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Bevezetes 

Harold B. Lee, az egyh:iz tizenegyedik elnoke, aki tbbb mint h:irom 
evtizeden at apostolkent szolgalt, szivbol jovo, alazatos tanubizonysa
got tett arr61, hogy ,,Is ten el, [es] hogy Jezus a vilag Megvalt6ja" .1 A 
szolgalatokkal tOltOtt evek adta meggyozodessel azt mondta: ,,Alaza
tosan azert imadkozom, hogy mindenki, mindenhol teljesebb mertek
ben megerthesse az egesz emberiseg Odvozitoje altal hozott kiengesz
te!es jelentoseget. Tole kaptuk az iidvoztiles tervet, amely az orok 
elethez vezet minket, ahol Isten es Krisztus lakik". 2 

A Mennyei Atyankhoz hazavivo utazas allt azon tanitasok kozep
pontjaban, amelyeket Lee elnok az egyh:iz tagjainak adott. Mennyei 
Atyank minden gyermeket arra biztatta, hogy ,,szerezzek meg maguk
nak azt a rendfthetetlen bizonysagot, amely szilardan arra az utra he
lyezi labukat, ami biztosan a halhatatlansag es az 6r6k elet dicso celja 
fele vezet". 3 

,,Az a legfontosabb iizenet, amelyet nektek es az egesz vilagnak ad
hatok, hogy tartsatok be Isten parancsolatait - mondta Lee elnok -, 
mert ezaltal erdemlitek ki itt, a foldi eletben, valamint az elottetek all6 
vilagban az isteni utmutatas elnyereset, fgy kesziilhettek fel a Megval
t6tokkal t6rten6 talalkozasra, es igy nyerhetitek el felmagasztosulaso
tokat az Atya es a Fili szine elott."4 

Az Elso Elnokseg es a Tizenket Apostol Kv6ruma azert inditotta el 
Az egyhaz elnokeinek tanitasai sorozatot, hogy segftsen az egyh:izta
goknak az evangelium tanait illeto ismereteik elmelyiteseben, vala
mint abban, hogy e safarsag pr6fetainak tanftasai altal kozelebb kertil
jenek Jezus Krisztushoz. Ez a konyv Harold B. Lee elnok tanftasait 
mutatja be, aki azt mondta: 

,,Istennek az emberiseg szamara adott tbrvenyeit az evangeliumi 
terv foglalja magaban, es Jezus Krisztus egyhazanak adatott a felel6s
seg, hogy ezeket a torvenyeket megtanftsa a vilagnak."5 

,,Egjenek bele lelketekbe azok a leckek, amelyek altal mindig az 
6r6k celra szegezodik szemetek, hogy ne valljatok kudarcot az elet 
kiildetesenek teljesfteseben, es legyen bar eletetek hosszu vagy rovid, 
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felkesziilten talaljon benneteket az a nap, amikor Annak szfne ele lep
tek, akinek nevet Jezus Krisztus ezen utols6 napokban felallftott egy
h:iza tagjaikent viselitek."6 

Ebben a konyven minden fejezet n6gy r6szb01 all: (l) egy kerdes
bol, amely roviden bemutatja, mire osszpontosit a fejezet; (2) a ,,Be
vezetes" -bol, amely Lee elnok egy tanacsaval vagy egy r6la sz616 t6r
tenettel szemlelteti a fejezet i.izeneteit; (3) ,,Lee elnok tanftasai"-b61, 
amely fontos tanokat jelenft meg sok-sok i.izenetebOJ es beszedebOl; 
valamint ( 4) a ,,Javaslatok a tanulashoz es beszelgeteshez" reszbOl, 
amely kerdesek altal szemelyes attekintesre es kutatasra, tovabbi be
szelgetesre, valamint a mai eleti.inkben val6 alkalmazasra osztonoz. 

Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet 

Szemelyes vagy csalridi tanulmanyozasra. Ez a konyv szandekaink 
szerint elmelyfti az egyhaztagok azon evangeliumi tanok teren szerzett 
tudasat, amelyeket oly hatasosan tanftott Harold B. Lee elnok. Ha 
imadsagos lelekkel olvasnak es figyelmesen tanulmanyoznak, az egy
haztagok szemelyes tamibizonysagot kaphatnak ezen igazsagokr61. Ez 
a kc)tet emellett kiegeszfti az egyhaztagok evange!iumi konyvtarat, es 
fontos forrasanyagkent szolgal a csalad oktatasa es az otthoni tanulas 
teren. 

Beszelgetesekre a vasarnapi gyiileseken. Ez a konyv a vasarnapi 
gylilesek tananyaga a melkis6deki papsag kv6rumaiban es a Segito
egyletben. Elder Dallin H. Oaks azt tanftotta, hogy Az egyhriz elni)kei
nek tan{tasai sorozat konyvei ,,tanokat es tanteteleket tartalmaznak. 
Ezek gazdagok es napjaink szi.iksegleteire vonatkoznak, es rendkfvi.il 
j6k, ami a tanftast es a beszelgeteseket illeti." A tanft6k osszpontosft
sanak a konyv tartalmara, valamint az ahhoz kapcsol6d6 szentfrasok
ra! Elder Oaks magyarazata szerint: ,,Az evangeliumi tanft6 nem a 
lecke temajanak megvalasztasara kapott elhfvast, hanem a megadott 
dolgok tanftasara es megbeszelesere."7 

A tanit6k az osztalytermi beszelgetes elosegitese erdekeben merit
senek a fejezet v6gen talalhat6 kerdesekbOl! Ha Lee elnok tanitasainak 
tanulmanyozasa e!Ott atnezik ezeket a kerdeseket, az tovabbi meglata
sokat eredmenyezhet az altala tanftottak teren. 

A vasarnapi gyulesek evangeliumi tant6telekre, e tanteteleket tanit6 
szemelyes peldakra, valamint az igazsagr61 val6 tamibizonysagokra 
osszpontosftsanak! Ha a tanit6k a tanitas elokeszitese es levezetese 
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alatt alazatosan keresik a Szellemet, akkor a resztvevok kivetel nelkiil 
megerosodnek az igazsag ismereteben. A vezetok es tanit6k biztassak 
az osztaly tagjait, hogy meg azt megelozoen olvassak el az adott feje
zetet, hogy a vasarnapi gylileseken sor keriilne azok megbeszelesere! 
Emlekeztessek az osztaly tagjait, hogy hozzak el gylileseikre a kony
viiket, es becsiiljek meg az osztaly tagjainak felkesziileset azaltal, 
hogy Harold B. Lee szavaib61 tanitanak! Ha az osztaly tagjai elore el
olvassak a fejezetet, akkor keszen allnak majd egymas tanitasara es 
felemelesere. 

Nern sziikseges es nem is ajanljuk azt, hogy az egyhaztagok tovabbi 
magyaraz6 szovegek vagy forrasanyagok beszerzesevel tamasszak ala 
a konyvben talalhat6 anyagot. Az egyhaztagokat arra biztatjuk, hogy a 
javasolt szentfrasokhoz forduljanak, ha melyrehat6bban szeretnek ta
nulmanyozni az adott tant. 

Mivel a konyv szemelyes tanulmanyozasra val6 es evangeliumi for
rasanyagkent szolgal, sok fejezet tobb anyagot tartalmaz annal, mint 
amit teljes m6rtekben meg lehetne beszelni a vasarnapi gyuleseken. 
Az otthoni tanulmanyozas tehat elengedhetetleniil fontos ahhoz, hogy 
Lee elnok tanftasai egeszet magunkeva tegyiik. 

Isten e pr6fetaja ismerte a Mennyei Atyankhoz visszavezeto utat, es 
mindazokat eligazitotta, akik meghallgattak: ,,Ha meghallgattok es a 
hallottakat atiiltetitek a gyakorlatba, akkor el fogtok jutni arra a csoda
latos helyre, amelynek nemcsak boldogsag a neve, hanem orom is. Az 
orom azt jelenti, hogy olyan eletet eltetek, amelynek vegeztevel ke
szen alltok az Or szfne ele lepni."8 
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Tortenelmi osszefoglalas 

Ez a konyv nem tortenelemkonyv, hanem evangeliumi tantetelek 
gyujtemenye, ahogyan azokat Harold B. Lee elnok tanftotta. Annak 
erdekeben viszont, hogy tortenelmi hatterbe helyezziik a tanftasokat, 
megadjuk a kovetkezo listat, amely osszefoglalja eletenek azon mer
foldkoveit, amelyek leginkabb kapcsol6dnak a tanftasaihoz. 

1899. marcius 28.: 

1907. junius 9.: 

1912 osze: 

1916 nyara: 

1916-1917 tele: 

Harold Bingham Lee megsziiletik Samuel 
Marion es Louisa Emeline Bingham Lee 
gyermekekent, az Oneida megyei Cliftonban, 
Idaho allamban. 

Megkereszteli Lester Bybee, (Clifton, Idaho) 
(8; a zar6jelben levo szamok Harold B. Lee 
eletkorat jelzik). 

Elkezdi az Oneida Covek Akademiat, 
(Preston, Idaho), Ezra Taft Benson az osz
talytarsa (13). 

Elkezdi Albion Allam tanit6kepz6 iskolajat 
(Albion, Idaho) ( 17). 

Tanit a Silver Star iskolaban, Weston kozele
ben, Idah6ban ( 17). 

Igazgat6 a keriileti iskolaban (Oxford, Idaho) 
(18-21) 

Misszionarius, Nyugati-Allamok Misszi6, 
Denver, Colorado (21-23). 

1923 nyara: A Utah Egyetemre jar. Kesobb levelezo tago
zaton, kihelyezett tanfolyamokon fejezi be 
tanulmanyait (24). 

1923. november 14.: Hazassagot kot Fern Lucinda Tannerrel a Salt 
Lake Templomban (24). 

A Whittier es Woodrow Wilson iskolak igaz
gat6ja, Salt Lake City (24-29). 
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1930. okt6ber 26.: 

1933. november 7.: 

1935. aprilis 20.: 

1936. aprilis 18.: 

1939. aprilis 16.: 

1941. aprilis 6.: 

1958. augusztus: 

1960. marcius 27.: 

1961. szeptember 30.: 

1962. szeptember 24.: 

1963. junius 17.: 

1965. augusztus 27.: 

1970. januar 23.: 

1972. julius 2.: 

1972. julius 7.: 

TDRTENELMI ()SSZEFOGLALAS 

Elvalasztjak a Pionfr Covek elnokenek, 
1930-1937 (31). 

Bevalasztjak Salt Lake City Megbfzottjai ko
ze; 1933-1937 kozott szolgal (34). 

Az Elsa Elni:ikseg Harold B. Lee-t bfzza meg 
egy program kidolgozasaval a szegenyek 
megsegftesere (36). 

Elhfvjak az egyhazi biztonsagi program (ke
sabb egyhazi j6leti program lesz a neve) ugy
vezeta igazgat6janak (37). 

Salt Lake City-ben felepul az elsa raktarhaz a 
J61et-teren ( 40). 

Tamogatjak a Tizenket Apostol Kv6rumanak 
tagjakent (42). 1941. aprilis 10-en szentelik 
fel. 

Konferenciakat tart katonai szolgalatot 
teljesftak szamara Japanban, Koreaban, 
Okinawan, a Fiilop-szigeteken es Guam ban 
(55). 

Beutazza Del-Afrikat es a Szentfoldet (59). 

Megszervezi az elsa eur6pai ci:iveket Man
chesterben (Anglia) (60). 

Az Elsa Elni:ikseg iranyitasa alatt bejelenti az 
osszes egyhazi program egyeztetesenek tervet 
(62). 

Fern Lucinda Tanner, Harold B. Lee felese
genek halala (63). 

Hazassagot kot Joan Jensennel a Salt Lake 
Templomban (64). 

Maurine Lee Wilkins, Harold B. Lee leanya
nak halala (66). 

Tamogatjak a Tizenket Apostol Kv6ruma el
ni:ikekent es Joseph Fielding Smith elni:ik elsa 
tanacsosakent (70). 

Joseph Fielding Smith elnok halala (73). 

Felszentelik es elvalasztjak az egyhaz elno
keve (73). 
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1972. augusztus 25-27.:Teriileti altalanos konferencia felett elnokOl 
Mexik6varosban (73). 

1972. szeptember 20.: Megszervezi a Jeruzsalem Gyiilekezetet a 
Sziklasfrnal (73). 

1972. okt6ber 5.: Bejelentik a j6leti szolgaltatasok vilagmeretii 
programjat (73). 

1972. okt6ber 6.: Unnepelyes nagygyi.ilesen tamogatjak az 
egyhaz elnokekent (73). 

1972. december 14.: Megszervezik az egyhaz nemzetkozi misszi6-
jat (73). 

1973. marcius 8.: Megszervezi az coveket Azsia belsejeben, 
Szoulban, Koreaban (73). 

1973. augusztus 24-26.:Teriileti altalanos konferencia felett elnokol 
Miinchenben, Nemetorszagban (74). 

1973. december 26.: 

1973. december 31.: 

Harold B. Lee elnok meghal Salt Lake City
ben (74). 

Ev vegi statisztikak: 3 321 556 egyMztag; 
630 covek; 4 580 egyhazkozseg; I 08 misszi6; 
17 258 misszionarius; 15 templom. 
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Harold B. Lee 
szolgalata 

Harold B. Lee elnok elcterol elder Gordon B. Hinckley - akkoriban 
a Tizenkettek K v6rumanak tagja - irta a kovetkezo beszamol6t, amely 
az 1972. novemberi Ensignban jelent meg (,,President Harold B. Lee: 
An Appreciation", 2-11. o.). A cikk segftett az egyhaz tagjainak Lee 
elnok jobb megismereseben, aki akkoriban lett az egyhaz elnoke. 

,, Harold B. Lee-nek, az egyhaz elndkenek t6rtenete nehany kdrvo
nalaz6 mondathan elmondhat<5: 1899. marcius 28-an sziiletett 
Cliftonhan, (Idaho), Samuel Marion es Louisa Emeline Bingham Lee 
hat gyermekenek egyikekent. A helyi iskotaha a k6zeli Prestonban levo 
Oneida Akademiarajart, majd az Albion Covek Tanit6kepzo L<1kolaja
ba, Jdah6ba, kesobb pedig a Utah Egyetemre. 17 evesen kezdte el 
tanft6i palyajat, 18 evesen iskola igazgat6kent szolgalt, kesohb pedig 
ket iskola igazgat6Jakent Salt Lake megyehen, Utah-ban. Fern 
Lucinda Tannerrel 1923. novemher 14-en kozott hazassagot. 6 1962. 
szeptember 24-en halt meg. 1963. Junius 17-en felesegiil vette Freda 
Joan Jensent. 

1928-1933 kiizdtt a Foundation Press, Inc. igazgat6Ja. 1933-1937 
kiiz6tt Salt Lake City MegbfwttJakent swlgalt. 1937-hen az egyhazi 
j6leti program iigyvezeto igazgat6ja lett. 1941. aprilis 6-an neveztek ki 
a Tizenkettek Tanacsa tagjava, 1970. Janucir 23-an a Tizenkettek Ta
nacsa elnokeve, valamint elso tanacsossa az Elsa Elnoksegben, es 
1972. Julius 7-en szenteltekfel es valasztottak el az egyhdz elndkeve. 

llyen szalak alkotjak elete fonalat. Am ez az elet megerdemli, hogy 
bOvebben meselji.ink r6la. 

Kis- es nagyvarosokhoz merten Clifton nagyon kicsi, es a foutak is 
elkertilik. Az evek mulasaval azonban ismertebbe valik majd, mert itt 
sztiletett az egyhaz tizenegyedik elnoke. 

Lee elnok edesapja, Samuel Marion, egy masik videki kozsegbol, 
Nevada deli reszen talalhat6 Panacab61 jott Cliftonba. Samuel edes
anyja (Lee elnok nagymamaja) meghalt, amikor fia meg csak nyolc 
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HAROLD B. LEE SZOLGALATA 

napos volt, es a koraszi.ilott csecsemo olyan pici volt, hogy a kezfejen 
keresztiil karjara lehetett huzni egy gyuriit. Szemcseppentovel kellett 
etetni. Edesanyja novere Cliftonban lakott, es a fiu 18 evesen eszakra 
koltozott, hogy nagynenje csaladjaval eljen. 

Itt talalkozott a sotet haju, sotet szemu Louisa Binghammal. A 
Logan Templomban kotbttek hazassagot. Az :iltaluk letrehozott ott
hon, amelybe aztan hat gyermek sziiletett, ,kint volt a di.\16, mintegy ot 
kilometerre a boltt6l'. Mellekesen, a bolt volt a kozseg egyetlen ke
reskedelmi letesitmenye. A di.ilO egy fOldut volt - nyaron porns, telen 
h6-torlaszolta, tavasszal es osszel pedig katyus es saros. 

Itt nott fel a videki fiuk kozott a mezitlabas, munkaruhas Harold. A 
Dudley-ek tavaban uszhattak, de nem vasarnaponkent. Apja a ptispok
segben szolgalt, anyja a [Fiatal Nok szervezeteben ], es a vasarnap 
szent volt. Hasonl6 t6ban, a Bybee-ek farmjan kertilt sor arra, hogy 
Harold B. Lee megkeresztelkedett. 

A penz rettento szi.iken volt azokban a napokban. A farm boven 
termett, de keves penzt hozott a gabona es a krumpli. Az apa azzal 
egeszftette ki a csalad bevetelet, hogy elszegodott aratasi bermunkara, 
kutfllrasra es ont6zocsatornak kiepitesere. Am a Lee gyermekek nem 
tudtak, hogy szegenyek. Az otthon es az egyhaz gondoskodott a sz6-
rakozasi lehetosegekrol. A haz gyongyszeme a zongora volt. Egy sk6t 
holgy, aki tudta, hogyan vagjon ra hamis hang hallatan a kezre, meg
tanftotta jatszani. 

Harold ktilonosen i.igyesen zongorazott. Erdekes megjegyezni, hogy 
azokban a korai napokban eli.iltetett zeneszeretet kesobb kifejezest 
nyert, amikor az egyhazi zenei bizottsag elnokekent szolgalt. 

Egy p6nifogat, amelyet altalaban edesanyjuk hajtott, vitte el a 
gyermekeket a harom kilometerre levo iskolaba es vissza. A kocsi 
nem sok vedelmet adott, amikor a januari eszaki szel korbacskent csa
pott, olvadaskor pedig a sar jelentett gondot az uton. Am ez hozzatar
tozott az elethez Cliftonban. Amint azt Lee elnok megjegyezte: 
,Mindeni.ink megvolt, ami penzen nem veheto meg'. Es ezek kozott ott 
volt neh:iny hatalmas elegtetel. A levego tiszta volt, olyan tiszta, 
mintha majdnem edes lenne. A vfz hullamos tiveghez volt hasonl6, es 
konnyu volt eszrevenni a patak aljan fenylo koveket. A csillagok ej
szaka egi emberekhez es allatokhoz hasonlftottak -- es a fiuk kepzelo
ereje tovabbi sejteseket fi.izott ahhoz, amit lattak. A nyari esok siva
tagi mannahoz hasonlftottak, es eletet hoztak a foldnek. A tavasz 
hatalmas, zold szonyegekkel koszontott be, ahol az eke, majd a 
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Harold B. Lee elni_ik 
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vetogep megerintette a talajt. A mennydorgo, fiistolo gozmotorok 
arammal lattak el a cseplOgepek hosszu szalagjait, amelyek zsakszam
ra adtak ki magukb61 a buzat, az arpat es a zabot. 

A helyi iskola osztalyainak elvegzese utan a fiuk ,elmentek ott
honr61', hogy az Oneida Akademiara jarjanak, az egyhaz altal mii
kodtetett kozepiskolaba, a 24 kilometernyire levo Prestonban. 
Harold 13 eves volt ekkor, es itt talalkozott eloszor Ezra Taft 
Bensonnal [aki kesobb az egyhaz tizenharmadik elnoke lett]. Ezt az 
Albion Covek Tanarkepzo Iskolaja kovette, Idaho masik oldalan. 
ltt szerezte meg Harold B. Lee 17 evesen a tanari diplomajat. 
Biiszke nap volt ez neki es csaladjcinak. A keriileti oktatasiigyi tes
tiilet tanft6i allast ajanlott neki a kis, egy tantermes Silver Star is
kolaban, Dayton es Weston kozott, a diilOn lejjebb Cliftont61. A fi
zetes havi hatvan dollar volt. A 16 kilometert hetvegenkent 16hciton 
tette meg. 

Kovetkezo evben a testiilet az Oxford iskola igazgat6java nevezte 
ki, amelynek negy terme volt. Nagyszerii lehetoseg volt ez egy 18 
eves fiunak. A hat kilometert oda es hatot vissza naponta tette meg 
16haton, esoben es napsi.itesben, j6 es rossz idoben. Kimiivelt zenei 
tehetseggel es kosarlabdai keszseggel szabadidejeben reszt vett a ko
zosseg tevekenysegeiben. Ezekben a napokban keriilt sor arra, mfg 
apja piispok volt, hogy Harold eloszor bepillantast nyert az egyhaz 
j6leti programjaba, ahogyan az kesobb ismertte valt. Akkor is, akar
csak most, a pi.ispok volt felelos a sziikolkodok ellatasaert. Lee pi.is
pok sajat tarhaza felett 6rk6d6tt, az arucikkek sajat eleskamrajab61 
keriiltek elo. Ejszaka lathatta a csaladja, amint ki tudja hova, elvisz 
egy zsak lisztet, mert szigoruan titokban tartottak azt, hogy kik van
nak bajban, kiilonben meg szegyen erte volna azokat, akiknek segft
segre volt sziiksege. 

Akkor is, akcircsak most, a piispok kivaltsaga es felelOssege volt az, 
hogy misszi6ra javasoljon fiatal ferfiakat. Harold mostanra 21 eves 
volt, es negy eve tanitott. Elhivast kapott Heber J. Grant elnoktol, 
hogy a Nyugati Allamok Misszi6ban szolgaljon. 

