az állapota rosszabbra 
fordult. Az egyik vese leállt, a másik állapota 
pedig gyorsan romlott. A dialízisek ellenére 
Paola lassan, de biztosan haldoklott. Naponta 
csupán egy pohár vizet volt szabad innia, és 
mivel az állapota a tüdejére, a hasnyálmiri-
gyére és a szívére is hatással volt, a tevékeny-
ségei erősen korlátozva voltak.

Képtelenség volt az Amerikai Egyesült 
Államokba vagy Kubába szállítani őt transz-
plantációra, tehát Ecuadorban kellett donort 
találnia. A vizsgálatok azt mutatták ki, hogy 
az édesapja alkalmatlan donornak. Az 
édesanyja alkalmas volt ugyan, de ekkor 
az orvosok megállapították, hogy a dialízis 
miatt Paola szervezetében olyan magas volt 
az antitestek szintje, hogy a szerv kilökődött 
volna. Paola azért imádkozott, hogy valahogy 
életben maradjon.

Ekkor, 1988 júniusában, utolsó napi szent 
misszionáriusok kopogtattak a Yáñez család 
ajtaján. Paola édesanyja, Carmen, emlékszik, 
hogy csak azért hívta be őket, hogy köte-
kedhessen velük. Amikor azt mondták neki, 
hogy van egy üzenetük, amely segíthet neki, 

Az Úr keze nemcsak Paola 
gyógyulásában nyilvánult meg, 
hanem édesapja megtérésében 

is az evangéliumhoz.

AZ  igazi 
CSODA

12 L i a h ó n a



dühében így fakadt ki: „Hogy segíthettek nekem, 
amikor a lányom haldoklik? Nem hiszem el, hogy 
van Isten!”

Carmen kezdeti ellenszenve ellenére a misszio-
náriusok továbbra is látogatták a családot. Marco 
eleinte úgy érezte, túlságosan lefoglalja a lánya 
gondozása ahhoz, hogy oda tudjon figyelni a 
misszionáriusokra. Végül azonban kíváncsiságból 
mégiscsak meghallgatta őket. Rájött, hogy vannak 
válaszaik azokra a kérdésekre, amelyek az élet 
céljával kapcsolatban felmerültek benne.

Marco nem hitt egy személyes Istenben. 
Számára Isten valamiféle egyetemes energiaforrás 
volt, vagy egy nagy, távoli lény, aki nem foglalko-
zik az emberek ügyeivel. Amikor azonban a gyer-
meke állapota kritikusra fordult, imádkozott és arra 
kérte Istent, hogy vagy gyógyítsa meg a szenvedő 
lányát, vagy szólítsa magához. Így imádkozott: „Ha 
létezel, kérlek, mutasd meg nekem. Kérlek, hagyd 
meg nekem a lányom életét.”

Az imáját követően Marco erősen érezte, hogy 
Paola állapotában változás fog beállni. Megkérte 
az orvosokat, hogy ismét végezzék el a vizsgálato-
kat rajta és a lányán. Azt felelték, hogy a vizsgálat 
időpocsékolás lenne, de azért beleegyeztek.

Megállapították, hogy Marco mégis alkalmas 
donornak, és hogy Paola állapota eleget javult 
az átültetéshez!

A műtét előtti napon Marco és Paola papsági 
áldást kaptak a misszionáriusoktól.

Mindketten arra számítottak, hogy huzamosabb 
ideig kell majd lábadozniuk a kórházban, de 
Marco már öt nappal a műtét után elhagyhatta 
az intézményt, míg Paola, aki kéthavi tartózkodás-
ra számított, mindössze 13 nap után hazamehetett. 
Marco a papsági áldásuknak tulajdonította a gyors 
felépülésüket, és tudta, hogy komolyan kell vennie 
a misszionáriusok üzenetét.

Marco és Carmen Yáñez 1988. szeptember 
11-én keresztelkedett meg. Paola – aki a műtét 
előtt már meghallgatta a misszionáriusi leckéket – 
és a húga, Patricia, november 3-án keresztelkedett 
meg. Addigra az édesapjukat már elrendelték az 
ároni papságba, így ő keresztelhette a lányokat.

Yáñez testvér hisz abban, hogy az Úr azért 
válaszolta meg az imáját és tette lehetővé számára, 
hogy Paola donorja lehessen, hogy megváltoztas-
sa a szívét. „Ha a feleségem lett volna a műtőben 
helyettem, szerintem továbbra is ugyanolyan éle-
tet éltem volna” – meséli. Nem olyan élet volt az, 
amelyre büszkén gondol vissza – ivászat, dohányzás 
és szerencsejáték. Mint mondja, az imáira kapott 
válaszoknak köszönhetően küzdötte le a függősé-
geit. Ez azonban nagyon nehéz volt; elismeri, hogy 
kizárólag Isten segíthetett neki megváltozni.

Yáñez testvér elmondása szerint ma már erős 
bizonysága van a Bölcsesség szaváról és a tized 
törvényéről. Amikor a misszionáriusok tanították, 
a hét minden napján nyitva tartotta az üzletét, 
hogy ki tudja fizetni Paola havi 1000 dolláros 
kezelési költségét. A tized törvényét „nagyon 
nehéz volt elfogadnom”, meséli, de úgy döntött, 
hogy megszenteli a sabbatnapot, és a tized befi-
zetésével próbára teszi a Malakiás 3:10-ben foglalt 
ígéretet. Azt mondja, hogy attól kezdve, hogy 
vasárnaponként bezárta a boltot, „azok, akik 
korábban vasárnap vásároltak, szombaton jöttek 
vásárolni – és többet vásároltak”. Ma már sokkal 
jobb anyagi helyzetben van, mint amikor a hét 
minden napján működtette az üzletét.

Amikor Marco Yáñez visszatekint, maga is 
meglepődik a benne végbement változásokon. 
Készséggel elismeri, hogy a lányáért mondott 
fohászai az egész családot a lelkiség olyan szintjére 
emelték, amilyenről soha nem is álmodott volna. ◼
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Utahban él.
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Írta: David A. 
Bednar elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

Mi volt Sion tábora?
Joseph Smith próféta 1831-ben kapott egy kinyilat-

koztatást, amely a Missouri állam Jackson megyéjében 
található Independence-t jelölte ki Sion helyszíneként, 
vagyis az utolsó napi szentek központi gyülekezési 
helyeként, illetve a Bibliában és a Mormon könyvében 
egyaránt említett Új Jeruzsálem helyszíneként (lásd 
T&Sz 57:1–3; lásd még Jelenések 21:1–2; Ether 13:4–6). 
1833 nyarára a mormon telepesek Jackson megye 
lakosságának már mintegy harmadát alkották. E jöve-
vények gyorsan növekvő létszáma, a lehetséges poli-
tikai befolyásuk, valamint az egyedi vallási és politikai 
elveik aggodalmat keltettek a környék többi telepesé-
ben, akik emiatt azt követelték, hogy az egyház tagjai 
hagyják el az otthonaikat és a földjeiket. Amikor azok 
nem tettek eleget ennek az ultimátumnak, a missouriak 
1833 novemberében megtámadták a településeiket, és 
a szenteket távozásra kényszerítették.

Sion táborának megalakítását egy kinyilatkozta-
tás rendelte el 1834 februárjában (lásd T&Sz 103). 
Az Úr e seregének elsődleges célja az volt, hogy 
megvédje a Jackson megyei mormonokat a további 

AZ ÚR 
Sion táborának hadjárata, amelyet Joseph 

Smith próféta vezetett 1834-ben, figyelemre 
méltó példája annak, amikor valaki az Úr 
melletti kiállást választja. Ha megvizsgáljuk 

Sion táborának történetét, olyan értékes és időtálló 
tanulságokat szűrhetünk le az egyház történelmé-
nek e jelentős fejezetéből, amelyek a mostani éle-
tünkre és körülményeinkre is alkalmazhatók.



 2 0 1 7 .  j ú l i u s  15

tanulságok Sion táborából
MELLETT  



16 L i a h ó n a

támadásoktól – miután a missouri milícia eleget tesz 
azon kötelezettségének, hogy biztonságban visszakísé-
ri a telepeseket az otthonaikba és a földjeikre. A tábor 
feladata volt továbbá, hogy pénzt, ellátmányt és erkölcsi 
támogatást biztosítson a szűkölködő szenteknek. Így 
azután 1834 májusában és júniusában Joseph Smith 
próféta vezetésével egy több mint 200 utolsó napi szent 
önkéntesből álló század tette meg az ohiói Kirtland 
és Missouri állam Clay megyéje közötti mintegy 1500 
kilométert. Hyrum Smith és Lyman Wight a Michigan 
területről toborzott önkénteseket, és ez a kisebb cso-
port Missouriban csatlakozott a Próféta csapatához. Sion 
táborának résztvevői között olyan neveket találunk, mint 
Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, 
Parley P. Pratt, Orson Hyde és sok más, az egyház törté-
nelméből jól ismert személy.

Célom nem az, hogy részletezzem e megterhelő utazást, 
vagy hogy felidézzem az összes lelkileg jelentős történést. 
Hadd foglaljak össze csupán néhányat a Sion táborának 
hadjáratát érintő főbb események közül:

• Missouri kormányzója, Daniel Dunklin nem 
biztosította a milícia megígért segítségét, 

amely szükséges lett volna ahhoz, hogy a 
mormon telepesek visszahelyeztessenek a 
birtokaikra.

• Az egyház vezetői, Missouri állam hivatalnokai 
és Jackson megye polgárai között elindult tár-
gyalások a fegyveres összetűzések elkerüléséről 
és a tulajdonjogi viták rendezéséről nem vezet-
tek kielégítő egyezséghez.

• Végül az Úr arra utasította Joseph Smitht, hogy 
oszlassa fel Sion táborát, és utalt arra is, hogy 
az Úr serege miért nem érte el a vélt célját (lásd 
T&Sz 105:6–13, 19).

• Az Úr arra utasította a szenteket, hogy igye-
kezzenek kivívni az emberek jóindulatát azon 
a területen, arra az időre készülve, amikor 
katonai eszközök helyett Sion jogi eszközökkel 
kerül majd ott visszaállításra (lásd T&Sz 105:23–
26, 38–41).

Sion táborát 1834 júniusának vége felé kisebb csopor-
tokra osztották fel, majd július első napjaiban mindenki 
megkapta az obsitlevelét. A legtöbb önkéntes visszatért 
Ohióba.

1833 novemberében 
missouriak mormon 
településekre támadtak 
Jackson megyében, és 
a szenteket távozásra 
kényszerítették.
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A próbatétel, megrostálás és felkészítés leckéje
Az Úr seregében menetelő rendíthetetlen szentek 

megpróbáltattak és próbára tétettek. Amint azt az Úr 
kijelentette: „Hallottam imáikat, és el fogom fogadni 
felajánlásukat; és célszerűnek látom, hogy ily messzire 
hozassanak, hitük próbájaként” (T&Sz 105:19).

Sion táborának fizikai és lelki nehézségei valóban 
a konkolynak a búza közül való kirostálását jelentették 
(lásd Máté 13:25, 29–30; T&Sz 101:65) – a juhoknak a 
kecskéktől való elválasztását (lásd Máté 25:32–33), a  
lelkileg erőseknek a gyengéktől való különválasztását. 
Így hát az Úr seregéhez csatlakozó minden egyes férfi 
és nő szembesült ezzel az elevenbe vágó kérdéssel: 
„Az Úr mellett ki áll?” 2

Miközben Wilford Woodruff az üzleti ügyeit rendezte 
és készült Sion táborához csatlakozni, az ismerősei és a 
szomszédai óvták attól, hogy egy ilyen kockázatos útra 
induljon. Így intették: „Ne menj, különben odavész az éle-
ted!” Ő így válaszolt: „Ha tudnám, hogy golyót röpítenek 
a szívembe az első lépésnél, melyet Missouri államban 
teszek, akkor is mennék.” 3 Wilford Woodruff tudta, hogy 
amíg hithű és engedelmes, szükségtelen a gonosz követ-
kezményektől tartania. Egyértelműen az Úr mellett állt.

Igen, e hithű férfiak és nők számára 1834 nyarán jött 
el a „megmutatnunk most kell” 4 ideje. Az a döntés azon-
ban, hogy Joseph prófétával meneteljenek Missouriba, 
nem feltétlenül volt egy egyszeri, mindenre kiterjedő, 
vagy akár azonnali válasz arra a kérdésre, hogy ki áll az 
Úr mellett. A szentek számára újra és újra eljött a bizo-
nyítás ideje – a szellemi és testi fáradtságból, a lábukon 
keletkező vérhólyagokból, az elégtelen élelemből és a 
szennyezett vízből, a csalódások sokaságából, a táboron 
belüli széthúzásokból és lázadásokból, valamint az ádáz 
ellenségektől jövő külső fenyegetésekből adódóan.

A bizonyítás ideje az egyes órák, az egyes napok és 
az egyes hetek tapasztalatai és nélkülözései során jött 
el. Nagymértékű összeadódása volt ez számos, látszólag 
apró választásnak és cselekedetnek ezen elkötelezett 
szentek életében, döntő választ adva a kérdésre: „Az Úr 
mellett ki áll?”

Milyen tanulságokat vonhatunk 
le Sion táborából?

Mivel nem sikerült visszahelyezni a szenteket a Jackson 
megyei birtokaikba, egyesek kudarcba fulladt és haszonta-
lan vállalkozásnak tartották Sion táborát. Amikor Brigham 
Young visszatért Missouriból, az egyik kirtlandi testvér – 
akinek nem volt elég hite ahhoz, hogy önkéntesként a 
táborral tartson – találkozott vele és megkérdezte: „»Nos, mit 
nyertetek ebből a haszontalan utazásból Missouriba Joseph 
Smithszel?« »Mindazt, amiért elmentünk – válaszolta Brigham 
Young haladéktalanul. – Nem cserélném el az ezen az úton 
nyert tapasztalatokat Geauga megye minden kincséért 
sem.«” (Akkoriban ebben a megyében volt Kirtland.)1

Arra kérlek benneteket, hogy komolyan gondolkodjatok 
el Brigham Young válaszán: „Mindazt, amiért elmentünk.” 
Milyen kulcsfontosságú tanulságokat szűrhetünk le egy 
olyan vállalkozásból, amely nem érte el az általa meghatá-
rozott célt, mégis életre szóló áldásokat hozott azoknak a 
korai szenteknek, és hozhat nekünk is?

Úgy hiszem, legalább 
két átfogó leckét talál-
hatunk Brigham testvér 
válaszában, melyet e 
kötekedő kérdésre adott: 
1.) a próbatétel, meg-
rostálás és felkészítés 
leckéjét, valamint 2.) a 
Fivérek megfigyelésének, 
követésének és a tőlük 
való tanulásnak lecké-
jét. Kiemelném, hogy e 
leckék megtanulása és 
alkalmazása napjainkban 
legalább olyan fontos 
– ha nem fontosabb – 
számunkra, mint amilyen 
fontos Sion táborának 
önkéntesei számára volt, 
úgy 180 évvel ezelőtt.
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Miként szolgált felkészülésként a Sion táborának résztve-
vői életében lezajlott megpróbálás és megrostálás? Érdekes, 
hogy a Tizenkét Apostol Kvórumába 1835-ben elhívott 
fivérek közül nyolcan, valamint az összes akkor elhívott 
hetvenes a Sion táborát megjárt veteránok közül került ki. 
A hetvenesek elhívását követő egyik gyűlésen Joseph Smith 
próféta kijelentette:

„Fivérek! Némelyek közületek dühösek rám, amiért nem 
harcoltatok Missouriban; de hadd mondjam el néktek, Isten 
nem akarta, hogy harcoljatok. Nem tudná megszervezni a 
királyságát tizenkét férfival, hogy azok megnyissák az evan-
gélium ajtaját a föld nemzeteinek, és hetven emberrel azok 
irányítása alatt, hogy járjanak a nyomdokukban, hacsak 
nem az emberek egy olyan csoportjából veszi őket, akik 
felajánlották az életüket, és akik akkora áldozatot hoztak, 
mint Ábrahám.

Megvagyon immáron az Úrnak az ő Tizenkettője és az ő 
Hetvene, és a Hetvenek további kvórumai lesznek elhíva.” 5

Sion tábora valóban az „ötvös tüze” volt – úgy az önkén-
tesek számára általában, mint konkrétan sokak számára az 
Úr egyházának későbbi vezetői közül.

Azok a tapasztalatok, amelyekre az önkéntesek az Úr 
seregében tettek szert, egyúttal felkészítést is jelentettek az 

egyháztagok későbbi nagyobb vándorlásaihoz. Sion tábo-
rának résztvevői közül több mint 20 emberből lett százados 
vagy hadnagy a két nagy kivonulás során – az első ezek 
közül mindössze négy évvel ezután következett, és 8–10 
ezer ember Missouriból Illinois-ba költözésével járt 6; 12 év 
elteltével pedig a második, a mintegy 15 000 utolsó napi 
szent nyugat felé irányuló vándorlása Illinois-ból a Nagy-
sóstó völgyébe és a Sziklás-hegység más völgyeibe. Felké-
szítő képzés gyanánt Sion tábora felbecsülhetetlen értékű 
volt az egyház számára. 1834 a bizonyítás ideje volt – 
egyúttal pedig a felkészülésé is 1838-ra és 1846-ra.

Egyénekként és családokként mi is próbára leszünk téve, 
meg leszünk rostálva és fel leszünk készítve, ahogy az Sion 
táborának résztvevőivel történt. A szentírások és a Fivérek 
tanításai bővelkednek olyan ígéretekben, miszerint az Úr 
Jézus Krisztusba vetett hit, a szent szövetségek megkötése, 
megtartása és az azokról való megemlékezés, valamint 
az Isten parancsolatainak való engedelmesség megerősít 
bennünket, hogy felkészüljünk a halandóság megpróbálta-
tásaira és próbatételeire, hogy szembenézzünk velük, hogy 
legyőzzük őket, és hogy tanuljunk belőlük.

Az Úr egyházának vezetői világosan meghatároztak 
néhányat ama közös és nemzedéki próbatételek közül, 

„Túl sokan vannak, 
akik úgy érzik, hogy ők 
jó férfiak és nők; ám 
valamilyen céllal kell 
jónak lenniük...”
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amelyekre bizton számíthatunk a mi időnkben és nem-
zedékünkben. Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) a 
Tizenkét Apostol Kvóruma elnökeként 1977-ben a prófétai 
figyelmeztetés hangján szólt egy regionális képviselőknek 
tartott gyűlésen. Most hosszabban idéznék Benson elnök 
üzenetéből, és kérem, hogy összpontosított figyelemmel 
hallgassátok időszerű tanácsát:

„Minden nemzedéknek megvannak a maga próbatételei 
és az a lehetősége, hogy kiálljon és kipróbálja magát. Sze-
retnétek többet tudni az egyik legkeményebb próbatéte-
lünkről? Hallgassátok Brigham Young figyelmeztető szavait: 
»Legnagyobb félelmem e néppel kapcsolatban az, hogy 
meggazdagodnak ebben az országban, megfeledkeznek 
Istenről és az Ő népéről, kövérek lesznek, kirúgják magu-
kat az egyházból, és a pokolra jutnak. Ez a nép elvisel majd 
lincselést, rablást, szegénységet, mindenféle üldöztetést, 
és igazak maradnak. De leginkább attól félek, hogy nem 
tudják elviselni a jólétet«”.

Benson elnök így folytatta: „A mi próbatételünk tűnik 
tehát az összes próbatétel közül a legkeményebbnek, mert 
a gonoszságok árnyaltabbak, körmönfontabbak. Kevésbé 
tűnnek fenyegetőnek, és nehezebb őket észrevenni. Miköz-
ben az igazlelkűség összes próbatétele küzdelemmel jár, 
ez a próbatétel látszólag egyáltalán nem is próbatétel, nem 
küzdelmes, így hát minden próbatétel közül ez lehet a leg-
inkább megtévesztő.

Tudjátok-e, mit tehet a békesség és a jólét az emberek-
kel? Álomba ringathatja őket. A Mormon könyve figyelmez-
tetett rá minket, hogy miként fog Sátán az utolsó napokban 
gondosan levezetni minket a pokolba. Az Úrnak van 
néhány potenciális lelki óriása a földön, akiket mintegy 
hatezer éven át tartogatott arra, hogy segítsenek diadalma-
san hordozni a Királyságot – az ördög pedig megpróbálja 
álomba ringatni őket. Az ellenség tudja, hogy valószínűleg 
nem fog nagy sikereket elérni abban, hogy számos nagy és 
gonosz bűn szándékos elkövetésére vegye rá őket. Így hát 
Gulliveréhez hasonló mély álomba ringatja őket, miköz-
ben gúzsba köti őket a mulasztás apró bűneivel. És miféle 
hasznát lehet venni vezetőként egy álmos, hatástalanított, 
nemtörődöm óriásnak?