Az egyhaz Misszionciriusi Reszlegenek elzart kartotekaiban talal
hat6 egy, az Elsa Elnoksegnek sz616 jelentes elder Lee-rol. 1922. 
december 30-an fr6dott, es John M. Knight elnok frta ala. Megnevezi 
szolgalatanak idotartamat: 1920. november 11-tol 1922. december 
18-ig. Aztan szamos kerdesre ad valaszt: ,Minositesek - Beszelo
kent: ,,Nagyon J6". Elnoklo hivatalnokkent: ,,J6". Alapos tudassal 
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rendelkezik az evangeliumot illetoen? ,,Nagyon". Energikus? ,,Na
gyon". Tapintatos es j6 hatassal van masokra? ,,Igen". Megjegyze
sek: ,,Elder Lee kival6an elnokolt a Denver Kertilet felett, 1921. -
augusztus 8-a es 1922. december 18-a kozott. Kivetelesen j6 
misszionarius."' 

Ebben a misszi6ban, ugyanekkor lakott egy fiatal holgy, Salt Lake 
City-b61, Fern Lucinda Tanner. Tarsai eles eszii, csodaszep, rendkf
viili kepessegekkel rendelkezo szentiras-ismeronek tartottak. Amikor 
elder Lee-t felmentettek, csak rovid idore tert vissza Cliftonba, majd 
Salt Lake City-be jott, hogy megtalalja es udvaroljon a lanynak, akit 
tavolb61 csodalt a misszi6ban. A Salt Lake Templomban kotottek 
hazassagot, kortilbeltil tizenegy h6nappal visszaterese utan. 

A hazasparnak ket csodaszep leanya sziiletett, Helen [kesobb L. 
Brent Goates felesege] es Maurine [kesobb Ernest J. Wilkins felese
ge]. A Lee csalad otthona gyiilekezohelye volt a kornyek fiataljai
nak. Lee notestver gyenged modora es a nehez helyzetek tigyes keze
lesenek kepessege mindazok elismereset kivfvta maganak, akik 
ismertek ot. Egy alkalommal a kovetkezo szavakkal hallgattatott el 
ket el6kel6 ferfit, akik egyik tarsat kritizaltak: ,Mig megpr6balnak 
igazsagosak lenni, ne felejtsenek el kedvesnek Jenni'. 

Ismet elismerest nyertek azok a tulajdonsagok, amelyek 18 eves 
korara ket iskola igazgat6janak tettek meg [Harold B. Lee-t]. A Utah 
Egyetemen folytatva tanulmanyait ismet kineveztek igazgat6nak, 
eloszor a Whittier iskolaban, majd a Woodrow Wilson iskolaban, 
Salt Lake megyeben. 

Hazassagkotese utan a Pionfr Covekben lakott, ahol egyik egyhazi 
feladata a masikat kovette. Aztan 1929-ben tanacsossa neveztek ki a 
covekelnoksegben. A kovetkezo evben elhivtak covekelnoknek. Ak
kor 31 eves volt, es a legfiatalabb covekelnok az egyhazban. 

Gazdasagi valsag sujtotta a nemzetet es a vilagot. A kotvenyek 
domin6kkent doltek. Kiapadt a hitel forrasa. Bankok zartak be, es 
megtakarftott dollarok milli6i vesztek el. Katasztrofalis mereteket 
oltve novekedett a munkanelktiliseg. Evek munkajanak megsemmi
stileset latva ongyilkosok lettek az emberek. Leves-konyhak voltak 
es kenyer-sorok. Csal6dottsag volt es tragedia. A Pionfr Covekben 
az egyhaztagok tobb mint fele munka nelktil volt. 

A fiatal covekelnok elott kihivas allt, ijeszto kihivas. Agg6dott, 
konnyezett, imadkozott, amikor olyan pontra latta stillyedni az egy-
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kor buszke es tehetos embereket, ahol nem tudtak etelt adni a csalad
juknak. Akkor inspiraci6t kapott egy tarhaz letrehozasara, ahol osz
szegyujthetik az etelt es az arucikkeket, es ahonnan szetoszthatjak 
azt a szukolkodoknek. Munkatervek indultak, nemcsak a kozosseg 
felviragoztatasa, hanem ami meg annal is fontosabb volt, annak a le
hetosegnek a biztositasa erdekeben, hogy az emberek megdolgozza
nak azert, amit kapnak. Lebontottak egy regi uzletepiiletet, es az 
anyagokat egy cbvek-tornaterem epftesere hasznaltak, ahol tarsasagi 
rendezvenyeket tartottak es helyet biztosftottak az embereknek a 
mozgasra es feltidiilesre. 

A tobbi covek is hasonl6 tervekbe kezdett; ezeket L 936 aprilisa
ban osszehangoltak, es letrehoztak azt, amit Heber J. Grant elnok 
eloszor az egyhaz biztonsagi programjanak nevezett, most pedig az 
egyhaz j6leti programja neven ismert. 

Harold 8. Lee-t, a Pionir Covek fiatal vczctojct hivtak cl az ujon
nan vfzrc bocsatott barka c k6tsegbeesett es pr6bara tevo napok za
varos vizein at torteno kormanyzasara. A gondok 6riasiak voltak. 
Mar azon farm-ingatlanok osszcgyujtese is eleg nehez volt, ahol 
elelmet termclhettek, es lctrehozhattak a feldolgoz6 es tarol6 iizeme
ket. Meg ennel is nehezebb volt kezelni azok viselkedeset, akik kriti
zaltak az egyhaz tevekenyseget, es ugy ereztek, hogy a j6leti intez
kedesek kizar6lag a kormany hataskorebe tartoznak. 

Imaval es meggyozessel, izzadtsaggal es konnyekkel, valamint 
annak aldasaval, akit pr6fetakent tisztelt, bejarta Sion cbvekjeit, es a 
program alakulni kezdett, bovult es viragzott. 

A mai j6Ieti program bOseges forrasai - j61 termo farmok tucatjai, 
feldolgoz6 iizemek es konzervgyarak, gabonatarak es malmok, va
lamint Amerika nagy reszen megtalalhat6 tobbi tervek - mind e ko
rai erofeszitesek kitcrjcdt es hatasos kovetkezmenyci. Mig a kor
many segelyprogramjait alland6 tamadasok erik, az egyhaz 
programja folyamatosan, vilagszerte elnyeri az emberek elismereset. 
Az ad6fizetok dollarmilli6kat sp6roltak mar meg azon, hogy ezeket a 
j6leti terhcket felvallalja az egyhaz. Ferfiak es nok ezrei talaltak jo
vedelmezo munkahelyet, beleertve ebbe sok fogyatekost is, akik le
hctoseget kaptak arra, hogy megkeressek, amire sziiksegiik van. 
Akik e program haszonelvezoikent reszt vettek abban, megmenekiil
tek ,a semmitteves atkat61 es a segelyek rossz hatasat61'. Megmaradt 
a melt6saguk es az onbizalmuk. Azon ferfiak es nok seregei pedig, 
akik nem kozvetlen haszonelvezok voltak, hanem az elelem megter-
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meleseben, feldolgozasaban es tucatnyi azzal kapcsolatos vallalko
zasban vettek reszt, azok bizonysagot tesznek arr61, milyen orom rej
lik a masoknak nyujtott onzetlen szolgalatban. 

Aki tanuja ennek a nagy hat6k6rii es 6riasi kovetkezmenyekkel ja
r6 programnak, az, ha hallgat az eszere, nem ketelkedik a kinyilat
koztatas szellemeben, amely ezt letrehozta, majd gyakorlati, j6ra 
szolgal6 erejet kiterjesztette. Inspiralt utmutatasaert tisztelet illeti 
Harold B. Lee elnokot, a program elso iigyvezeto igazgat6jat, es az 
Egyhazi J61eti Bizottsag reg6ta szolgal6 elnoket. Szerenysegeben ta
gadna ezt, meghozza helyesen, mert helyenval6, hogy az Ur javara 
irja ezt. Az Ur, szolgaja naggya teteleben elismerte az 6 odaadasat es 
hitet. 

Miutan az egyhazi j6leti program ezen embert pr6bal6 pionfr nap
jaiban kiallta a pr6bat, elder Lee-t Heber J. Grant hfvta el apostol
nak, es 1941. aprilis 6-an tamogattak a Tizenkettek Tanacsanak tag
jakent. 

E kinevezes alkalmaval elder John A. Widtsoe a kovetkezokeppen 
frt uj kollegajar61: ,Telve van az Urba vetett hittel; bOvelkedik az 
embertarsai iranti szeretetben; hiiseges az egyhazhoz es az allamhoz; 
elfelejtkezik magar61, es el van kotelezve az evangelium mellett; in
telligenciaval, energiaval es kezdemenyezokeszseggel ruhaztatott 
fel; es megkapta azon ekessz616 hatalom ajandekat, hogy tanftsa Is
ten szavat es akaratat. Az Ur, akihez segftsegert fordul, hatalmas 
eszkozze teszi majd ot az emberi i.idvosseg orok tervenek elObbre vi
teleben. Szamara meg ismeretlen erot kap majd, amint az emberek 
erte mondott imai felernek az Urhoz' (Improvement Era, 1941. ma
jus, 288. o.). 

6szinte elismeres szavai ezek, es a jovendoles szavai. 

Tortenete ... hi.iseget tiikroz az apostolnak adott hatalmas szent 
bizalomhoz, akinek elhfvasa az, hogy ki.ilonleges tanuja legyen 
,Krisztus nevenek ... az egesz vilagon' (T&Sz 107:23). 

Ennek a felelossegnek eleget teve a vilag sok tajara elment az Elso 
Elnokseg utasftasai szerint, ekessz616an emelve fel hangjat, hirdetve 
az emberiseg Megvalt6janak isteni voltat. 

Gyakran idezte Pal korinthusbelieknek mondott szavait: ,Mert 
ha a trombita bizonytalan zengest teszen, kicsoda keszi.il a 
harczra?' (1 Kor. 14:8.) Harold B. Lee iizeneteben semmi bizonyta
lan nem volt. Ketertelmiiseg nelkiil, biztos meggyozodesbol eredo 

XVII 



HAROLD B. LEE SZOLGALATA 

bizonyossaggal tell bizonysagot a vilag elOkelosegeinek es szege
nyeinek. Soha nem rettent vissza Isten szolgajakent kapott felelosse
getol, hogy bizonysagot tegyen az igazsagr61. A misszionariusokat 
oszintebb erofeszitesekre motivalta, az egyhaz tagjaiban novelte az 
evangelium szerinti elet melletti elkotelezettseget, az erdeklOdoknek 
megerintett valamit a szf veben, amikor hangot adott bizonysaganak. 
Nern kfmelte magat, egeszsege kockaztatasaval is fenntartotta szigo
ru napirendjet. A kozeleben levok tudtak, hogy sok h6nap eltelt ugy, 
hogy ne sziint volna meg testeben a fajdalom. A betegseggel val6 
kapcsolata elesebbe tette fogekonysagat masok szenvedese irant. 
Kozel s tavol utazott azert, hogy biztassa es megaldja a szenteket. 
Sok orszagban vannak olyanok, akik tisztelettel tesznek bizonysagot 
a papsag ama csodas hatalmar61, amelyet az 6 erdekiikben gyakorolt 
az Ur ezen szolgaja. 

Hasonl6keppen erzekeny volt a maganyra, a felelemre, azokra a 
kihfvasokra, amelyekkel a katonasagban szembesiil az ember. A ma
sodik vilaghaboru, a koreai haboru, valamint a [ vietnami] haboru 
alatt az egyhaz katonasagban szolgal6 tagjainak programja elen allt. 
Alland6an sz6t emelt testverei koreben azert, hogy a katonai szolga
latot teljesitok szamara is biztositani kell az egyhaz teljes program
jat, az abb61 eredo aldasok es lehet6segek mindegyikevel. Szarazfol
det es tengert is bejart azert, hogy talalkozzon az egyhaz katonai 
szolgalatot teljesito tagjaival. 1955-ben ellatogatott Koreaba, amikor 
az meg nagyreszt harcra kesz tabor volt, gyakor16ruhaba oltozott 
emberekkel. Akikkel talalkozott, soha nem felejtik el a kedvesseget, 
a torodeset, vagy bizonysagat Isten mindent feliilmul6 hatalmar61, 
ami az emberek iigyeit illeti. Megvigasztalta oket, megerositette 
oket, sokakat megmentett att61, hogy tragikus helyzetbe keriiljenek. 

Megvigasztalta a gyaszol6kat. Szemelyes tapasztalatb61 ismeri a 
szerettek elvesztesenek fajdalmat. Salt Lake City-tol tavol, egy co
vekkonferencian volt, amikor szeretett tarsa elet es halal kozott lebe
gett. Ejszaka utazva hazasietett az agyahoz, es eppen akkor erkezett, 
amikor felesege eltavozott. Akik kozel voltak hozza a felesege hala
lat koveto sotet napokban, kis mertekben megereztek, milyen mely 
banat osvenyein jart. Ez 1962-ben volt. 1965-ben szeretett lanyat, 
Maurine-t vitte el a halal, mfg elder Lee eppen egyhazi feladatnak 
tett eleget Hawaii-on. Leanya negy gyermeket hagyott itt. 

Ezek a fajdalmas, nehezen viselheto elmenyek csak fokoztak er
zekenyseget masok terhei irant. Akik hasonl6 vesztesegeket szen-
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vedtek el, megerto baratra es olyan valakire talaltak benne, akinek 
sajat, pr6bara tett hite az ero forrasat jelentette szamukra. 

1963-ban felesegi.il vette Freda Joan Jensent, aki figyelemremelt6 
m6don egeszitette ki eletet. Muvelt es finom modoru emberkent a 
legjobb tarsasagban is otthon van. A sajat jogan szokatlan eredme
nyeket elero asszony o. V egzettsege pedag6gus, tanitott iskolaban, 
majd kiil6nb6zo adminisztrativ feladatokat latott el, es az altalanos 
iskolak feli.igyelojekent szolgalt Salt Lake megye Jordan iskolai ke
rlileteben. Emellett szolgalt az Elemi altalanos testi.ileteben. Az altala 
letrehozott otthon a beke kikotoje volt ferje szamara, es az bromteli 
vendeglatas helye azok szamara, akiknek kivaltsagaban allt belepni 
oda. 

David 0. McKay elnok, felismerve elder Lee alapos ismeretet az 
egyhaz programjai teren, valamint bizonyftott adminisztratfv kepes
segeit, az egyhazi tananyag egeszet egyezteto bizottsag elnokeve ne
vezte ki ot. EbbOl eredt a sok even at hasznalt tananyag reszletekbe 
meno feli.ilvizsgalata, valamint az 6sszes tanitasi szervezet es eszkoz 
elemzese. Az iranyftasa alatt kifcjtett hatalmas erofeszites egysegcs 
tananyagot eredmenyezett, amelynek celja a tudasnak es a tanoknak 
az egyhazi tcvckcnyseg minden fazisaban torteno atadasa, valamint a 
lelkiseg szintjenek emelese az egyhaztagsag koreben. Vezetesenek 
ereje nyilvanval6va valt ebben a vallalkozasban. Keze szilard volt, 
celjai vilagosan meghatarozottak. Az egesz egyhaznak javara valt az 
altala vegzett szolgalat. 

McKay elnok halalaval, es az elnoksegben ot kovcto Joseph 
Fielding Smith-tel elder Lee lett a Tizenkettek Tanacsanak elnoke, es 
Smith elnok ot valasztotta elso tanacsosanak. Mig ez sziiksegesse 
tette nehany korabbi tevekenysegben vegzett elni5klese al61i felmen
teset, altalanos vezetese alatt a celok megmaradtak. Olyan progra
mokat vezettek be, amelyek a tanarok jartassaganak szintjet noveltek 
egyh:izszerte. Beindftottak a pi.ispokok kepzesenek programjat. Meg
erosodott az egesz vilagra kiterjedo misszionariusi program. 

Amikor Joseph Fielding Smith 1972. jtilius 2-ajanak estejen 
csendben eltavozott az eletbOl, nem volt ketseg a Tizenkettek Tana
csanak tagjaiban afelol, hogy ki kovesse ot az egyhaz elnokekent. 
Pentek reggel, jtilius 7-cn, 6sszegyultck a Salt Lake Templom meg
szentelt falai Hizot. Ezen a csendes es szent helyen lecsendesedett 
szfvvel vartak a Szellem sugalmazasait. Minden szfv egykent fogad
ta ezeket a sugalmazasokat. Harold Bingham Lee-t, az Or kivalasz-
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tottjat, aki gyermekkorat61 fogva a visszaallftott evangeliumban is
kolaztatott, akit az apostoli szolgalat harmincegy eve finomftott es 
fenyesftett, neveztek ki Az Utols6 Napok Szentjeinek Jezus Krisztus 
Egyhaza elnokeve, valamint pr6fetava, latnokka es kinyilatkoztat6-
va. Minden jelenlevo a fejere tette kezet, es az Ur felkentjekent fel
szenteltek magas es semmihez sem hasonlfthat6 elhfvasaba. 

A szerte a vilagban elo szentek hite es imaja altal tamogatva el
noklO fOpapkent all Isten foldi kiralysagaban." 

Harold B. Lee elnok 17 h6napon es 19 napon at szolgalt az Ur 
pr6fetajakent. A valtozasok es bOvitesek ezen idoszaka alatt Lee el
nok feliigyelte az elso chilei covek letrehozasat, valamint az elso 
azsiai covek letrehozasat Koreaban. Elnokolt az elso, Mexik6varos
ban, Mexik6ban, valamint Miinchenben, Nemetorszagban tartott te
riileti konferenciak felett. Az egesz vilagra kiterjesztette az egyhaz 
j6leti szolgaltatasainak programjat. 1973. december 26-an halt meg, 
74 evesen. 
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1. FEJEZET 

~~~___..(~ l ~~)~~~-

Az orok elethez vezeto ut 

Hogyan erhetjuk el vegso celunkat - a visszaterest 
ahhoz az Istenhez, aki eletet adott nekiink? 

Bevezetes 

Szolgalata soran Harold B. Lee elnok kihangsulyozta: Jezus Krisztus 
evangeliumanak mindent felolelo celja az, hogy kepesse tegyen min
ket a Mennyei Atyank szine ele torteno visszateresre. Gyakran tanftot
ta annak fontossagat, hogy hittel jarjunk, mfg el nem erjiik mennyei 
celunkat. 

Lee elnok szolgalata egybeesett az 1960-as evekben es az 1970-es 
evek elso feleben bekoszonto urkorszak ha.tor repiileseivel. Amikor 
1970-ben egy baleset arra kenyszeritette az Apollo 13 urhaj6sait, hogy 
a Hold regi6ib61 korabban visszaterjenek a Foldre, Lee elnokre nagy 
hatassal volt az, amilyen gondos figyelmet fordf tottak az utasftasokra, 
es amilyen pontosan vegzett teljesftmenyre volt sziikseg ahhoz, hogy 
ezek az emberek biztonsagban hazakeriiljenek. Ebben a tapasztalatban 
hasonl6sagot latott az ahhoz sziikseges hittel es engedelmesseggel, 
ami a haland6sagon at mennyei otthonunkba vezetO utazasunk befeje
zesehez kell. Az 1970. okt6beri altalanos konferencia egyik beszede
ben az Apollo 13 urhaj6, az Aquarius tortenetet felhasznalva szemlel
tette annak fontossagat, hogy azon az uton maradjunk, amit az Ur 
nekiink megtervezett. 

Lee elnok iizenetei alland6 jelleggel kihangsulyoztak, hogy ennek a 
haland6 utazasnak vegso celja a Mennyei Atyankhoz torteno visszate
res. Ezek az iizenetek segfthetnek nekiink azon igyekezni, hogy ,,ele
tiink minden tette, az altalunk meghozott minden dontes egy olyan 
eletvitel kialakulasat segitse elo, amely lehetove teszi szamunkra azt, 
hogy belepjiink az Ur, a mi Mennyei Atyank szfne ele". 1 
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I. FE.IEZET 

Ebben a fejezetben Lee elni:ik felvazolja az utat, amelyen bekesseg
ben es biztonsagban visszaterhetlink Mennyei Atyank szfne ele. 

Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan kaphatunk utmutatast ahhoz, hogy biztonsagba 
jussunk ezekben a zaklatott idokben? 

Nehany h6nappal czelott szcrtc a vilagon nezok es hallgat6k milli6i 
figyeltek lelegzetvisszafojtva es tiirelmetleniil az Apollo 13 veszelyes 
repi.ilcset. Ugy ti.int, mintha az cgesz vilag egy jclentos eredmcnycrt 
imadkozna: ennek a harom bator embernek a biztonsagos visszatere
seert. 

Amikor cgyiki.ik visszafogott aggodalommal bcjclcntcttc az ijcszto 
hfrt: ,,Robbanasunk volt!", a ki.ildetest iranyft6 egyseg Houstonban 
azonnal minden technikailag kepzett tud6st mozg6sftott, akik az evek 
soran minden elkepzelheto reszletet megterveztek ezzel a repi.i!essel 
kapcsolatban. 

Ennek a harom embernek a biztonsaga most ket elengedhetetleni.il 
fontos tcnyczotol fi.iggott: a ki.ildctcst iranyit6 houstoni egyseg techni
kusainak a kcpcsscgcitol cs tudasat61, valamint az Aquariusban levo 
embcrck cgyct6rto cngcdclmcssegetol a technikusokt61 kapott minden 
utasitas tekinteteben, akik, mivcl atlattak az iirhaj6sok problemajat, 
jobb helyzetben voltak ahhoz, hogy megtalaljak az elengedhetetlentil 
fontos megoldasokat. A technikusok dbntcscinck fokcletesnek kcllett 
Jenni, killi:inben az Aquarius fobbezer kilomcterrcl clkcriilhette volna a 
Fi:ildet. 

Ez a dramai esemeny bizonyos szempontb61 parhuzamba allfthat6 
azokkal a [zavaros] idokkel, amelyekben eli.ink. Sokan megijednek, 
amikor az egesz vilagban hihetetlen ti:irteneseket latnak es azokr61 hal
lanak - politikai armanykodasokr61, haborukr61 es viszalyokr61 min
denhol, szi.ilok idegessegerol, akik mcgpr6balnak szernbenezni az ott
hon szentseget fenyegeto tarsadalmi problCrnakkal, gyerrnekek es 
fiatalok nehez hclyzct6rol (aggodalrnar61), akik hiti.ik es erkolcseik ki
hfvasaival neznek szernbe. 

Csak ha ti is hajland6ak vagytok odafigyelni es engedelmeskedni, 
mint az Aquarius i.irhaj6sai, csak akkor kaphattok ti es egesz 
hazanepetek utmutatast az Dr modjan a vegso biztonsagba. 
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I. FEJEZET 

Az Apollo 13-mal t6rtentekb61 . . . egy par pillanatban meg
pr6balom roviden felvazolni azt a csodalatosan megfogant, engedel
messegrol sz616 tervet, amelytol minden !Clek mcgment6se fiigg, 
amint a haland6sagon at cljut vegso rendeltetesehcz - visszaterven 
ahhoz az Istenhez, aki neki eletet adott. 

Mik Mennyei Atyank tervenek a celjai? 

A tervet a neve azonosftja, atfog6 celjat pedig vilagosan megfogal
mazza egy bejelentes, amelyrol ennek az evangeliumi safarsagnak a 
kezdeten ertesi.ilt az egybaz. 

Tabb mint egy evszazada az Ur kijelentette: 

,,Es ugyancsak elktildtem a vilagba orok szovetsegemet, hogy az 
legyen fenye a vilagnak es zaszlaja nepemnek, es hogy a nemzsid6k 
ahhoz igazodjanak, es hogy hfrnok<'"im lcgyen, es egyengesse az utat 
elottem" (T &Sz 45 :9). 

Ez a terv tehat szovctsegnek indult, 6s olyan szerzodest tartalma
zott, amelyben egynel tobb szemely vesz majd reszt. Mertekad6ja az 
Ur kivalasztottainak, es az egesz vilagnak, hogy javukra valjon. Celja 
azt volt, hogy minden ember szi.ikseglcteinek eleget tegyen, 6s felke
szftse a vilagot az Ur masodik eljovetelere. 

A haland6sag clotti vilagban Mennyei Atyank mindcn szcllem
gyermeke reszt vett ennek a tervnek a kidolgozasaban. Legosibb 
szentfrasaink, Abraham es Jeremias osi pr6fetak irasai is megerosftik, 
hogy Isten, vagyis Elohim ott volt; Elsosztilott Fia, Jchova is ott volt, 
valamint Abraham, Jeremias, es sok mas nagyszerii jellem is ott volt. 

Ott volt a vilag megfonnalasa elott rcndezett minden intelligencia, 
akikbol aztan szcllem Jett, bcleertve ebbc sok nagyszeru 6s nemes 
egyent, akiknek tettei es viselkedesc ebbcn a haland6sag elotti szfera
ban kepesftest adott nekik arra, hogy uralkod6k es vezetok legyenek 
ezen orok terv veghezvitele soran. 

Az Atya es Jehova iranyftasa alatt osszerendeztek es megformaltak 
a Foldet es minden ahhoz tartoz6 dolgot. ,,Parancsoltak", ,,orkodtek" 
es ,,elokeszitettek" a FOldet. ,,Tanacskoztak maguk kbzott", ami a ki.i
lonbozo eletfonnak es minden dolog Fi:ildre hozatalat illeti, az embert 
is beleertve ebbe, es felkeszftettek azt a terv veghezvitelere, amelyet 
jogosan egy tervrajzhoz hasonlfthatunk, ami olyan dologban oktatja es 
kepzi Isten gyermekeit, ami ,,Isten dicsosege" veghezvitele isteni eel-
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I. FEJEZET 

janak eleresehez es ahhoz kell, hogy minden lelek lehetoseget kapjon 
a ,,halhatatlansag es az brbk elet" elnyeresere. Az ori_lk elet orokke tar
t6 eletet jelent abban a celesztialis szferaban, ahol Isten es Krisztus la
kik. Ez ugy nyerheto el, ha minden olyan dolgot megtesziink, amire 
parancsot kapunk. (Lasd Abraham 3:25.) 

Milyen tantetelek kepezik az iidvoziiles tervenek alapjat? 

A terv harom j61 megkiilonboztetheto tantctelt foglal magaban: 

Elosz6r is, minden leleknek kivaltsagaban all majd az, hogy Isten 
torvenyeinek engedelmeskedve ,,szabadsagot es brbk eletet" valasszon 
maganak, vagy engedetlenseg folytan a lelki dolgok tekinteteben ,,rab
sagot es halalt". (Lasd 2 Nefi 2:27.) 

Az elet mellett a szabad akarat Isten legnagyobb ajandeka az embe
risegnek, mert ezzel adja meg Isten gyermekeinek a legnagyszerubb 
lehetoseget arra, hogy tovabblepjenek a haland6sag e masodik valasz
tasi helyerol. Egy pr6feta-vezeto ezen a kontinensen elmagyarazta ezt 
fianak, amint azt egy osi szentiras feljegyzi: az Dr orok celjainak veg
hezvitelehez ellenteteknek kell lenni; egyreszt csabftani kell minket a 
j6nak, masreszt pedig a rossznak, vagy a szentfrasok nyelven sz6lva: 
,,a tiltott gyi.imolcs is ellentete az elet fajanak, mert az egyik edes, a 
masik pedig keserii". Ez az apa fgy folytatta a magyarazatot: ,,Az 
Uristen megengedte az embernek, hogy onall6an cselekedjek; de az 
ember nem tudna onall6an cselekedni, ha nem csabftana az egyik vagy 
a masik erre vagy arra" (2 Nefi 2: 15-16 ). 

Ennek az isteni tervnek a masik j61 megkiilonboztetheto tantetele 
egy iidvozito megadasanak sziiksegesseget foglalja magaban, akinek 
kiengesztelese altal Isten legkedveltebb Fia Odvozitonkke valik, mint 
,,a Barany, ... a ki megoletett e vilag alapftasa 6ta" (Jel. 13:8), amint 
az Patmosz szigeten Janosnak kinyilatkoztatasra keri.ilt. [Lehi pr6feta] 
elmagyarazta: Isten Fianak az volt a kiildetese, hogy ,,minden embe
rert kozbenjarLJon]; es akik hisznek benne, i.idvozi.ilLie]nek" (2 Nefi 
2:9). 

Egyesek, akiknek lat6kore korlatozott, sokat beszelnek annak lehe
tOsegerol, hogy az ember csak kegyelembol iidvoziil. Szi.ikseg van 
azonban egy masik pr6feta magyarazatara ahhoz, hogy megertsi.ik a 
kegyelem igaz tanat, amint azt 6 a kovetkezo jelentosegteljes szavak
kal elmagyarazta: 
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I. FEJEZET 

,,Mi tehat - mondta ez a pr6feta - szorgalmasan frunk, hogy rabfr
juk gyermekeinket es testvereinket, hogy higgyenek Krisztusban es 
bekeljenek meg Istennel, mert tudjuk, hogy miutan mindent megtet
ti.ink, csak kegyelembol igazulhatunk meg" (2 Nefi 25 :23 ). Val6ban a 
vilag Udvozitojenek kiengesztelo vere valt meg mink.et, azonban csak 
azt kovetoen, hogy mindcnki minden tole telhetot megtett sajat 
udvossege kimunkalasaert. 

Az i.idvozi.iles tervcben a harmadik nagyszeru, j61 megki.ilonboztet
hcto tantetcl az a kitetel, hogy ,,Krisztus engesztelo aldozata reven 
minden ember iidvoziilhet, ha az evangelium t6rvenyeinek [es szertar
tasainakJ engedelmeskedik" (3. hittetel). Vilagosan meg vannak hata
rozva ezek az alapveto torvcnyek cs szertartasok, amelyek altal az i.id
voziilest elnyerjiik: 

Elso az Or Jczus Krisztusba vctett hit. 

Masodik a bunbanat, amely azt jelenti, hogy az engedetlensegbol 
eredo bunoktol elfordulva Jsten t6rvcnyei fe!C fordulunk, es a korabbi
akhoz soha nem tertink vissza. Az Or vilagosan beszelt ezt illetoen. 
Azt mondta: ,, ... menjetek utatokra, es Wbbe ne vetkezzetek, de ame
lyik lelek vetkezik, ahhoz visszaternek clozo biinei, mondja az Ur, a ti 
Istenetek" (T &Sz 82:7). 

Harmadik a vfz es a Szellem altali kereszteles. A Mester azt tanftot
ta Nikodemusnak, hogy az ember csak ezen szertartasok altal lathatja 
meg Isten kiralysagat, vagy lephet be oda. (Lasd Janos 3:4-5.) 

U gyanezt a tanitast melyitette el a feltamadt Odvozito a szentek el
mejeben ezen a kontinensen. Ogy tunik, val6sziniileg ez volt utols6 
tizenete a tanftvanyaihoz. A Mester aITa tanitotta hithu szentjeit, hogy 
,,semmi tisztatalan dolog nem juthat be az o birodalmaba, azert senki 
mas nem juthat be az 6 nyugalmaba, csak az, aki veremben ruhajat 
tisztara mossa, vagyis aki hisz, minden biinet megbanja, es mindvegig 
husegesen kitart. 

ime, ezt parancsolom nektek: Banjatok meg buneiteket ti mind, a 
fold egyik vegetol a masikig, jojjetek enhozzam es keresztelkedjetek 
meg az en nevemben, hogy a Szentlelket elnyerve megszenteltessetek, 
es majd az utols6 napon tisztan allhassatok ene!Ottem. 

Bizony mondom nektek, ez az en evangeliumom .... " (3 Nefi 
27:19-21). 
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1. FEJ EZET 

Milyen aldasok igeretet kapjak meg azok, akik hithiiek? 

Ha az Ur gyermekei, akik koze mindazok tartoznak, akik ezen a 
fOldi:in vannak, nemzetisegtol, bOrszintol vagy hitvallast61 fuggetleniil, 
hallgatnak Jezus Krisztus evangeliuma igaz hfrnokenek a hivasara, 
amint az Aquarius urhaj6sai is hallgattak a veszely 6rajaban a ki.ilde
test iranyit6 egyseg kepzett technikusaira, idovel mindegyiki.ik meg
lathatja az Urat, amint azt az Or megigerte, es tudhatja, hogy 6 lete
zik. 

A mindvegig hithiiekre var6 dicsoseg igeretet vilagosan felvazolta a 
Mester tekozl6 fiur61 mondott peldazata. Annak a fiunak, aki hithi.i 
volt es nem herdalta el szi.iletesi elojogat, azt igerte az apa, aki a Mes
ter tanftasaban a mi Atyank es Isteni.ink: ,,Fiam, te mindenkor en ve
lem vagy, es mindenem a tied!" (Lukacs 15:31). 

Egy mai pr6fetanak adott kinyilatkoztatasban ma azt fgeri az Ur a 
hithiieknek es az engedelmeseknek: ,, ... minden megadatik neki[k], 
ami az en Atyame" (T &Sz 84:38). 

Avagy azokhoz a vakmerokhi:iz akarunk-e hasonlftani, akik a Nia
gara-vfzeses feletti foly6n egyre kozelebb keri.iltek a veszelyes zuha
taghoz? A folyami orseg figyelmeztetesei ellenere, - hogy meg mie
lott tu! keso, evezzenek biztonsagba - es a figyelmezteteseket teljesen 
figyelmen kivi.il hagyva nevettek, tancoltak, ittak, csufol6dtak es el
vesztek. 

Ez a sors vart volna az Aquarius ha.ram iirhaj6sara is, ha nem sziv
leltek volna meg a houstoni iranyit6 kozpont reszletes utasftasait. Ele
ti.ik mulott azon, hogy engedelmeskednek-e a vilagegyetem eroi felett 
uralkod6 es azokat iranyit6 alapveto ti:irvenyeknek. 

Jezus konnyezett, amikor latta a napjaiban ot ki:iri.ilvevo vilagot, 
amely eszreveheti:ien megbolondult, es alland6an csufot iizi:itt arra sz6-
lit6 ki:inyi:irgesebol, hogy ji:ijjenek ohozza a ,,szoros cs keskeny utan", 
amely oly pontosan meg van jelblve Jsten i.idvozi.ilesi.inkre vonatkoz6 
faok tcrveben. 

Barcsak ma is hallhatnank konyorgeset, amelynek akkor fgy adott 
hangot: ,,Jeruzsalem, Jeruzs::ilem! Ki megolbd a pr6fetakat es megko
vezed azokat, a kik te hozzad ki.ildettek, hanyszor akartam egybegyiij
teni ate fiaidat, mikepen a tyuk egybegyiijti kis csirkeit szarnya ala; es 
te nem akartad" (Mate 23:37). 
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Barcsak a jeleneseket feljegyzo Janos egy masik peldazataban meg
latna a vilag a Mester szent alakjat, aki ma is eppen ugy hfv minket, 
mint annak idejen a jeruzsalembelieket: 

A Mester azt mondta: ,Jme az ajt6 elott allok es zorgetek; ha valaki 
meghallja az en sz6mat es megnyitja az ajt6t, bemegyek ahhoz es vele 
vacsoralok, es 0 en velem. 

A ki gyoz, megadom annak, hogy az en kiralyiszekembe iiljon ve
lem, a mint en is gyoztem es iiltem az en Atyammal az o kiralyi sze
keben" (Jel. 3:20-21). 

Itt van tehat az tidvoztiles terve, ahogyan azt az igaz egyhaz tanftja, 
amely apostolokra es pr6fetakra eptil, es Krisztus, az Ur alkotja annak 
fO szegletkovet (Efezus. 2:20). Csak ezaltal kaphatunk bekesseget, 
nem ugy, ahogyan azt a vilag adja, hanem ugy, ahogyan azt csak az Ur 
adhatja azoknak, akik a Mesterhez hasonl6an legyozik a vilag dolgait. 

,,Es nincsen senkiben masban idvesseg: mert nem is adatott embe
rek kozott az eg alatt mas nev, mely altal kellene nektink megtartat
nunk" (Ap. csel. 4: 12). 

Hogyan haladhatunk mindennapi cselekedeteink 
altal az orok el et f ele? 

Nemreg egy gyiilesen egy ffatal lany szivet melengeto tanubizony
sagat hallgattam. Edesapjat olyan betegseg sujtotta, amelyet az orvo
sok gy6gyfthatatlannak nyilvanftottak. A beteg edesapa egy fajdal
makkal es szenvedessel teli ejszaka utan azt mondta reggel a 
felesegenek, erzelmekkel atszott hangon: ,,Nagyon Mlas vagyok ma". 
,,Miert?" - kerdezte a felesege. 6 azt felelte: ,,Mert Isten megadta ne
kem azt a kivaltsagot, hogy meg egy napot veletek tolthessek". 

Ma teljes szivembOl azt kivanom, hogy aki hallja ezt a kozvetftest, 
az koszonje meg hason16keppen Istennek ezt a meg egy napot! Miert? 
Mert lehetoseget kaptunk nehany befejezetlen dolog elvegzesere. A 
biinbanatra; hibak kijavitasara; valamely tevelygo gyermek befolyaso
lasara; olyan valaki eleresere, aki segitseget ker - roviden: arra, hogy 
megkoszonjtik Istennek a meg egy napot, amelyen felkesztilhettink az 
Istennel val6 talalkozasra. 

Ne pr6baljatok a messzi jovoben elni! A ma problemainak megol
dasahoz keressetek erot! A Hegyi beszedben arra intett a Mester: ,,Ne 
aggodalmaskodjatok tehat a holnap felol; mert a holnap majd aggo-
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dalmaskodik a maga dolgai felOl. Eleg minden napnak a maga baja" 
(Mate 6:34). 

Tegyetek meg minden toletek telhet6t, a tObbit pedig bfzzatok Is
tenre, mindannyiunk Atyjara! Nern eleg azt mondani, hogy a tolem 
telheto legjobban nyujtom, inkabb azt kell mondanunk, hogy mindent 
megteszek, amire kepes vagyok, mindent megteszek, arnire sztikseg 
van. 2 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen tekintetben ttikrozi Atyank tidvoztilestink erdekeben alko
tott terve az 6 irantunk erzett hatalmas szeretetet? 

• Hogyan hoz bekesseget az elettinkbe az, ha megertjtik az tidvoztiles 
tervet? 

• Miert van sztikseg szabad akaratra ahhoz, hogy visszaterjtink Isten
hez? Miert van sztikseg a kiengesztelesre? Miert kell evangeliumi 
tanteteleknek es szertartasoknak engedelmeskedntink? 

• Milyen kovetkezmenyekkel jarhat az, ha letertink a Mennyei 
Atyank altal kijelolt, kovetendo osvenyrol? 

• Milyen dolgok miatt vesztik idonkent szem elOl az emberek a celt, 
hogy visszaterjenek Mennyei Atyank jelenletebe? Milyen tanacsot 
adhatunk azoknak a csaladtagoknak es masoknak, akik eltevedtek? 

• Miert fontos mindennap szolgalni? mindennap halat adni? biinbana
tot tartani es gyengesegeink legyozesen igyekezni? Hogyan segft 
nektink ezen dolgok megtetele felkesztilni az Istennel va16 talalko
zasra? 

Jegyzetek 

1. Conference Report, 1946. okt6ber, 
145. 0. 

2. Conference Report, 1970. okt6ber, 
113-117. o.; vagy Improvement Era, 
1970. december, 28-30. o. 
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-----'~ -,1~,._) -----
Ki vagyok? 

Hogyan segft nekiink az orok elet elnyereseben az, 
ha tudjuk, kik vagyunk? 

Bevezetes 

',Egy napon igen erdekes kerdessel fordult hozzam a Vasarnapi Is
kola egyik fiatal tanara. ElOzo vasarnap tettek fel neki ezt a kerdest az 
6rajan - mondta Harold B. Lee elnok a szentek gyiilekezetenek. - El
mondta, hogy az ezt megelOzo eletrol beszelgettek, errol az eletrol es a 
kovetkezorol, mikor a Vasarnapi Iskola egyik fiatal tanul6ja megker
dezte: ,Az ezelOtti elet akkor ert veget, amikor megsziilettiink a halan
d6 eletbe; ez az elet akkor er veget, amikor elszenvedjiik a haland6 