Túl sok olyan potenciális 
lelki óriásunk van, akiknek 
serényebben kellene fele-
melniük az otthonukat, a 
királyságot és az országot. 
Túl sokan vannak, akik úgy 
érzik, hogy ők jó férfiak és 
nők; ám valamilyen céllal 
kell jónak lenniük: legyenek 
erős pátriárkák, bátor misszi-
onáriusok, derék családtörténeti- és templomszolgák, 
elkötelezett hazafiak, odaadó kvórumtagok. Röviden, 
meg kell ráznunk magunkat és fel kell ébrednünk a lelki 
szundikálásból.” 7

Gondoljatok bele, hogy napjainkban a jómód, a jólét és 
a kényelem éppen akkora vagy akár még nagyobb erejű 
megpróbáltatás lehet, mint a Sion táborában önkéntesként 
menetelő szentek által elviselt üldöztetés és fizikai nehé-
zségek. Ahogy Mormon próféta is leírta a kevélység kör-
forgásáról készített pompás összefoglalójában a Hélamán 
12-ben:

„És így láthatjuk, hogy milyen hamis, és milyen állhatat-
lan az emberek gyermekeinek szíve; igen, láthatjuk, hogy 
az Úr nagyszerű, végtelen jóságában megáldja és felvirá-
goztatja azokat, akik belé helyezik a bizalmukat.

Igen, és láthatjuk, hogy amint felvirágoztatja népét, 
igen, mezeik, nyájaik és csordáik megszaporításával, és 
arany, és ezüst, és mindenféle értékes dolog tekintetében, 
minden fajtából és alkotásból; és megóvja az életüket, 
és kiszabadítja őket ellenségeik keze közül; meglágyítva 
ellenségeik szívét, hogy ne üzenjenek ellenük háborút. 
Igen, egyszóval, amint mindezen dolgokat megteszi népe 
jólétéért és boldogságáért; igen, akkor jön el az ideje 
annak, hogy megkeményítik a szívüket és elfeledkeznek 
az Úrról, Istenükről, és lábuk alá tapossák a Szentet – 
igen, és ez gondtalanságuk és rendkívül nagy jólétük 
miatt van” (Hélamán 12:1–2).

Különösképpen felhívnám a figyelmeteket a szentírás-
vers utolsó gondolatára: „és ez gondtalanságuk és rendkí-
vül nagy jólétük miatt van”.
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A Fivérek megfigyelésének, követésének  
és a tőlük való tanulásnak leckéje

Az Úr seregében lévő rendíthetetlen szentek megáldattak 
azzal, hogy megfigyelhették a Fivéreket, tanulhattak tőlük 
és követhették őket. Nekünk is nagy hasznunkra válhat ma 
Sion tábora hű tagjainak példája és hithűsége.

Parley P. Pratt tanácsát követve Wilford Woodruff 1834 
áprilisában az ohiói Kirtlandbe utazott, hogy csatlakoz-
zon Sion táborához. Mindannyiunk számára tanulságos 
Woodruff testvér beszámolója első találkozásáról Joseph 
Smith prófétával:

„Itt, életemben először találkoztam és beszélgetést 
folytattam szeretett Prófétánkkal, Joseph Smithszel, ama 
férfiúval, akit Isten kiválasztott, hogy előhozza az Ő kinyi-
latkoztatásait ezen utolsó napokban. Első találkozásom 
nem volt afféle, mely megelégítette volna a szektárius elme 
előre elképzelt elgondolásait arra nézvést, milyennek is kell 
lennie egy prófétának, és milyennek kell lennie a küllemé-
nek. Bízvást megütközést kelthetett volna némely emberek 
hitében. Odakint találtam őt és fivérét, Hyrumot, kik egy 
pár pisztollyal célba lőttek. Mikor lövéseiket abbahagyták, 
engem bemutattak Joseph testvérnek, ő pedig kezemet 
a legszívélyesebben megrázta. Meginvitált engem, hogy 
kirtlandi időzésem során az ő hajlékát válasszam lakáso-
mul. E meghívást a legnagyobb örömmel elfogadtam, és 
vele való tartózkodásom során nagymértékben okultam 
és megáldattam.” 9

Figyelemre méltónak találom, hogy Woodruff testvér – 
aki egy ideig a Próféta otthonában lakott, és kétségtelenül 
igen kivételes alkalma nyílt Joseph mindennapi életét 
is figyelemmel kísérni – olyan szemekkel áldatott meg, 
amelyek képesek voltak többet látni, mintsem csupán „a 
szektárius elme előre elképzelt elgondolásait arra nézvést, 
milyennek is kell lennie egy prófétának, és milyennek kell 
lennie a küllemének”. Az ilyen téves elgondolások sokak 
látását elhomályosítják ma a világon, úgy az Úr visszaállított 
egyházán belül, mint azon kívül.

Annak eredményeképpen, hogy 2004-ben elhívtak a 
Tizenkét Apostol Kvórumába szolgálni, határozottan egyedi 
rálátásom van arra, hogy mit jelent megfigyelni a Fivéreket, 

Harold B. Lee elnök (1899–1973) hasonlóan 
tanított a kényelem közösen viselt próbatételé-
ről, amellyel napjainkban szembesülünk: „Próbára 
tétetünk, megpróbáltatunk, a legsúlyosabb próba-
tételeken megyünk ma keresztül, és talán nem is 
vesszük észre a próbatételek súlyosságát, amelyeken 
keresztülmegyünk. Annak idején gyilkosságok vol-
tak, lincselések voltak, elűzetések voltak. Kiűzettek 
a sivatagba, éheztek és ruhátlanok voltak, és fáztak. 
Idejöttek erre a kegyelt földre. Mi vagyunk annak az 
örökösei, amit ránk hagytak. De mihez kezdünk vele? 
Ma olyan fényűzés ölel minket körül, amilyet a világ 
történelme során még soha nem láttunk. Úgy tűnik, 
hogy az ezen egyház története során minket érő 
összes próbatétel közül valószínűleg ez a legsúlyo-
sabb próbatétel.” 8

Kijózanító és komoly tanítások ezek a mai és az ősi 
prófétáktól az utolsó napi próbatételeket és megpró-
báltatásokat illetően. Nem szabad azonban, hogy ezek 
elcsüggesszenek, és nem szabad félnünk. Azoknál, 
akiknek van szemük a látásra és fülük a hallásra, a 
lelki figyelmeztetések fokozottan éber figyelmet ered-
ményeznek. Ti és én „a figyelmeztetés napj[át]” (T&Sz 
63:58) éljük. És minthogy figyelmeztetve lettünk és 
még leszünk is, ezért – Pál intésének megfelelően – 
teljes állhatatossággal kell figyelnünk (lásd Efézusbe-
liek 6:18). Amikor figyelünk és felkészülünk, valóban 
szükségtelen félnünk (lásd T&Sz 38:30).

Az Úr mellett ki áll? Most kell megmutatnunk, 
hogy elménk és szívünk elfogadja ezeket a sugal-
mazott figyelmeztetéseket, és válaszol rájuk. Most 
kell megmutatnunk, hogy figyelünk és felkészülünk, 
hogy ellenálljunk a jólét és kevélység, a jómód és 
kényelem, valamint a kemény szív és az Úristenünk-
ről való megfeledkezés utolsó napi próbatételeinek. 
Most kell megmutatnunk, hogy bármit bízzon is ránk 
Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia, abban min-
denkor igazak leszünk, továbbá hogy be fogjuk tar-
tani Isten parancsolatait és egyenes derékkal fogunk 
járni Őelőtte (lásd Alma 53:20–21).
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tanulni tőlük és követni őket. Most napi szinten látom ezen 
egyház vezetőinek egyéni személyiségjegyeit, különféle pre-
ferenciáit és nemes jellemét. A Fivérek emberi korlátait és 
hiányosságait néhány ember aggasztónak és hitét gyengítő-
nek tartja. E gyengeségek azonban számomra hitet építőek. 
Az Úr kinyilatkoztatott mintája az egyházában történő kor-
mányzásra figyelembe veszi és enyhíti az emberi gyengeség 
hatását. Valóban csodálatos számomra, hogy tanúja lehetek, 
amint az Úr megvalósítja az akaratát a szolgáin keresztül, 
választott vezetőinek hibái és esendőségei ellenére is. Ezek 
a férfiak soha nem állították, hogy tökéletesek, és nem is 
azok – azonban mindenképpen Isten által lettek elhíva.

Wilford Woodruff pap volt, amikor az Úr seregében gya-
logolt Missouri felé. Később, amikor már a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagjaként szolgált, kijelentette: „Oly tapaszta-
latra tettünk szert, melyre soha, semmiféle más módon nem 
tehettünk volna szert. Kiváltságunkban állott [a Prófétával] 
ezer mértföldet utazni, és látni Isten Lelkének vele való 
munkálkodását, és Jézus Krisztus neki adott kinyilatkozta-
tásait és ama kinyilatkoztatások beteljesedését. […] Ha nem 
mentem volna fel Sion táborával, ma itt nem lennék” 10.

1834 áprilisának utolsó vasárnapján Joseph Smith egy-
behívta az egyház számos vezetőjét, hogy szóljanak Sion 

táborának egy iskolaépületben összegyűlt önkénteseihez. 
Miután a fivérek végeztek a mondanivalójukkal, felállt a 
Próféta, és jelezte, hogy épülésére szolgáltak a tanítások, 
majd így jövendölt:

„[A]zt akarom nektek mondani az Úr előtt, hogy nem 
tudtok többet ezen egyház és királyság sorsáról, mint 
édesanyja ölében a kisded. Fel sem fogjátok. […] Ma este 
csupán egy maroknyi papságot láttok itt, de ez az egyház 
be fogja tölteni Észak- és Dél-Amerikát – be fogja tölteni 
az egész világot.” 11

Olyan férfiak hallgatták azon az estén a Prófétát, és 
tanultak tőle sokat, mint Brigham Young, Heber C. Kimball, 
Orson Pratt és Wilford Woodruff – évekkel később pedig 
segítettek betölteni prófétai kijelentését. Micsoda dicső 
lehetősége adódott e férfiaknak arra, hogy figyeljék 
a Prófétát, tanuljanak tőle és kövessék őt!

Mindannyiunknak fontos emlékezni rá, hogy egyaránt 
tanulhatunk a Fivérek tanításaiból és az életük példájából 
is. Tekintve az egyház eljövendő növekedésének Joseph 
Smith próféta által kifejezett jövőképét, kérlek, hogy most 
gondolkodjatok el annak a személyes példának az ere-
jén, amelyet ő a megszokott és hétköznapi, mégis szük-
séges feladatok elvégzésében mutatott. George A. Smith 

Mindannyiunknak fon-
tos emlékezni rá, hogy 
egyaránt tanulhatunk 
a Fivérek tanításaiból 
és az életük példájá-
ból is.
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a hallgatónál, és a tanító sem volt semmivel jobb a tanuló-
nál; …és mindannyian dolgoztak, minden ember az ereje 
szerint” (Alma 1:26).

Amióta elhívtak általános felhatalmazottnak, igyekszem 
figyelni és tanulni, miközben néhány Fivérem az öregedés 
hatásaival vagy a testi korlátok és állandó fájdalmak szűnni 
nem akaró követelőzésével szembesül. Nem ismerhetitek 
és soha nem is fogjátok megismerni azt a szenvedést, ame-
lyet e férfiak némelyike csendben és magában átél, nyilvá-
nosan szolgálva eközben teljes szívével, lelkével, elméjével 
és erejével. Mivel együtt szolgálhattam Gordon B. Hinckley 
elnökkel (1910–2008), James E. Faust elnökkel (1920–2007),  
Joseph B. Wirthlin elderrel (1917–2008), Boyd K. Packer 
elnökkel (1924–2015), L. Tom Perry elderrel (1922–2015), 
Richard G. Scott elderrel (1928–2015) és a többi apostol-
társammal, és megfigyelhettem őket, ez felhatalmaz annak 
világos és határozott kijelentésére, hogy a Fivérek, akikkel 
együtt szolgálok, harcosok – nemes és nagyszerű lelki  
harcosok –, a szó legigazabb és legcsodálatraméltóbb 
értelmében! Türelmük, kitartásuk és bátorságuk lehe-
tővé teszi, hogy „Krisztusba vetett állhatatossággal… 
töreked[jenek] előre” (2 Nefi 31:20), úgy, ahogy az szá-
munkra követésre méltó.

feljegyezte a naplójában, miként reagált a Próféta a missouri 
menetelés napi kihívásaira.

„Joseph próféta teljes részesedést vállalt az egész uta-
zásnak fáradozásaiból. Mindamellett, hogy gondját viselte 
a Tábornak és elnökölt felette, az idő legnagyobb részé-
ben gyalogolt, és a hólyagos, vérző és sajgó lábak neki is 
teljességgel osztályrészül jutottak. […] Azonban az egész 
utazás alatt egyetlen zokszót vagy panaszt sem hallatott, 
míg a Táborban a legtöbb férfi panaszkodott neki sajgó 
lábujjakról, hólyagos lábakról, hosszú menetelésekről, a 
készletekkel való hiányos ellátásról, a kenyér szegényes 
minőségéről, rossz máléról, avas vajról, erős mézről, kuka-
cos szalonnáról és sajtról, sat., de még egy kutya sem ugat-
hatta meg némely férfiakat anélkül, hogy ne zúgolódtak 
volna Josephnek. Ha rossz volt a vizük, midőn tábort kellett 
verniük, az majd’ lázadáshoz vezetett, bár Sion táborában 
voltunk, és sokan voltunk ima nélkül, gondolatok nélkül, 
meggondoltság nélkül, figyelem nélkül, bolond vagy ördögi 
módon, ámde nem tudtuk azt. Josephnek elnézőleg kellett 
viselkednie velünk, és úgy kellett tanítania bennünket, mint 
a gyermekeket.” 12

Joseph erőteljes példája volt az Alma által tanított 
tantételnek, mely szerint „a prédikátor nem volt jobb 

„Az Úr mellett ki 
áll?” Most kell meg-
mutatnunk, azáltal, 
hogy meghalljuk és 
megfogadjuk az élő 
apostolok és próféták 
tanácsát, akiket Isten 
hívott el.
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Lee elnök egy további közösen viselt próbatételre is 
figyelmeztetett, amely egyre jobban terjed ebben a nem-
zedékben: „Egy másik próbatételen is keresztülmegyünk: 
egy olyan korszakon, melyet – mondhatni – a bölcselkedés 
jellemez. Olyan időszak ez, amikor számos értelmes ember 
van, aki nem hajlandó az Úr alázatos prófétáira hallgatni. 
[…] Ez egy meglehetősen súlyos próbatétel.” 13

A bölcselkedés próbatétele együtt jár a jólét és kényelem 
próbatételével. Mily fontos mindannyiunk számára, hogy 
figyeljük a Fivéreket, tanuljunk tőlük és kövessük őket!

„Az Úr mellett ki áll?” Most kell megmutatnunk, azáltal, 
hogy meghalljuk és megfogadjuk az élő apostolok és pró-
féták tanácsát, akiket Isten hívott el ezen utolsó napokban, 
hogy felügyeljék és irányítsák az Ő munkáját a földön. Most 
kell megmutatnunk, hogy hisszük, hogy Isten szava nem 
múlik el, hanem mind beteljesül, akár saját hangja, akár 
szolgái hangja által, az ugyanaz (lásd T&Sz 1:38). Most kell 
megmutatnunk. Most van itt az idő!

A saját Sion táborunk
Mindannyiunk életében eljön az a pont, amikor 

felkérnek, hogy a saját Sion táborunkkal meneteljünk. 
A felkérés időzítése egyénileg más és más lesz, az 
utazás során feltehetőleg ránk váró konkrét akadályok 
pedig mind másmilyenek. Azonban az e hívásra adott 
folyamatos és következetes válaszunk ad majd végső 
választ a kérdésre: „Az Úr mellett ki áll?”

A bizonyítás ideje most van, ma, holnap és mind-
örökké. Kívánom, hogy mindig emlékezzünk a pró-
batétel, megrostálás és felkészítés, valamint a Fivérek 
megfigyelésének, követésének és a tőlük való tanulás-
nak egymáshoz kapcsolódó leckéire. ◼
Részlet a “Who’s on the Lord’s Side? Now Is the Time to Show”  
[Az Úr mellett ki áll? Megmutatnunk most kell] című áhítati beszédből, 
amely 2010. július 30-án, a Brigham Young Egyetem – Idaho tanulmányi  
hetén hangzott el.
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Írta: Matt McBride és James Goldberg
Egyháztörténeti Osztály

K önnyek gyűltek az 56 éves Frans Lekqwati szemé-
be, ahogy a cövekelnökével, Olev Taimmal szem-
ben ült. Taim elnök épp az imént kérdezte meg 

tőle, hogy mit szólna, ha létrehoznák az egyház egy gyüle-
kezetét a lakóhelyén, a dél-afrikai Sowetóban.

„Miért könnyezel? Megbántottalak?” – kérdezte Taim elnök.
„Nem – válaszolta Frans. – Ez az első alkalom 

Dél-Afrikában, hogy egy fehér ember kikérte a véleménye-
met egy döntés előtt.”

Élet az apartheid alatt
1981-et írtak. Abban az időben Dél-Afrikában egy apart-

heidnek nevezett jogrendszer keretében elkülönítették a 
feketéket a fehér emberektől. Ez a jogi elkülönülés, továb-
bá az egyház ama korlátozása, miszerint fekete-afrikai 
férfiak nem kaphatják meg a papságot, nagyon sokáig 
azt eredményezte, hogy az egyház nem tudott virágozni 

Fent: Kizárólag fehérek által látogatható partszakasz  
a dél-afrikai apartheid szigorú rendelkezései idején.
Jobbra: 1952-es johannesburgi tüntetés a szabadságért 
és egyenlőségért.

Megtanulni AZ ELSŐ FAJILAG 
INTEGRÁLT 
GYÜLEKEZETEK 
DÉL-AFRIKÁBANodafigyelni  
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a fekete dél-afrikaiak körében. 1978-ban új 
nap virradt fel, amikor Spencer W. Kimball 
elnök megkapta azt a kinyilatkoztatást, amely 
feloldotta a papsági korlátozást, ám továbbra 
is ott voltak a szegregáció kihívásai, továbbá 
a faji alapú gyanakvás kultúrája.

A fekete dél-afrikaiak zöme olyan fekete-
negyedekben élt, amelyek rendszerint a 
túlnyomórészt fehér városok – mint például 
Johannesburg – külterületein épültek. Ezek 
közül a legnagyobb volt Soweto (a név a 
South Western Townships, vagyis Délnyugati 
Feketenegyedek rövidítése). A fehérek ritkán 

anyuka azt mondja a fiának: „Az egyház mindenkié.”  
Ez az emlékeztető megnyugtatóan hatott Josiah-ra.

Gyülekezet Sowetóban?
Taim elnök tisztában volt azokkal a fizikai és érzelmi 

kihívásokkal, amelyekkel a fekete egyháztagok szembe-
sültek. Azon gondolkodott, hogy az utazásuk megkönnyí-
tésére létre kellene hozni egy gyülekezetet Sowetóban, de 
nem akarta, hogy úgy érezzék, nem látják őket szívesen 
Johannesburgban. Úgy döntött, elbeszélget a sowetói egy-
háztagokkal, amilyen Frans is volt, hogy felmérje az érzése-
iket, mielőtt bármit is lépne. Világos választ adtak: „Nagyon 
szeretnénk megalapozni az egyházat Sowetóban!”

Taim elnök megtalálta azokat a tapasztalt vezetőket, akik 
segíthették az új megtérteket tanácsaikkal. Több mint 200 
egyháztaggal beszélgetett el Johannesburgban, végül pedig 
elhívott 40-et, hogy csatlakozzanak az új gyülekezethez, 
amíg segítenek kiképezni az ottani helyi vezetők úttörő 
csoportját.

Éppen úgy, ahogy a Johannesburg Egyházközségbe 
járó fekete egyháztagoknak a város másik felébe és egy 

jártak a feketenegyedekben, a városokba bejáró feketéket 
pedig ritkán kezelték a fehérekkel egyenrangúként.

Frans és a családja egy kis sowetói csoport tagja volt, 
akik még a 70-es években fogadták be a visszaállított 
evangéliumot. Először a Johannesburg Egyházközségbe 
jártak. Frans fia, Jonas felidézte, hogy a család vasárna-
ponként hajnali 4 órakor kelt, hogy elérjen egy korai 
johannesburgi vonatot, majd pedig hosszan gyalogoltak 
a kápolnához a gyűlések 9 órás kezdetéig. A család min-

dig korán ért oda, bár néha 
nehézséget okozott a gyere-
keknek, hogy ébren marad-
janak az Elemiben!