test halalat; vajon mi lesz majd a kovetkezo elet vege? Felejtes?' A 
Vasarnapi Iskola fiatal tanara azt mondta: ,Nern tudom a valaszt'. 

Ezen elgondolkodva megjegyeztem, hogy eleg pongyolan fogalma
zunk, amikor az ,ez elotti eletrol, errol az eletrol es a kovetkezo elet
rol' beszeliink, mintha kilenc eletii macskak lennenk, pedig tulajdon
keppen csak egy eletiink van. Ez az elet, amelyrol beszeliink, nem a 
haland6sagba torteno sziiletessel kezdodott. Ennek az eletnek nines 
vege a haland6 test halalaval. Magaban foglal valamit, ami nem te
remtve vagy keszftve lett. A szentfrasok ezt ,intelligencianak' nevezik, 
amely a haland6sag elotti let bizonyos fokan ,szellem' -formaba ren
deztetett. Miutan ez a szellem elert egy bizonyos fejlOdesi szintet, egy 
mindenkinel bolcsebb Atya lehetoseget adott neki arra, hogy fejlodese 
erdekeben egy masik szfnre lepjen. Meg tabbet kapott, es miutan leel
te idotartamat es elerte celjat a haland6sagban, sor keriil egy masik 
valtozasra. Val6jaban nem egy masik eletbe lepiink, hanem ugyanan
nak az eletnek egy masik szfnterere. Van valami, ami nem teremtve 
vagy keszftve lett, es valami, ami nem hal meg, es ez a valami orokre 
tovabb el."1 
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Ez a fejezet orok identitasunkrol beszel, valamint arrol, hogy mi
lyen hatassal van ennek ismerete az eletiinkre. 

Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan aid meg minket annak tudasa, hogy Mennyei 
Atyank szellemfiai es -leanyai vagyunk? 

Kik vagyunk? Pal apostol azt frta: ,,Aztan, a mi testi apaink fenyf
tettek minket es becsiiltiik oket; avagy nem sokkal inkabb engedel
meskedtink-e a lelkek Atyjanak, es eltink!" (Zsidok 12:9), arra utalva 
ezzel, hogy a foldon elok mindegyikenek, akinek van testi apja, 
ugyanugy szellemenek is volt apja. Mozesnek es Aronnak . . . azt 
mondta az Ur: ,,Valjatok kiilon e gyiilekezettol, hogy megemeszszem 
oket egy szempillantasban." Felgerjedt haragja e hamislelkii nep ellen, 
am Mozes es Aron arcra borult es azt mondta: ,,Isten, minden test lel
kenek Istene! nem egy ferfiu vetkezett-e, es az egesz gytilekezetre ha
ragszol-e?" (4 Mozes 16:21-22.) Eszrevettetek, hogyan sz6litottak ot? 
Minden test lelkenek (szellemenek) Istene. 

Az egyik legregebbi szentfrasunk csodas modon jutott el hozzank -
Igazgyongynek hfvjuk. Ennek a becses szentirasnak egyik nagyszerii 
konyve Abraham konyvekent ismert. Ebben a konyvben talaljuk meg 
... a kovetkezot: 

,,Ekkor megmutatta az Ur nekem, Abrahamnak, [az intelligenciakat, 
akiket mega vilag lete elott rendeztek ossze], es kozottiik sokan vol
tak nemesek es nagyok. 

Es Isten latta ezeket a lelkeket, hogy azok j6k voltak, es 6 a koriik
ben allt es igy sz6lt: Ezeket akarom kormanyz6imma tenni; mert 6 e 
szellemek kozott ant es latta, hogy azok jok; es fgy szolt hozzam: Ab
raham, te ezek egyike vagy, te kivalasztattal, mielott meg megsziilet
tel. 

Es allt kozotttik egy, az Istenhez hasonlo, es az fgy szolt azokhoz, 
akik vele voltak: Lemegyiink, mert ott van hely, es visziink ezekb61 az 
anyagokb61 es csinalunk egy foldet, amelyen ezek lakhatnak; 

Es azon keresztiil vizsgaljuk oket, hogy megtesznek-e mindent, 
amit az Ur, az Istenlink, nekik mindig parancsolni fog; 

Es aki elso helyet megtartja, az [t6bbet kap ]; aki azonban elso alla
potat nem tartja meg, ne legyen resze dicsosegben ugyanabban a biro
dalomban azokkal egytitt, akik megtartottak elso helyiiket; aki pedig a 

10 



2. FEJEZET 

masodik helyet is rnegtartja, annak sokszoros dicsosegben legyen re
sze orokkon-orokke." (Abraham 3:22-26.) 

Nos, sok ertekes igazsag talalhat6 ebben a szentfrasban. Eloszor is, 
utalas arra, egy kis bepillantas abba, hogy mi is az a szellem. Hallotta
tok, amint Abraham azt rnondja, hogy a szellem ()sszerendezett intel
ligencia. Ez az elso dolog, amit kezdeskent rnegertheti.ink abb61, hogy 
mi is az a szellem. 6sszerendezett intelligencia, arnely szellemkent elt 
e vilag rncglete elOtt. Marmost, hogy nez ki egy szellem? Milyen kep
zet el bennetek errol a szellcmrol? Nos, az Or Joseph Smith pr6fetan 
kereszttil inspiralt valaszt adott, amelynek egy resze fgy hangzik: 
,,Ami szellemi, az hasonmasa annak, ami testi; es ami testi, az hason
masa annak, ami szellemi". Most figyeljetek: ,,Az emberi szellem ha
sonmasa testi szemelyenek ugyarnigy, mint az allatok, es minden mas 
teremtmeny szelleme is, amit Is ten teremtetf' (T &Sz 77 :2). 

Es most, ugy lattok engem, mint erett, fizikai testben levo embert. 
Van egy reszem, amelyet fizikai szemeitekkel nem lathattok - az a 
szellemi reszem, amely kinez a szemeimen, erot ad a mozgashoz, es 
ad nekcm bizonyos mertcki.i ertelmet es intelligenciat. 

Nos, itt az clso igazsag, amit megtanulunk - hogy volt egy ossze
rendezett intelligencia, amelyet ... szellemnek ncveztek. Ekkor az Or 
[Jehova], aki az a nagyszeri.i, ragyog6, Istenhez [az Atyahoz] hasonl6 
szellem, eljon ezen szellemeknek nevezett ()sszerendczett intelligenci
ak koze, es fgy sz61 hozzajuk: Alkotunk egy foldet, amelyen szelle
mekkent lakhattok, es aki koztiletek arra erdemesen el itt a szellemvi
lagban, az lemehet arre a foldre, es meg tobbet kap. fgy hat a hitiiket 
megtart6, azaz arra erdemes szellemeknck megengedtek, hogy a fi.'ildre 
jojjenek, es szellemi testiik melle egy fizikai testet kaptak meg itt a 
foldon. Annak tenye, hogy ti es en fizikai testtel itt vagyunk ezen a 
fOldon, azt bizonyitja, hogy az elso hclyi.iket mcgtart6k kozott vol
tunk; tuljutottunk a vizsgan, es megengedtek nekiink, hogy ide joj
jiink. Ha ncm jutottunk volna ttil a vizsgan, akkor nem lennenk itt, ha
nem lent lennenk a Satannal, es megpr6balnank kfserteni azokat, 
akiknek teste van. 
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Miert kell hiisegesnek lenniink ahhoz, hogy elvegezziik 
elOre elrendelt kiildetesiinket a foldon? 

Miutan tisztaztuk haland6sag elotti azonossagukat, hogy kik va
gyunk - egy olyan Isten fiai es leanyai mar e vilag meglete elott, aki 
minden foldon elo ember szellemenek Atyja -, keszen allunk raterni a 
kerdes kovetkezo valaszara. Amit Abraham konyvebol a 23. versben 
felolvastam, abb61 kiti.int, hogy Abraham mcgtudta, mar szi.iletese 
elott elrendeltetett vagy kivalasztatott. Kfvancsi vagyok, elgondolkoz
tatok-e mar ezen. Mozes ugyanezt tudta meg. 

,,Es [Mozes] Isten nevet [szolftottaJ, es ujbol Iatta annak dicsoseget, 
amely elarasztotta ot; es egy hangot hallott, amely fgy szolt: Aldott 
vagy Mozes, mert en, a Mindenhat6 valasztottalak ki teged, es eroseb
b6 teszlek, mint a nagy vizet, amely engedelmeskedni fog parancsod
nak, mintha Isten lenn61'' (Mozes 1 :25). Az volt elore meghatarozott 
kiildetese, hogy nagy es hatalommal bfro uralkodo legyen. Jeremias
nak hasonlokeppen azt mondta az Or: ,,Miclott az anyamehben meg
alkottalak, mar ismertelek, es mielott az anyamehbol kijovel, mcg
szenteltelek; profetanak rendeltelek a nepek Hize" (Jeremias 1 :5). 
Joseph Smith meg vilagosabba teve ezt, azt mondta neki.ink: ,,Minden 
olyan ember, aki elhfvast kapott a vilag lakosainak szolgalatara, p(m
tosan e celra rendeltetett el a mennyei nagy tanacsban, mielott ez a vi
lag lett volna". Majd azt mondta: ,,Feltetelezem, hogy en pontosan er
re a hivatalra rendeltettem el ebben a nagy tanacsban" (History of' the 
Church, 6:364. o.). 

Most egy ominozus figyelmeztetes kovetkezik. Ezen elhfvas ellene
re az Or Joseph Smith elmejebe iiltette a kovetkezoket, es 6 leirta ezt: 
... ,,lme, sokan vannak az elhfvottak, de kevesen a valasztottak". Mas 
szavakkal, ... mivel megvan a szabad akaratunk, sokan vannak, akik 
nagyobb munkara rendeltettek el, mint aminek elvegzesere itt felkeszf
tik magukat. Aztan azt kerdezi: ,,Es miert nincsenek ok valasztva?" 
Majd ket okot nevez meg, amiert az emberek nem tesznek eleget a 
megbfzasuknak. Eloszor is, ,,mert sziviik annyira ragaszkodik e vilag 
dolgaihoz", masodszor pedig ,,olyan nagyon torekednek az emberek 
dicseretere, hogy ezt az egy lecket nem tanuljak meg: Hogy a papsag 
jogai elvalaszthatatlanul a mennyei hatalmakhoz vannak kapcsolva" 
(T&Sz 121:34-36).2 

Ne ertsetek felre, az ilyen elhivas es elore elrendeles nem szabja 
meg azt, hogy mit kell tennetek. E nyugati felteke egyik profetaja vi-
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lagosan sz6lt errol a temar61: ,,Rendkiviili hitiik es j6 cselekedeteik 
folytan Isten elorelatasa alapjan, a vilag alapitasa 6ta elhivta es eloke
szitette oket. ElOszor engedte, hogy a j6 es rossz kozott valassza
nak ... " (Alma 13:3). Elofordulhat, hogy Isten elhivott es kivalasztott 
embereket a szellemvilagban, vagyis elso helyiikon egy bizonyos 
munka elvegzesere, de hogy vajon itt elfogadjak-e azt az elhfvast, es 
hithii szolgalat, valamint j6 cselekedetek altal felmagasztaljak-e azt a 
halandosagban, az olyan dolog, amely a szfviik joga, es kivaltsaguk
ban all szabad akaratuk gyakorlasaval jot vagy rosszat valasztani. 3 

Hogyan befolyasolja szabad akaratunk gyakorlasat 
annak tudasa, hogy kik vagyunk? 

Mit hallunk meg masoktol, kik vagyunk? Onallo, szabadon cselek
vo egyenek, es egyesek ugy gondoljak, hogy barmit kedviink szerint 
tehetiink, am ez nem egeszen fgy van. Megvan a szabad akaratunk, am 
hadd olvassak fel nektek errol valamit. Jeloljetek meg 2 Nefi 2. fejeze
tenek 15-16-os verseit! Elmondom nektek, nagy kockazatot vallalt 
Atyank azzal, hogy lekiildott minket ide a valasztas szabadsaganak ki
valtsagaval. Ahhoz, hogy valaszthassunk es ezaltal elnyerhessiik orok 
jutalmainkat, valaminek tortennie kellett veliink. Nos, vegyetek eszre 
valamit - egy apa pontosan ezt a dolgot magyarazza el a fianak: ,,Es 
miutan megteremtette elso sziileinket, az erdo vadjait, az eg madarait, 
egyszoval mindent, ellentetnek is kellett lenni, hogy orokkevalo tervet 
az ember erdekeben megvalosfthassa. Igen, a tiltott gyiimolcs is ellen
tete az elet fajanak, mert az egyik edes, a masik pedig keseri.i" (2 Nefi 
2:15). 

Nos, ez gyakran fgy hangzik. A tiltott dolgok azok, amelyek a leg
kivanatosabbak, a szamunkra helyes dolgok pedig idonkent igencsak 
keseri.i tablettanak bizonyulnak, ahogy azt mi mondjuk. Nos, annak 
erdekeben, hogy az embemek lehetoseget adjon a valasztasra, ,,az Ur
isten megengedte az embemek, hogy onalloan cselekedjek; de az em
ber nem tudna onalloan cselekedni, ha nem csabf tana az egyik vagy a 
masik erre vagy arra" (2 Nefi 2:16). Annak erdekeben, hogy onallo, 
gondolkodo egyenek legyiink, nemcsak jora volt sziiksegiink, hanem a 
rosszra is, hogy valaszthassunk a ketto kozott. Most gondolkozzatok 
el ezen egy percre! Ha minden jo lenne a vilagon, es nem lenne rossz, 
akkor vajon valaszthatnatok-e mast, mint jot? Ha minden rossz lenne a 
vilagon, es nem volna jo, amit valaszthattok, akkor vajon valaszthat
natok-e mast, mint rosszat? Ha ezt egy percre atgondoljatok, akkor 
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Milyen orokkevalo lehetoseg all elottiink Isten 
gyermekeikent? 

Az eletnek az volt a celja, hogy veghezvigye a halhatatlansagot es 
az orok eletet. Nos, a halhatatlansag azt jelenti, hogy vegiil egy olyan 
testet kapunk, amely mar nines kiteve a haland6sag fajdalmainak, mar 
nem targya egy masik testi halalnak, mar nem abrandul ki, es mind
ezen korabbi dolgok elmultak. Az orok elet elnyerese annak joga, 
hogy az brokkeval6, meghozza Isten, a mi Mennyei Atyank, valamint 
az 6 Fia, Jezus Krisztus szine elott eljiink. Ebb61 a ket celb61 keriil
tiink a foldre mindannyian. 5 

Ma azert vagyunk itt, hogy felkesziiljiink a halhatatlansagra, ,,az id6 
meghatarozhatatlan szakaszara, amely az ember val6di eletet jellem
zi". Mindannyian nagyszerii lelkek vagyunk, mert nemes 6r6kseget 
kapva erkeztiink el ide. Jogunkban all, hogy kiralyok es uralkod6k le
gyiink, mert ezt az idejoveteliink elotti szellemvilagban jatszott szere
ptink miatt kierdemelttik. Arra valasztottak ki minket, hogy ezen a na
pon es ebben a korban jojjiink el6, es rendeltetestink a halhatatlansag, 
ahogyan ez ennek az egyhaznak minden fiataljara igaz. Ami nem 
orokkeval6, azt tul rovidnek kellene talalnunk, es ami nem vegtelen, 
azt tul kicsinynek, mert ezekhez nem alacsonyodhatunk le.6 

Most hadd olvassak ismet a Tanok es szovetsegek 132. reszeb61. 
,,Tovabba bizony, mondom neked: Ha valaki feleseget vesz az en 
igem, vagyis az en torvenyem szerint, az uj, orok szovetseg szerint, 
amit az igeret Szent Szelleme megpecsetel rajtuk", es most a jelentes 
erdekeben atugrok egy par sz6t, ,,akkor minden megadatik nekik, 
minden idokre es az 6r6kkeval6sagra, amit szolgam megigert nekik, 
es amikor a vilagb61 elkOltoznek, szovetseguk ervenyben lesz. Es a 
mennyben elhaladnak az ott all6 angyalok es istenek elott, es minden
ben elnyerik a fejiikon megpecsetelt teljes megdicsoiilest" es most 
figyeljetek erre -, ,,vagyis a gyarapodasnak teljes, toretlen folytatasat 
orokkon-orokke" (T &Sz 132: 19). 

Joseph Smith pr6feta azt mondta, ez azt jelenti, hogy akik az uj es 
6r6kkeval6 szovetsegben hazasodnak es hiiek maradnak a szovetsege
ikhez, azok a feltamadason tuljutva ismet ferjkent es felesegkent el
hetnek majd egyiitt, es lehetoseg lesz majd a gyarapodasnak folytata
sara, az itteni szavakkal 6lve. Marmost, ez mit jelent? Hadd olvassak 
fel nektek egy masik szentfrast: 

,,A celesztialis dicsosegben harom birodalom vagy fokozat van. 
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A legmagasabb fokozat eleresehez a ferfinak magara kell vennie a 
papsag eme rendjet [a hazassag uj, orokresz616 szovetseget]. 

Aki ezt nem teszi, az nem erheti el a legmagasabb fokozatot. 

Bejuthat egy masik fokozatba, de az lesz vegs6 birodalma; nem le
het gyarapodasa" (T &Sz 131: 1-4 ). 

Milyen gyarapodasa? Gyarapodasa a leszarmazottak teren. Mas 
szavakkal, ha engedelmeskediink az 6 isteni parancsanak, akkor itt, 
emberi lenyekkent hatalmat kapunk arra, hogy Isten tarsai lehesstink 
az emberi lelkek itteni teremteseben, majd a sfron tul orok gyarapo
dasban lehessen resztink a csaladi kapcsolatok teren, miutan e fold el
vegezte a munkajat. 

Azok a feltamadt lenyek pedig, akik betartottak a szent hazassag 
szovetseget, es megpecsetelte 6ket az igeret Szent Szelleme: ,,Istenek 
lesznek akkor, mert nem lesz vegiik, mert 6r6kt61 fogva mindorokre 
fennmaradnak, es mindenek felett lesznek, es minden nekik lesz ala 
rendelve. Istenek lesznek akkor, mert ovek lesz minden hatalom, es 
alarendeltjeik lesznek az angyalok" (T &Sz 132:20). 

Eljiink hat ugy, hogy a veliink lev6k mind meglathassak az istenit, 
az Istent61 j6v6t, nem minket, es meglatvan, hogy kik vagyunk es kive 
valhatunk, kapjunk er6t a magasabbra, feljebb maszashoz, az orok elet 
nagyszerii celja fele! Ezert imadkozom alazatosan az Ur Jezus Krisz
tus neveben, amen. 7 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Mi er6sitette meg bizonysagodat arr61, hogy Isten az Atyad? 

• Miert nem tesznek eleget id6nkent emberek annak a munkanak, 
aminek az itt a foldon torten6 elvegzesere elrendeltek 6ket? 

• Mi az a szabad akarat? Miert sztikseges szabad akaratunk gyakorla
sahoz az ellentet? 

• Hogyan befolyasolja mindennapi viselkedestinket annak ismerete, 
hogy milyen 6r6kkeval6 lehet6segeink vannak? 

• Mi adott neked er6t, amikor megpr6baltal ,,magasabbra, feljebb 
masz[ni], az orok elet nagyszerii celja fele"? 
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--------'""· ·~:::--) (~)) I c&2?7,~::::o····~· --------

A Barany, aki megoletett a 
vilag alapitasa 6ta 

, Hogyan gyozi le Jezus Krisztus kiengesztelese 
Adam bukasat, es teszi lehetove szamunkra az Atya 

szine ele val6 visszaterest? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok azt tanitotta, hogy az Odvozito kiengesztelese
nek - amely legyoztc a bukas hatasait, cs lchctove tctte az 6r6k eletet 
- megertesehez meg kell ertentink a bukast. Azt mondta: ,,Mily na
gyon fontos ... megertentink a bukast, amely sztiksegesse tette a kien
gesztelest - vagyis az Or Jezus Krisztus ktildeteset". 1 

Lee elnok gyakran bizonysagot tett az UdvozitO isteni ktildeteserol, 
aki nelkiil nem szabadulhatnank meg a halalt61 es a biintol. Azt mond
ta: ,,Isten Fianak ... hatalmaban allt vilagok teremtese, azok iranyita
sa. Az Egysztilott Filikent jott el ide, hogy eleget tegyen egy bizonyos 
ktildetesnek, hogy o legyen a vilag megalapitasa 6ta megoletett Ba
rany, hogy az egesz emberiseg szamara letrehozza az tidvoztilest. Ele
tet adva megnyitotta a feltamadas ajtajat, es megtanitotta, melyik lit 
vezet az orok elet elnyeresehez, ami azt jelenti, hogy visszatertink az 
Atya es a Fili szine ele. 6 volt Jezus, a maga nagyszeriisegenek teljes
segeben."2 

Ez a fejezet Adam es Eva bukasar61, az UdvozitOnek a bukas ko
vetkezmenyeit legyozo kiengeszteleserol, valamint arr61 sz61, amit a 
kiengeszteles aldasai teljessegenek elnyereseert tenntink kell. 
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Az Odviizitot abrazol6 festmeny Harold B. Lee elniik kedvence volt, 
es ki volt teve az irodajaban. 
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Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan tet~e lehetov~ a halandosag aldasait 
Adam es Eva bukasa? 

Adam es Eva ... szabad akaratukat gyakorolva, sajat dontesi.ik alap
jan vettek a gyiimolcsbOI, amellyel kapcsolatban azt a parancsot kap
tak, hogy ne egyenek belole; ezert vcttettck ala a Satan tbrvenyenek. 
Ezen engedetlenseg kovetkezmenyeben Istennek jogaban allt bi.intetest 
szabni ki rajuk. Meg kellett tanulniuk, hogy Isten nemcsak irgalmas 
Atya, hanem igazsagos Atya is, es a torveny megszegesekor ki vannak 
teve a biintetes elnyeresenek, igy hat kiuzettek abb61 a csodaszep kert
bol. Minden olyan viszontagsagban reszi.ik volt, amelynek azota oro
kosei a halandok. Meg kellett tanulniuk, hogy engedetlensegi.ik miatt 
igazsagos ftelet bi.inteteseben reszesi.ilnek. Arra kenyszeri.iltek, hogy 
arcuk verejtekevel keressek kenyeri.iket, mert halandokka valtak. 

Utolerte oket a fajdalom, a nyomorusag es a halal, am ezzel a fajda
lommal egylitt, akar sajat, azota szerzett tapasztalatainkkal egyi.itt, azt 
is megtudtak es megertettek, amire a fajdalom ara nelki.il nem lett vol
na lehetoseg. 

Amellett, hogy a bukashoz Adamnak es Evanak volt koze, es rajtuk 