A faji integráció úttörő-
jének lenni érzelmi kihívást 
is jelenthet. Josiah Mohapi 
visszaemlékezett rá, ahogy 

egyszer meghallotta, amint egy hatéves fehér fiú valami 
sértőt mondott azokról a feketékről, akikkel az egyházban 
találkozott. „Őszintén szólva, felment bennem a pumpa” 
– idézte vissza Josiah. De aztán meghallotta, ahogy az BA
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„Nem feltétlenül 

értettünk egyet az 

egyházon kívüli 

történésekben…, de 

egyetértettünk a tanban.”

A Dél-afrikai Köztársaság első fekete segítőegyleti elnöke, Julia Mavimbela, 
a Soweto Gyülekezet új épületének első kapavágási ünnepségén vesz részt 
1991-ben. (Az ő történetét lásd a következő cikkben.) 
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másik kultúrába kellett átkelniük, a fehér egyháztagok-
nak is egy új környezethez és kultúrához kellett alkal-
mazkodniuk, amikor Sowetóban szolgáltak. A dolgok 

nem mentek mindig simán. 
Maureen van Zyl, egy fehér 
egyháztag, akit Elemi elnök-
nek hívtak el, nem látott 
abban semmi kivetnivalót, 
amikor az egyik héten az 
akkori dél-afrikai nemzeti 
himnuszt választották a segí-
tőegyleti gyűlés nyitóéneké-
nek. Hamarosan azonban rá 
kellett jönnie, hogy a fekete 
dél-afrikaiak az apartheid 
jelképeként tekintettek erre 

a himnuszra, és sok fekete nőtestvér sértve érezte magát 
a dalválasztás miatt.

A fekete és a fehér egyháztagok egyaránt könnyen 
elcsüggedhettek volna az ilyen félreértések okán, de úgy 
döntöttek, hogy inkább beszélgetési és fejlődési lehetősé-
get látnak ezekben. „Mindenfélét megosztottunk egymással 
– idézte fel Maureen. – Hogy a feketéknek mi lehet a 
sértő, és hogy mi, fehérek, mit találunk sértőnek. Hogy ők 
hogyan csináltak dolgokat, és hogy mi hogyan csináltunk 
dolgokat. És ez egyszerűen a közös tanulás csodálatos 
időszaka volt.”

Ahogy a sowetói gyülekezet erősödött és növekedett, 
ugyanezen minta alapján más feketenegyedekben is hoz-
tak létre gyülekezeteket. Khumbulani Mdletshe a Durban 
melletti KwaMashu negyedben élő fiatalember volt. Amikor 
1980-ban csatlakozott az egyházhoz, magával hozta a 
fehérek iránti gyanakvását, amely akkoriban szinte minden 
fiatal fekete férfit jellemzett Dél-Afrikában. Azonban az 
integrált gyülekezetben gyakorolt hódolat során szerzett 
tapasztalatai megváltoztatták a szemléletét.

A ragasztó, amely összetartja az embereket
1982-ben Khumbulanit és néhány más fiatal férfit a gyüle-

kezetből meghívtak egy fiatal egyedülálló felnőtt konferen-
ciára. A gyülekezeti elnöke, egy John Manford nevű fehér 
testvér azt szerette volna, ha a fiatal férfiak a lehető legjob-
ban néznek ki, de közülük csak keveseknek voltak jó ruhái. 
Manford elnök kiürítette a ruhásszekrényét, és öltönyöket 
vitt a fiatal férfiaknak, akik ezeket vették fel a konferenci-
ára. A rákövetkező vasárnap Manford elnök azt az öltönyt 
viselte, amelyet előzőleg Khumbulaninak adott kölcsön. „El 
nem tudtam képzelni, hogy egy fehér felvegye ugyanazt a 
ruhát, amit én hordtam – idézte fel Khumbulani –, de lám, 
rajta ott volt. Segített nekem másképp látni a fehéreket, mint 
ahogy korábban bármikor láttam őket.”

Mdletshe elder, aki ma már területi hetvenes, megjegyez-
te: „Mindannyiunknak át kellett élni ezeket az élményeket, 
amelyek változást eredményeztek bennünk.”

A szemléletet csak 

tapasztalatokon 

keresztül változtathatjuk 

meg. Mindannyiunknak 

át kell élni ezeket 

az élményeket, 

amelyek változást 

eredményeznek 

bennünk.

A Dél-afrikai Köztársaság zászlaját 1994-ben fogadták el, az 
apartheid utáni egység jelképeként. A fekete, sárga és zöld 
sávok az Afrikai Nemzeti Kongresszust (ANC) jelölik, míg a 
vörös, fehér és kék sávok a búr köztársaságok színei.
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A Dél-afrikai Köztársaságban 1994-ben véget ért az 
apartheid. Habár ma is sok egyházi egység működik túl-
nyomórészt fekete vagy túlnyomórészt fehér területen, 
a megnövekedett szabadság azzal jár, hogy egyre több 
a vegyes terület. Hasonlóan a feketenegyedek első gyü-
lekezeteinek úttörőihez, az eltérő hátterű egyháztagok 
közösen hódolnak és munkálkodnak Isten királyságának 
felépítésén.

Thabo Lebethoa, a jelenlegi sowetói cövekelnök 
úgy jellemzi az evangéliumot, mint a ragasztót, amely 
a megosztottság idején összetartja az embereket. „Nem 
feltétlenül értettünk egyet az egyházon kívüli történések-
ben, a politikai és egyéb kérdésekben – jegyezte meg –, 
de egyetértettünk a tanban.” E közös alapról indulva az 
emberek tanulhatnak egymás különbözőségeiből, amikor 
gondosan tanácskoznak és lelkileg fogékonyan figyel-
nek. „Az egyik legfontosabb dolog a vezetéssel kapcso-
latban az, hogy figyelni kell az emberekre – tanácsolja 
Lebethoa elnök. – Figyeljetek, hogy érthessetek. Figyel-
jetek, hogy érezhessetek. Figyeljetek, hogy sugalmazást 
kaphassatok.”

Thoba Karl-Halla, a Soweto Gyülekezet egyik első tag-
jának, Julia Mavimbelának a lánya egyetért azzal, hogy az 
odafigyelés segít megakadályozni, hogy az elkerülhetetlen 
súrlódásokból fájdalmas megosztottság legyen. Így fogal-
maz: „Olyan füllel kell hallgatnom, mely segít, hogy meg-
értsem annak a bosszúságait, aki amúgy valószínűleg bántó 
szándékúnak tűnne számomra.”

Mdletshe elder napjainkban arra buzdítja a dél-afrikai 
szenteket, hogy találják meg a sokszínűségükben rejlő erőt, 
különösképpen a tanácsgyűlések során. „Az Úr tetszését 
is elnyerné – jegyzi meg –, ha az emberek az élet minden 
területéről egy asztalhoz ülnének és megbeszélnék a gon-
dokat.” Felhívása az egyházszerte lévő helyi vezetőkhöz 
úgy szól, hogy folytassák a különböző hátterű vezetők fele-
melését – éppen úgy, ahogy őt támogatta az előző nemze-
dék. Amikor új területek és új csoportok eléréséről van szó, 
teszi hozzá, „nem fogsz tapasztalt embereket találni, hanem 
az egyházban építed ki ezt a tapasztalatot. Tapasztalatot 
építesz azzal, hogy odahozod az embereket, bele a közepé-
be, ahol aztán együtt kell dolgozniuk.” ◼
Az idézetek a szerzők által folytatott 2015-ös interjúkból származnak.
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Julia Mavimbela élete 1955-ben hir-
telen megváltozott, amikor a férje, 

John, autóbalesetben elhunyt. A hely-
színen talált bizonyítékok arra utaltak, 
hogy a másik érintett, aki fehér volt, 
sodródott át John sávjába. Ám még-
sem azt a férfit találták felelősnek. A 
fehér rendőrök ehelyett azt mondták, 
hogy a feketék rossz sofőrök, tehát a 
karambol John hibája volt.1

A 37 éves Juliának akkor már négy 
gyermeke volt, és az ötödikkel volt 
várandós. Jogtalanság érte a rasszizmus, 
a rendőrség és az igazságszolgáltatás 
által is. Idővel azonban megtanulta nem 
megadni magát a keserűségnek: inkább 
azzal töltötte az életét, hogy krisztusi 
szolgálat által törekedett a gyógyulásra 
és szeretett országa meggyógyítására. 
Mindezt a hazája iránti szeretete, Isten-
be vetett hite, valamint a hitének tanté-
telei szerinti élet iránti elkötelezettsége 
tette lehetővé.

Julia 1917-ben született, öt gyer-
mek közül a legkisebbként. Édesapja 
elhunyt, amikor Julia ötéves volt. A 
gyermekek felnevelése az édesanyjára 
maradt, aki mosónőként és háztartási 
alkalmazottként talált munkát.

Julia édesanyja vallásos asszony 
volt, aki a Bibliából tanította a gyer-
mekeit. „Édesanyám megtanított arra, 
hogy az életben le kell nyelni a kese-
rű pirulákat, és arra buzdított, hogy 

Meggyógyítani a 
szeretett országot: 
Julia Mavimbela hite
Írta: Matthew K. Heiss
Egyháztörténeti Osztály

soha ne nézzek hátra, csak előre” – 
mesélte Julia. Julia édesanyja tisztában 
volt az oktatás fontosságával is, és 
a korlátozott lehetőségeihez képest 
minden tőle telhetőt megtett, hogy 
a gyermekei intézményi oktatásban 
részesüljenek.

Julia további képzésben és okta-
tásban vett részt, majd tanítóként 
és iskolaigazgatóként dolgozott, 
amíg 1946-ban megismerte John 
Mavimbelát és hozzáment feleségül. 
Johnnak élelmiszer- és hentesüzlete 
volt. Julia feladta a szakmáját, hogy 
ott dolgozzon. Együtt felépítették az 
otthonukat és gyermekeket vállaltak. 
Az apartheid korlátozásai ellenére az 
élet szép volt. Mindez azonban meg-
változott John halálával.

Julia a következő szavakat íratta 
férje sírkövére:

Szeretettel emlékeznek
John Phillip Corlie Mavimbelára
a felesége és a rokonai.
De megmarad a rög.
Nyugodjon békében a lelke.

A negyedik sort így magyarázta 
Julia: „Amikor ezt írtam, bennem volt 
még a gyűlölet és a keserűség röge – 
a férfi iránt, aki a balesetet okozta, a 
rendőrök iránt, akik hazudtak, [és] a 
bíróság iránt, amely a férjemet találta 
felelősnek az életét kioltó balesetért.” 2 

Egyik legnagyobb megpróbáltatása 
e keserűség és harag leküzdése volt.

Röviddel férje halálát követően, 
az egyik „nyugtalan alvással” töltött 
éjszakán, Julia álmában megjelent 
John, átadott neki egy munkaruhát 
és így szólt: „Menj dolgozni.” Az álom 
hatásáról ezt mondta: „Megtaláltam a 
módját, hogy eltávolodjak azoknak az 
éveknek az aggódásaitól, ez a mód 
pedig a közösségi munka volt.”

Húsz évvel később, a 70-es évek 
közepén, a feketék apartheidhez való 
viszonya békés tüntetésekből erősza-
kos fellángolásokra váltott. Az erőszak 
egyik gyújtópontja Soweto volt, ahol 
Julia is élt. Ő úgy fogalmazott, hogy 
„Soweto egy teljesen ismeretlen hellyé 
változott számunkra: mintha egy csa-
tamezőn lettünk volna”.

Julia attól tartott, hogy újra felsza-
kadnak keserűségének sebei: „Addig-
ra már 20 év telt el John halála óta, de 
még mindig éreztem az akkori fájdal-
mat.” A gyógyulást keresve – úgy a 
maga, mint a népe számára –, Julia így 
gondolkodott: „Talán ha megtanítom a 

Julia és John 1946-ban ismerték meg 
egymást és kötöttek házasságot.
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gyermekeknek a földművelés szerete-
tét, még nincs minden veszve.” Létre-
hozott egy közösségi kertet, amely a 
reményt jelképezte mindazok számá-
ra, akik csak a félelmet és a haragot 
ismerték.

Miközben a gyerekekkel ebben a 
közösségi kertben dolgozott, tanította 
is őket: „Ássuk fel a keserűség talaját, 
vessük bele a szeretet magját, és lás-
suk, milyen gyümölcsöket hozhat szá-
munkra. […] Nem jöhet el a szeretet, 
ha nem bocsátunk meg másoknak.”

Ezt mondta: „A szívem mélyén 
tudtam, hogy a saját keserűségem 
talaját töröm fel, miközben meg-
bocsátok azoknak, akik fájdalmat 
okoztak nekem.” A keserűség rögje, 
amely John halála után visszamaradt, 
porlani kezdett.

1981-ben Julia megismerte az 
egyházat. A misszionáriusok, akik 
éppen közösségi szolgálatot végeztek 
Sowetóban, találtak egy fiúközpontot, 
amelyre már nagyon ráfért a felújítás. 
Több héten át igyekeztek rendbe 
tenni a helyet.3

Egy nap Julia felkérést kapott, hogy 
ugyanebben a klubban szolgáljon. 
Amikor megérkezett, elképedve lát-
ta, hogy „két fehér fiú tolja az ásót 
a barna földbe”. A misszionáriusok 
megkérdezték, hogy elmehetnek-e 
hozzá, megosztani egy üzenetet. 
Három nappal később megjelent nála 
David McCombs elder és Joel Heaton 
elder, misszionáriusi öltözékben, 
névtáblával.

Julia azt mesélte, hogy az első két 
misszionáriusi beszélgetés „az egyik 

fülén be-, a másikon pedig kiment”. 
A harmadik látogatás alkalmával 
azonban a misszionáriusok rákérdez-
tek Julia és John fényképére a falon. 
Ő elmondta, hogy a férje meghalt, 
a misszionáriusok pedig késztetést 
éreztek arra, hogy a szabadítás ter-
véről és a halottakért végzett keresz-
telésről beszéljenek neki. Julia ezt 
mondta: „Akkor elkezdtem figyelni, 
tényleg figyelni, a szívemmel. […] 
Amint a misszionáriusok az örökké-
való kapcsolatok tantételéről tanítot-
tak engem, éreztem, hogy van rá mód, 
hogy a szüleimmel és a férjemmel 
lehessek.” Julia öt hónappal később 
megkeresztelkedett.

Egy hónappal a keresztelkedése 
után Julia egy cövekkonferencián 
mondott beszédet. „Amikor felmentem 
az emelvényre – mesélte –, szerintem 
szinte mindenki megdöbbent. Először 
láttak egy feketét konferencián beszé-
det mondani – némelyek számára 
talán ez volt az első alkalom, hogy 
egyáltalán közönség előtt szólni láttak 
egy fekete személyt.” Arra érzett kész-
tetést, hogy a férje haláláról beszél-
jen, és az azt követő nehéz éveiről. 
Beszélt a keserűségéről és arról, hogy 
„végre megtaláltam azt az egyházat, 
amely megtaníthat engem igazán 
megbocsátani”.

A félreértésekkel és előítéletekkel 
való küzdelme azonban nem fejező-
dött be az apartheid 1994-es végével.

Dale G. Renlund elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a 2015. áprilisi 
általános konferenciai beszédében (Az 
utolsó napi szentek nem adják fel a 
próbálkozást) elmesélt egy olyan ese-
tet, amikor Julia és a lánya, Thoba, azt 
tapasztalta, hogy „néhány fehér bőrű 
egyháztag nem bánt valami kedvesen 
velük”. Thoba panaszkodott is emiatt 
az édesanyjának. Egy olyan helyzet, 
amely könnyen szolgáltathatott volna 
kifogást az egyház elhagyására, felbe-
csülhetetlen tanítási alkalommá vált. 
Julia így válaszolt: „Ó, Thoba, az egy-
ház olyan, mint egy nagy kórház, ahol 
mindannyian más-más betegséggel 
küzdünk. Azért járunk az egyházba, 
hogy segítséget kapjunk.” 4

Julia felfedezte, hogy Jézus Krisztus 
evangéliuma által a gyógyulás nem-
csak a maga számára, hanem a nem-
zete számára is lehetséges. Szolgálata a 
Dél-Afrikai Johannesburg templomban 
megtanította arra, hogy a templomban 
„nincs olyan, hogy afrikánerek. Nincse-
nek angolok. Nincsenek szotók, sem 
zuluk. Megismered az egység érzését.”

Julia Mavimbela 2000. július 16-án 
hunyt el. ◼

JEGYZETEK
 1. Az idézetek forrása az ettől eltérően megje-

löltek kivételével: Laura Harper, “‘Mother of 
Soweto’: Julia Mavimbela, Apartheid Peace-
Maker and Latter-day Saint”. Kiadatlan kézirat. 
Egyháztörténeti Könyvtár, Salt Lake City.

 2. A Harper-kézirat a lamp (lámpás) szót hasz-
nálja a lump (rög) helyett. Thoba azonban 
megerősítette, hogy a fejfára írt szövegben 
rög szerepelt.

 3. A szerző interjúja David Lawrence 
McCombsszal, 2015. aug. 25.

 4. Dale G. Renlund: Az utolsó napi szentek 
nem adják fel a próbálkozást. Liahóna, 
2015. máj. 57.

Lent: Az apartheid idején Julia egy 
közösségi kertet hozott létre, hogy 
megtanítsa a gyerekeknek, hogy „még 
nincs minden veszve”. 
Jobbra: Julia hagyományos zulu viselet-
ben, illetve a Dél-Afrikai Johannesburg 
templomban szolgálva.
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de Amonestación című munkájának nyomdai 
kéziratát javította. Ez volt az a füzet, amelyet 
Desideria álmában látott. Miután José beszélt 
Stewart elderrel Desideria álmáról, a misszio-
nárius adott neki más egyházi füzetekből, 
minthogy a Voz de Amonestación még nem 
volt kész. Stewart elder lejegyezte ezt az érde-
kes beszélgetést a naplójába.3

Sok poros mérfölddel később José viszont-
látta az édesanyját. Amikor Desideria meg-
hallotta, hogy a füzet létezik, tudta, hogy az 
álma igaz volt. Elmerült a José által hozott 
füzetekben, és az evangélium bennük foglalt 
alapvető tanításai megérintették a lelkét. Meg 
akart keresztelkedni.

Egy misszionárius látogatása
Minthogy Stewart elder még mindig a 

Voz de Amonestación befejezésével volt 
elfoglalva, egy spanyol misszionáriust, 
Melitón Trejo eldert küldték Nopalába, hogy 
felkeresse Desideriát és Josét. 1880. április 
22-én Trejo elder megkeresztelte Desideria 

Írta: Clinton D. Christensen
Egyháztörténeti Osztály

1880 elejének egyik éjszakáján 
Desideria Yáñez éppen a 

kaktuszokkal szegélyezett nopalai dombok 
egyik kényelmes pueblójában aludt. Álmában 
látott egy füzetet Voz de Amonestación (A 
figyelmeztetés hangja) címmel, amely majd 
megváltoztatja az életét és lelkileg segíteni 
fogja. Amikor felébredt, tudta, hogy a füzetet 
kiadó férfiak Mexikóvárosban vannak.1 Azt is 
tudta, hogy fizikai képtelenség 120 kilomé-
tert utaznia a városig, de eltökélt volt, hogy 
követni fogja az álmában kapott benyomáso-
kat, és megoldást fog találni.

Egy család hite
Desideria megbeszélte az álmát a fiával, 

Joséval, aki hitt neki, és helyette elutazott 
Mexikóvárosba. Buzgón szóba elegyedett az 
emberekkel, és végül találkozott az egyház 
egyik tagjával, Plotino Rhodakanatyval, aki a 
San Carlos szállodába irányította.2

A szállodában José megtalálta James Z. 
Stewart eldert, aki éppen Parley P. Pratt Voz 

Desideria Yáñez: 

Miután egy álom 
a visszaállított 

evangéliumhoz 
vezette, ez a 

mexikói utolsó 
napi szent az 

egyház rendíthe-
tetlen úttörője lett.
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Quintanar de Yáñezt, José Maria Yáñezt 
és José lányát, Carment. Desideria volt 
a 22. ember, akit a Mexikó Misszióban 
megkereszteltek, és az első női egyház-
tag Mexikó középső részén.4

José még abban a hónapban újra 
ellátogatott Mexikóvárosba, és ezút-
tal a Voz de Amonestación tíz pél-
dányával tért haza. Desideria végre 
megláthatta azt a füzetet, amelyről 
korábban álmodott. Számára a füzet 
egy kézzelfogható emlékeztetője volt 
annak, hogy az Úr kinyújtotta a karját 
személyesen feléje, és a visszaállított 
evangéliumhoz terelte őt.



Az első spanyol nyelvű Mormon könyve
72 éves korában Desideria egészsége romlani kezdett. 

1886-ra már nem tudott kimozdulni a Nopala melletti San 
Lorenzóban lévő kis otthonából. Egy rettenetes éjszakán 
rablók hatoltak be a házába, összeverték és elvittek tőle 
3000 dollárt.5 Desideria életben maradt, és ahelyett, hogy 
elcsüggedt volna, hittel várt az Úr segítségére. Az álmá-
ból már régen megtanulta, hogy az Úr tisztában van a 
körülményeivel.

1886 októberében aztán egy apostol és két misszióelnök 
tett váratlan látogatást a környéken. José Yáñez beszélt 
nekik édesanyja szenvedéseiről. A fivérek Desideria ottho-
nához siettek. Desideria el volt ragadtatva, hogy találkozha-
tott Erastus Snow elderrel a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
aki a kezeit az asszony fejére téve papsági áldást adott neki.

A fivérek látogatása során az új misszióelnök, Horace 
Cummings, fontos hírekkel lepte meg Desideriát. Elmondta 
neki, hogy Salt Lake Cityben már majdnem elkészült a 
Mormon könyve első teljes spanyol fordítása. Desideria 
gyorsan kért egy példányt a leendő szentíráskötetből.

Egy hónappal később Cummings elnök a könyv 
egyik példányával tért vissza Desideria otthonába. Ezt 
írta erről az élményről: „Meglátogattam az idős, rokkant 

Yáñez nőtestvért, és adtam neki egy bekötetlen példányt 
a Mormon könyvéből, melyet Utahból hozattam. Ez volt 
az első spanyolul, melyet Mexikóban megkaptak. […] 
Nagyon boldognak tűnt miatta.” 6 Ez volt az utolsó alkalom 
Desideria életében, hogy misszionárius látogatott el hozzá.

Elszigetelve, de nem elfeledve
1889-re – csupán 10 évvel azután, hogy a visszaállított 

evangélium elérte Mexikó középső területeit – az egyház 
vezetői arra éreztek késztetést, hogy az egyház korláto-
zott erőforrásait észak-mexikói telepek létrehozására cso-
portosítsák át. A Mexikóvárosban – a telepektől mintegy 
1600 kilométerre – élő egyháztagok úgy érezték magu-
kat, mint a pásztor nélkül maradt juhok, amikor a misszi-
onáriusok eltávoztak északra. Bár a családja továbbra is 
körülvette, Desideria tudta, hogy ezután elszigeteltségben 
kell majd gyakorolniuk az evangéliumot. Ez azt is jelen-
tette, hogy soha nem áll majd kiváltságában csatlakozni 
egy Segítőegylethez, vagy még életében részesülni a 
templom áldásaiban.

Azonban tisztában volt vele, hogy az Úr ismeri őt. 
Szolgáin keresztül nyilvánult meg az Úr ama vágya, hogy 
egyenként tegyen szolgálatot a nyája tagjainak. Az álmának, 
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részétől elszigetelve gyakorolták az evangéliumot, de ő 
kitartott. Tudta, hogy Isten törődik vele, és figyel a világnak 
arra a kis szegletére, ahol ő van.

Habár nem tudott kimozdulni az otthonából, mégis a hit, 
a szorgalom, az engedelmesség és az állhatatosság példája 
lett, nemcsak a családja számára, de mindegyikünk számá-
ra is, akik az úttörő lelkületet szeretnénk továbbvinni. ◼
JEGYZETEK
 1. Lásd Alonzo L. Taylor Mission Papers [Alonzo L. Taylor missziójának 

iratai], July 10, 1903, és Mexican Mission Manuscript History and 
Historical Reports [A Mexikói Misszió kéziratos története és történeti 
jelentései], July 7, 1903, Egyháztörténeti Könyvtár, Salt Lake City.

 2. Lásd Taylor Mission Papers, July 10, 1903; valamint James Z. Stewart 
Papers [ James Z. Stewart iratai], Feb. 17, 1880, Egyháztörténeti  
Könyvtár.

 3. Lásd Stewart Papers, Feb. 17, 1880.
 4. Lásd Moses Thatcher, Journal [Napló], Nov. 20, 1879; valamint Stewart 

Papers, Apr. 26 and June 20, 1880, Egyháztörténeti Könyvtár. Desideria 
volt az első nő, aki a Mexikó Misszió 1879-es mexikóvárosi megnyi-
tása után megkeresztelkedett. Sor került azonban egy rövid misszióra 
1877-ben az északi Hermosillo városában, melynek következtében egy 
közeli faluban öt ember keresztelkedett meg, köztük Maria La Cruz 
Paros, az első ismert mexikói női megtért. A Mexikó Misszió hivatalos 
feljegyzései, amelyeket Moses Thatcher készített, Desideria Yáñezt 
említik első női megtértként, bár ténylegesen a második volt. Lásd még 
Louis Garff Reminiscences [Louis Garff visszaemlékezései], keltezés 
nélkül. Egyháztörténeti Könyvtár.

 5. Lásd Horace H. Cummings Papers [Horace H. Cummings iratai],  
Oct. 24, 1886, Egyháztörténeti Könyvtár.

 6. Cummings Papers, Nov. 29, 1886.
 7. Taylor Mission Papers, July 10, 1903.

a papsági áldásnak és a Mormon könyvének köszönhetően 
Desideria tanúságot tudott tenni arról a tökéletes bizonyos-
ságáról, miszerint Isten gondoskodik az ő lelki és fizikai 
szükségleteiről. Bár e tudás nem akadályozta meg, hogy 
megpróbáltatások és kihívások érjék az életben, viszont 
megadták számára az abba vetett bizalmat, hogy az Úr 
mindig enyhíteni fog a terhein.

Tartós örökség
1886 után a misszionáriusok először csak 1903-ban 

tértek vissza Mexikó déli részére. Találkoztak Joséval, aki 
azzal foglalta össze számukra Desideria végsőkig való 
kitartását és a hit örökségét, hogy elmondta, a felesége és 
az édesanyja is „a mormonizmusba vetett teljes hittel hal-
tak meg”, és hogy ő maga is „a mormonizmusban remélt 
meghalni” 7.

Miután látta az álmot, Desideria az evangélium ösvé-
nyére lépett, és egyike lett az egyház spanyol ajkú úttörő 
asszonyainak. Nem vesztek kárba a hit magjai, melyeket 
egy 1880-as álom vetett el: kihajtottak, ahogy Desideria 
megkötötte a keresztelés szövetségét, és hittel viselte a 
megpróbáltatásokat. Könnyű lett volna Desideria számára 
lelkileg elhervadni, amikor a családjával az egyház többi 
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Írta: Kami Crookston

A szülőségről alkotott jövőképem tökéletesen viselkedő gyermekekről 
szólt, akik mindig szépen vannak felöltözve és soha nem koszolják 
össze magukat. Hamar rájöttem, hogy a dédelgetett elképzelésem 

csak képzelgés volt. Megtanultam elfogadni az otthoni rendetlenséget és a 
csöpögő nózikat, mert tudom, hogy ezek a lehető legbámulatosabb áldásaim 
velejárói. Amit azonban soha nem tudtam elképzelni, az a gyermekeim neve-
lése során rám váró küszködés, különösen ami a fiamat, Bradet illeti.

Brad éppolyan ártatlanul érkezett az életbe, mint minden gyermek, de 
nem tartott sokáig felismernünk, hogy ő más. Nem mehetett a bölcsibe a fér-
jem nélkül vagy nélkülem, mert túl agresszív volt. Amikor idősebb lett és más 
gyerekekkel játszott, állandó felügyeletet igényelt. Amikor segítségért folya-
modtunk, annyit mondtak nekünk, hogy legyünk vele következetesebbek. 
Megtettünk mindent, ami eszünkbe jutott: bújtuk az internetet, szülőknek 
szóló könyveket olvastunk, kérdezgettük az orvosokat és a családtagjain-
kat. Végül, mire Brad iskolába került, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart 
(ADHD) állapítottak meg nála, és még egy sor egyéb gondot is.

Akkor éreztük először, hogy van remény. Végre volt diagnózisunk, meg-
kezdhettük a kezelést. Reméltük, hogy Brad jól fog reagálni arra a gyógy-
szerre, amely másokon már segített. Sajnos Brad viselkedése a gyógyszer 
hatására rosszabb lett, mint nélküle, így le kellett állnunk. Úgy éreztem, 
hogy a reményem maradéka is elszivárog.

Egy nap, Brad hatéves korában, amikor éppen az aznapi számos hisz-
tijének egyikét produkálta, már ott tartottam, hogy feladom. Bementem a 
szobámba, hogy egy pillanatra egyedül legyek, és könnyek áztatták az arco-
mat. Erőért imádkoztam, hogy képes legyek szembenézni a közelgő szoká-
sos esti fektetéssel. Hogy tudnám ezt tovább csinálni, nap nap után? Úgy 
éreztem, hogy ez már több annál, mint amit el tudok viselni. Érti vajon 
a Mennyei Atya, hogy ez mennyire nehéz? Úgy érveltem magamban, 

nevelni  
a fiunkat

Amikor  
megtanultam 
használni a 
rendelkezésemre 
álló lelki erőfor-
rásokat, elárasz-
tottak az arra 
irányuló ötletek, 
hogy miképpen 
segíthetnék a 
fiamnak, és néz-
hetnék szembe 
jobban a saját 
megpróbáltatá-
sommal.

ISTENNEL 
TÁRSULVA 



hogy ha valóban szeret, akkor leveszi rólam 
ezt a terhet, és normális életet ad a fiamnak. 
Ezek a gondolatok és érzések vettek körül, 
ahogy a megpróbáltatásom egyre rosszabb-
nak tűnt, ahelyett, hogy javult volna.

A megpróbáltatások igazi természete
Úgy gondoltam, hogy értem a megpróbál-

tatások lényegét. Úgy kell keresztülmennünk 
rajtuk, ahogy a cserépedényt égetik ki a 
kemencében. Bemegyünk a tűzbe, kijövünk 
a tűzből, az élet pedig visszazökken a ren-
des kerékvágásba a következő égetésig és 
lehűtésig. Én azonban már több éve ezzel 
a megpróbáltatással néztem szembe, és az 
csak nem akart megszűnni. Éreztem, ahogy 
rám nehezedik a teher, és a tehetetlenség 
érzése térdre kényszerített.

Akkor felismertem, hogy hova kell men-
nem vigaszért és megértésért: a templomba. 
Sugalmazás által rájöttem, hogy nem választ-
hatjuk meg életünk megpróbáltatásait vagy 
azok időtartamát. Ami felett viszont van 
hatalmunk, az az, hogy miként gondolko-
dunk és cselekszünk, amikor a megpróbálta-
tások jönnek.

Rájöttem, hogy azért sajnáltam maga-
mat, mert megengedtem, hogy önsajnálat 
töltse be az elmémet. Először is eldön-
töttem, hogy leállítok minden beférkőző 
negatív gondolatot, úgymint „ez igazság-
talanság”, „ezt nem tudom megcsinálni”, 
„miért nem lehet Brad normális?”, vagy 
a legrosszabb mind közül: „annyira rossz 

anya vagyok”. Keményen dolgoztam 
azon, hogy elhallgattassam a 

negatív hangot a fejemben, és 
azt tapasztaltam, hogy a saját 
hangom is türelmesebbé és sze-
retetteljesebbé vált, amikor a 
gyermekeimmel foglalkoztam.

Pozitív gondolkodásra is buzdítottam 
magamat. Elkezdtem ilyen gondolatokat meg-
fogalmazni: „Jól csinálod!”, és konkrétan is 
megdicsértem magamat, például azzal, hogy 
„Sikerült nem felemelni a hangodat és nem 
kiabálni. Csak így tovább!”

Támaszkodjunk Istenre!
Egy különösen kemény nap végén meg-

kértem a férjemet, hogy adjon egy áldást. Az 
áldás során emlékeztettek rá, hogy Isten leá-
nya vagyok, hogy Ő ismer engem és a szük-
ségleteimet, és hogy a fiam Isten fia. Brad 
elsőként Isten fia volt, mi pedig a férjemmel 
Istennel társultunk Brad érdekében. Rájöttem, 
hogy mindaddig nem használtam ki az összes 
olyan eszközt, amelyet ez a társulás biztosít 
számomra. A férjem és én sok olyan forrást 
kerestünk és találtunk is, amelyek segítsé-
günkre voltak, de elfeledkeztünk a legfonto-
sabbról: az imáról.

Elkezdtem naponta imádkozni azért, hogy 
miként segíthetnék Bradnek. Amikor éppen 
érzelmi hullámvölgyben volt, olyankor egy 
gyors imában kértem sugalmazást, mielőtt 
odamentem volna hozzá. Amint Istenre 
támaszkodtam támogatásért a magam számá-
ra és sugalmazásért a fiammal kapcsolatban, 
bepillantást nyertem abba, hogy milyenné 
válhatnék, és hogy mit tehetnék érte. Azon 
voltam, hogy Alma szavait kövessem: „[É]s ez 
az én büszkeségem, hogy talán eszköz lehe-
tek Isten kezében” (Alma 29:9).

A változás azonnal észrevehető volt. 
Elárasztottak az ötletek, hogy miképpen 
segíthetnék Bradnek. A családi est is az 
egyik eszközömmé vált, és tanítási ötletekért 
imádkoztam. A szentírásokat is tudatosabban 
olvastam, és felismertem a bennük található 
nagyszerű szülői tanácsokat. Elkezdett eltölte-
ni a remény és a vigasz.

A férjem és én 
sok olyan for-
rást kerestünk 
és találtunk 
is, amelyek 
segítségünkre 
voltak, de 
elfeledkeztünk 
a legfontosabb-
ról: az imáról.



Ahogy folytattam annak az elgondolásnak a gyakor-
lati megvalósítását, miszerint a férjem és én Isten társai 
vagyunk gyermekeink nevelésében és az Őáltala adott 
eszközök használatában, elkezdtem egyre jobban Istenre 
támaszkodni. Rájöttem, hogy az én szülői tudásom-
nak megvannak a korlátai, de a szerető Mennyei 
Atya, aki mindent tud, és aki nálam is jobban 
szereti a fiamat, segíteni tud nekem abban, 
hogy jobb és erősebb édesanya legyek. 
És bár néha még megingok, tudom, hogy 
hol keressem a segítséget. Már értem, 
hogy bizonyos megpróbáltatásoknak 
nem feltétlenül van időbeli korlátja, de ha 
az örökkévalóságon tartom a szememet, 
Isten segíteni fog nekem.

Találjunk örömet az apró 
pillanatokban!

Amikor nehéz idők jártak, megta-
nultam kiélvezni az apró pillanatokat 
– ajándékokat – is, amelyek adattak. 
Amikor a fiam úgy érzi, hogy egyszerűen 
muszáj puszit adnia nekem, hálás vagyok. 
Amikor láttam, hogy a fiam egyedül utazik 
a buszon, mert senki nem ül mellé, akkor 
ez a szentírás jött áldásként az elmémbe: 
„[A]z arcotok előtt járok majd. Ott leszek a 
jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetek-
ben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy 
hordozzanak” (T&Sz 84:88). Tudtam, hogy 
Brad nincs egyedül – és soha nem is lesz.

Örökkévaló család vagyunk, és a minket 
szerető emberek, valamint a felettünk őrködő 
szerető Mennyei Atyánk segítségével meg 
tudom becsülni a naponta kapott apró aján-
dékokat, és érezhetem a nekünk szánt örömet 
és boldogságot. Ezekkel az apró áldásokkal és 
az Úr segítségével pedig azzá válhatok, akivé 
válnom kell, bármeddig is tartson. ◼

A szerző az Amerikai Egyesült Államokban,  
Utahban él.
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A  H I T  K É P M Á S A I

Murilo Vicente Leite Ribeiro
Brazília, Goiânia

Amikor Murilo 16 évesen megkeresztel-
kedett, az egész családja ellenezte azt. 
Amikor megkapta a missziós elhívását,  
a szülei kidobták a vasárnapi ruháját,  
és megakadályozták, hogy missziót szol-
gáljon. Murilo idővel segített a családjának 
az egyházba jönni, de továbbra is érdem-
telennek érezte magát, amiért nem  
szolgált missziót.
FÉNYKÉPEZTE: CODY BELL

További részleteket olvashattok Murilo történetéről a 
Liahóna online kiadásában az lds .org/ go/ 71738 címen.

Nehéz volt számomra, hogy fiatal 
férfiként nem misszióban voltam. 
Alsóbbrendűnek éreztem magam 
azokhoz a barátaimhoz képest, 
akik már elmentek misszióba, és 
magányosnak éreztem magam az 
egyházban. Egyesek azt gondolták, 
hogy érdemtelenség miatt nem 
mentem el. Én azonban minden 
tőlem telhetőt megtettem, hogy 
szilárd maradjak a hitben.

Évekkel később történt, hogy 
találkoztam Jairo Mazzagardi elder-
rel a Hetvenektől, amikor eljött, 
hogy átszervezze a cövekünket. 
Rákérdezett a missziómra. 

„Nem szolgáltam missziót” – 
mondtam, majd sírva fakadtam.

„Murilo testvér – felelte –, ne 
nézz hátra; előre nézz! Aki hátrafelé 
néz, hátrafelé megy, aki pedig előre 
néz, előrefelé megy. Tiszta vagy.”

Úgy éreztem, mintha egy több-
mázsás hátizsákot emeltek volna le 
a vállamról.

Azt mondta, hogy jöjjek vissza 
hozzá a feleségemmel együtt, 
majd pedig elhívott, hogy cövek-
elnökként szolgáljak. 
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U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T E K  T Ö R T É N E T E I

Miután a Fülöp-szigetek Cagayan 
de Oro Misszióban szolgáltam, 

eltökéltem, hogy követem a próféta 
és az apostolok tanácsát, és a temp-
lomban fogok házasságot kötni. 
Nem egyháztag rokonaim és bará-
taim többsége, és még néhányan az 
egyháztagok közül is, azt mondták, 
hogy szerezzem meg a diplomát vagy 
legyen egy nagyszerű állásom, mielőtt 
a házasságon járna az eszem. Egyikkel 
sem rendelkeztem, amikor eljegyez-
tem a menyasszonyomat.

Izgultam, de felidéztem egy 
történetet Gordon B. Hinckley 
elnökről (1910–2008), amikor 
megkapta a missziós elhívását 
Angliába. Gazdasági nehézségek és 
személyes aggodalmak közepette 
készült útnak indulni. Indulás előtt 
az édesapja adott neki egy lapot, 
amelyen mindössze néhány szó 
szerepelt: „Ne félj, csak higyj” (Márk 
5:36). Eszembe jutottak a püspököm 
szavai is: „Legyen hited. Isten majd 
gondoskodik a többiről.” E szavak 

ÜRES KÉZZEL,  
DE TELE HITTEL

bátorságot és erőt adtak ahhoz, hogy 
haladjak tovább előre.

Ha üres kézzel is, de feleségül vet-
tem a gyönyörű menyasszonyomat a 
Fülöp-szigeteki Manila templomban. 
Röviddel ezután egy olyan cégnél kezd-
tem dolgozni, amely vasárnapi munka-
végzést is előírt számomra. Szentnek 
akartam megtartani a sabbatnapot, 
így ez a munka nem tartott sokáig. 
Sokan nem értették, miért hagytam ott 
a munkahelyemet, én azonban csak 
törekedtem előre, magamban e szava-
kat ismételve: „Legyen hited. Isten majd 
gondoskodik a többiről.”

Egy dzsipni (jeepney) volánja mögé 
ültem, és értékesítőként is dolgoz-
tam, hogy gondoskodjak az alapvető 
szükségleteinkről, és felkészüljek az 
első kisbabánk érkezésére. Feleségem 
észrevette, hogy kimerít a családom 
eltartására irányuló igyekezet. Közölte 
velem, hogy vissza kell mennem 
tanulni, de én úgy véltem, hogy nehéz 
lesz egyszerre dolgozni, szolgálni az 
egyházban és tanulni is.

Igazam lett: tényleg nehéz volt. De 
minden tőlünk telhetőt megtettünk 
azért, hogy betartsuk a parancsolato-
kat. Anyagiakban gyakran szenved-
tünk hiányt, de az egyház Állandó 
Oktatási Alapja segítségével még a 
második gyermekünk születése előtt 
be tudtam fejezni a tanulmányaimat. 
Felvettek tanítani egy középiskolá-
ba, idővel pedig ifjúsági és felsőfokú 
hitoktatás koordinátor lettem.

A próféta és más egyházi vezetők 
tanácsainak követése segített rájön-
nöm, hogy a házasság nagyszerű 
lehetőségeket kínál a lelki fejlődésre 
és érésre. Áldásokban részesültem a 
házasságomnak és az evangéliumnak 
köszönhetően.