kovetkezett be ezaltal valtozas, ez a valtozas altalanos valtozast ered
menyezett az emberiseg egesze es a termeszet minden teremtmenye, 
minden allati es n()venyi teremtmeny - az elet minden fajtaja tekinte
teben. A fold maga is kiszolgaltatottja lett a halalnak. Senki nem ke
pes elmagyarazni, hogy ez mikent tortent, es aki megprobal magyara
zatot adni, az messze tullepi azt, amit az Ur elarult neki.ink. Am 
minden olyan teremtmenyen valtozas allt be, amely addig nem volt a 
halal kiszolgaltatottja. Attol kezdve a termeszet egesze az idoleges ha
lal eljoveteleig fokozatos feloszlasnak indult, amely utan pedig szi.ik
seg van egyfajta visszaallftasra egy feltamadt allapotban. 

Az egyik legnagyszerubb predikaci6t, es szerintem a legrovidebbet 
is, amelyet valaha is hallhattunk, Eva anyank mondta el: 

,,Ha nem lett volna a vetki.ink, nem lennenek ivadekaink, es soha
sem ismerti.ik volna meg a jot es a rosszat, es megvaltasunk es az or()k 
elet oromet, amelyet Isten mindcn engedelmesnek ad" (Mozes 5: 11 ). 

Evaval egylitt neki.ink is ori.ilni kell a bukasnak, amely lehetove tette 
a jo es a rossz ismcrctenek bekoszonteset, lehetove tette a gyermekek 
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haland6sagba erkezeset, amely lehetove tette a megvaltas es orok elet 
oromenek elnyereset, amelyet Isten mindenkinek megad. 

Es Adam is ekeppen, a Szentlelek ajandekaval megaldva ,,dicserte 
Istent, es eltelve jovendolni kezdett a fold minden nemzetsegerol, 
mondvan: Dicsertessek Isten neve, mert vetkem miatt megnyfltak 
szemeim; es ebben az eletben brbmbm lesz, es tijb61 meglatom testben 
az Istent" (Mozes 5: I 0). 

Adja nekiink az Ur, hogy ugy ertsiik, ahogy 6, milyen nagyszerii 
ajandekot kaptunk, es tiszteljiik elmenkben es tanftasainkban azt a 
nagyszerii 6r6kseget, amelyet Adam es Eva hagyott rank, amikor sza
bad akaratuk gyakorlasa altal vettek a gyiim6lcsb01, amely a haland6 
elet magjait adta nekik, es nekiink, leszarmazottaiknak a korok nem
zedekein at, ezt a nagyszeri.i ajandekot, amely altal mi is elnyerhetjiik 
megvaltasunk oromet, testiinkben meglathatjuk Istent, es orok eletben 
lehet resziink ! 3 

Hogy an gyozi le a bukas kovetkezmenyeit az D dvozito 
altal hozott kiengeszteles? 

Az Uristen engedetJensege miatt uzte ki Adamot az Eden kcrtjebol. 
Lelki halalt szenvedett el. ... De fme, azt mondom nektek, az Uristen 
megigerte Adamnak, hogy addig nem hal idoleges halalt, amig nem 
kiild el hozza angyalokat, akik az 6 Egysziilott Fianak neveben val6 
megterest hirdetnek, akinek halala altal Adam orok eletre tamadhat fel 
(lasd T &Sz 29:41-43 ). Amikor Adam kii.izetett az Eden kertjebol, lel
ki halalt szenvedett, amely azt jelenti, hogy elszakadt az Ur szine elott 
elvezett kozelsegtol. 4 

Miert ki.ildetett el a vilagba az Odvozito? Maga a Mester valaszolta 
meg ezt a kerdest szolgalata alatt, amikor azt mondta: ,,Mert nem azert 
kiildte az Isten az o Fiat a vilagra, hogy karhoztassa a vilagot, hanem 
hogy megtartassek [megmentessek] a vilag altala" (Janos 3: 17). 

Mital mentessek meg? Mital valtassek meg? Nos, eloszor is, a ha
lottak feltamadasa altal az idolegcs hala1t61. Am egy masik ertelemben 
is hasonl6keppen megment minket az altala hozott engesztclo aldozat. 
A biintol ment meg minket. 5 

Az utols6 napi szentek szamara a megmentes [lidvoziiles] isteni 
akarat altali szabadulast jelent a szolgasagb61 es a bi.in kovetkezme
nyeitol, Krisztus kiengesztelese altali szabadulast a bi.into! es az orok 
eliteltsegtol. 
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Szerintem sehol mashol nem talalunk jobb magyarazatot a kien
geszteles tervere, mint Jakob frasaiban, amelyek a Mormon konyve
ben, 2 Nefi 9. fejezeteben talalhat6ak. Erre hfvom tehat fel a figyelme
teket, es arra serkentelek titeket, hogy olvassatok el figyelmesen ujra 
es ujra ezt az ertekes magyarazatot: 

,,6, milyen konyortiletes a mi Istentink, Izrael Szentje! Mert meg
szabadftja szentjeit a remes szornyetegtol, az 6rd6gt61 es a halalt61, a 
pokolt61 es a ttizes, kenkoves t6t61, az orok kfnszenvedest61. 

6, milyen szentseges a mi Istentink! Mert 6 mindent tud, es semmi 
sines, amit 6 ne tudna. 

Mert eljon erre a vilagra, hogy minden embert, aki hallgat az 6 sza
vara, megvaltson. Magara veszi minden ember szenvedeset, minden 
elo lenyet, a ferfiaket, a noket es a gyermekeket; mindazoket, akik 
Adam csaladjahoz tartoznak. 

Es 6 azert veszi magara mindezt a szenvedest, hogy minden ember 
feltamadhasson, es az ftelet nagy napjan elotte allhasson. 

De azt is megparancsolja minden embernek, hogy banjak meg bii
neiket, es Izrael Szentjebe vetett tOkeletes hittel keresztelkedjenek 
meg az 6 neveben, mert kiilonben Isten birodalmaban nem iidvoziil
hetnek. 

Val6ban, ha nem banjak meg biineiket, es nem hisznek benne es 
nem keresztelkednek meg az 6 neveben es nem tartanak ki mindvegig, 
elkarhoznak. Ezt mondja az Uristen, Izrael Szentje" (2 Nefi 9: 19-24 ). 

Ezek a sorok meghatarozzak, mi ... az egyeni tidvoziiles, amelyet 
sajat viselkedese es sajat elete fiiggvenyeben rnindenki megkap. Am 
[emellett] van meg egy altalunk ,,altalanosnak" nevezett [tidvoziiles], 
amely minden embert magaban foglal, fiiggetleniil att61, hogy j6k 
vagy rosszak, gazdagok vagy szegenyek voltak, illetve mikor eltek -
ez nem szamf t. A kiengeszteles aldasait es a feltamadas aldasait rnind
annyian ingyenes ajandekkent kapjak, az 0dvozft6 altal hozott en
gesztelo aldozat miatt. 

Ezek az alapveto tanitasok tehat vilagosan felvazoljak, hogy a kien
geszteles hatalma altal az egesz emberiseg iidvoztilhet, mert amikep
pen Adamban mind meghalnak, eppen ugy Krisztusban kivetel nelktil 
mindenki elove lesz. Meg a megbocsathatatlan bunt elk6vet6 karhozat 
fiai is feltamadnak Adam ut6dainak tobbi reszevel egytitt. A Hittetelek 
kinyilvanitjak nekiink: ,,Hissziik, hogy Krisztus engesztelo aldozata 
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reven minden ember tidvoziilhet, ha az evangelium t6rvenyeinek [es 
szertartasainak] engedeimeskedik" [3. hittetel].6 

Hogyan teszi lehetove szamunkra a kiengeszteles 
aldasai teljessegenek elnyereset az, ha hisziink Jezus 

Krisztusban es engedelmesek vagyunk? 

Annak elengedhetetlen fontossagat, hogy ismerjiik az Odvi:izitot es 
az o isteni kiildeteset, hangsuiyozta ki egyszer a Mester, amikor azt 
kerdezte a ki:ire gyiilo farizeusokt61, akik szokasos m6don megpr6bal
tak megszegyeniteni avagy torbe csalni ot: ,,Mikepen velekedtek ti a 
Krisztus felol?" (Mate 22:42). 

Szolgalata soran voltak olyan hitetlenek, akik kiili:inbi:izo kijelente
seket tettek a Mesterrol. Sziilofoldjen, Nazaretben, rnegvetoen azt 
rnondtak neki: 

,,Nern ez-e amaz acsmestemek fia? Nern az o anyjat hivjak-e Mari
anak, es az o testvereit Jakabnak, J6zsenak, Simonnak es JUdasnak? 
Es megbotrankozanak vala o benne" (Mate 13:55, 57). 

Ezzel szernben ... hithii ki:ivetOi, mint peldaul Peter, a legfobb apos
tol, kijelentette: ,,Te vagy a Krisztus, az elo Istennek Fia" (Mate 
16: 16) - es hi.iseges Martaja szerint ,,Igen Uram, en hiszem, hogy te 
vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e vilagra ji:ivendo vala" (Janos 
I I :27). Egy masik tanitvanya pedig, Tamas, ezekkel az egyszeri.i sza
vakkaI fejezte ki bizonysagat, miutan latta es megerintette a feltamadt 
Urat: ,,En Uram es en Istenem!" (Janos 20:28.) 

Most ket ellentetes eset jar az eszemben. Egy kedves baratom va
lamikor a ki:ivetkezo vegzetes iizenetet kapta: ,,Sajnalattal ertesitjtik, 
hogy fia meghalt a harcmezon". Elmentern az otthonaba, es egy ossze
ti:irt csaladot talaltam ott, akinek minden penzen megveheto dolog bir
tokaban volt - vagyon, pozfci6, a vilag altal tiszteletrernelt6nak neve
zett dolgok, de ()ssze voltak torve a remenyeik es az almaik, es olyan 
valamit pr6baltak megragadni, arninek elnyereseert semmit nem tettek 
meg elettik soran, es ugy latom, az6ta sem. Nern volt jelen a vigasz, 
amit elnyerhettek volna. 

Egy olyan jelenettel vetem ossze ezt, arnelynek ugy hat h6nappal 
ezelOtt voltam tanuja az UNSZ K6rhazban, amikor egyik kedves, hit
hi.i misszi6elni:ikilnk lassan haldoklott. Nagy fajdalrnai voltak, de i:iri:im 
lakott a szfveben, mert tudta, hogy az ember gyakran engedelrnesseget 
tanuI a szenvedes soran, es jogot formal arra, hogy rokonsagba keriil-

23 



3. FEJEZET 

jon azzal, aki mindazon dolgokat meghaladva szenvedett, amit barme
lyiktink is elszenvedhet. Emellett pedig ismerte a feltamadt Or hatal
mat. 

Ma fel kell tenntink es meg kell valaszolnunk magunknak azt a ker
dest, amit a Mester tett fel azoknak, akik akkor eltek: ,,Mikepen vele
kedtek ti a Krisztus felol?" Ugy kell kerdezni.ink, ahogyan azt ma 
megfogalmaznank: ,,Mikepen velekediink mi a Krisztus felol?", majd 
egy kicsit szemelyesebbe kell tenntink ezt, es azt kell kerdezni.ink: 
,,Mikepen velekedek en a Krisztus felol?" Ugy velekedek felO!e, hogy 
6 lelkem Megvalt6ja? Ugy velekedek felole, hogy nines ketseg az el
memben: 6 az, aki megjelent Joseph Smith pr6fetanak? Hiszem, hogy 
megalapftotta a foldon ezt az egyhazat? Elfogadom ot e vilag Udvi:izf
tojekent? Hu vagyok a szi:ivetsegeimhez, amelyek a kereszteles vize
ben, ha j61 ertettem, azt jelentettek, hogy mindig, mindenben es min
denhol, ahol csak leszek, mindhalalig tamijakent allok majd? 

Az Ur olyan mertekben fog megaldani minket, amilyen mertekben 
betartjuk a parancsolatait. Nefi ... azt mondta: 

,,Mi tehat szorgalmasan frunk, hogy rabfrjuk gyermekeinket es 
testvereinket, hogy higgyenek Krisztusban es bekeljenek meg Isten
nel, mert tudjuk, hogy miutan mindent megtetttink, csak kegyelembOI 
igazulhatunk meg" (2 Nefi 25:23). 

Az Udvi:izito vere, az altala hozott kiengeszteles iidvi:izit minket, de 
csak azutan, ha parancsolatainak betartasa altal mar minden toltink 
telhetot megtetti.ink sajat magunk i.idvi:izi.ileseert. Az evangclium min
den tantetele igeretet hordoz magaban, amely altal feltarulnak elotti.ink 
a Mindenhat6 tervei. 8 

Mindannyiunknak minden tali.ink telhetot meg kcll tcnni azert, hogy 
megmentsiik magunkat a biintol, es akkor Izrael Szentjen kereszti.il jo
got formalhatunk a megvaltas aldasaira, hogy az egesz emberiseg tid
voztilhessen az evangelium torvenyei es szertartasai iranti engedel
messeg altal. 

Jezus nemcsak Adam vetkeiert engesztelt ki, hanem az egesz embe
riseg biineiert is. Am az egyeni biini:iktol val6 mcgvaltas egyeni erOfe
szites ftiggvenye, es mindenki a sajat cselekedetei szerint fteltetik 
meg. 

A szentfrasok vilagosan megmondjak, hogy mig mindenkinek resze 
lesz egy feltamadasban, csak azok nyerik el az orok tidvoztiles tovabbi 
aldasat, akik engedelmesnek Krisztusnak. Jezusr61 sz6lva Pal azt 
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mondta a zsid6knak, hogy ,,6r6k idvesseg szerzoje lett mindazokra 
nezve, a kik neki engedelmeskednek" (Zsid6k 5:9). 

Alazatosan azert imadkozom, hogy mindenhol mindenki teljesebb 
mertekben megertse az egesz emberiseg 0dv6zit6je altal hozott kien
geszteles jelentoseget. Tole kaptuk az iidvoziiles tervet, amely 6r6k 
eletre vezet minket, ahol Is ten es Krisztus laknak. 9 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Hogyan valaszolnad meg a kerdest: ,,Mikepen velekedtek ti a Krisz
tus fel61?" 

• Miert utalnak az 0dv6zit6re ugy, mint ,,a Barany, a ki megoletett e 
vilag alapftasa 6ta"? (Jelenesek 13:8). 

• Milyen tekintetben volt aldas es megpr6baltatas is Adam es Eva 
szamara a bukas? Milyen tekintetben orom es banat forrasa is sza
munkra? 

• Milyen tudas es megertes nyerheto el kizar6lag ugy, ha megeljiik a 
haland6sag pr6bateteleit es kiiszkOdeseit? 

• Mi az a lelki halal? Hogyan gyozetik le lelki halal? 

• A kiengeszteles mely aldasait kapja ingyenes ajandekkent az embe
riseg? Mit kell tenniink egyenileg ahhoz, hogy a kiengeszteles osz
szes aldasat elvezziik? 

• Mit tanft a Jezus Krisztusba vetett hit fontossagar61 Lee elnok ket 
t6rtenete, amelyben halallal szembenez6 emberekrol meselt? 

• Eleted mely elmenyei erositettek meg az Odv6zit6 kiengesztelese
rol alkotott bizonysagodat? 

• Hogyan vezet el minket a kiengeszteles ,,az orok elethez, ahol lsten 
es Krisztus lakik"? 
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(~c..;:, ~--------

Az evangelium elso tantetelei 
es szertartasai 

Hogyan elhetiinkfokozottabb hiiseggel az 
evangelium elso tanteteleinek es szertartdsainak 
engedelmeskedve, es tarthatunk ki mindvegig? 

Bevezetes 

Minden hithii utols6 napi szent arra vagyik, hogy elete, valamint 
jelleme tekinteteben tiszta es szent legyen. Harold B. Lee elrn'lk azt ta
nitotta, hogy a tisztasaghoz es a szentseghez vezet6 ut az evangelium 
els6 negy tantetelenek es szertartasanak elfogadasaval kezd6dik - az 
Or Jezus Krisztusba vetett hittel, bunbanattal, keresztelkedessel es a 
Szentlelek ajandekanak elnyeresevel -, aminek utana mindvegig kitar
tunk Isten minden parancsolatanak betartasaban. Azt mondta: 

,,Istennek az emberiseg szamara adott t6rvenyeit az evangeliumi 
terv foglalja magaban, es Jezus Krisztus egyhazara ruhaztatott annak 
felel6ssege, hogy ezeket a torvenyeket megtanitsa a vilagnak. Egyet
len egy celb61 adta ezeket Mennyei Atyank, megpedig azert, hogy ti
teket, akiket torveny igazgat, ugyanez a t6rveny meg is tartson, tc)kele
tesftsen es megszenteljen, azaz szentte tegyen (lasd T&Sz 88:34). 
Isten nekiink adott ajandekai koziil a legnagyobb ajandek az 6 kiraly
sagaban val6 iidvoziiles." 1 

Azt is tanftotta: ,,Az orok elethez elengedhetetlen Isten, valamint 
Jezus, az 6 Fia ismerete, am ennek a tudasnak vagy intelligencianak 
az elnyereset Isten parancsolatai betartasanak kell megel6znie."2 

Ez a fejezet megtargyalja, hogyan vezet minket az orok elet iranya
ba az evangelium els6 negy tantetele cs szertartasa, valamint az igaz
lelkusegben torten6 mindvegig kitartas. 
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Harold B. Lee tanitasai 

Mi az a hit, es hogyan mutat nekiink utat, amikor 
erOfesziteseket tesziink az orok elet elnyeresere? 

A vallasra vonatkoztatott hit egy alap tantetel, es bizony minden 
igazlelki.\seg forrasa, amely utat mutat az embemek, amikor az erofe
sziteseket tesz az elji:ivendo vilagban megval6sul6 i:iri:ik elet elnyerese
re. Istenre osszpontosft, akit hit altal elismeriink minden hatalom es 
minden bi:ilcsesseg forrasakent a vilagegyetemben, es aki ,,minden 
bi:ilcsesseget megjelenito lathat6 vagy lathatatlan dolgot" iranyit6 In
telligencia. Ezek szerint az Istenbe vetett hit altal ti is ... rahangol6d
hattok a V egtelenre, es Mennyei Atyatokt61 szerzett hatalommal es 
bOlcsesseggel h::imba foghatjatok a vilagegyetem hatalmait, hogy azok 
titeket szolgaljanak a sziikseg 6rajaban, amikor olyan problemakat 
kell megoldanotok, amelyek meghaladjak emberi eroti:iket vagy intel
ligenciatokat. 

Hogyan tehet[iink] szert erre a hitre? A v::ilasz: tanulmanyozas, 
munka es ima altal. Pal apostol a ki:ivetkezo kerdest tette fel: 
,,Mim6don hisznek pedig abban, a ki fclol nem hallottak? Mim6don 
hallananak pedig predik::il6 nelkiil ?" (R6mabeliek 10: 14 ). Azt kell va
laszolnunk, hogy ez nem lehetseges szamukra. Teh::it csak ugy kapha
tunk hitet, ha az igazsag hirdetoitol halljuk Isten szavat. Az Istent es 
az 6 celjait illeto igazsagok hirdeteset hasonlftottak mar magveteshez, 
amikor, ha j6 magr61 van sz6, az a ki:ivetkczo fclt6tclek mellett clkczd 
kihajtani es ni:ivekedni a szfvetekben: Eloszi:ir is, az oszinteseg es az 
igazi vagy tapanyagokban gazdag, termekeny talajaba kell iiltetni; ma
sodszor, szorgalmas tanulassal es kutatassal kell taplalni; harmadszor 
pedig bOseges lelki ,,harmattal" kell i:inti:izni, 6s az alazatos imab61 6r
kez6 inspiraci6 sugaraival kell melengetni. Az ilyen i.iltetest ki:iveto 
aratasban csak annak az egyennek van resze, aki a megtanult igazsa
gokkal i:isszhangban cselekszik, valtoztat buni:is eleten, es ertelmes tet
tekkel tblti meg napjait, betartva annak az Istennek a parancsolatait, 
akiben hisz, valamint szolgalva embertarsait.3 

A Sinai hegyen kapott tizparancsolat hit altal lett mero filoz6fiai 
mondasokb61 magasb61 ji:ivo felhatalmazassal bir6 mennydi:irgo hang
ga, a pr6fetak tanftasai pedig Isten kinyilatkoztatott szavava valtak, 
amelyek utat mutatnak nekiink celesztialis otthonunkhoz. Hit altal ert
jiik meg, hogy ami az eletben kozelebb visz minket Jezus normajahoz: 
,,Legyetek azert ti tbkeletesek, mikent a ti mennyei Atyatok takeletes" 

28 



4. FEJEZET 

(Mate 5:48), az j6t tesz nekiink es javunkra valik, meg akkor is, ha a 
formazas folyamataba belevegyi.H egy minden tekintetben boles Isten 
szigoru dorgalasa, ,,Mert a kit szeret az Or, megdorgalja, megostoroz 
pedig mindent, a kit fiava fogad" (Zsid6k 12:6)4 . 

Minden gyermeknek meg kell tanulni, hogy a tCikeletesseghez sziik
seges hit csak aldozathozatal altal fejlesztheto ki, es ha nem tanulja 
meg az evangelium torvenyeinek engedelmeskedve felaldozni a kf
vansagait es a [testil vagyait, akkor nem szenteltethetik meg es nem 
valhat szentte az Ur elott. 5 

Miert van sziikseg a mindennapos biinbanatra? 

Alland6an gondozni es edzeni kell a j6t ahhoz, hogy viragba borul
jon, a va16di igazlelkuseghez pedig sziikseg van jellemiink gonosz ki
noveseinek mindennapos metszesere azaltal, hogy naponta bunbanatot 
tartunk. 

Nos, milyen lepeseket kell megtenniink a biinbanat felfele vezeto 
utjanak megmaszasan ahhoz, hogy a Mester engesztelo aldozatanak 
megvaltasa altal kierdemelji.ik Isten boesanatat, es az eljovendo vilag
ban elnyetjiik az orok elet kivaltsagait? A minden tekintetben boles 
Atya, elore latvan, hogy nehanyan bunbe fognak esni, es mindenkinek 
szi.iksege lesz a bunbanatra, rendelkezesi.inkre boesatotta evangeliu
manak tanftasait, valamint egyh<1za altal az i.idvozliles tervet, amely 
meghatarozza a bunbanathoz vezeto attekintheto utat. 

Eloszor is, a biin elkovetoinek be kell ismerniiik azokat. ,,EbbOl 
tudhatjatok, hogy egy ember megbanta-e buneit - fme, beismeri es el
hagyja azokat" (T &Sz 58:43). Ezt a beismerest el0sz6r annak kell el
mondanunk, akinck a legnagyobb kart okoztak a tetteink. Az oszinte 
beismeres nem azt jelenti, hogy egyszeruen elismerjiik vetkessegiink, 
miutan az mar bizonyftotta valt. Ha ,,nyilvanosan sertett[el] meg vala
ki[ke ]t", akkor nyilvanosan kell elismemed ezt, es azok elott, akiket 
megsertettel, hogy megmutasd szegyenedet es alazatossagodat, vala
mint azt, hogy keszen allsz a kierdemelt dorgalas elfogadasara. Ha tet
ted titokban volt, es csak magadnak okoztal vele kart, akkor titokban 
legyen beismeresed, hogy Mennyei Atyad, aki titkon is hall, nyilvano
san megjutalmazhasson teged. Azokat a tetteket, amelyek hatassal le
hetnek egyhazi hfmevedre, illetve az egyhazban kapott kivaltsagokra 
vagy elOrehaladasra, azonnal be kell ismemi a piispoknek, akit az Or 
pasztomak nevezett ki a nyaj felett, es azzal bfzta meg, hogy a kozos-
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seg bfraja legyen Izraelben. Ezeket a beismereseket titkon is meghall
gathatja, es cselekedhet igazsagosan, irgalmasan, ahogyan azt az egyes 
esetek megkovetelik. A beismerest kovetoen a bun elkovetojenek a 
rosszat ellensulyoz6 j6cselekedetekkel kell nyilvanossagra hoznia a 
bUnbanat gyi.imolcseit. Megfelelo j6vatetelt kell tennie, amennyire az 
hatalmaban all, visszaadva az elvettet, illetve helyrehozva az altala tett 
kart. Aki ily m6don megbanja buneit, es teljes mertekben hatat fordit 
azoknak, soha nem terven vissza es ismetelve meg oket, az, ha nem 
kovette el a megbocsathatatlan bunt, akkor jogot formal bUnei bocsa
natanak igeretere, amint azt Esaias pr6feta kijelentette: ,,Ha buneitek 
skarlatpirosak, h6feherek lesznek, es ha verszinuek, mint a karmazsin, 
olyanok lesznek, mint a gyapju" (Esaias I: 18)6. 

Nezzilnk szembe ezzel! Mindannyian tettilnk olyan dolgot, amit 
nem kellett volna megtennilnk, vagy elhanyagoltunk valamit, amit 
meg kellett volna tennilnk. Mindannyian kovettilnk el hibakat, es 
mindannyiunknak szi.iksege van a bunbanatra. Az osi idoktol letezo 
brdbg elhitetne veletek, hogy ha elkovettetek egy hibat, akkor akar 
folytathatjatok is a tovabbi hibak elkoveteset. Ilyenkor a Satan pr6bal
ja elhitetni veletek azt, hogy nines eselyetek a visszateresre. Am a fel
kelO nap fele kell forditanotok az arcotokat, es bUnbanat altal el kell 
fordulnotok att61 a helytelen dologt61, amit tettetek, soha nem terven 
vissza ahhoz. Az Ur azt mondta: ,, ... menjetek utatokra, es tobbe ne 
vetkezzetek, de amelyik Jelek [ismetelten] vetkezik, ahhoz visszater
nek elozo bunei, mondja az Or, a ti Istenetek" (T &Sz 82:7).7 

Nos, ha kovettetek el hibakat, akkor legyen a mai nap az, amikor 
elkezditek megvaltoztatni az eleteteket! Fordftsatok hatat annak, amit 
eddig tettetek, es helytelen volt! Isten osszes parancsolatai kozill az a 
legfontosabb, melynek betartasa ma a legnagyobb nehezseget okozza 
nektek! Legyen sz6 tisztessegtelensegrol, erkolcstelensegrol, hamisf
tasr61, az igazsag elhallgatasar61, ma van itt a napja annak, hogy addig 
dolgozzatok ezen, amig le nem gyozitek az adott gyengeseget! Javftsa
tok azon a dolgon, majd kezdjetek hozza a kovetkezohoz, melynek be
tartasa leginkabb nehezseget okoz nektek! Ily m6don szentelhetitek 
meg magatokat ls ten parancsolatainak betartasa altal. 8 
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Miert sziikseges elOkesziilet az Istennel valo 
talalkozasra a keresztelO? 

Amikor a kereszteles vizebe lepi.ink, szovetseget koti.ink Istennel, 
hogy minden toliink telhetot megtesziink Isten parancsolatainak a be
tartasa erdekeben, megertve azt, hogy megadatnak neki.ink az Or fge
retei, egyre t6bbet kapunk majd az 6 dicsosegebol, es azt, hogy ele
tiinket annak szem elott tartasaval kell igazgatnunk, hogy mindhalalig, 
mindenhol Isten tanujakent alljunk. (Lasd M6zias 18:8-10.) Ezt a 
szovetseget kotbttiik meg akkor, amikor ezen egyhaz tagjaikent meg
keresztelkedtiink. 9 

A biinok bocsanatara t6rteno kereszteles ... azok szamara, akik el
ertek a felelOssegre vonhat6sag korat, sziikseges felkeszi.iles az Iste
niinkkel torteno talalkozasra. Ily m6don valunk Isten gyermekeive, ,,a 
Krisztus Jezusban va16 hit altal. Merta kik Krisztusba keresztelkedte
tek meg, Krisztust oltoztetek fel" (Galatziabeliek 3:26-27), vagyis 
mas szavakkal, a kereszteles altal kaptuk meg annak hatalmat, hogy 
Isten fiaiva es leanyaiva valjunk. (Lasd M6zias 5:7.) Ezen kereszti.il 
vonatkoztathatjuk magunkra Krisztus kiengesztelo veret, nyerhetiink 
bocsanatot a biineinkre, es tisztulhat meg a sziviink. (Lasd M6zias 
4:2.) Ahhoz, hogy a keresztelkedes utan kierdemeljiik ezt a megbocsa
tast, meg kell alazkodnunk, naponta sz61itanunk kell az Urat, es kitar
t6an evangeliuma tanftasainak a fenyeben kell jarnunk. 

Csak a biinbanatot tart6k es biineik bocsanataert megkeresztelkedok 
formalhatnak teljes mertekben jogot kiengesztelesenek megvalt6 vere-

10 re. 

Maga az Odvozito is megkeresztelkedett - Keresztelo Janos altal -, 
az altala elmondottak szerint azert, hogy ,,minden igazsagot" betoltson 
(Mate 3: 15). Ha ez fgy volt az 6 eseteben, akkor veliink mi a helyzet? 
Nikodemusnak azt mondta: ,,Ha valaki nem szi.iletik vfztol es Lelektol, 
nem mehet be az Isten orszagaba" (Janos 3:5). A Mester nem hagyott 
ketseget afelOl, hogy miert kell elvegezni az altala tanftott keresztelest. 

,,Es mivel semmi tisztatalan dolog nem juthat be az o birodalmaba, 
azert senki mas nem ju that be az 6 nyugalmaba, csak az, aki veremben 
ruhajat tisztara mossa, vagyis aki hisz, minden biinet megbanja, es 
mindvegig hiisegesen kitart" (3 Nefi 27: 19). 

Ezert intette Peter hallgat6sagat: ,,Terjetek meg es keresztelkedjetek 
meg mindnyajan a Jezus Krisztusnak neveben a biinoknek 
bocsanatjara; es veszitek a Szent Lelek ajandekat" (Ap. csel. 2:38). 
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Mert a felhatalmazott altal vegzett keresztel6 utjan a keresztelesben 
reszesii16 jelkepesen megmossa ruhazatat Isten Fianak vereben, aki 
mindazok biineiert kiengesztelt, akik befogadjak 6t es kereszteles al
tal belepnek a karam ajtajan. ,,De ha nem banjak meg biineiket - jelen
ti ki egyertelmiien az Udv6zit6 -, akkor ugy kell szenvedniiik, mint 
ahogy en szenvedtem" (T&Sz 19:17). 11 

Hogyan vezet el minket a Szentlelek az Ur szine ele? 

Minden megkeresztelkedett egyhaztagnak fejere tettek kezeiket az 
elderek, es miutan az egyhaz tagjava konfirmaltak, azt mondtak neki, 
,,fogadd be a Szentlelket". Aztan esetleg megismeteltek a Mester ta
nftvanyainak mondott szavait, amikor a Vigasztal6r61 vagy a Szentle
lekr61 sz6lt nekik, amely el fog jonni: Minden dolgot az emlekezete
tekbe idez. Mindenre megtanft titeket. Megmutatja nektek az 
elj6vend6 dolgokat. (Lasd Janos 14:26; 16: 13.) fgy hat, ha az egyhaz 
tagjaiva konfirmalnalak titeket, ratok ruhaznam a Szentlelek ajande
kat, amely lampasa lesz a labatoknak es utat mutat nektek, mindenre 
megtanft titeket, mindent az emlekezetekbe idez, es megmutatja nek
tek az elj6vend6 dolgokat. 12 

Az Ur azt mondja: ,,Es az en evangeliumom ez: biinbanat es vizben 
val6 keresztseg, es azutan kovetkezik a tiizzel es a Szentlelekkel, ma
gaval a Vigasztal6val val6 keresztseg, azzal, aki minden dolgot meg
mutat es az orszag bekes dolgait tanftja" (T&Sz 39:6). 

Ha valaki rendelkezik a Szentlelek ajandekaval, akkor rendelkeze
sere au az, amire sziiksege van, hogy az iidvoziilesnek a foldon az 
emberekre vonatkoz6 minden tantetele es szertartasa kinyilatkoztasson 
neki. 

ldealis kepet fest, ha azt mondjuk, hogy amikor valaki vfz altal 
megkeresztelkedik es kezratetel altal elnyeri a Szellem aldasait, akkor 
ez egy ujjasziiletes szamara. Ujjasziiletes, mert a lelki halalb61 az Is
tenseg egyik tagjanak, meghozza a Szentleleknek a szfne ele vitetik. 
Ezert mondjak nekiink, hogy ,,fogadd be a Szentlelket", amikor kon
firmalnak minket. Ez az ajandek annak a hivonek adatik meg, aki hit
hii, es ugy el, hogy jogot formal erre az aldasra, annak kivaltsagara, 
hogy e lelki halalt legyozve kapcsolatba lepjen az Istenseg egyik tag
javal.14 

Az alameritessel t6rten6 kereszteles a bun emberenek halalat es el
temeteset jelkepezi; a vizb61 t6rten6 kijovetele pedig az uj lelki eletre 
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torteno feltamadasat. Kereszteles utan kezeket helyeznek a megke
resztelt hivo fejere, es megaldjak, hogy fogadja be a Szentlelket. fgy 
kapja meg a megkeresztelt a Szentlelek fgeretet vagy ajandekat, va
gyis annak kivaltsagat, hogy visszavitessen az Istenseg egyik tagjanak 
szine ele; az ily m6don meg:ildott engedelmessege es hithiisege altal 
elnyerheti mindennapjai Soran a Szentlelek iranyftasat es utmutatasat, 
hasonl6an ahhoz, ahogyan Adam Istenevel, az 6 Mennyei Atyjaval 
jart es beszelt az Eden kertjeben. A Szentlelektol kapott ilyen utmuta
tas es iranyftas elnyerese a lelki ujjasztiletes. 15 

Az evangelium alapveto tanteteleiben - hit, biinb:inat, keresztelke
des es a Szentlelek elnyerese, amely hatalom altal minden kinyilatkoz
tatasra kertilhet - kezdjtik el megerteni, vajon mire gondolt Joseph 
Smith pr6feta, amikor egyszer arra a kerdesre, hogy miert mas ez az 
egyhaz, mint az osszes tobbi, azt mondta: mert mi rendelkeztink a 
Szentlelekkel. (Lasd History of the Church, 4:42. o.) Miutan rendelke
ztink azzal a hatalommal, amely altal minden kinyilatkoztatasra kertil
het, sor kertilhet Jezus Krisztus evangeliuma teljessegenek megalapo
zasara.16 

Hogyan tarthatunk ki mindvegig? 

Mil yen torvenyek altal, mikent nyerjtik el [a celesztialis dicsoseg 
aldasait]? Nos, rendelkezesiinkre allnak az evangelium elso tantetelei 
es szertartasai - hit, biinb:inat, keresztelkedes es a Szentlelek; es Isten 
kiralysagaban vannak bizonyos torvenyek, amelyek megismertetik ve
ltink a tokeletesseghez vezeto utat. Az egyhaz minden olyan tagja, aki 
azt tanulja, hogyan eljen t6keletesen a kiralysag egyes t6rvenyei sze
rint, azt tanulja eppen, hogyan valjon tokeletesse. Nines olyan tagja 
ennek az egyhaznak, aki ne tudna a t6rveny szerint elni, tokeletesen az 
evangelium minden torvenye szerint. Mindannyian megtanulhatunk 
imaban beszelgetni Istennel. Mindannyian megtanulhatunk tokelete
sen a Bolcsesseg szava szerint elni. Mindannyian megtanulhatjuk to
keletesen megszentelni a Sabbat napjat. Mindannyian megtanulhatjuk, 
hogyan tartsuk be tokeletesen a b6jt t6rvenyet. Tudjuk, hogyan tartsuk 
be tokeletesen az erkolcsi tisztasag torvenyet. Most, amikor e torve
nyek egyikenek tokeletes betartasat tanuljuk, a tokeletesseghez vezeto 
uton jarunk. 17 

Feltehetitek a kerdest, hogyan szentelhetjtik meg magunkat, es ho
gyan valhatunk szentte, hogy keszen alljunk az Ur szfne ele lepni? Az 
Ur azt mondja: ,,Ismet bizony, mondom nektek: Amit t6rveny korma-
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nyoz, azt fenntartja, tokeletesfti es megszenteli a tbrveny" (T &Sz 
88:34). Milyen tbrveny? Az Ur torvenyei, amint azok Jezus Krisztus 
evangeliumaban megtalalhat6ak, amely torvenyek es szertartasok be
tartasa altal tisztulunk es szenteltetiink meg. Az Ur altal adott torve
nyek betartasa mindig egy lepessel kozelebb visz minket ahhoz, hogy 
egy napon majd jogunkban alljon az Ur szine ele lepni. 

Egy masik kinyilatkoztatasban megnevezte annak m6djat, ahogyan 
az evek mtilasaval felkeszi.ilheti.ink. ,,Bizony, fgy sz61 az Ur: Az fog 
tbrtenni, hogy minden lelek, aki elhagyja biineit, es hozzam jon, es 
nevemen sz6lft, es hangomnak engedelmeskedik, es megtartja paran
csolataimat, az meg fogja latni arcomat es tudni fogja, hogy en va
gyok" (T &Sz 93: I). Egyszerii, nem? Am figyeljetek ide ismet! Csak 
annyi a tennival6nk, hogy elhagyjuk biineinket, Ohozza jovi.ink, nevet 
sz6lftjuk, engedelmeskediink a hangjanak es betartjuk a parancsolatait, 
es akkor meglatjuk az arcat, es tudni fogjuk, hogy 6 letezik. 18 

Ez az Ur munkaja, es amikor parancsolatot ad az emberek gyerme
keinek, akkor gondoskodik annak m6djar61 is, hogy ez a parancsolat 
megval6sfthat6 legyen. Ha gyermekei minden tollik telhetot megteve 
segftenek magukon, akkor az Ur meg fogja aldani az erofeszfteseiket. 

Az Ur elvarja toliink, hogy minden toliink telhetot megtegyiink sa
jat magunk i.idvozfteseert, es ... mi utan mar mindent megtetti.ink az 
iidvozi.ilesiinkert, tamaszkodhatunk Mennyei Atyank irgalmara es ke
gyelmere. 6 a Fiat adta, hogy az evangelium t6rvenyei es szertartasai 
iranti engedelmesseg altal iidv6zi.ilest nyerhessi.ink, de csak azt kove
toen, hogy mar minden toliink telhetot megtcttiink magunk6rt. 19 

Az Ur mindannyiunknak ad egy lampast, am hogy van-e olaj a 
lampasunkban, az kizar6lag csak rajtunk mulik. Egyenileg tali.ink fiigg 
az, hogy betartjuk-e a parancsolatokat, es gondoskodunk-e az ahhoz 
szi.ikseges olajr61, hogy megvilagftsuk az utunkat, es a lampas utat 
mutathasson neki.ink. Az egyhaztagokt61 nem kerheti.ink k6lcs6n. Ela
kela szarmazasunkt61 nem kerhetiink kolcson. Ismetlem, teljes mer
tekben tali.ink fiigg az, hogy van-e olaj a lampasunkban, vagy nines; 
att61 fiigg, hogy hithiiek vagyunk-e az El6 Isten parancsolatainak meg
tartasaban. 20 

Az evangelium tantetelei es az evangelium szertartasai mind arra 
hfvnak meg minket, hogy tanftasainak alkalmazasa altal tanuljuk meg 
az evangeliumot. Csupan erre szolgalnak - felsz6lftanak, hogy jojjiink 
es iiltessiik at aket a gyakorlatba, hogy tudhassuk azokat. Nyilvanva-
16nak tiinik szamomra, hogy azt is mondhatjuk, val6jaban soha nem 
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ismerjiik meg az evangelium tanftasait addig, amfg egyesevel azok 
szerint nem eliink, es ily m6don meg nem tapasztaljuk azokat. Mas 
szavakkal, tigy tanuljuk meg az evangeliumot, hogy a szerint eliink. 21 

Az a legnagyszeriibb iizenet, amely ebbOl a hivatalb6l az egyhaz 
tagsaganak adhat6, hogy tartsak be Isten parancsolatait, mert ebben 
rejlik az cgyhaz biztonsaga es az egyen biztonsaga. Tartsuk be a pa
rancsolatokat! Semmi mast nem mondhatok, aminek ma hatasosabb 
vagy fontosabb iizenete lehetne. 22 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Hogyan tehetiink szert az Or Jezus Krisztusba vetett nagyobb hitre? 
Hogyan segft nekiink a hit abban, hogy a parancsolatok szerint el
jiik, es ne vegyiik felvallr61 azokat? Mikor tett kepesse teged az Is
tenbe vetett hited arra, hogy szembenezz olyan ,,problemakkal, 
amclyek mcghaladjak emberi ero[d]et vagy intelligcncia[d]at"? 

• Miert fontos a beismeres a bUnbanat folyamataban? Miert kell mar 
ma elkezdeni biincink megbanasat es eletiink megvaltoztatasat ahe
lyett, hogy meg egy napot varnank? 

• Hogyan mossuk meg ruhazatunkat ,,jelkepesen ... Isten Fianak a 
vereben"? 

• Lee elnok szerint hogyan segit minket a lelki halal legyozeseben a 
Szentlelek ajandekanak befogadasa? Mit teheti.ink azert, hogy telje
sebb mertekben elvezziik ,,mindannapjai[nkl soran" a Szentlelek 
titmutatasat? 

• Mit tanft a Tanok es szovetsegek 93: I a parancsolatok betartasa te
ren t6rteno mindvegig kitartas fontossagar61? 

• Hogyan segftett neked igaz voltanak megismereseben az, ha egy 
adott evangeliumi tanftas szerint eltel? 
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______ __._·~ l ~'...::::· (::::;..' '--------

A bizonysag vilagossagaban . , . 
Jarn1 

Hogyan vdlhat bizonysdgunk vildgossdga 
,, a biztos tudat ragyogdsdvd"? 

Bevezetes 

Harold B. Lee tobb mint 32 even at volt az Udvozito, Jezus Krisztus 
kiilonleges tanuja. A kovetkezokeppen tett bizonysagot: ,,Dnnepelye
sen, lelkem melyebOl tanubizonysagot teszek nektek arr61: tudom, 
hogy Jezus el, es hogy o a vi lag Ddvozitoje' .1 

A bizonysag elnyeresenek mikentjerol sz6lva azt mondta: 

,,Egyszer meglatogatott egy fiatal katolikus pap, aki egy Colorado 
allambeli covekmisszionariussal egyi.itt erkezett. Megkerdeztem tole, 
miert jott, mire o igy valaszolt: - Talalkozni szerettem volna bnnel. 

- Miert? kerdeztem. 

- Hat, - mondta, - reg6ta keresek bizonyos osszefi.iggeseket, ame-
lyeket eddig nem talaltam meg. Am most ugy gondolom, ratalaltam 
ezekre a mormon kozossegben. 

Ez egy fel6ras beszelgetest indftott el. Azt mondtam neki: - Atyam, 
ha a szfve olyan dolgokat kezd el bnnek mondani, amit az elmeje nem 
tud, akkor az Or Szelleme sz61 Onhoz. 

Mosolygott es azt mondta: - Ugy gondolom, ez mar meg is tbrtent. 

- Akkor hat ne varjon till sokaig! - mondtam neki. 

Nehany hettel kesobb felhivott telefonon. Azt mondta: - JOvo 
szombaton megkeresztelkedem, hogy tagja legyek az egyhaznak, mert 
a szfvem olyan dolgokat mondott nekem, amit az elmem nem tudott. 
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Megtert. Latta, amit latnia kellett. Hallotta, amit hallania kellett. 
Megertette, amit meg kellett ertenie, es a szerint cselekedett. Bizony
saga volt."2 

Harold B. Lee tanitasai 

Mi az a tanubizonysag? 

A tanubizonysag egyszeriien meghatarozhat6 ugy, mint a hivo em
bemek adott kinyilatkoztatas. A zsoltarir6 ugyanezt a gondolatot 
visszhangozza: ,, ... Az Urnak bizonysagtetele biztos ... " (Zsoltarok 
19:8). Pal apostol kijelentette: ,, ... senki sem mondhatja [vagy tudhat
ja] Urnak Jezust, hanem csak a Szent Lelek altal" (1 Korinthusbeliek 
12:3). A pr6fetak tovabba azt tanftottak, hogy ,,ha ti azt akkor komo
lyan, Krisztusba vetett hittel, igaz szandekkal kerdezitek, a Szentlelek 
ereje altal ki fogja nektek nyilvanftani e felol az igazsagot. Es a Szent
lelek ereje altal mindenrol megtudhatjatok az igazat" (Moroni 10:4-
5). 

Isten el! Jezus ennek a vilagnak az Udvozitoje! Jezus Krisztus 
evangeliuma, amint az osi es mai szentirasok teljessegeben megtalal
hat6, igaz! Ezeket a dolgokat a Szellem szellememnek tett tamisagte
tele altal tudom. 3 

Hadd meseljek el nektek egy elmenyt, amely egyik tizletembertink
hOz kapcsol6dik. Felesege es gyermekei egyhaztagok, de 6 nem. fgy 
sz6lt hozzam: ,,Addig nem csatlakozhatok az egyhazhoz, amfg nem 
kapok tanubizonysagot". En azt mondtam neki: ,,Ha legkozelebb Salt 
Lake City-hen jar, jojjon, latogasson meg engem!" Amikor egy par 
hettel kesobb egy iizleti targyalast kovetoen beszelgettiink, azt mond
tam neki: ,,Nern tudom, tudataban van-e annak, hogy van-e bizonysa
ga, vagy nines; vagy hogy tudja-e egyaltalan, mi az a tanubizonysag". 
Ennek kapcsan tudni szerette volna, mi az a tanubizonysag. A kovet
kezo szavakkal valaszoltam neki: ,,Ha eljon az ido, amikor a szive 
olyan dolgokat kezd el Onnek mondani, amit az elmeje nem tud, ak
kor az Ur Szelleme sz61 OnhOz". Aztan azt mondtam: ,,Ont megis