Szükségtelen félnünk, legyen szó 
akár a legnehezebb körülményekről 
is. Egyszerűen csak tegyünk meg min-
den tőlünk telhetőt, és emlékezzünk 
ezekre a szavakra: „Legyen hited. Isten 
majd gondoskodik a többiről.” ◼

Richard O. Espinosa, Fülöp-szigetek, 
Tarlac City

Egy dzsipni (jeepney) 
volánja mögé ültem, és 

értékesítőként is dolgoztam, 
hogy gondoskodjak az 
alapvető szükségleteinkről.
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Tizennyolc hetes terhes voltam a 
negyedik várandósságom idején, 

amikor enyhe vérzésre ébredtem. Ideges 
voltam, mert a vérzés nem akart elállni, 
így inkább bementem a sürgősségire.

A kórházba vezető hosszú autóút 
során azt reméltem és azért imádkoz-
tam, hogy minden rendben legyen. 
Gondoltam, a legrosszabb esetben 
az orvos pár napos ágynyugalmat ír 
majd elő.

Amikor felvettek a kórházba, a 
személyzet több vizsgálatot is elvég-
zett. Megállapították, hogy a babának 
nincs szívhangja. A diagnózis: „magzati 
elhalás”. Az orvosnak itt már nem volt 
több teendője, így hát hazaengedett a 
kórházból.

Szomorúan és félelemmel telve 
tértem haza. Azon az éjszakán nem 
tudtam aludni. Amikor másnap reg-
gel kikeltem az ágyból, késztetést 
éreztem, hogy menjek el a temp-
lomba egy kora reggeli felruházási 
szertartásgyűlésre.

A szertartásgyűlés vége felé a 
szemem a gyűrűsujjamon lévő eljegy-
zési gyűrűre és karikagyűrűre tévedt. 
Mindkettő azé a dédnagymamámé 
volt, aki után a nevemet kaptam. 
Ötéves voltam, amikor elhunyt, és 
nemrégiben az élettörténetét olvas-
gattam. Eszembe jutott, hogy a húszas 
éveiben számos vetélésen esett át.

Egész reggel a szomorúság és a 
félelem könnyeivel küszködtem, de 

abban a pillanatban elöntött a békes-
ség hulláma. Vigaszt éreztem. A dédi 
hasonló megpróbáltatásokon ment 
keresztül az élete során, és a Szabadító 
segített neki. Éreztem a bizonyosságot, 
hogy nekem is segíteni fog.

„[É]s magára veszi a gyengeségeiket, 
hogy bensője irgalommal telhessen 
meg, a test szerint, hogy a test szerint 
tudhassa, hogyan segítse meg népét 
a gyengeségeik szerint” (Alma 7:12).

Mélységesen hálás vagyok a temp-
lom látogatásából fakadó békességért, 
a hithű ősök örökségéért, és legfőkép-
pen a Szabadító Jézus Krisztus engesz-
telő áldozatáért. ◼

Emily Miller, Amerikai Egyesült  
Államok, Texas

VIGASZ A VETÉLÉS UTÁN

Az eljegyzési gyűrűm és a 
karikagyűrűm a dédnagymamámé 

volt. Eszembe jutott, hogy ő is számos 
vetélésen esett át.
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Csendes és békés volt az utam az 
angol vidéken át, ahogy azon a 

vasárnap reggelen az egyház felé tar-
tottam. Útközben megláttam egy idős 
hölgyet az út mentén. Gyorsan kellett 
döntenem, hogy megálljak-e és meg-
kérdezzem, hogy elvigyem-e.

Úgy éreztem, hogy meg kell állnom. 
Elmondta, hogy Mary a neve, és hogy ő 
is éppen akkor ért arra a helyre. Tud-
tam, hogy ha pár másodperccel később 
ér oda, vagy ha én érek oda pár másod-
perccel hamarabb, akkor elkerültük vol-
na egymást. Tökéletes volt az időzítés!

Elmondta, hova szeretne eljutni, ez 
pedig közel esett a kápolnához. Meg-
említettem, hogy éppen istentiszteletre 
tartok, és megkérdeztem, hogy hallott-e 
már az egyházról. Azt mondta, hogy 
hisz a Szabadítóban, de nem sokat tud 

AZ AUTÓM ÉS AZ EVANGÉLIUM MEGOSZTÁSA
az utolsó napi szentekről. Útközben 
megosztottam vele az evangéliumot.

Amikor Maryt kitettem, mondtam 
neki, hogy az istentiszteletet követő-
en vissza is tudom vinni. Elfogadta, 
így hát megbeszéltünk egy találkozót 
a kápolnánál. Amikor bementem az 
épületbe, megkerestem a misszionári-
usokat, és kértem tőlük egy példányt a 
Mormon könyvéből, hogy odaadhas-
sam újdonsült ismerősömnek. Amikor 
Mary később odajött a kápolnához, az 
egyháztagok barátságosak voltak vele 
és megosztották a bizonyságukat.

A visszaúton elmondtam neki, hogy 
a Mormon könyvét olvasva többet 
tudhat meg Jézus Krisztusról. Azt is 
megmondtam neki, hol találja a beszá-
molót arról, amikor a Szabadító meg-
jelent a nefitáknak. Habár az utolsó 

napi szentekkel kapcsolatos tapaszta-
latai csekélyek voltak, tudtam, hogy 
érzett valamit. Kiraktam Maryt ott, 
ahol találkoztunk. Nem számítottam 
rá, hogy látom még valaha.

Amikor másnap a munkából haza-
felé autóztam, egy elterelés miatt olyan 
úton kellett végigmennem, amelyen 
rendes esetben nem szoktam. Meg-
lepetésemre ismét megláttam Maryt! 
Amikor észrevett, rám mosolygott. 
Természetesen ismét szívesen elvittem.

Azóta nem láttam Maryt, de ahogy 
visszaemlékszem erre az élményre, 
hálás vagyok az Úrnak, amiért lehe-
tőséget adott nekem az evangélium 
megosztására. Tudom, hogy az Úr 
megáld bennünket az Ő tökéletes 
időzítésével. ◼
Michael Curran, Anglia, Gloucester ILL
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Tudtam, hogy ha pár másodperccel később ér 
oda, vagy ha én érek oda pár másodperccel 

hamarabb, akkor elkerültük volna egymást.
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Az egyik vasárnap reggel megkér-
dezték tőlem, hogy szeretném-e, 

ha házitanítók látogatnának. Nem 
sokkal azelőtt váltam el, és nehezen 
néztem szembe az új életemmel – két 
kisgyerekkel, egyedülálló anyaként. 
Azt mondtam, hogy szívesen ven-
ném a látogatást. Akkoriban keserű 
voltam a helyzetem miatt, és úgy 
éreztem, hogy egyedül vagyok a 
küzdelmeimben.

Az utána következő héten két 
kedves testvér jött el az otthonom-
ba. A látogatás alatt feltették a szo-
kásos kérdéseket, és megosztottak 
egy rövid evangéliumi üzenetet a 
családunkkal.

Majd ezek a kedves testvérek fel-
tették a kérdést: „Nereida nőtestvér, 
miben segíthetünk neked?”

ANGYALOK HOZTAK FÉNYT AZ OTTHONOMBA
Nem kellett sokat gondolkodnom 

rajta, máris elmondtam nekik, hogy 
kiégtek a villanykörték az emelet-
re vezető lépcső felett. Voltak új 
égőim, de nem értem fel a lámpát, 
hogy kicseréljem a régieket, létrát 
pedig nem szerettem volna hasz-
nálni a lépcsőn. Az is elmondtam, 
hogy a hátsó kertben sem működik 
a világítás.

Azonnal felálltak. Egyikük kiment 
a kocsijához, és egy szerszámos 
ládával tért vissza. Majdnem 190 cm 
magas volt, így gond nélkül kicse-
rélte a villanykörtét a lépcsőn állva. 
Ezalatt a társa kiment a hátsó kertbe 
és észrevette, hogy a vezeték  
fordítva lett bekötve. Nem  
tartott semeddig  
megjavítani.

Annyira hálás vagyok a házita-
nítóimnak a kedvesség, szeretet és 
odaadás évek során tett apró csele-
kedeteiért, valamint a nekem tanított 
csodálatos leckéért. A házitanítóim 
igazi angyalok voltak, akik nemcsak 
fényt hoztak az otthonunkba, hanem 
az evangélium békéjét, reménységét 
és biztonságát is, amely mindenféle 
sötétségbe világosságot hoz. ◼

Nereida Santafe, Venezuela,  
Gran Caracas
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Írta: Ana-Lisa Clark Mullen,  
Takajama Suho elmondása alapján

A golf népszerű sportnak 
számít Japánban, így 
14 éves koromban én is 

elkezdtem játszani, hogy így több 
időt tölthessek édesapámmal. Már 
az elején is tetszett, idővel pedig 
elkezdtem önállóan gyakorolni, 
és a középiskolai golfcsapatban 
játszottam. Összebarátkoztam a 
csapattársaimmal és az edzőkkel, 
akik arra buzdítottak, hogy köves-
sem az álmomat, és legyek profi 
golfjátékos.

Nagyon igyekeztem – nemcsak a 
golfban, hanem a tanulmányaimban 
is, és az osztály legjobbjai között 
érettségiztem.

Az egyetemen eleinte nagyon jó 
volt a kapcsolatom a golfedzőmmel 
és a csapattársaimmal. Jobbak voltak 
nálam, így hát mindent megtettem, 
hogy tartsam velük a lépést. Néhány 
csapattag megjegyezte, hogy milyen 
egyedi az utónevem, a Suho. Elmond-
tam, hogy a koreai anyai nagymamám-
tól kaptam, és koreaiul annyit jelent, 
hogy „szép hegy”. Onnantól kezdve 
éreztem, hogy megváltozott az irántam 
való hozzáállásuk, amelyre kihatott a 

japánok és koreaiak egy része között 
nemzedékek óta fennálló feszültség.

Elkezdtek „koreai kölyöknek” 
csúfolni, és azt mondták, hogy ártani 
fogok az egyetem jó hírének. Ahelyett, 
hogy velük edzhettem volna, a vécét 
kellett takarítanom.

Egyre nehezebb lett számomra 
a csapattal töltött idő. Távol az ott-
honomtól nagyon egyedül éreztem 
magam. Megpróbáltam kitartani az 
álmom mellett, és ismét jó viszonyba 
kerülni az edzőmmel és a csapattal, 
de két év elteltével már nem bírtam 
elviselni a durva bánásmódot, így hát 
hazatértem.

Ez egy sötét időszak volt 
számomra. A feszültség pszi-
chológiai és testi tüneteket ered-
ményezett. Az önbecsülésemet 
két éven át oly sok csapás érte. 
A profi golfjátékosi álmom véget 
ért. Nem tudtam, mihez kezdjek 
az életemmel. És dühös is vol-
tam. Dühös voltam mindenkire: 
az edzőre, a csapattársaimra, 
de még a szüleimre is. Annyira 
dühös voltam, hogy számomra 
is ijesztő gondolatok jutottak 
eszembe. Nem voltak barátaim, 
és úgy éreztem, nem tudok bízni 

másokban vagy kapcsolatot teremte-
ni velük. Hat hónapon át csak akkor 
mozdultam ki otthonról, amikor az 
edzőterembe mentem.

Életemnek e sötét időszakában 
barátkoztam össze Justin Christyvel, 
akit az edzőteremben ismertem meg. 
Amikor először láttam, azt hittem, 
hogy külföldi cserediák. Először 
haboztam szóba elegyedni vele, amíg 
meg nem láttam, ahogy beszélget 
valakivel a teremben, és meglepve 
hallottam, hogy japánul teszi. 
Továbbra is képtelennek éreztem 
magam arra, hogy bízzak másokban, 
de ő felvetette, hogy eddzünk együtt. 

Egy váratlan 
barátság 

segített kihozni 
az életemet a 
sötétségből a 
világosságra.

AZ EGYETLEN DOLOG, AMI 

MEGMENTETT
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hogy az egyházában vannak ingyenes 
angolórák. Elmentem egy angolórára, 
és találkoztam a misszionáriusokkal. 
Habár korábban soha nem gondol-
kodtam Istenről, úgy éreztem, jó lenne 
meghallgatnom őket. Megtanították 
nekem az evangélium alapjait, és 
majdnem mindennap felhívtak. Jó 
barátaimmá lettek, aminek nagyon 
örültem, mert még nem volt túl sok 
barátom.

Elkezdtem megismerni az egyház 
több tagját is, akik részt vettek velem 
a misszionáriusi beszélgetéseken, 
és velük is jó barátságba kerültem. 
Tanítottak engem az evangéliumról, 
és követendő példát mutattak. Justin 
beszélt a Mormon könyvéről, és 
történeteket is mesélt belőle, így én 
is szerettem volna elolvasni. Az egyik 
barátom, Singo, aki nagyon odafigyel 
a részletekre, úgy beszélgetett velem 
a tanokról, hogy könnyen megértsem. 
A beszélgetéseink végén mindig meg-
osztotta a bizonyságát.

Találtam valamit, amiben 
hittem, és egy helyet, ahová 
érzésem szerint tartoztam. 
Miután megkereszteltek és 
konfirmáltak, elkezdtem a 
missziós szolgálatról gondol-
kodni, de aggasztott, hogy két 
évet áldozzak rá az életemből. 
Sokakkal beszéltem a missziós 
szolgálatról, főleg a visszatért 
misszionárius barátaimmal. 
Sokat gondolkodtam rajta, és 
rájöttem, hogy az evangélium 
volt az egyetlen, ami képes volt 
megmenteni engem.

Tudom, hogy Isten adott nekem 
mindent: az álmaimat, a reményemet, 
a barátaimat, és különösen a szerete-
tet. Az evangélium segített kijönnöm 
a sötétségből a világosságra. ◼
A szerző Japánban, Tokióban él.

Volt benne valami másság, amit 
először nem tudtam hova tenni. 
A társaságában nyugodt voltam. 
Elkezdtem egyre jobban várni 
a közös edzéseinket. Találtam 
valakit, akiről úgy éreztem, hogy 
barátként bízhatok benne.

Miután több hónapon át edzet-
tünk együtt, Justin meghívott 
egy vacsoratársaságba, ahova 
rendszeresen eljárt. Haboztam, 
de többszöri meghívást követően 
úgy döntöttem, hogy elmegyek 
arra a rendezvényre, amely – 
mint később kiderült – egy fiatal 
egyedülálló felnőtteknek rendezett 
vacsora volt Richard és Corina Clark 
otthonában. Szívélyesen üdvözöltek az 
otthonukban – Clark testvér japánul, 
a felesége angolul. Ez utóbbit nem 
értettem, de azért igyekeztem vála-
szolni. Habár többen is voltak ott, akik 
nem beszéltek japánul, egészében egy 
vidám, szívélyes és barátságos társaság 
volt. Sokat nevettünk.

Elkezdtem eljárni a fiatal egyedül-
álló felnőttek más tevékenységeire is, 
és olyan jól éreztem magam, ahogy 
másokkal addig még soha. Eltűnőd-
tem, hogy mi van ezekben az embe-
rekben, amitől annyira kedvesek és 
barátságosak.

Nagyjából ekkor történt, hogy 
Justin megkérdezte, mit szeretnék 
kezdeni az életemmel. Meglepődve 
vettem észre, hogy a céljaim elkezd-
tek megváltozni. Elmondtam neki, 
hogy meg szeretnék tanulni angolul, 
és hozzá hasonlóan én is barátkozni 
szeretnék mindenkivel. Azt mondta, 

LÉGY PÉLDA!
„Mindannyian úgy 
érkeztünk a földre, 
hogy megadatott 
nekünk Krisztus 
világossága. Amint 
követjük a Szabadító 

példáját, valamint úgy élünk, ahogyan 
Ő élt és tanított, akkor ez a világosság 
fog égni bennünk, és megvilágítja az 
utat mások számára is. […]

Bizonyos vagyok afelől, hogy van-
nak a környezetünkben olyanok, akik 
magányosak, betegek vagy elcsügged-
tek. A miénk a lehetőség, hogy segít-
sünk nekik és felemeljük a lelküket.”

Thomas S. Monson elnök: Legyetek példa  
és világosság! Liahóna, 2015. nov. 86.

Úgy döntöttem, 
szeretnék segíteni 

megmenteni 
másokat, akik 

hozzám hasonló 
helyzetben 

vannak.
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Hogyan osztottam meg  
Suhóval az evangéliumot
Írta: Justin Christy

Amikor megismertem Suhót 
az edzőteremben, azt mond-
ta, hogy angolul szeretne 

tanulni és be szeretne iratkozni egy 
golfcsereprogramba. Beszéltem 
neki az egyházban tartott angol-
órákról, de eltartott pár hétig, amíg 
el tudtunk menni. Addig is, miköz-
ben edzettünk, sokat beszélgettünk 
evangéliumi témákról, a Mormon 
könyvéről és úgy általában az 
életről.

Felkeltette a figyelmét azoknak 
az egyháztagoknak a barátsága 
és példája, akikkel találkozott, és 
ez segített neki többet tanulni az 
evangéliumról. A Lélek vezeti az 
embert a megtéréshez; mi csak 
annyit teszünk, hogy elvisszük az 
üzenetet, és támogatjuk az embe-
reket, amikor meghozzák az önálló 
döntésüket.

Korábban nyomasztó volt, ha 
arra gondoltam, hogy meg kell 
osztanom az evangéliumot. Viszont 
rájöttem, hogy elég a megfelelő 
időben kinyitni a szánkat, és lesz-
nek missziós lehetőségeink. Elég 
annyit tennünk, hogy meghívunk 
valakit egy egyházi tevékenység-
re vagy gyűlésre. Ha nyitott az 
elménk, mindig adódik alkalom 
az evangélium megosztására. ◼
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Írta: Annie McCormick 
Bonner

A színjátszás volt 
a szenvedé-
lyem! Fiatal 

felnőttként belevetettem 
magam a színpadi sze-

replésbe és éneklésbe. 
Tehetséggel áldattam meg, 

és azt reméltem, hogy profi 
előadói pályafutást építhetek 

fel. Megkaptam a lehető legnehe-
zebb szerepeket is, és mindig profi 

módon viselkedtem, hogy elnyerjem 
a színésztársaim tiszteletét.

Örömmámorban úsztam, amikor 
a környék legbefolyásosabb színiigaz-
gatója közölte, hogy meghallgatásokat 
fog tartani egy operetthez, és szeretné, 
ha én is jelentkeznék. Az előadást a 
legnevesebb helyi intézményben ter-
vezték színre vinni, és úgy tűnt, hogy 
ez az igazgató ismerősöm már ki is 
nézett magának a főszerepre.

A szövegkönyvet nem kaphattuk 
meg átnézésre a meghallgatás előtt, 
de az operett egy XVIII. századi filo-
zófus regényén alapult, amelyet már 
olvastam. Alaposan megismertem a 

darab zenéjét is, amely különlegesen 
gyönyörű és kihívást jelentő volt.

A meghallgatás jól ment, és hama-
rosan értesítettek, hogy enyém a 
főszerep – a darab legfontosabb sze-
repe! Hittem benne, hogy ez a szerep 
óriási lehetőséget jelent.

Az izgalomtól szinte a föld fölött 
lebegtem – amíg meg nem érkezett 
a szövegkönyv. Ahogy olvastam, úgy 
illant el hamar a lelkesedésem. Míg a 
regény és a zene kiváló volt, a szö-
veg illetlen volt, továbbá sikamlós és 
kifogásolható színpadi utasításokat 
tartalmazott. Tudtam, hogy nem vehe-
tek részt ebben a műsorban. Ez óriási 
csalódás volt.

Hirtelen válaszút előtt álltam. A 
színházi etikett azt követeli, hogy egy 
szerep elfogadása után a színész már 
ne lépjen vissza, mivel a színpadra 
állítás menetrendje nem hagy időt a 
szereplők cseréjére. Ha most hátrálnék 
ki, az nagyon szakmaiatlannak szá-
mítana. Féltem attól, hogy elveszítem 
a színtársulat bizalmát, megsértem az 
igazgatót, és akár még azt a lehetősé-
get is elveszítem, hogy máshol folytat-
hassam a színjátszást.

Természetesen kísértést éreztem, 
hogy megmagyarázzam magamnak! 
Egy erőteljes hang így szólt a fejem-
ben: „Nem adhatod fel most. A szö-
veg nem olyan szörnyű. Ami jó van 
a darabban, az bőven ellensúlyozza 
majd a pajzán részeket.” A Szent 
Lélek azonban mindvégig ott volt a 
szívem színfala mögött – szilárdan, 
türelmesen, megingathatatlanul súgta 
nekem, hogy ki kell lépnem ebből az 
operettből. FÉ
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Sikerült 
megkapnom 

életem legnagyobb 
szerepét. Izgatott 

voltam – amíg meg 
nem érkezett a 
szövegkönyv.

A legfontosabb  
szerep betöltése
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Tudtam, hogy mit kell tennem. 
Remegve emeltem fel a kagylót és 
tárcsáztam az igazgatót.