merve latom, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrol szive melyen 
tudja, hogy igazak. Nern fogja megerinteni a vallat egy angyal, es el
mondani Onnek, hogy ez igaz." Az Ur Szelleme a Mester szavaival 
elve igy jellemezheto: ,,A szel fU, a hova akar, es annak zugasat hal
lod, de nem tudod honnanjo es hova megy: igy van mindenki, a ki Le
lektol sziiletett" (Janos 3:8). fgy hat azt mondtam baratomnak, az tiz-
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letembernek: ,,Nos, emlekezzen ra, hogy bizonysaga nem dramai m6-
don erkezik majd, am amikor eljon, akkor ejjel oromkonnyek aztatjak 
majd a parnajat. Tudni fogja, szeretett baratom, ha ezt a bizonysagot 

k . ,,4 
meg app. 

Tanubizonysagomat teszem nektek arr6l, hogy tudom: az Odvozito 
el, hogy az errol kapott leghatasosabb tanubizonysag akkor erkezik el, 
amikor a Szent Szellem tanubizonysagot tesz a lelketeknek, hogy 6 61. 
A latott dolgoknal is erosebb, a Vele val6 jarasnal es beszelgetesnel is 
erosebb a SzeJlem e tanubizonysaga, amely altal megiteltettek, ha El
lene fordultok. Am a ti felelossegetek, valamint az en felelossegem az, 
hogy ezt a tam.ibizonysagot beagyazzuk a lelkiinkbe. Alland6an felte
szik nekiink a kerdest: pontosan hogy kap valaki kinyilatkoztatast? Az 
Ur a korai vezetoknek adott egyik kinyilatkoztatasban azt mondta: 
,,Szfvedben es elmedben fogok sz6lni a SzentJelek altal, aki rad fog 
szallni es szfvedben fog lakozni. Ez a kinyilatkoztatas ... , amely 
altal vezette Mozes Izrael gyermekeit szaraz foldon a Voros-tengeren 
keresztiil" (T &Sz 8:2-3). Amikor ez a Szellem tanubizonysagot tesz a 
szellemtinknek, akkor az a Mindenhat6 Istentol erkezo kinyilatkozta
tas. 5 

[Amikor Lazar meghalt, az Odvozito azt mondta Martanak:] ,,En 
vagyok a feltamadas es az elet: a ki hisz en bennem, ha meghal is, el; 
Es a ki csak el es hisz en bennem, soha meg nem hal." Aztan Martara 
nezett es azt kerdezte: ,,Hiszed-e ezt?" Es felebredt valami ennek az 
alazatos nonek a lelke melyen, cs Peterehez hasonl6 meggyozodessel 
azt mondta: ,,Igen Uram, en hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az lsten
nek Fia, a ki e vilagrajovendo vala" (Janos 11 :25-27). 

Honnan tudta ezt? Nern konyvek olvasasab61. Nern teol6gia, tudo
manyok vagy filoz6fia tanulmanyozasab61. Tanubizonysag volt a szf
veben, ahogyan Peternek is. Ha a Mester felelt volna, azt mondta vol
na: ,,Aldott vagy te, Marta, mert nem test es ver jelentette ezt meg 
neked, hanem az en mennyei Atyam". Minden birtokolhat6 dolog ko
zott az a legertekesebb, ha tanubizonysag van a szfvetekben e dolgok 
igazsaga felol. 6 

Nern sokan lattak szemtol szembe az Odvozitot itt, a haland6sag
ban, de senki nines kozottiink, akit kereszteles utan megaldottak a 
Szentlelek ajandekanak elnyeresevel, es ne tudna biztosan az 6 leteze
senek val6sagat ugy, mintha latta volna 6t. Igazab61, ha hisztink az 6 
letenek val6sagaban, bar nem lattuk 6t, akkor - amint azt a Mester 
Tamasnak mondott szavaib6l kideriil - meg nagyobb aldas jar azok-
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nak, ,,a kik nem latnak es hisznek" (Janos 20:29), mert ,,hitben jarunk, 
nem latasban" (2 Korinthusbeliek 5:7). Bar nem latunk, megis hi
szi.ink, es kimondhatatlan orommel orvendezi.ink annak elnyereseben, 
amit hi ti.ink eredmenyez, ami lelki.ink i.idvozi.ilese (lasd 1 Peter 1 :8-9).7 

bsszefoglalvan mondhatjuk tehat azt, hogy aki igaz tanubizonysa
got kapott, annak az elO lsten adott kinyilatkoztatast, ki.ilonben nem 
lehetne tanubizonysaga. Tehat akinek tanubizonysaga van, az elvezi a 
pr6fetalas ajandekat, annak birtokaban van a kinyilatkoztatas szelle
me. Rendelkezik azzal az ajandekkal, amely altal felel6ssegeiket ille
t6en sz6lhattak a pr6fetak. 

Segftsen meg az Or mindannyiunkat, hogy igyekezzi.ink azon tanu
bizonysag elnyeresen, amely a legfontosabb, amikor felkeszi.ili.ink a 
tudasra. Amikor aztan vegi.il eler hozzank az isteni gondolat, hogy 
Joseph Smith pr6feta volt, es ma is az, es hogy az evangelium igaz, 
akkor az i:isszes ti:ibbi latsz6lagos nehezseg a felkel6 nap sugarai elott 
elolvad6, vastag derhez hasonl6an clti.inik. 

Hogyan kesziiliink fel a tamibizonysag 
elnyeresere? 

Idezik [az Udvozit6] ki:ivetkez6 szavait: ,, ... az Isten orszaga ti ben
netek van" (Lukacs 17:21). Egy pontosabb fordftas talan azt mondana: 
,,Isten kiralysaga kozi:ittetek van", de amikor a masik kijelentesre gon
dolok: ,,az Isten orszaga ti bennetek van", egy olyan elmeny jut 
eszembe, amelyben a Brigham Young Egyetem egy tanul6csoportja 
kapcsan volt reszem, a Lion House-ban, ahol tizenhat mas orszagot 
kepvisel6 egyent megkertek, alljon fel, es mondja el, hogyan ismerte 
meg, es fogadta el az evangeliumot, ... majd tegyen tanubizonysagot. 
Fokozottan erdekes este volt. Hallottunk fiatal ferfiakat es n6ket Me
xik6b61, Argentfnab61, Brazfliab61, a Skandinav orszagokb61, Francia
orszagb61 es Angliab61. A tortenet ugyanaz volt. Amikor hozzalattak, 
hogy elmeseljek, hogyan talaltak meg az evangeliumot, az fgy hang
zott: Az igazsagra ahftoztak. Vilagossagot kerestek. Nern voltak meg
elegedve, es keresesiik kozben valaki odajott hozzajuk az evangelium 
igazsagaival. lmadkoztak r6la, intenzfven, teljes szfvi.ikkel kerestek az 
Urat, es isteni tanubizonysagot kaptak, amely altal tudjak, hogy ez Je
zus Krisztus evangeliuma. fgy hat minden olyan ember szfveben, aki 
6szinten keresi az igazsagot, vagyik arra, hogy tudja, es igaz szandek
kal, az Or Jezus Krisztusba vetett hittel tanulmanyoz, minden olyan 
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ember szfveben ott lehet Isten kiralysaga, vagyis mas szavakkal ha
talmaban all annak befogadasa.9 

Az egyeni tanubizonysag gyokeret igazlelkii, tiszta eletnek kell al
kotnia, kiilonben a Szellem nem tamiskodhat az Ur kiildetesenek 
avagy napjainkban vegzett munkajanak isteni voltar61. 10 

A bizonysag elnyeresenek elso fontos lepese az arr61 val6 meggyo
zodes, hogy rendben van a sajat lelki ,,haztartasunk". Tisztanak kell 
Iennie az elmenknek es a testiinknek, ha elvezni akarjuk a Szentlelek 
maradand6 ajandekat, amely altal tudhatjuk a lelki dolgok bizonyos
sagat.11 

A megteresnek tabbet kell jelentenie annal, hogy tizedfizetesi visz
szaigazolassal, egyhaztagsagi nyilvantartasi lappal, templomi ajanlas
sal, stb. rendelkezo, ,,cedulakat, hivatalos papirokat birtokl6" egyhaz
tagok vagyunk. A megteres azt jelenti, hogy legyozziik a kritizalasi 
hajlamunkat, es folyamatosan igyeksziink fejlodni belso gyengesege
inkben, nemcsak a kiilvilag altal lathat6 dolgok tekinteteben. 12 

Most ha misszionariusaink kimennek, azt mondjuk azoknak, akik 
kozott dolgoznak: ,,Nern azert keriink az egyhazhoz torteno csatlako
zasra, hogy nyilvantartasba vehessiik a nevedet. Nern ezzel torodiink. 
A vilag altal adhat6 Iegnagyobb ajandekot, Isten kiralysaganak ajan
dekat felajanlva jottiink el hozzad. Itt van, ha elfogadod es hiszed." 
Ezt a kihfvast tarjuk a vilag ele. ,,Megtanfthatjuk neked Jezus Krisztus 
egyhazanak tanait, es tamibizonysagot tehetiink a munka isteni erede
terol, am az altalunk tanitottak igazsaganak tamibizonysaga csak sajat 
kutatasod eredmenyekent erkezhet." 

Azt mondjuk az altalunk tanftott embereknek: ,,Most rnenjetek, es 
kerdezzetek meg az Urat! Tanulmanyozzatok, dolgozzatok es imad
kozzatok!" Ez az a folyamat, amely altal emberek jonnek az egyhazba, 
es az oszinte szivvel keresok kezdettol fogva ily m6don keriiltek az 
egyhazba. 13 

Amint Jezus imaban az egre ernelte szemeit, amikor ,,eljott az 6ra" 
(lasd Janos 17: 1), olyan lenyegi igazsagot fejezett ki, amelynek min
den lelek szamara jelentessel kellene bfmia: ,,Az pedig az orok elet, 
hogy megismerjenek teged, az egyediil igaz Istent, es a kit elkiildtel, a 
Jezus Krisztust" (Janos 17:3). Bar ez a kijelentes melyebb jelentestar
talommal bir, mint amirol en itt beszelni fogok, szeretnek kiragadni 
belole egy gondolatot. Hogyan ismerhetjiik meg az Atyat es a Fiut? 
Tanulassal kezdjiik ennek a tudasnak a megszerzeset. Az Udvozito azt 
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a tanacsot adta nekiink: ,,Tudakozzatok az frasokat, mert azt hiszitek, 
hogy azokban van a ti 6r6k eletetek; cs ezek azok, a melyek bizonysa
got tesznek r6lam" (Janos 5:39). Ezekben tala!hat6 meg Isten es az 
emberek kapcsolatanak tortenete az egyes korokban, valamint a pr6f6-
tak munkai es szavai, es maganak az Odvozitonek a szavai, ahogy 
azok Pal szavai szerint ,,lstentol ihletett[ ek ], es hasznos[ ak] a tanftasra, 
a feddesre, a megjobbftasra, az igazsagban val6 neve!esre, hogy to
keletes legyen az Is ten embere, minden j6 cselekedetre felkeszftett" 
(2 Timotheus 3:16-17). A fiataloknak egyetlen napot sem szabad ki
hagyniuk e szent k6nyvek olvasasa teren. 

Am nem eleg csupan tanulmanyozas altal tanulni az eleterol cs a 
muveirol. A Mester maga volt az, aki azt mondta arra a kerdesre vala
szolva, hogy mikent ismerhetji.ik meg ot es tanat: ,,Ha valaki csele
kedni akarja az o akaratat, megismerheti ... " (Janos 7: 17). Tekintely
nek tartanatok a tudomanyok teren azt, aki soha nem kfserletezett meg 
laborat6riumban? Odafigyelnetek annak a zenekritikusnak a megjegy
zeseire, aki nem ert a zenchez, vagy arra a mukritikusra, aki soha nem 
festett? Hasonl6keppen, aki hozzatok hasonl6an ismerni szeretne Is
tent, annak cselekednie kell az o akaratat, be kell tartania a parancsola
tait, es gyakorolnia kell a Jezus altal megjelenftett erenyeket. 1 ~ 

A hit altali tudasszerzes nem konnyii utja a tanulasnak. Faraszt6 
erofesziteseket kovetel, es alland6 hit altali igyekezetet. 

Roviden, a hit altali tanulas nem Justa embernek val6 feladat. Vala
ki 16nyeg6ben azt mondta, hogy az ilyen folyamat mcgkC)vctcli az 
egesz Ielek mcghajlitasat, annak az emberi ertelcm legmelyebol tOrte
no clohivasat es Istennel val6 osszekoteset - letre kell hozni a megfe
lelo kapcsolatot. Csak ezt kovctocn kapunk ,,hit altali tudast". 15 

Mit tehetiink tamibizonysagunk 
megerositeseert? 

[A Mester azt mondta Peternek:) ,,a Satan kikert titeket, hogy meg
rosta!jon, mint a buzat; De en imadkoztam erted, hogy el ne fogyat
kozzek a te hited: te azert idovel megterven, a te atyadfiait erositsed" 
(Lukacs 22:31-32). Most, gondoljatok bele, ezt a Tizenkettek elen <Hl6 
apostolnak mondja! lnu1dkozom erted; most menj el es terj meg, es 
miutan megtertel, menj es erositsd a testveredet! Ez azt jelenti, hogy 
[eppen ugy] ,,kiterheti.ink", mint ahogyan megterhetiink. Bizonysago-
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tok olyan dolog, amivel ma meg rendelkeztek, de talan nem mindig 
1 , 16 esz 1gy. 

A tanubizonysag tuno, akar a holdsugar; t6rekeny, akar az orchidea; 
eletetek minden reggelen ujra meg kell szereznetek. Tanulmanyozas, 
hit es ima altal rajta kell tartanotok a kezeteket. Ha megengeditek ma
gatoknak, hogy di.ihosek legyetek, ha megengeditek magatoknak, hogy 
rossz tarsasagba keri.iljetek, ha nem helyenval6 t6rteneteket hallgattok, 
ha helytelen temakat tanulmanyoztok, ha bi.inos szokasokat vesztek 
fel, akkor semmi nem lesz halalosabb, mint az Ur Szellemenek foko
zatos eltavozasa, mig ugy nem erzitek magatokat, mintha ebbol az 
epi.iletbol, egy kivilagitott szobab61 kisetalnatok a sotetsegbe. 17 

Ami ma meg tanubizonysagotok reszet kepezi, az holnap mar nem 
lesz a tietek, hacsak nem kezdtek vele valamit. Tanubizonysagotok 
vagy novekszik, vagy elhalvanyul, ez toletek fiigg. Eszben fogjatok 
tehat tartani a felelOssegeteket? Az Ur azt mondta: ,,Ha valaki csele
kedni akarja az o akaratat, megismerheti e tudomanyr61, vajjon Isten
tol van-e, vagy en magamt61 sz6lok" (Janos 7:17). 18 

Egyetlen igazan megtert utols6 napi szent sem lehet erkolcstelen. 
Egyetlen igazan megtert utols6 napi szent sem lehet tisztessegtelen, 
nem hazudhat, nem lophat. Ez azt jelenti, hogy lehet valakinek ma 
meg bizonysaga, am ha leereszkedik olyan dolgok megtetelehez, ame
lyek lsten t6rvenyeivel ellentetesek, akkor az azert van, mert elvesztet
te a tanubizonysagat, es ki.izdenie kell annak visszanyereseert. A tanu
bizonysag nem olyan valami, ami ma birtokunkban van, es mindig a 
mienk marad. A tanubizonysag vagy n()vekszik, es a bizonyossag ra
gyogasaig no, vagy semmive halvanyul att61 fiiggoen, hogy mit kez
di.ink vele. Azt mondom, a napr61 napra ujra megszerzett tanubizony
sag az, amely megment minket az ellenseg csapdait61. 19 

Milyen tekintetben horgonya a leleknek 
a tamibizonysag? 

[Krisztus] szolgalata idejen f6 apostola, Peter egyszer buzg6n sza
vakba ont6tte hitet es tanubizonysagat a Mester isteni voltar61 es ki.il
deteserol: ,,Te vagy a Krisztus, az Clo lstennek Fia". Az Ur a kovetke
zo szavakkal valaszolt Peternek: ,, ... nem test es ver jelentette ezt meg 
neked, hanem az en mennyei Atyam'', es ,,ezen a kosziklan" - vagyis 
mas szavakkal, a Szentlelek altal kinyilatkoztatott tanubizonysagon, a 
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tanubizonysagon arr61, hogy Jezus a Krisztus - nyugszik majd egyha
za, ,,es a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat" (Mate 16: 16-18).20 

Eljon, es elottetek all annak ideje, ... amikor ha nines biztos tanubi
zonysagotok ezen dolgok [az evangelium, az egyhaz es fgy tovabb] 
igaz voltar61, akkor nem lesztek kepesek arra, hogy ellenalljatok a ma 
ratok toro es kikototokbOI elsodomi igyekvo viharoknak. Am ha teljes 
lelketekkel tudjatok, hogy ezek a dolgok igazak, ... akkor tudni fogja
tok, hogy ki Jezus, a ti Udvozit6tok, es ki Isten, a ti Atyatok; tudni 
fogjatok, hogy mi a Szentlelek befolyasa. Ha tudjatok ezeket a dolgo
kat, akkor horgonykent alltok majd minden olyan viharral szemben, 
amely hazatokra tor, amint azt a Mester peldazata szemleltette. Az 6 
szavait meghall6 es parancsolatait betart6 ember ahhoz a hazhoz ha
sonlft, amely sziklara epiilt, es a viharok bealltaval, amikor arvizek 
ostromoltak a hazat es flljtak a szelek, az nem dOlt le, mert sziklan volt 
az alapja. ,,Es valaki hallja en tolem e beszedeket, es nem cselekszi 
meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fovenyre epftet
te hazat: Es omIOtt az eso, es eljott az arviz, es flljtak a szelek, es bele
utkoztek abba a hazba; es osszeomlott: es nagy lett annak romlasa" 
(Mate 7:26-27). 

A Mester azt mondta, es en azt mondom ma nektek, hogy a csapa
sok esOi, a nehezsegek esoi, a komoly megpr6baltatasok arvizei es 
szelei mindegyikotOk hazat verdesni fogjak. Kfsertest ereztek majd 
bun elkovetesere, lesznek nehezsegeitek, szembe neztek majd nehez 
helyzetekkel az eletben. Ezen pr6batetelek bekovetkeztekor azok nem 
buknak majd el, akik a tanubizonysag sziklajara helyeztek el hazuk 
alapjat. Tudni fogjatok, hogy barmi jo, nem allhattok meg kolcsonvett 
vilagossaggal. Csak azzal a vilagossaggal allhattok meg, amit a Szel
lem tanubizonysaga altal kaptok meg, es aminek elnyerese mindenki
nek jogaban all. 21 

Nern eleg az nekiink, utols6 napi szenteknek, ha kovetjiik vezetOin
ket es elfogadjuk a tanacsaikat, hanem meg ennel is nagyobb kotele
zettsegiink az, hogy onmagunk szamara rendfthetetlen bizonysagot 
kapjunk ezen emberek isteni kinevezeserol, es tanubizonysagot arr61, 
hogy amit eddig mondtak, az Mennyei Atyank akarata.22 

Kiilonleges tanukent jottem ma el hozzatok, akinek mindenek felett 
e tanubizonysag elmondasa a feladata. Voltak olyan meghitt helyze
tek, amikor biztosan tudtam. Amikor a Szellemet kerestem egy husve
ti temaju, az Ur feltamadasar61 sz616 beszed megfrasahoz, bezark6z
tam, elolvastam a negy evangeliumot, kiilonos tekintettel a keresztre 
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feszftesre es a feltamadasra, valami tbrtent velem. Amint olvastam, 
olyan volt, mintha majdnem ujra elnek minden esemenyt, nemcsak a 
tortenetet. Aztan elmondtam beszedemet, es tanubizonysagot tettem 
arr61, hogy most, testvereim kozott legkisebbkent, nekem is szemelyes 
tanubizonysagom van Urunk es Mestertink halalar61 es feltamadasa
r61. Miert? Mert egett valami a lelkemben, ami miatt bizonyossaggal 
mondhattam ezt, minden ketseg nelktil. Ezt ti is megtehetitek. Es az 
egesz vilag legnagyobb elegedettseget ad6 dolga, lelketek legnagysze
rubb horgonya a gondok idejen, a kisertes idejen, a betegseg idejen, a 
hatarozatlansag idejen, a ktiszkOdesek es a munka idejen [ az, hogy] 
biztosan, minden ketseget kizar6an tudhatjatok, hogy Isten el. 23 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Miert a Szent Szellemtol kapott kinyilatkoztatas ,,a leghatasosabb 
tanubizonysag", amit elnyerhetunk arr61, hogy az Odvozito el? 

• Milyen tanacsot adott Lee elnok az evangeliumr61 val6 tanubizony
sag elnyereserol? Neked mi segftett bizonysagod elnyereseben? 

• Hogyan ismerhetjuk meg Mennyei Atyankat es Jezus Krisztust? 

• Szerinted mire gondolt Lee elnok, amikor azt mondta: ,,A tanubi
zonysag tuno, akar a holdsugar; ... eletetek minden reggelen ujra 
meg kell szereznetek"? 

• Mi okozhatja tamibizonysagunk elhalvanyulasat vagy halalat? Mit 
kell tenntink azert, hogy bizonysagunk vilagossaga ,,a biztos tudat 
ragyogasava" valjon? 

• Ha tanubizonysagot nyerttink, hogyan segfthettink masoknak tanu
bizonysaguk megerositeseben? 

• Mil yen tekintetben jelent horgonyt a gondok idejen lelktinknek az a 
tudas, hogy Isten el? Mikor jelentette ero forrasat szamodra az Ud
vozitorol val6 tanubizonysagod? 
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6. FEJEZET 

---~(~I ,, 
Meghallani az Ur hangjat 

Hogyan kaphatunk az Urt6l szemelyes 
kinyilatkoztatast? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok egyszer azt mondta: ,,Hivo szivem van, amely 
a gyermekkoromban kapott egyszerii tanubizonysaggal kezdOdott -
azt hiszem, ugy tfz-tizenegy eves lehettem. Edesapammal kint voltunk 
a farmon, tavol otthonunkt61, es megpr6baltam elfoglalni magam a 
nap soran addig, amig apam keszen nem all a hazamenetelre. A kerite
sen tul volt egy par roskadoz6 feszer, ami mag:ira vonta a kfvancsi fiu 
figyelmet, es en vakmero voltam. Hozzalattam, hogy atmasszak a 
keritesen, es olyan tisztan, ahogyan most ti hallotok engem, hallottam 
egy hangot, amely nevemen sz6lftott es azt mondta: ,Ne menj oda!' 
Megfordultam, hogy apamra nezzek, vajon o sz61-e hozzam, de mesz
sze volt tolem, a szant6fold masik oldalan. Senkit nem lattam. Akkor 