„Jó napot, uram!” – mondtam,  
amikor beleszólt. – Itt Annie.”

„Annie! Annyira izgatott 
vagyok a darab miatt! Megkapta a 
szövegkönyvet?”

„Igen, megkaptam, és én… én…”
Ezzel elbőgtem magam. Nehéz 

ennél szakmaiatlanabbnak lenni!
Aztán a hüppögések közepette 

valahogy sikerült elmagyaráznom az 
igazgatónak, hogy miért nem szere-
pelhetek a darabban. Azután pedig 
vártam a világvégét.

Az a drága ember elnevette magát. 
Tiszteletben tartotta a döntésemet. 
Először megpróbált rábeszélni, hogy 
vigyem végig a szerepet, de aztán 
engedett. Azt mondta, hogy akkor 
is imádni fog engem, ha nem aka-
rok szerepelni az operettjében. Csak 
annyit kért, hogy gyorsan vigyem 
vissza neki a szövegkönyvet, hogy 
odaadhassa másnak. Ahogy letettem 
a kagylót, szégyelltem magam a zoko-
gásom miatt, ugyanakkor hálás is vol-
tam az igazgató szeretetteljes, megértő 
válaszáért.

Letöröltem a könnyeimet, fog-
tam a szövegkönyvet és kocsiba 
vágtam magam. Amint ráadtam a 
gyújtást, bekapcsolt a rádió is. A 
helyi komolyzenei adóra volt állítva, 
és legnagyobb csodálkozásomra a 
felcsendülő dallam pont ennek az 
operettnek a nyitánya volt. Addig 

még soha, de soha nem hallottam  
ezt a zenét a rádióban!

Úgy éreztem, mintha a Mennyei 
Atya játszaná számomra. Azt akarta, 
hogy megértsem, hogy szeret engem, 
és egyetért a döntésemmel. Az éter 
hullámain érkező zene Isten gon-
doskodó kegyelmének része volt. 
Ennek révén éreztem szeretetének 
békességét.

Később egyetemen tanultam 
színjátszást, és nem is egyszer 
kerültem hasonló helyzetbe. Voltak 
alkalmak, amikor ki kellett 
lépnem néhány közös pro-
jektből a nem helyénvaló tar-
talom miatt. Az ilyen helyzetek 
soha nem voltak könnyűek, de 
sikerült méltóságteljesebben és 
könnyek nélkül intéznem ezeket. 
Talán a korábbi élményem ezekre 
az alkalmakra készített fel. Talán 
segített jobban megértenem, hogy 
ki is vagyok és mi akarok lenni 
leginkább.

William Shakespeare így írt:

Színház ez az egész világ,
S merő szereplő mind a férfi, nő:
Mindenki föl- és lelép;
Jut több szerep is egy személyre…” 1

Folyamatosan tanulom, hogy egyet-
len betöltendő szerep van, amely min-
den másiknál fontosabb: Jézus Krisztus 
igaz tanítványának lenni. Izgalmas 
lehet és megelégedést nyújthat kivívni 
kortársaink tapsát, de az Istentől jövő 
elismerés az, ami számít. Akkor 

fogjuk a legjobb 
formánkat hoz-
ni, amikor meg-
tanuljuk követni 
a Mestert. ◼
A szerző az Amerikai 
Egyesült Államokban, 
Washington állam-
ban él.
JEGYZET
 1. William Shakespeare: 

Ahogy tetszik. II. felvo-
nás, 7. szín. Rákosi Jenő 
fordítása alapján.
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Ezek a fiatalok arról vallanak, miként áldja meg őket  
az Úr, amikor vesznek az úrvacsorából, és egész héten  

át emlékeznek a szövetségeikre.
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Vasárnap este van. Vagyis holnap hétfő – újra elkezdődnek a házik, 
a munka, a fociedzések, a zongoraórák és minden más. Az biz-
tos, hogy bőven lesz tennivaló a héten! De meg tudjátok csinálni. 

Képesek lesztek legyűrni a heti teendőitek hosszú sorát.
Tudni akarjátok, hogyan?
Úgy, hogy veletek van a lelki erő. Minden vasárnap vehettek az úrvacso-

rából és megújíthatjátok a megkötött szövetségeiteket. Amikor ezt teszitek, 
tiétek az ígéret, hogy ha magatokra veszitek Jézus Krisztus nevét, emlé-
keztek Őrá, és betartjátok a parancsolatait, akkor mindig veletek lesz az Ő 
Lelke (lásd T&Sz 20:77, 79). Ez azt jelenti, hogy lelkileg megerősítve érezhe-
titek magatokat, függetlenül attól, hogy mi vár rátok a héten.

Megkértünk néhány fiatalt, osszák meg az úrvacsorai élményeiket, és 
hogy miképpen erősítette őket, amikor egész héten emlékeztek a szövetsé-
geikre. Olvassatok el néhányat e történetek közül! Talán már nektek is volt 
részetek hasonlóban.
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Az, hogy mindig emlékezem a Szabadítóra, segít 
bátornak maradnom a nehéz megpróbáltatások idején 
is. A középiskola utolsó évének felénél a családom 
visszaköltözött Amerikába, én viszont Ausztráliában 
maradtam egyedül, hogy befejezzem a tanévet. A 
tavaszi szünetben meglátogattam őket, és visszafelé a 
repülőn hihetetlenül magányosnak éreztem magamat. 
Hirtelen azonban rájöttem, hogy nem vagyok egyedül: 
soha nem voltam és soha nem is leszek, mert a Szabadí-
tó Lelke mindig velem lesz, amint igyekszem követni Őt. 
Ez volt a legnagyobb vigasz, amelyet akkor kaphattam.
Shannon S., 19 éves, Ausztrália, Sydney

Amikor hallgatom az úrvacsorai imákat, emlékezte-
tem magamat arra, hogy ha én megtartom a keresztelési 
szövetségem rám eső részét, akkor megtarthatom a 
Lélek társaságát. A hetem sokkal könnyebben megy, 
amikor a közelemben marad a Lélek. Például az isko-
lámban sok olyan tanuló van, akik káromkodnak vagy 
olyanokat mondanak, ami nem helyes. A szövetségeim 
észben tartása segít figyelmen kívül hagynom a hallot-
takat, vagy akár még olyan hatást is gyakorolni néhány 
társamra, hogy abbahagyják az ilyen beszédet.
Jacob B., 14 éves, USA, Colorado

Számomra azt jelenti Jézus Krisztus nevét magamra 
venni, hogy nem felejtem el, hogy az Ő Lelke mindig 
velünk lehet, és hogy mindig a helyes tetteket kell 
választanunk. Egyszer egy szülinapi buliban a barátaim 
italoztak és engem is megkínáltak. Nemet mondtam. 
Akkor odajött az egyik barátom az egyházból és elmond-
ta nekik, hogy mi a vallásunkból kifolyólag nem iszunk 
alkoholt. A Szabadítóra való emlékezés mindig közel 
hozza hozzám a Lelket, és távol tartja a rossz dolgokat.
Miguel C., 16 éves, Brazília, Paraná

Volt az iskolában egy fogya-
tékkal élő lány. A legtöbbeknek 
ez csak egy további indok volt 
arra, hogy csúfolják. Csak mi 
ketten a barátommal pró-
báltunk segíteni neki. Voltak 
napok, amikor úgy tűnt, hogy 
az egész osztály összefogott 
ellene. Nagyon nehéz volt tud-
ni, hogyan reagáljak. Egyszerű-
en odébb akartam állni, de úgy 
döntöttem, nem felejthetem 
el, hogy ő is Isten gyermeke, és 
elgondolkodtam azon, hogyan 
viselkedne vele Jézus. Éreztem 
a Szentlélek megnyugtató hatá-
sát. Felidéztem, hogy igenis 
számít, mit teszek. A Szabadító 
példájának követése sokat 
segített nekem, és tudtam, 
hogy minden rendben lesz.

A keresztelési szövetsége-
imben azt az ígéretet kaptam, 
hogy mindig velem lesz a 
Szentlélek, ha úgy teszek, 
ahogy a Szabadító tenne. 
Hálás vagyok, amiért éreztem 
a Szentlélektől érkező vigaszta-
lást és erőt.
Alexis L., 13 éves, USA, Kansas
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Az úrvacsora egy lelki „löket” arra a hétre. Emlé-
keztet a szövetségekre, amelyeket Mennyei Atyámmal 
kötöttem, és ez az egész hét során vezérel. Ennek nyo-
mán Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára gondolok, 
ez pedig lelkileg felkészít engem a következő hétre.

Egyszer nagyon feszült és bosszús voltam, de amikor 
vettem az úrvacsorából és átolvastam az úrvacsorai 
himnuszt, eltöltött a Lélek. Elfeledkeztem a feszültsége-
imről, és a Szabadítóra összpontosítottam.
Brett B., 17 éves, USA, Colorado

Az úrvacsoravétel olyan békés érzést és gondolato-
kat eredményez bennem, amelyek meggyőznek arról, 
hogy bármivel megbirkózom, amit az élet az utamba 
sodor. A tavalyi június nehéz időszak volt az életemben. 
Az egyik legjobb barátom elköltözött, én depresszióval 
küszködtem és teljesen életszerűtlen gondolataim vol-
tam a testképemmel kapcsolatban. Az egyik vasárnap, 
amikor vettem az úrvacsorából, elárasztott a békesség. 
Igazán boldognak éreztem magamat.
Olivia T., 14 éves, USA, Virginia

Régebben az úrvacsora alatt általában olyasmin 
gondolkodtam, hogy milyen teendők várnak rám a héten, 
mi lesz a suliban, vagy a barátaimra gondoltam. De 
aztán a vasárnapi iskolai órákon és a prófétáink üzene-
tein keresztül elkezdtem megérteni, hogy mit is jelent 
az úrvacsora. Ma már Jézus Krisztus engesztelésére 
gondolok – arra, hogy az életét adta értünk, megfizetett 
a bűneinkért, és mindent elszenvedett. Ez mindennap 
arra ösztönöz, hogy azt mondhassam, igyekszem Őhozzá 
hasonlóvá válni és ugyanazt a szeretetet tanúsítani, ame-
lyet Ő is mutatott mások felé. Megoszthatom másokkal 
az evangéliumot. Tehetek azért, hogy érdemesebbé vál-
jak belépni a templomba, illetve venni az úrvacsorából.
Alessandra B., 17 éves, Chile, Santiago

Bár a tudat, hogy szö-
vetséget kötöttem Krisztus 
nevének magamra vételére, 
azzal az érzéssel tölt el, hogy 
kötelességem követni Őt, ez 
nem mindig könnyű. Egyszer 
egy csoporttevékenység 
során láttam egy srácot, akivel 
senki nem beszélgetett. Úgy 
éreztem, hogy oda kellene 
mennem hozzá beszélgetni. 
Először nem akartam. Nem 
igazán vagyok jó abban, hogy 
barátkozni próbáljak mások-
kal. De amikor arra gondol-
tam, hogy mit tenne Krisztus, 
akkor megtaláltam az erőt 
ahhoz, hogy új barátságot 
kössek. Ahogy beszélgettem 
vele, éreztem a Lélek arra 
irányuló késztetéseit, hogy 
kérdéseket tegyek fel és 
érezzük jól magunkat.

Evan A., 16 éves,  
USA, Utah
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Bármely tudás megszerzésének 
első lépése, hogy valóban 
vágyjunk a tudásra. Lelki 

tudás esetében a következő lépés, 
hogy őszinte imában megkér-
dezzük Istent. Ahogyan az újkori 
kinyilatkoztatásban olvashatjuk: „Ha 
kértek, akkor kinyilatkoztatást kinyilat-
koztatásra, ismeretet ismeretre kaptok, 
hogy ismerhessétek a rejtelmeket és 
a békés dolgokat – azokat, amelyek 
örömet hoznak, azokat, amelyek örök 
életet hoznak” (T&Sz 42:61).

Alma így írta le, hogy ő mit tett: 
„Íme, sok napot böjtöltem és imádkoz-
tam, hogy magam tudhassam ezeket 
a dolgokat. És most én magam tudom, 
hogy ezek igazak; mert az Úristen 
nyilvánította ki őket nekem az ő Szent 
Lelke által” (Alma 5:46).

Miközben vágyakozunk és kutatunk, 
ne feledjük, hogy a bizonyság megszer-
zése nem egy passzív dolog, hanem 
egy folyamat, melyben elvárják tőlünk, 
hogy tegyünk is valamit. Jézus azt taní-
totta: „Ha valaki cselekedni akarja az ő 
akaratát, megismerheti e tudományról, 
vajjon Istentől van-é, vagy én magam-
tól szólok?” ( János 7:17).

A bizonyságszerzés egy másik 
módja megdöbbentőnek tűnhet, 
amikor összehasonlítjuk másfajta 
ismeretek megszerzési módjaival. 
A bizonyságunkat azáltal 
szerezzük és erősítjük meg, 
ha megosztjuk másokkal. 
Valaki azt mondta egyszer, hogy 
vannak olyan bizonyságok, melye-
ket könnyebben megszerzünk a 
lábunkon állva és megosztva azt, 
mint a térdünkön, imádkozva érte.

A személyes bizonyság alapvető 
része a hitünknek. Következéskép-
pen azok a dolgok, melyeket meg 
kell tennünk, hogy megszerezzünk, 
megerősítsünk és megtartsunk egy 
bizonyságot, elengedhetetlenek a 
lelki életünkhöz. A korábban emlí-
tettek mellett minden héten 
vennünk kell az úrvacso-
rából (lásd T&Sz 59:9), hogy 
érdemesek legyünk arra a becses 
ígéretre, miszerint a Lelke mindig 
velünk lesz (lásd T&Sz 20:77). 
Természetesen ez a Lélek a bizony-
ságunk forrása. ◼

Részletek egy 2008. áprilisi általános  
konferenciai beszédből.

HOGYAN  
SZEREZZÜNK BIZONYSÁGOT?

V Á L A S Z O K  A Z  E G Y H Á Z  V E Z E T Ő I T Ő L

Írta: Dallin H. 
Oaks elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

HOGYAN  
ALKALMAZTAD EZT?

Bizonyságom van az egyházról, 
amit sugalmazás és elkötele-

ződés, illetve a szentírások napi 
olvasása által kaptam. És amikor 
saját bizonyságotok van, bámulatos, 
mennyire másképp látjátok és hall-
játok a dolgokat.
Shannon Muriel M., USA, Colorado
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TÉRJÜNK A  
LÉNYEGRE!

Ha pornográf anyagokat szoktál nézegetni, akkor „kérj 
segítséget. A szüleid és a püspököd segíthetnek megtenned 

a szükséges lépéseket a bűnbánat és afelé, hogy megszabadulj 
e pusztító szokástól” (A fiatalság erősségéért [2011]. 12.).

Ha már magadtól felhagytál a pornográf anyagok nézege-
tésével, akkor a kérdés igazából nem az, hogy attól még 
„muszáj-e” beszélned róla a püspököddel. Az igazi kérdés 
ez: „Miért is ne beszélnék a püspökömmel?” Igazából ennek 
nincs semmiféle hátulütője. Bátorító és megértő lesz veled, 
és örülni fog majd azon erőfeszítéseknek, amelyeket a koráb-
bi bűneid elhagyásáért tettél. A püspök segíthet feloldanod 
bármiféle kétséget, amely esetleg még megmaradt benned 
az érdemességedet és a bűnbánatod alaposságát illetően. 
Segíthet neked abban is, hogy megerősítsd a Jézus Krisztusba 
és az Ő engesztelő áldozatába vetett hitedet és bizalmadat. 
Hasonló okok miatt azt is érdemes megfontolnod, hogy a 
szüleiddel is elbeszélgetsz. ◼

Azt a parancsolatot kaptuk, hogy bocsás-
sunk meg másoknak és hagyjuk a végső 

ítéletet Istenre (lásd T&Sz 64:9–11), de ez 
nem jelenti azt, hogy elnézzük a bűnt. Amikor 
olyanok társaságában vagyunk, akik bűnös 
viselkedést tanúsítanak, akkor szolgáljunk 
világosságként számukra, és álljunk ki azért, 
ami helyes. A legkevesebb, hogy jó példát 
mutatunk azzal, hogy nem csatlakozunk 
magunk is a bűnhöz, és nem keveredünk 
kétes helyzetekbe vagy társaságba. De vajon 
rá is mutassunk mások rossz viselkedésére, 
hogy ők is tisztában legyenek Isten törvényei-
vel és azzal, hogy mi hogy is állunk azokhoz? 
És ha igen, akkor mikor és hogyan tegyük ezt?

A válasz valószínűleg függ az adott helyzet-
től, az érintettekhez fűződő kapcsolatunktól, 
valamint az Isten törvényeiről való ismeretük-
től. Ha például kettesben beszéljük ezt meg 
a családtagjainkkal és a közeli barátainkkal, 
az jobb, mint egy egész szobányi felületesen 
ismert embert felszólítani, hogy bánják meg 
a bűneiket. Törekedjünk a Szentlélek sugal-
mazására! Ő képes úgy vezérelni a szavainkat 
és tetteinket, hogy megfelelően egyensúlyban 
legyen bennünk a szeretet, a türelem és az Úr 
normái iránti állhatatos elkötelezettség. ◼

Hogyan tudom megtenni, 
hogy ne ítélkezzek mások 
felett, de egyúttal mégse 

legyek elnéző a bűnnel 
szemben?

Akkor is beszélnem kell a püspökkel, 
ha már magamtól felhagytam a 

pornográf anyagok nézegetésével?
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Kisfiúként néha eljátszottam, hogy egy híres sportoló 
vagyok. Eljátszottam, hogy tudok repülni. Eljátszottam, 
hogy óriás vagyok. Boldogan éltem az életemet annak 

ellenére, hogy alacsony voltam, földhözragadt és csak egy 
kissé sportos. De azért eljátszani szórakoztató volt. Élveztem, 
hogy valami mást tapasztalhatok meg, még ha csak képzelet-
ben is. Azt hiszem, ezért szeretnek sokan szerepeket játszani.

Ha már a szerepjátszásnál tartunk, mi, utolsó napi szen-
tek, nagyon szeretünk pionír emléktúrákra menni. Pionír 
ruhákat öltünk (vagy hasonlót). Pionír kézikocsikat húzunk 
(vagy olyasmit). Pionír ételeket eszünk (vagyis hát, nem 
igazán). Mindenesetre komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy 
eljátsszuk: pionírok vagyunk. Az egészben az a bámulatos, 
hogy nem is kell eljátszanunk! Már így is úttörők vagyunk.

Thomas S. Monson elnök azt mondta: „Utolsó napi 
szentnek lenni annyit tesz, hogy az ember pionír, hiszen e 
szó jelentése: »olyan személy, aki előremegy, hogy előké-
szítse vagy megnyissa az utat az utána érkezők számára«.” 1 
Thomas S. Monson elnök arról tanít bennünket a szavai és 
a tettei által is, hogyan legyünk igazi úttörők:

„[M]i a legnagyobb pionír – a Szabadító – nyomdokaiban 
járunk, aki előttünk haladt, mutatva számunkra az utat.

Írta: Aaron L. West
Egyháztörténeti Osztály

Utolsó napi szentnek  
lenni annyit tesz, mint 
úttörőnek lenni.

A TI ÚTTÖRŐ  

UTAZÁSOTOK –  

IGAZIBÓL, NEM JÁTÉKBÓL

»[ J]er, kövess engem« – kérte.” 2

Jer … kövess … engem. Ezek az egyszerű szavak segíthet-
nek igazi úttörőkké válnunk.

Vessünk egy pillantást ezekre a szavakra néhány olyan 
újkori úttörő szemszögéből, akik nemrégiben 
egy cöveki pionír emléktúrára 
indultak.
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„JER, KÖVESS ENGEM”
A jer szó egy hívás. Helyváltoztatást 

feltételez. Taylor A. jól ismeri e szó 
jelentését.

Taylor egy eszes, vidám lány, aki 
telve van a Lélekkel, de gyorsan 
hozzáteszi, hogy két évvel ezelőtt még 
nem ez jellemezte őt. Azóta nagyon 
megváltozott a helyzete – lelkileg és 
testileg is. Ő is úttörő.

„Úttörőnek számítok – mesélte –, 
mert új megtért vagyok. Az utazásom 
egyszerűen bámulatos volt. Úgy érzem, 
mintha egy teljesen új életet élnék. 
És ha egyszer megtesszük azt az első 
lépést az utunkon, csodák történnek.”

Taylor nemcsak a „jer” hívását érti 
– a hívás forrását is ismeri. A követ-
kező észrevételt tette: „A mi világunk-
ban már annyira elkülönültünk attól, 
ami ide hozott bennünket, nem igaz? 
Annyira lefoglal a munkánk és a tech-
nika, de az utóbbi időben az az üzenet 
fogott meg nagyon, hogy Krisztust 
tegyük az első helyre. Tegyük mi is azt, 
amit a pionírok valóban tettek: [szá-
mukra] Krisztus állt a középpontban.”

A kövess szintén hívás. A pionír 
vándorút során Ethan G. jobban meg-
értette ezt a szót. „Néha nem éreztem 

magam a legjobban a túra során, vagy 
éppen elcsüggedtem – vallotta be. – 
De rájöttem, hogy a pionírok is éppen 
így éreztek.”

Ethan sokszor töprengett azon, hogy 
vajon a régi pionírok miért voltak haj-
landóak megtenni azt, amit tettek. Ezt 
mondta: „Úgy érzem, hogy én talán fel 
is adtam volna. De amikor ezen gon-
dolkodtam, akkor lényegében rájöttem, 
hogy ők azért tették, mert szerették a 
Szabadítót, és megvolt a reményük, 
hogy Őáltala jobbá válhatnak. Ezt én 
is meg szeretném próbálni.”

Mielőtt Ethan elindult erre a 
túrára, olvasott a régi pionírokról, 
valamiféle kötődést érzett irántuk, és 
lelkesítette őt a hitük, mellyel Jézus 
Krisztust követték. És hogy mit csinál 
Ethan most? Éppen felkészül, hogy 
megkapja az elhívását egy teljes idejű 
misszionáriusi szolgálatra. Monson 
elnök tanácsához hűen arra készül, 
hogy megmutassa másoknak is a 
követendő utat.

Hova jöjjünk? Kit kövessünk? A 
Szabadító azt mondja nekünk, hogy 
„jer, kövess engem” (Lukács 18:22; ki-
emelés hozzáadva). Amikor Harmony 

elindult otthonról az emléktúrára, látta 
az Úr kezét ebben az eseményben. 
Tudta, hogy éppen Őt követi.

Harmony útja a cöveki túráig más 
volt, mint a többieké. 15 évesen a bőr-
rák egyik ritka fajtáját diagnosztizálták 
nála. Akkor nem vehetett részt a cöve-
ke emléktúráján. „Szörnyen el voltam 
keseredve” – emlékezett vissza.

Amikorra négy évvel később a cöve-
ke újabb túrát jelentett be, Harmony 
már kigyógyult a rákból. Viszont azt 
gondolta, hogy 19 évesen már nem 
vehet részt. Aztán elhívták, hogy veze-
tőként vegyen részt benne. Ezt mondta: 
„Ez bizonyság számomra, hogy az Úr 
tudja, kik vagyunk, és ismeri a szívünk 
vágyait, és ha azok igazak és jók, akkor 
Ő megáld bennünket.”

Harmony tanáccsal is szolgált, amely 
segíthet nekünk, amikor próbatételek-
kel szembesülünk: „Mindazoknak, akik 
küszködnek, csak annyit mondanék, 
hogy támaszkodjatok az Úrra. Ő min-
dig ott van számotokra. Szeret minket, 
és nem engedi, hogy elbukjunk. Csak 
annyit kell tennünk, hogy kinyújtjuk 
Felé a kezünket, és Ő segíteni fog 
nekünk a mi úttörő utazásunk során.”

Taylor A.
Ethan G.

Harmony C.
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TI IS LEHETTEK ÚTTÖRŐK
Akkor is lehettek úttörők, ha soha nem 

vesztek részt pionír emléktúrán. Nem kell 
főkötőt hordanotok vagy kézikocsit húzno-
tok. Csupán Jézus Krisztust kell követnetek, 
ahogy a korai pionírok tették. Amikor így 
tesztek, azzal olyanok lesztek, mint akikről 
Monson elnök ezt mondta: „előremegy, hogy 
előkészítse vagy megnyissa az utat az utána 
érkezők számára”.

Ha lehetőségetek adódik pionír emléktúrán 
részt venni, élvezzétek ki! És amikor vége van, 
és magatok mögött hagyjátok a kézikocsit, ne 
hagyjátok benne az úttörő bizonyságotokat. 
Hozzátok magatokkal azt a bizonyságot.

Igazi, újkori úttörők vagytok. Ha a legna-
gyobb pionír – a Szabadító – vezet bennete-
ket, akkor biztosan sikerrel jártok! ◼
JEGYZETEK
 1. Thomas S. Monson: Hűek leszünk atyáink hitéhez. 

Liahóna, 2016. júl. 4.; Monson elnök a The Compact 
Edition of the Oxford English Dictionary (1971)  
“pioneer” címszavának magyarázatából idéz.

 2. Thomas S. Monson: Hűek leszünk atyáink  
hitéhez. 4–5.

A PIONÍROK – A MI 
LELKI ŐSEINK
„Nincsenek őseim a XIX. 
századi pionírok között. 
Azonban egyháztagsá-
gom első napjaitól fogva 
szoros kötődést éreztem 
azon korai úttörők iránt, 
akik átkeltek a síkságon. 
Ők az én lelki őseim, 
csakúgy, mint az egyház 
minden egyes tagjának”.
Vö. Dieter F. Uchtdorf elnök, 
második tanácsos az Első Elnök-
ségben: A próféták hangja által 
megáldott világméretű egyház. 
Liahóna, 2002. nov. 10.

Találkozhattok Taylorral, Ethannel, Harmonyval 
és további mai pionírokkal ebben a videóban:  
lds. org/ go/ pioneer717.

Itt pedig pionírokról szóló történeteket  
olvashattok: lds. org/ go/handcart717. 
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A fiatal nők izgatottak voltak. Sőt, az egész dél-fran-
ciaországi egyházközség izgatott volt. A nagyobb 
egység elősegítése érdekében a vezetők egy egy-

házközségi összejövetelt terveztek, vacsorával és műsorral. 
Tudva, hogy a Méhkasok, az Udvarhölgyek és a Babérko-
szorúk már tanultak néhány éneket és táncot a különböző 
tevékenységeik során, a vezetők arra kérték őket, hogy 
adjanak elő egy műsort az este folyamán.

Így hát az egyházközségi fiatal nők elkezdtek buzgón 
gyakorolni – mindannyian, kivéve egyiküket. Manon nem 
léphetett fel. Már több mint két éve zajlott a rákkezelése.

A 16 éves Manon C. továbbra is olyan gyakran járt a 
gyűlésekre és a tevékenységekre, amilyen gyakran csak 
tehette, és mindig széles volt a mosolya, mindannak ellené-
re, amin akkor keresztülment. De a kemoterápia miatt néha 
mindössze pihenni bírt. Az egyházközség tagjai többször 
böjtöltek és imádkoztak érte. Senki nem várta el tőle, hogy 
gyakoroljon, vagy hogy fellépjen egy tánccal.

De a vacsorán részt tudott venni! Akkor miért is ne  
ajánlják az estét Manonnak?

Egy különleges este
Az ötlet gyorsan népszerű lett.
„Azt szerettük volna, hogy Manon érezze az egyház-

község szeretetét és támogatását – magyarázza a 16 éves 
Emma S. – Ha az egyházközségünk egységesebbé akar vál-
ni, mi lehetne ehhez jobb módszer, mint az, hogy közösen 
dolgozva kimutatjuk a Manon iránti szeretetünket?”

Az egész egyházközség bekapcsolódott az előké-
születekbe. A családoknak kiosztották a feladatot, hogy 
hozzanak ételt a vacsorához; a Segítőegylet segített 
elkészíteni a fiatal nők jelmezeit; a fiatal felnőttek biz-
tosították a technikai támogatást (a világítást, hangot és 
háttérvideókat) a próbákhoz és a végső fellépéshez; a 
papsági fivérek pedig segítettek felállítani az asztalokat 
és a székeket.

Ami eredetileg egy esti műsornak volt betervezve, végül a 

szeretet kiáradásává nőtte ki magát egyetlen fiatal nő iránt.

Írta: Richard M. Romney
Egyházi folyóiratok
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Mindezt a munkát az egyházközség területileg egymás-
tól nagyon távol élő tagjai végezték el. „Az egyházközség 
fiataljai nagyon közel vannak egymáshoz lélekben, de távol 
lakunk egymástól – mondja a 16 éves Aiolah V. – Az iskolá-
ban nem találkozunk, mert a város különböző részein élünk, 
tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy senkit ne mellőzzünk.”

„Hála a mobiloknak, állandóan tartjuk a kapcsolatot – 
mondja a 15 éves Inka S. – Azzal tanítjuk egymást, hogy 
megosztjuk a különböző élményeinket. Tudjuk, hogy 
számíthatunk egymásra, és megpróbálunk jó példát mutat-
ni egymásnak.” A fiatal nők – aki szeretik egymás társasá-
gában tölteni az időt, amikor csak tehetik – látták, hogy 
a vacsorai műsort megelőző próbák további lehetőséget 
biztosítottak a barátságok elmélyítésére.

„Mielőtt elkezdtünk próbálni, elég szégyenlős voltam – 
magyarázza Inka. – Féltem, hogy mi lesz, ha hibázok. De 
amikor egy csoportként táncoltunk, félretettem a szégyen-
lősségemet. Tudtam, hogy ideje megmutatni az egyházköz-
ségnek, hogy milyen keményen dolgoztunk.”

A maga részéről Manon alázatos és kedves volt. „Ami-
kor szóltak a vacsoráról és a műsorról, és hogy én leszek a 
díszvendég, azt gondoltam, zavarni fog, hogy ekkora hűhót 
csapnak – idézi fel a lány. – Másfelől persze izgatott voltam, 
hogy ott lehetek!”

A szeretet és támogatás előadása
Hamarosan elérkezett az est, és tökéletes alkalom  

nyílt arra, hogy Manon szeretetet és támogatást kapjon. 
„Természetesen az étel kiváló volt – meséli Aiolah. –  
Elvégre Franciaországban vagyunk!”

Az előadás valóban rászolgált a francia nevére (a 
műsor franciául „spectacle”, vagyis „látvány”). Játékok, 
énekek és táncok kápráztatták el a közönséget, majd az 
est fénypontjaként a fiatal nők közös kórusa következett. 
Az egyik dalt, amelynek a szövegét és a zenéjét is Emma 
írta, Manonnak ajánlották. A dalszöveg azt a szeretetet és 
támogatást foglalja össze, amelyet mindannyian éreztetni 
szerettek volna vele:

Kérjük, ne add fel,
Mert mi hiszünk benned!
És ne feledd, ki vagy,
Mert mi hiszünk benned!

Amikor a fiatal nők előadták a dalt, olyan volt, mintha 
az egyházközségben mindenki velük énekelt volna, leg-
alábbis a szívükben. Olyan érzés volt, mintha Emma egy-
szerű dala a világ utolsó napi szentjeinek szívében rezgő, 
ki nem mondott szavak kórusművévé változott volna – a 
bátorság és együttérzés, a család és a barátok, az egység, 
a hit és a remény himnuszává. Egy véget nem érő imává, 
amely felhallatszik a mennybe.

Az összejövetel megszervezésével az volt a vezetők célja, 
hogy egységesebbé váljon az egyházközség. Az, hogy az 
estét Manonnak ajánlották, azonban nem csak ezt a célt 
segített megvalósítani. A Manon és a családja iránt tanúsított 
támogatás kitartó érzése és annak megértése is fakadt belő-
le, hogy Isten minden gyermeke fontos. „Az egyház célja, 
hogy segítsen nekünk közelebb kerülni Mennyei Atyához 
és Jézus Krisztushoz – mondja Aiolah. – Tudjuk, hogy Ők 
szeretnek minket, és hogy soha nem vagyunk egyedül.” ◼ FÉ
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Balról jobbra: Emma dalt írt, a fiatal nők szerepeltek, Manon volt a díszvendég, a fiatalok és a vezetők pedig mind segítettek.
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JUSS EL MAGASABBRA!
„A Lélek folyamatosan arra ösztönöz bennünket, hogy legyünk jobbak és jussunk el magasabbra.”

Larry R. Lawrence elder a Hetvenektől a 2015. októberi általános konferencián.



Missouri állam, Richmond, 1862. június 2.

„M it látsz, Mary?” – szólt csendesen Mary mostohaanyja 
a betegágyból.

„Úgy tűnik, hogy a csata egyre közelebb van” – mondta 
Mary, aki az ablakon át figyelt kifelé. Csupán néhány 
mérföldre tőlük az amerikai polgárháború dúlt. Már 
reggel óta puskalövések hangja töltötte meg a levegőt. 
Mary odafordult a mostohaanyjához. „Úgy sajnálom! Nem 
hiszem, hogy el tudunk menni itthonról az orvosért.”

„Gyere ide.” Mary leült az ágy mellé és megfogta a 
mostohaanyja kezét. „Tudom, hogy édesapád még nincs 
jól – mondta halkan a lánynak –, de el kell vinnetek a 
családot Sionba: az öcsédet, a húgodat és az ikreket. 
Ne hagyj nyugtot édesapádnak, amíg el nem éri a 
Sziklás-hegységet! Ígérd meg!”

Mary tudta, hogy a családja mily nagyon el akart jutni 
Salt Lake Citybe. Miután hallották az evangéliumot és 
megkeresztelkedtek, elhagyták Angliát, hogy csatlakoz-
zanak a szentekhez Sionban. De vajon képesek lesznek 
rá egyáltalán? Rápillantott az édesapjára, aki csendben 
ült a székében. Három évvel korábban Apa szörnyű 
szélütést szenvedett el, amely lebénította a bal oldalát.

Mary mély lélegzetet vett: „Megígérem” – suttogta.
Mary mostohaanyja hamarosan végleg lehunyta a 

szemét.
Nem sokkal később, az egyik reggelen Mary úgy 

döntött, ideje szólni édesapjának az ígéretről. „Tudom, 
hogy csak 14 vagyok – mondta –, de el kell vinnem a 
családunkat Sionba.” Hallotta, hogy az ikrek ébredeznek. 
„Mennem kell reggelit készíteni – mondta. – De te csak 
gondold át, kérlek.”

Néhány nappal később Apa magához hívta Maryt. 
„El van rendezve” – mondta. A beszéde még zavaros volt 
a szélütés miatt. „Eladtam a földünket és a szénbányát, 
hogy vehessünk egy szekeret, néhány ökröt, teheneket 
és ellátmányt. Nemsokára indul egy szekérsor nyugatra. 
Ők nem utolsó napi szentek, de velük utazhatunk 

egészen Iowáig, ott pedig csatlakozhatunk a szentek 
valamelyik csoportjához, akik a Sóstó-völgybe tartanak.”

Mary szorosan átölelte az édesapját. „Köszönöm, 
Édesapám!” Hamarosan elmennek Sionba!

A napok gyorsan teltek, amint Mary segített a 
családjának felkészülni az utazásra. „Minden rendben 
lesz – mondogatta magának. – Hamarosan Sionban 
leszünk.”

De aztán Apa megint beteg lett. Minthogy a szája az 
egyik oldalon lefelé görbült, Mary attól tartott, hogy 
apját újabb szélütés érte.

A Sionba vezető út
Írta: Jessica Larsen
Igaz történet alapján
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szekérsor vezetőjének. – Csak néhány napra van 
szükségünk, hogy felépüljön.”

„Nem várhatunk” – vágta rá a férfi. Mary 
arckifejezése láttán aztán megenyhült: „Itt 
maradhattok, amíg készen nem áll az útra, utána 
pedig majd utolértek minket.” Más választása nem 
lévén, Mary beleegyezett.

Egy héttel később Mary ismét felkészítette a családját az 
utazásra. „Az ikrek és Sarah utazhatnak az ökrök hátán – 
mondta kilencéves öccsének, Jacksonnak. – Apa utazhat a 

szekéren, te pedig segíthetsz nekem hajtani az ökröket.”
„Félek” – mondta Sarah vékonyka hangon. Még csak 

hatéves volt, és igen aprónak tűnt az ökör széles hátán. 
A négyéves ikrek elkerekedett szemekkel néztek Maryre.

„Szaporán fogunk haladni és utolérjük a csoportunkat!” 
– jelentette ki Mary erőltetett vidámsággal.

A Wanlass család csak ment és ment előre, 
mérföldeken és napokon keresztül. Végül Mary 
is kénytelen volt beismerni az igazságot:

A szekerek nem várták be őket. Marynek és 
családjának egyedül kellett Sionba mennie.ILL
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Nebraska terület, Platte-folyó, 1863
„Hóha, te!” Mary meghúzta a gyeplőt, és az ökrök 

lelassítottak. „Mindenki jól van?” – nézett az ökrök hátán 
utazó három kistestvérére. Azok bólintottak.

Előttük húzódott a széles és sáros Platte-folyó. 
„Most mi lesz?” – kérdezte az öccse, Jackson. Még csak 
kilencéves volt, de már segédkezett Marynek az ökrök 
hajtásában. Apa a szekér hátuljában feküdt, a szélütéstől 
továbbra is betegen.

„Nem kell átkelnünk a folyón – mondta Mary. – 
Követhetjük is.” Sionba nem vezetett országút, de a 
folyót követve tovább tudtak haladni nyugat felé. „Néé, 
te!” – indultak el.

Mary nem tudta, hogy a mormon úttörők a Platte-folyó 
túlpartján haladtak, más útvonalon. Azáltal, hogy ők nem 
keltek át a folyón, indián területre léptek. Az útjuk során 
már nem is találkoztak több szekérrel.

Haladtak tovább. Hetekkel később Mary egy porfelhőt 
látott közeledni. „Nyugalom – suttogta az ökröknek és 
saját magának is. – Nyugalom.”

A por leülepedett, és kibontakozott belőle egy kis 
csoport lovas indián. Az egyikük a szekér hátuljához 
léptetett, ahol Apa feküdt.

A lovas tekintete jóindulatról tanúskodott. „Beteg?” – 
kérdezte Apára mutatva.

„Igen” – suttogta Mary. A férfi kiáltott valamit a saját 
nyelvén, és a férfiak ellovagoltak, olyan gyorsan, ahogy 
érkeztek.

Mary felnézett a napra. „Itt megállunk” – mondta 
Jacksonnak. Levette Sarah-t és az ikreket.

„Mary, gyere, nézd!” – szólt Jackson. A kedves tekintetű 
férfi lovagolt feléjük, valami nehéz teherrel a kezében.

„Vadkacsa – mondta. – És nyúl. Nektek.” Mary 
csak bámult és egy szót sem tudott kinyögni, ahogy 
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a lovas a kezébe dobta a zsákmányt, és egy újabb 
fejbiccentést követően ellovagolt a szürkületbe.

„Étel! – kiáltott fel Mary. – Hús!” A férfi ajándéka 
igazi csoda volt.

Az útjuk során egyéb csodák is történtek. 
Eldübörgött a közelükben egy bölénycsorda, de 
a szekérnél szétváltak és elhaladtak mellette. Egy 
porvihar belesodorta az ikrek egyikét egy folyóba, 
de Marynek sikerült kimentenie.

De az út így is nehéz volt. A szekér minden nappal 
egyre megviseltebbnek tűnt, az ökrök pedig fáradtabbnak. 
A talaj meredek volt és köves. A hegyeken nehéz volt az 
átkelés. De Mary és a családja csak tovább poroszkált előre.

Éppen egy magas csúcsról ereszkedtek lefelé, amikor 
Mary meglátott egy szekeret hajtó férfit, aki feléjük tartott.

„Talán ő útba tud igazítani minket a utahi Lehi felé!” – 
mondta a lány Jacksonnak. Ott élt ugyanis egy nagybátyjuk.

„Az Echo-kanyonban vagytok, nem messze a 
Sóstó-völgytől – mondta a férfi, amikor megkérdezték, 
hol járnak. – De hol van a csoportotok többi tagja?”

Elmesélték az egész történetet, a férfi pedig 
megdöbbenve hallgatta. „1000 mérföldet [1600 
kilométert] utaztatok teljesen egyedül?” Csodálattal 
rázta meg a fejét. „Te aztán bátor lány vagy! Hadd 
mondjam el, merre kell menni Lehibe. Már majdnem 
ott vagytok.”

„Már majdnem ott vagyunk – suttogta Mary magának, 
miközben a férfi egy kezdetleges térképet rajzolt a 
porba. Majdnem Sionban. – Azt hiszem, hogy a végén 
még tényleg odaérünk.”

Mary és családja odaért Lehibe. Mary később férjhez 
ment és nagy családja lett. Hitének és bátorságának 
példája sok embert áldott meg. ◼
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Texasban él.
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Írta: Rebecca J. Carlson
Igaz történet alapján

„Tápláld lelkünk, töltsd el szívünk, és áldd meg 
böjtünket” (Himnuszok, 80. sz.).

Mindez 1981-ben történt Tongán.

Silioti hazafelé tartott az iskolából a sárgálló 
papayáktól és érett, rózsálló mangóktól 
roskadozó fák alatt. A gyümölcsöket látva 

eszébe jutott, mennyire éhes. Az is eszébe jutott, 
hogy ez egy különleges nap. Ebben a tongai 
cövekben ezen a napon mindenki a prófétáért, 
Spencer W. Kimball elnökért böjtölt. A próféta 
beteg volt, és műtétre várt. Estére a cövekből 
mindenkit egy közös imádságra vártak, hogy 
együtt zárják le a böjtöt.

A házukhoz érve Silioti megérezte az umu-
ban, ebben a földbe vájt kemencében sülő étel 
illatát. A gyomra megkordult. Silioti örült, hogy 
már elég idős a böjthöz, de tanítási napon jóval 
nehezebb volt böjtölni, mint vasárnap.

A lány igyekezett elfeledkezni arról, hogy 
mennyire éhes. Gyűjtött egy kis tűzifát, és fel-
takarította a leveleket, amelyek az udvarukat 
árnyékoló kenyérfákról hullottak alá.

„Mennyei Atya meg fogja érteni, ha megi-
szom egy korty vizet” – gondolta Silioti, miköz-
ben kezet mosott a házimunka után. Aztán arra 
gondolt, hogy milyen nagyon szereti Kimball 
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Silioti szerette Kimball elnököt. Azt akarta, hogy meggyógyuljon.

Böjt  a 
prófétáért
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elnököt. Azt akarta, hogy meggyógyuljon. Úgy döntött, 
hogy várni fog.

Leült a tornácra és a fejét édesanyja ölébe hajtotta. 
Nagyon elfáradt.

„Ha úgy érzed, befejezheted a böjtöt” – mondta Anya.
„De én böjtölni szeretnék – felelte Silioti. – Meg 

tudom csinálni.”
Amikor Apa hazajött a munkából, a családból min-

denki segített kitakarni az umut. Kivették a levelekbe 
tekert disznóhúst, a halat és a kókusztejben főtt kenyér-
gyümölcsöt. Majd az egészet egy ruhába tekerték és 
elindultak, hogy az út szélén megvárják a buszt.

Útközben más családokkal is találkoztak, és mind-
nél volt valamilyen étel. Rámosolyogtak egymásra és 

elbeszélgettek, 
ahogy együtt fel-
szálltak a buszra. 
Silioti Anya mellett 
szorított magának 
helyet. Érezte 
a jófajta ételek 
illatát, ahogy a 
busz zötykölődött 
alattuk.

Besötétedett, 
mire a busz a 
kápolnához ért. 
Odabent Silioti 
letérdelt a szü-
leivel és a test-
véreivel és Az 
Utolsó Napok 
Szentjeinek 
Jézus Krisztus 
Egyháza sok száz 
többi tagjával.

Az ima során Silioti így imádkozott a szívében: 
„Kérlek, add, hogy Kimball elnök megint jól legyen!” 
Tudta, hogy a teremben mindenki ugyanezért imádko-
zik. A bensőjében egy nyugodt érzés azt mondta neki, 
hogy Kimball elnök rendben lesz.

Amikor kinyitotta a szemét, könnyeket látott a körülöt-
te lévők arcán. Aznap mindannyian böjtöltek, és ő velük 
böjtölt. Nehéz volt, de megcsinálta!

Kimball elnök túlélte a műtétet, és további négy éven  
át szolgált prófétaként. ◼

A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Hawaiin él.

MIÉRT BÖJTÖLÜNK 
ÉS IMÁDKOZUNK?
„A böjtölés és ima együtt jár. Amikor 
hittel böjtölünk és imádkozunk, sokkal 
fogékonyabbak vagyunk az imáinkra 
adott válaszokra és az Úr áldásaira.”
Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató 
a misszionáriusi szolgálathoz (2008), 80.
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A böjti vasárnapokon általában két étkezés 
erejéig nem eszünk és nem iszunk, azt a 

pénzt pedig, amennyibe az ételünk került volna, 
odaadjuk a szükséget látók megsegítésére. Ennek 
a neve „böjti felajánlás”. Miközben böjtölünk, 
felidézhetjük az áldásainkat, imádkozhatunk máso-
kért, és közelebb érezhetjük magunkat a Mennyei 
Atyához. Akkor kezdhettek el böjtölni, amikor úgy 
érzitek, és a szüleitek is úgy érzik, hogy készen 
álltok rá. Ha valamilyen egészségügyi gond miatt 
nem böjtölhettek, akkor is imádkozhattok és érez-
hetitek a Szentlelket, amíg mások böjtölnek.

Honnan tudom, 
mikor vagyok elég 
idős a böjtöléshez?

K É R D É S S A R O K
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Nyugodtan böjtölhettek, ha sze-
retnétek megáldani másokat, és 
érezni a Lelket. A keresztelésetek 
után már megfelelő lehet az idő 

a böjtöléshez.
Eddie O., 9 éves, USA, Kalifornia

Akkor tudtam, hogy már elég idős 
vagyok a böjtöléshez, amikor azt 
éreztem, hogy szeretnék böjtöl-
ni, és a Szentlélek azt mondta 
nekem, hogy helyesen cselek-

szem. Lépésről lépésre kezdtem el. 
Először csak egy étkezésen át böjtöltem. 
Aztán megpróbáltam kettőig.
Anne D., 9 éves, USA, Nevada

Imádkozhattok a Mennyei Atyához, 
hogy megtudjátok, mikor kezdhet-
tek el ti is böjtölni. Tudom, hogy a 
Mennyei Atya meg tudja válaszol-
ni az imáitokat.

Liam P., 7 éves, USA, Utah

Onnan tudnám, hogy elég idős 
vagyok, hogy kapnék egy érzést 
a Szentlélektől, ami azt mondaná 
nekem, hogy ez a megfelelő idő 
a böjtre. És akkor megkérdezném 

az apukámat és az anyukámat, hogy 
helyesen éreztem-e.

Brooklyn R., 7 éves, Új-Zéland, Auckland

Amikor majd megkeresztelkedek, 
szerintem úgy fogom érezni, hogy 
készen állok a böjtre. Imádkozha-
tok a Mennyei Atyához a segítsé-

géért, és megkérdezhetem Tőle, 
hogy mikor és hogyan kezdjek neki.

Brian K., 7 éves, USA, Washington
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Szeretném elmesélni nektek két fiatal lány történetét, 
akik tündöklő példái voltak az evangélium megosz-

tásának. Amikor Nellie lányunk már majdnem nyolcéves 
volt, a családunk Svájcban élt. Nellie izgatottan várta a 
keresztelkedését. Pont a születésnapja előtt közös családi 
estet tartottunk az egyik barátunkkal, Tinával. Tinát taní-
tották a misszionáriusok, de nem volt biztos benne, hogy 
meg akar keresztelkedni.

A lecke végén felkértük Tinát az imára. Tina nem nagyon 
beszélt angolul, így kínaiul mondta az imát. A szavakat nem 
értettük, de éreztük a Lelket, miközben imádkozott.

Aznap este később Nellie megkérdezte tőlünk, hogy 
lehetne-e Tinával egy napon a keresztelőjük. Nem tud-
tuk, hogy Tina mit szól majd ehhez az ötlethez, de abban 
mind egyetértettünk, hogy Nellie legalább hívja fel és 
kérdezze meg. Meglepetésünkre Tina igent mondott!

Nellie és Tina még azon a hétvégén megkeresztelke-
dett. Később Tina egy csodás történetet mesélt el nekünk. 

Felidézte azt, amikor a családi estünkön imádkozott. 
Abban az imában arra kérte Mennyei Atyát, tudassa vele, 
hogy meg kell-e keresztelkednie. Amikor Nellie még 
aznap este felhívta, Tina tudta, hogy Mennyei Atya meg-
hallgatta az imáját.

Jasmine barátunk szintén jó példát mutatott nekünk. 
Jasmine 12 éves volt. Szoros barátságba kerültünk a 
családjával, amikor a Közel-Keleten éltünk. Az ő orszá-
gában az egyháztagok nem beszélhetnek másokkal az 
evangéliumról, mert tiltja a törvény. Jasmine viszont úgy 
döntött, hogy azzal is megoszthatja az evangéliumot, ha 
azt teszi, amit Jézus tett. Ha szeretetet és kedvességet 
tanúsít mások iránt. Bárhova ment és bármit tett, Jasmine 
igyekezett Jézushoz hasonlítani. Ragyogó példa volt 
mások számára.

Nellie és Jasmine megmutatja nekünk, hogyan példáz-
hatjuk Jézus Krisztust. Nem számít, hogy hány évesek 
vagyunk vagy hol élünk, ezt mi is megtehetjük. ◼

Tündököljön  
a világosságotok!

Larry S. Kacher 
elder

a Hetvenektől
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Írta: Amanda Waters
Igaz történet alapján, magyar átdolgozás
„Válaszd a jót, és légy boldog! Válaszd mindennap a jót!” 
(Gyermekek énekeskönyve, 82.)

„Te vagy a fogó!” – mondta Andi. Megérintette az 
öccsét, majd elúszott onnan. Andi családja egy 

motelben lakott, amíg arra vártak, hogy beköltözhesse-
nek az új otthonukba. Vicces volt mikróban melegített 
raviolit enni ebédre. És majdnem mindennap úszkálhat-
tak a szálló medencéjében!

De azért a szállóban sem volt minden annyira jó. A 
szobájuk pont a motel vezetőjének irodája felett volt, ő 
pedig úgy vélte, hogy Andi és a testvérei túl hangosak. 
„Hogy adjam ki a szobákat, ha egyszer úgy hangzik, 
mintha egy elefántcsorda dübörögne a fejem fölött?” – 
kérdezte Apától.

Ebéd után Andi öccse, Áron, leugrott az ágyról, és 
puff, egy nagy dobbanással érkezett a padlóra. Andi 
összerándult és anyára sandított.

„Nincs ugrálás! Lábujjhegyen, gyerekek!” – mondta Anya.
De már túl késő volt. Csöngött a telefon.
„Ó, jaj…” – gondolta Andi.
Anya vette fel. Andi hallotta, ahogy elnézést kér a 

motel vezetőjétől.
Anya vállai megereszkedtek, ahogy letette a kagy-

lót. „Erik, Andi! – mondta. – Le kell fektetnem Áront és 
Emmát egy kis délutáni alvásra. Elvinnétek Krisztit és 
Danit sétálni?”

Ahogy kiléptek a szállóból és átvágtak a parkolón, 
Andi meglátott valami kicsi, barna tárgyat a földön.

Egy pénztárca volt. És pénz is volt benne!
„Nézd, Erik!” – szólt Andi, és magasra emelte a 

pénztárcát.
„Azonnal be kell vinnünk a motel vezetőjéhez” – 

mondta Erik.
Andi gyomra összeszorult. Miért kellene azonnal oda-

vinniük? Nem adhatná le majd később Anya vagy Apa?
De Andi is tudta, hogy ez a helyes.
A gyerekek kinyitották az iroda ajtaját és bátortalanul 

beléptek. A motel vezetője rosszallóan nézett rájuk. „Öö, 
ezt a pénztárcát találtuk a parkolóban” – mondta Andi. 
Remegett a keze, ahogy letette a tárcát a pultra.

A pult előtt álló férfi odanézett. „Az enyém! – mondta, 
és gyorsan átnézte a tárca tartalmát. – És minden meg-
van! Köszönöm, gyerekek!”

Andi a motel vezetőjére pillantott, aki már egyál-
talán nem rosszalló, hanem csillogó tekintettel nézett 
rájuk.

Miután kiléptek az irodából, Dani megkérdezte: 
„Ez egy varázstárca volt?”

„Miből gondolod?” – kérdezte Erik.
„Mert a morcos bácsiból vidámat csinált!”
Erik megrázta a fejét. „Nem a pénztárcában volt a 

varázslat – felelte. – Azért volt boldog, mert azt tettük, 
ami helyes.”

Andi valami különlegeset érzett a bensőjében. Soha 
nem gondolta, hogy egy helyes döntés ennyire boldoggá 
teheti az embereket.

Néhány nappal később Andi elkísérte Apát, aki a heti 
lakbért ment kifizetni. A motel vezetője Andira mosoly-
gott. Csak egyszer telefonált azóta, hogy megtalálták a 
tárcát, és akkor is csak azért, hogy köszönetet mondjon, 
amiért becsületesek voltak. Andi úgy érezte, mintha új 
barátra talált volna.

„Tényleg varázslatos, ha az ember a helyeset 
választja – gondolta Andi. Búcsúzóul odaintett a férfi-
nak, aki visszaintegetett. – És tulajdonképpen nem is 
olyan morcos.” ◼
A szerző az Egyesült Államokban, Nevadában él.

Tisztességesnek lenni

Az egyik nap a 
szünetben valaki 

elejtett egy aprópénzt. 
Felvettem, és először 
meg akartam tartani, 
de inkább odaadtam az 

egyik tanító néninek. Jó érzés volt, mert 
a helyeset választottam. Megtanultam, 
hogy ha találsz valamit, ami nem a tiéd, 
azt még akkor se tartsd meg, ha nagyon 
tetszik, mert az lopás lenne.
Tyler B., 7 éves, USA, Oregon
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A Családi tanácsok című beszéd alapján. Liahóna, 2016. máj. 63–65.

Mi az a családi tanács?
E G Y  A P O S T O L  V Á L A S Z O L
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Írta: M. Russell 
Ballard elder

a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

Az imával társuló családi tanács meghívhatja a Szabadítót, hogy legyen jelen az otthonotokban.  
Segíthet a családotoknak, hogy boldogok legyetek.

A családi tanács olyan gyűlés, amely a hét bármely napján tartható. Történhet négyszemközt  
valamelyik szülőtökkel, de közösen az egész családotokkal is. Ilyenkor megtehetitek, hogy…

 …kikapcsoljátok  
az elektronikus 
eszközöket, és egy-
másra figyeltek.

 …elmondjátok 
szüleiteknek 
az aggodal-
maitokat 
vagy félelmei-
teket.

 …segítetek 
valamelyik 
testvére-
teknek a 
nehézségek 
idején.

 …célokat 
fogalmaztok 
meg és leírjá-
tok azokat.
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Amikor a korai szentek az ohiói Kirtlandben éltek, az Úr azt mondta nekik, hogy építsenek templomot. (Hogy mi 
történt a templom felszentelését követően, elolvashatjátok a T&Sz 110. szakaszában.) Az Úr azt is mondta Joseph 
Smithnek, hogy indítson egy iskolát, amelyben az egyház vezetőit fogja tanítani az evangéliumról. Az idejáró férfiak 
közül sokan dohányoztak vagy dohányt rágtak. Josephnek és Emmának nem tetszett a füstös, koszos dohány. Amikor 
Joseph megkérdezte az Urat, hogy mit tegyen, kinyilatkoztatást kapott, amelyet ma a Bölcsesség szavaként ismerünk. 
Elolvashatjátok a T&Sz 89. szakaszában.

Kirtland és a Bölcsesség szava
E G Y H Á Z T Ö R T É N E T I  F I G U R Á K
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Vágjátok ki ezeket a figurákat, hogy segítségükkel meséljetek az egyház történelméről!

További egyháztörténeti figurákat a liahona .lds .org oldalon találhattok.
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Jézus sokakat megvendégelt
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Írta: Kim Webb Reid

Egy nap Jézus egyedül szeretett  
volna lenni. Beszállt egy csónakba  
és átvitorlázott egy nyugodt helyre. 
Hamarosan sok ember követte Őt oda.

Jézus tanította az embereket, 
és meggyógyította azokat, akik 
betegek voltak. A nap végére 
mindenki kezdett megéhezni. 
Jézus tanítványai azt szerették 
volna, ha Ő beküldi az 
embereket a városba, hogy 
vegyenek ennivalót.
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Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ők  
etessék meg az embereket, hogy azoknak ne 
kelljen elmenniük. De a tanítványoknál csak öt 
vekni kenyér és két hal volt. Ez nem volt elég 
ahhoz, hogy mindenkit megetessenek.

Jézus megáldotta az ételt és 
darabokra tördelte. Azután 
a tanítványok kiosztották 
azokat az emberek között. 
Vajon elég lesz az étel?
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A Máté 14:13–21 alapján.

Gyerekek, nők és férfiak ezrei ettek a kenyérből és a halból. Miután  
mindenki jóllakott, még maradt is belőle 12 kosárral! Ez csoda volt.  
Ma is történnek csodák a földön! ◼
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Szeretem olvasni a szentírásokat
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Szeretnék mondani valamit a 
síkságokat komótosan átszelő 

hosszú szekérsorok utolsó szekerével 
kapcsolatban…

[Ő]k, ott hátul, az utolsó szekéren, 
nem mindig láthatták a messze elöl 
lévő Fivéreket, a kék eget pedig gyak-
ran takarták el tekintetük elől a föld 
porának sötét, sűrű felhői. Mégis, nap 
nap után, ők, ott, az utolsó szekéren, 
egyre csak törekedtek előre, megvi-
selten és fáradtan, sajgó lábbal, néha 
már-már csüggedten, ama hitükre 
támaszkodva, hogy Isten szereti őket, 
hogy a visszaállított evangélium igaz, 
és hogy elöl az Úr vezeti a Fivéreket. 
Néha ők, ott, az utolsó szekéren, 
megpillantották egy pillanatra – mikor 
hitük a legerősebben felgerjedt – a 
celesztiális világ dicsőségeit, ám az 
oly távolinak tűnt, a látomás pedig oly 
gyorsan elenyészett, hisz a szükség 
és a fáradtság és a szívfájdalom és 

néha a csüggedés állandóan oly közel 
tolakodott.

Mikor a látomás elhalványult, 
szívük összeszorult. De ismét imád-
koztak és haladtak tovább – dicsére-
tet keveset, buzdítást nem túl sokat, 
dicsőítést pedig soha nem kapva. […] 
Mégis megvolt azon az utolsó szeké-
ren az odaadás és a hűség és a fedd-
hetetlenség, valamint mindenekfelett 
és mindeneken túl a hit a Fivérekben 
és Isten hatalmában és jóságában. […]

Így hát porban és sárban… araszol-
tak előre, mígnem pihenést és ott-
hont nyújtva üdvözölte őket a völgy, 
ahogy aláereszkedve áthaladtak a 
kapuján. […]

De e kétségektől mentes hitet táp-
láló és kiemelkedő vitézségű rendít-
hetetlen lelkek százai számára nem itt 
volt az út vége.

Brigham [Young] testvér ismét Isten 
királyságának zászlaja alá szólította 

ŐK, OTT, 
AZ UTOLSÓ 
SZEKÉREN
Megvolt azon az utolsó szekéren az 
odaadás és a hűség és a feddhetetlenség, 
valamint mindenekfelett és mindeneken túl 
a hit a Fivérekben és Isten hatalmában.

M Í G  Ú J R A  T A L Á L K O Z U N K

őket, és elküldte őket, hogy megte-
lepedjenek a menedék e hatalmas 
hegyei között fekvő közeli s távoli 
völgyekben. Így hát ismét igába hajtot-
ták ökreiket, fogatokba kötötték őket, 
és… lassú lépteiket új völgyek felé 
irányozták, ismét fenntartás nélküli 
hittel bízva Mózesük bölcsességében 
és isteni iránymutatásában. […]

És ezrek és ezrek e tízezrek közül, az 
elsőktől kezdve mostanáig, mindannyi-
an Isten kiválasztottai, éppen olyan 
maradéktalanul töltötték be a szerény 
elhívásukat és a rendeltetésüket, mint 
Brigham testvér és a többiek a sajátju-
kat, és Isten eszerint fogja megjutalmaz-
ni őket. Úttörők voltak ők szavakban és 
gondolatokban és cselekedetekben és 
hitben, éppen annyira, mint azok, kik-
nek hivatala dicsőbb volt. E hegyközi 
birodalom felépítését nem kiválasztott 
kevesek végezték egy sarokban, hanem 
e számos nemzetből előhömpölygő 
sokaság, akik jöttek és munkálkodtak 
és alkottak, hithűen követve istenileg 
elhívott vezetőiket. […]

Így hát e szerény, de nagyszerű 
lelkek elé… alázattal helyezem a sze-
retetemet, a tiszteletemet, az áhítatos 
megbecsülésemet. ◼

Részletek az 1947. októberi általános konferencián 
elhangzott To Them of the Last Wagon [Nekik, ott, 
az utolsó szekéren] című beszédből. FÉ
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Írta: ifj.  
J. Reuben Clark  
elnök (1871–1961)
első tanácsos az  
Első Elnökségben
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AZ EGYETLEN DOLOG,  
AMI MEGMENTETT
Suho rasszizmussal és elutasítással  
szembesült, de rálelt az evangéliumra,  
és megtanult ismét bízni az emberekben.

Egész héten  

ERŐSEN

Kérdéssarok

Így segíthet az úrvacsora abban, hogy 
egész héten erősek maradjatok.

Mikor kezdjenek böjtölni a gyerekek?