gyermekkent felismertem, hogy vannak olyan szemelyek is, akiket 
nem l:itok, mert biztos voltam benne, hogy hallottam egy hangot. Az-
6ta, amikor Joseph Smith pr6fetar61 hallok vagy olvasok torteneteket, 
es is tudom, mit jelent hangot hallani, mert reszem volt ebben az el
menyben."1 

Bar elofordulhat, hogy az Ur nem hallhat6an sz61 hozzank, ha meg
tanulunk beszelgetni Vele es felismemi, hogyan kommunikal veltink, 
akkor elkezdjiik megismemi 6t. Lee elnok azt mondta, hogy ,,ha is
merjiik Istent es Jezus Krisztust, akit elkiildott (lasd Janos 17:3), a 
Mester tanftvanyainak mondott szavaival elve, akkor ralepiink az utra, 
amely biztosan orok elethez vezet e megdicsoiilt lenyek szine ele".2 
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Enosz pr6feta iiszintc imaban kereste az Ural. Nekilnk is szorgalmasan 
igyckcznilnk kell azon, hogy ,,kapcsolatba leplj Ji.ink ... a mi Mennyei Alyc\nkkaL 

cs valaszt kap[j]unk kerdesiinkre, illetve napjainkhoz mert er6f'. 
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Harold B. Lee tanitasai 

Mikent kommunikal Mennyei Atyank 
a gyermekeivel? 

6. FEJEZET 

Hallottam egy inspiralt beszedet a Brigham Young Egyetemen [J. 
Reuben] Clark elnoktol. Elemezte a kinyilatkoztatasok kiilonbozo faj
tait. ElOszor a theophaniar61 beszelt, amelyet olyan elmenykent jel
lemzett, amelynek soran az Atya es a Fiu is szemelyesen megjelenik 
vagy kozvetleniil szol az emberhez. Mozes szemtol szembe beszelt az 
Urral (lasd Mozes 1:1-4); Danielnek is theophaniaban volt resze, va
gyis szemelyes megjelenesben (lasd Daniel 10). Amikor a Mester el
jott Keresztelo Janoshoz, hogy megkeresztelkedjen - emlekeztek ra -, 
egy hang szolalt meg a mennybOl, es azt mondta: ,,Ez amaz en sze
relmes fiam, a kiben en gyonyorkOdom" (Mate 3: 17). Pal megterese
kor is ... szemelyes megjelenesrol volt sz6, es hangos hang hallatszott 
(lasd Ap. csel. 9:1-6). Az elvaltozaskor, amikor Peter, Jakab es Janos 
felment a Mesterrel egy magas hegyre, ahol Mozes es Illes jelent meg 
elottiik, ismet hang hallatszott a mennyekbOl, mondvan: ,,Ez az en sze
relmes fiam, a kiben en gyonyorkodom ... "(Mate 17:5). 

Napjaink talan legnagyszeriibb theophaniaja az volt, amikor az 
Atya es a Fiu megjelent Joseph Smith profetanak a ligetben (lasd 
Joseph Smith tortenete 1: 14-17). Ezt kovetoen meg szamos megjele
nesre keriilt sor, amelyek egyiket a Tanok es szovetsegek 110. resze 
jegyzi fel, ahol Joseph-nek es Olivernekjelent meg az Odvozfto. 

Enosz profeta beszel a kinyilatkoztatas elnyeresenek masik modja
rol. Ezt a nagyon is figyelemremelto kijelentest frja bele feljegyzesebe 
a Mormon konyveben: ,,Es amfg lelekben fgy viaskodtam, fme, az Ur 
hangja ismet szolt hozzam [az elmemben] .... " (Enosz 1: 10). 

Mas szavakkal, idonkent az Ur elmenkbe erkezo hangjat halljuk, es 
amikor ez tortenik, a benyomas eppen olyan eros, mintha trombita 
szolalna meg a ftiltinkben. 

A Mormon konyve egyik torteneteben Nefi biinbanatra sz6litva el
marasztalja testvereit, es ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg, ami
kor azt mondja: ,, ... amikor halk es szelfd hanggal szolt hozzatok, er
zeketlenek maradtatok es nem voltatok fogekonyak szavaira ... " 
(1 Nefi 17:45). 

fgy hat az Ur kinyilatkoztatas utjan iiltet el gondolatokat az el
menkben ugy, mintha hang szolna. Elmondhatom alazatos bizonysa-
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gomat errol? Egyszer olyan helyzetben voltam, ahol segftsegre volt 
szi.iksegem. Az Or tudta, hogy segfts6gre van szi.iksegem, mert fontos 
ki..ildetest teljesftettem. A kora hajnali 6rakban felebredtem, es egye
nesbe hozattam egy olyan dolog tekinteteben, aminek megtetelet ere
detileg mashogy terveztem. Amint Ott feki.idtem azon a reggelen, 
olyan vilagosan megjelent elottem a dolgok menetenek terve, mintha 
vaJaki Ott i.ilt volna az agyam szelen, es megmondta volna nekem, 
hogy mit tegyek. Igen, az Or hangja sz61 az elmenkhez, es utat mutat
hat annak. 

A Szentlelek hatalma a!tal is kapunk kinyilatkoztatast. Az Or az egy
haz korai idoszakabanezt mondta Joseph Smith pr6fetanak: ,,Szfvedben 
es elmedben fogok sz6lni a Szentlelek a!tal, aki ... szfvedben fog lakoz
ni. fme, ez a kinyilatkoztatas szelleme .... " (T &Sz 8:2-3). A Mester, 
emlekeztek ra, nem sokkal keresztre feszitese elott megvigasztalta ta
nitvanyait, amikor azt mondta: ,, ... ha el nem megyek, nem jo el hozza
tok a Vigasztal6 .... De amikor eljo amaz, az igazsagnak Lclke, elveze
rel majd titeket minden igazsagra, ... a bekovetkezendoket megjelenti 
nektek" (Janos 16:7, 13), ,,es eszetekbe juttat [mindent] ... " (Janos 
14:26). Lathatjuk tehat a Szentlelek hatalmat. Joseph Smith pr6feta azt 
mondta ezzel kapcsolatban: ,,Senki nem nyerheti el a Szentlelkct anel
ki.il, hogy kinyilatkoztatasokat kapna. A Szentlelek kinyilatkoztat6" 
(Teachings q{the Prophet Joseph Smith, 328. o.). 

Hadd fordftsam ezt meg, ... es mondjam el, hogy az olyan utols6 
napi szent, aki megkeresztelkedett, cs akinck fejere tettek kezeiket a 
szolgalattevok, megparancsolvan neki a Szentlelek befogadasat, es 
nem kapott kinyilatkoztatast a Szcntlclck szellcmetol, az nem nyerte el 
a Szentlelek ajandekat, amelyre jogosult. Ez egy nagyon fontos dolgot 
rejt magaban. Hadd utaljak arra, amit Joseph Smith pr6feta mondott a 
kinyilatkoztatasr61: 

,,Az egyennek javara valhat a kinyilatkoztatas szelleme elso meg
nyilvanulasainak eszrevetele; amikor peldaul erzitek, hogy tiszta intel
ligencia arad feletek, az varatlan i.)t]eteket adhat, es ezeket eszreveve 
rajohettek, hogy meg aznap vagy hamarosan val6ra valnak; (vagyis) 
azok a dolgok, amelyeket Isten Szelleme tar elmetek ele, bekovetkez
nek. Tly m6don megismerve es megertve Isten Szellemct, fclnohettek 
a kinyilatkoztatas tant6telehez, mfg tokeletesse nem valtok a Krisztus 
Jezusban" (History (~{the Church, 3:381. o.). 
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Milyen temakban kaphattok kinyilatkoztatast? Megriaszt bennete
ket, amikor azt halljatok, hogy az egyhaz minden olyan tagja, aki be
fogadta a Szentlelket, kaphat kinyilatkoztatast? Nern az egyhaz elnoke 
szamara, nem azzal kapcsolatban, ami az egyhazkozseg, a covek vagy 
a misszi6 iigyeit illeti; de mindenkinek joga van arra, hogy a sajat dol
gaiban kinyilatkoztatast kapjon a Szentlelek altal. 

Mindenkinek jogaban all ezen ajandekok es kivaltsagok felhaszna
lasa, ami a sajat dolgainak intezeset illeti; gyermekei helyes felnevele
set; iizletenek vagy dolgainak igazgatasat. Jogaban all elvezni a kinyi
latkoztatas szellemet es a helyes dolog megtetelere indft6 inspiraci6t, 
hogy mindenben, amit tesz, boles legyen es okos, igazsagos es j6. Tu
dom, hogy ez igaz tantetel, es ez az, amirol szcretnem, ha minden 
utols6 napi szent tudna. Akkor tehat mindannyiunknak torekedni kel
lene a varatlan elkepzelesek eszrevetelere es megszfvlelesere, es ha 
mcgszfvleljiik ezeket, es kikepezziik fiiliinket c kesztetesek eszrevete
lere, akkor mi is - mindannyian - felnoheti.ink a kinyilatkoztatas szel
lemehez. 

Van meg egy m6dja annak, ahogyan kinyilatkoztatast kaphatunk, es 
cz az alom. 6, nem azt mondom nektek, hogy minden almotok koz
vetlen kinyilatkoztatas az Ort61. Am att61 tartok, hogy a vilaglatottsag 
e korszakaban vannak kozottiink olyanok, akik hajlamosak minden 
a]om felresopresere, azt mondvan, hogy celtalanok es nem fontosak. 
Am a szentfrasok mindenhol feljegyeznek olyan eseteket, amikor az 
Or almokon keresztiil mutatott utat a nepenek. 

Mindannyiunknak arra kell torekedni, hogy az Or parancsolatait be
tartva cljiink, es czaltal 6 mcgvalaszolhassa imainkat, szeretteink ima
it, valamint az altalanos felhatalmazottak ertiink mondott imait. Min
dig imadkozunk az egyhaz tagjaiert, es megkoszonjiik Istennek, ha 
ertesi.ili.ink r61a, hogy ok is imadkoznak erti.ink. Ha arra erdemesen 
eliink, akkor az Or utat fog mutatni nekiink - szemelyes megjelenes, 
va16sagos hangja, elmenkhez sz616 hangja, illetve szfviinkre es lel
kiinkre tett benyomasai altal. :Es 6, milyen Mlasaknak kellene lennunk 
azert, ha az Or almot kiild nekiink, amelyben kinyilatkoztatja nekiink 
az orokkeval6sag szepsegeit, illetve figyelmeztetest es utmutatast ad, 
hogy kiilonleges vigaszt nyujtson! Igen, ha fgy eliink, akkor az Or utat 
mutat nekiink, amely javunkra valik es az iidvoziilesiinket szolgalja. 

Kozbttetek legkisebbkent, es elhfvasomat beWltve alazatos bizony
sagot szerctnek tenni nektek arr61, hogy a kinyilatkoztatas hangja es 
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hatalma altal eljutott hozzam annak ismerete es megertese, hogy Isten 
el. 

Unnepelyes tanubizonysagot teszek arrol, hogy az egyhazat ma ki
nyilatkoztatas iranyftja. Abban minden leleknek, aki megkapta a 
Szentlelek befogadasanak aldasat, hatalmaban all a kinyilatkoztatas 
elnyerese. Isten segftsen meg titeket es engem, hogy mindig ugy el
ji.ink, hogy az Ur rajtunk kereszti.il megvalaszolhassa a hithiiek imait! 3 

Hogyan imadkozhatunk Mennyei Atyankhoz ugy, 
hogy utat mutathasson nekiink? 

Nagy ki.ilonbseg van akozott, hogy imat mondunk vagy beszelge
ti.ink Istennel. Vannak paran azok kozott, akiket imadkozni hallottam, 
akik igenis beszelgettek Istennel. Kozotti.ik volt az egykori [elder] 
Charles A. Callis. Amikor a templom szent oltarainal hallottam ot 
imadkozni, amikor nehez ki.ildetest teljesftve egyi.itt terdelttink le ima
ban, mindig ugy tlint, mintha beszed kozben kozvetleni.il Atyank szent 
lakhelyehez erne fel, es isteni lenyekkel beszelgetne. Ne mondjatok, 
ne ismeteljetek az imakat, hanem tanuljatok meg beszelgetni Istennel, 
es ez az Istennel t6rteno beszelgetes az a fajta ima, amire szerintem 
Moroni gondolt, amikor a Mormon konyve utolso fejezetebe azt fr
ta ... : 

,,Arra kerlek benneteket, hogy kerdezzetek meg Krisztus neveben 
Istent, az Orokkevalo Atyat, hogy mindez igaz-e. Es ha ti azt akkor 
komolyan, Krisztusba vetett hittel, igaz szandekkal kerdezitek, a 
Szentlelek ereje altal ki fogja nektek nyilvanitani e felOl az igazsagot" 
(Moroni I 0:4 ). 

Szerintem ez a hit imaja, ... az Istenbe es az 6 Fiaba, Jezus Krisz
tusba vetett hite, ami nelki.il senki nem beszelhet Istennel.4 

Hallottam egy elmenyrol, amelyben szeretett Richard Evansunknak 
[a Tizenkettek Kvorumabol] volt resze az egyik utjan. Nehany estevel 
azelOtt egy ferfi mellett i.ilt vacsorakor, egy sikeres iparos oldalan, aki 
par mondatban egyszeriien felvazolta, hogyan nez szembe elete nehez 
problemaival es a mindennapok donteseivel. ,,Amikor reggel felkelek 
- mondta -, gyakran ugy erzem, hogy nem tudok szembenezni veltik, 
de ha terdre ereszkedem es egyszeriien azt mondom: ,lstenem, segits 
nekem a mai tennival6k elvegzeseben'' akkor erot kapok, es ugy er
zem, felnovok azokhoz. Es egyszeriien atyamkent gondolok Ora, egy-
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szeruen es kozvetleniil beszelck Vele, ahogyan apammal beszeltem, 
amikor meg itt volt a foldi:in." 

[Elder Evans fgy emlekezett vissza:] ,,Megerintette szfvemet es ala
zatossa tett ez a ki:izvetlen es egyszcru barat, aki mellett azon az esten 
iiltem. Nern az en hitemen volt, de sajat oszinte hitem szerint ugy 
gondolom, nem beszelhetett volna Tstennel ilyen elegedettseggel es 
magabiztossaggal, ha ugy gondolt volna ra, mint csupan egy erore, 
vagy jellemezhetetlen eszenciara, amelynek termeszeterol es celjar61 
semmit nem tud, vagy legalabbis semmi olyan dolgot, ami azt a biztos 
erzest adna neki, hogy tulajdonkeppen atyjaval beszel." 

Amint azt Jakob mondta a csaladjanak ... : ,,6, mil yen szentseges 
a mi Isteni.ink! Mert 6 mindent tud, cs semmi sines, amit 6 ne tudna" 
(2 Nefi 9:20). Nos, tartsatok eszben, hogy van egy kiindul6pontotok, 
kapcsolat all fenn koztetek es Okozotte! Az 6 fiai, az 6 lcanyai va
gyunk. Ismer minket. Ismeri az elore kijclolt dolgokat es idoket, va
lamint a helyet, ahol elni fogunk, es az idot, amelyben elni fogunk. 
Ebb61 ad6dik, hogy csakis Bcle helyezhetunk teljes bizalmat.5 

Az altalunk birtokolhat6 dolgok ki:iziil a legertekesebb, vagy a leg
ertekesebb tudas, amelynek birtokaban lehetiink az, hogy az Ur meg
hallgatja es megvalaszolja az imakat - vagyis mas szavakkal, hogy 
megtanulhatjuk, hogyan beszelgcssiink Istennel. Az ima nemcsak sza
vak elmondasat jelenti, ahogyan egyes egyhazak azt tanftjak, hanem 
annak felismcreset, hogy Isten, a mi Mennyei Atyank, valamint az 6 
Fia, Jezus Krisztus 616, val6sagos szemelyck, es hogy az Istenseg 
harmadik tagjanak, a Szentleleknek vagy Szcnt Szellemnek a 
szolgalata altal kapcsolatba lephetiink Vele, a mi Mennyei Atyankkal, 
es valaszt kaphatunk kerdcsiinkre, illetvc napjainkhoz mert erot. 6 

Legyetek keszen arra, hogy alazatosan azt kerdezzetek Palla! 
egyi.itt: ,,Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?" (Ap. csel. 9:6). Es ret
tenthetetlen batorsaggal azt mondjuk a kisfiu Samuellel egyiitt: ,,Sz6lj 
Uram, mert hallja a te szolgad" ( 1 Samuel 3:9). Legyetek alazatosak, 
legyetek imactsagos lelkuek, es az Dr ugysz6lvan kezen fog titeket, es 
valaszt ad az imaitokra (lasd T&Sz 112:10).7 

[David 0.l McKay elni:ik egy nap erre tanftott minket a templom
ban: ,,El szeretnek nektek mondani valamit: Amikor az Ur megmondja 
nektek, mit tegyetek, akkor legyen bennetek batorsag, hogy megtegye
tek azt, vagy jobban teszitek, ha mast mar nem kertek tole." En is 
megtanultam ezt a lecket. Idonkent felebredek az ejszaka kozepen, es 
addig nem tudok aludni, amfg fel nem kelek az agyb61, es papfrra nem 
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vetem azt, amivel ktiszkodom. Am nagy batorsagra van sztikseg ah
hoz, hogy cselekedjtink, ha imainkra valaszkent utasftast kapunk. 

Bojtoljetek ket etkcz6s idejen at a h6nap els6 vasarnapjan, es fizes
setek meg a kihagyott ket etkezes teljes arat! Az Ur azt mondta 
E:saiasnak, hogy akik igy bOjtolnek, es kenycriiket adjak az ehezok
nek, azok szolhatnak es az Ur valaszolni fog, foMszkodhatnak es az 
Ur azt mondja: ,,Itt vagyok" (lasd Esaias 58:6-9). Ez az egyik m6dja 
annak, hogy beszel6 viszonyba keriilji.ink az Urral. Pr6baljatok ki eb
ben az evben! Eljetek tOkeletesen a bojt torvenye szerint! 9 

Amikor ket lehetseges dontes utkeresztez6desenel allunk, emlekez
ztink ra, mit mondott az Ur, mit tegytink: Tanulmanyozzuk elmenkben 
a dolgot, mfg valamilyen kovetkeztetesrc nem jutunk; miel6tt csele
kednenk, kerdezztik meg az Urat, hogy hclyes-e; es alljunk ra a lelki 
valasz hullamhosszara - szamitva ra, hogy vagy eget6 6rzes tamad a 
bels6nkben, ami tudatja veil.ink, hogy kovetkeztetesi.ink helyes, vagy 
elhomalyosodnak a gondolataink, aminek folytan elfelejtjtik azt, ha 
helytelen (lasd T&Sz 9:7-9). Akkor, amint azt az Ur megfgerte: ,, ... a 
Szellem hiv6 imadsag reven adatik [nektinkl" (T&Sz 42: 14). 

A kisfiu Samuelhez hasonl6an neki.ink is keszen kell allnunk arra, hogy 
azt mondjuk: ,,Sz6lj Uram, mert hallja ate szolgad" (I S<'imuel 3:9), majd batran 

az imankra kapott valasz szerint csclekedni. 
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Ha oszinten keresi.ink, akkor valaszokert kinyithatjuk azt a lelki di
menzi6t, amely nemcsak nagy aldasokat biztosit nektink, hanem fen
seges tanubizonysagot is tesz a szivtinknek arr61, hogy tetteink, ele
ti.ink es munkalkodasunk az Ur, mindannyiunk Teremtoje j6vahagy6 
pecsetjet hordozza magan. 10 

Mit tehetiink azert, hogy szemelyes kinyilatkoztatast 
kapjunk az Urt61? 

Az a legfontosabb dolog, amit megtehettink, hogy megtanulunk be
szelgetni Istennel. Beszeljetek Vele ugy, ahogyan az apatokkal be
szelnetek, mert 6 igenis az Apatok, es azt akarja, hogy beszeljetek 
Vele! Azt akarja, hogy gyakorlott fiilekkel meghalljatok, amikor a 
Szellem sugalmazasai altal megmondja nektek, hogy mit tegyetek. Ha 
megtanuljatok megszivlelni az elmetekbe erkezo hirtelen otleteket, 
akkor ra fogtok jonni, hogy minden olyan 6raban erkeznek ilyenek, 
amikor sziiksegetek van erre. Ha a fiileteket raszoktatjatok e kesztete
sek meghallasara, akkor megtanultok a kinyilatkoztatas szellemenek 
fenyenel jarni. 11 

Hogyan fejlesztjiik ki termeszetiinkben a lelki fogekonysagot, hogy 
teljesebb mertekben eleget tehesstink foldi kiildetesiinknek, es ezaltal 
osszhangba keriiljtik [Isten] vegtelen hatalmaval ... ? 

Ammon reszben megvalaszolta ezt a kerdest: ,,Mert csak annak, aki 
buneit megbanja es hitet gyakorolja es j6t cselekszik es sziinet nelkiil 
imadkozik, csak annak adatik meg, hogy megismerhesse Isten titkait 
... "(Alma 26:22). 

David, a zsoltarfr6, mar fiatalemberkent megtanulta, honnan erke
zik a lelki ero. A Szellem azt suttogta neki: ,,Csendesedjetek es ismer
jetek el, hogy en vagyok az Isten! ... Jakob Istene a mi varunk!" 
(Zsoltarok 46:10-11). 

Az osi pr6fetak is megtanultak, es mindenkinek tudnia kell azt, 
hogy mikent lepjen kapcsolatba az urral ima a1ta1, hogyan beszeljen 
Vele, majd kapjon valaszokat az Ur m6djan. 

Az Ur azt mondta Illesnek, a pr6fetanak: ,,J6jj ki es allj meg ezen a 
hegyen, az Ur elott. Es ime ott az Ur volt elmenendo. Es az Ur elott 
megyen vala nagy eros szel, a mely a hegyeket megszaggatta es meg
hasogatta a kosziklakat az Ur elott; de az Ur nem vala abban a szel
ben. Es a szel utan foldindulas lett; de az Ur nem volt a foldindulasban 
sem. 
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Es a foldindulas utan tiiz jove, de nem volt az Ur a tiizben sem. Es a 
tiiz utan egy halk es szelid hang hallatszek. 

Es mikor Illes ezt hallotta, befede az 6 arczat palastjaval, es kimen
ven, megalla a barlang ajtajaban ... " (1 Kiralyok 19: 11-13). 

Tul gyakran, amikor az Ur halk, szelfd hangon sz61, amint Illeshez 
is a barlangban, nem hallja meg azt a fizikai hallasunk, mert hibas ra
di6hoz hasonl6an nem vagyunk egy hullamhosszon a vegtelennel. 

Oly gyakran fordul el6 ma, hogy a ferfiak es a nok oly messze el
nek a lelki dolgokt61, hogy amikor fizikai hallasukhoz sz61 az Ur, 
avagy elmejiikhoz, hallhatatlan hanggal, illetve hozzajuk, felhatalma
zott szolgai altal, akik a Szellemt61 kapva iranyitast olyanok, akar az 6 
sajat hangja, akkor 6k csak zajt hallanak, akar a jeruzsalembeliek. Ha
sonl6keppen nem kapnak inspiralt bolcsesseget, sem bels6 biztos 
tudatot arr61, hogy pr6feta vezetoi az Ur akarata szerint sz6ltak. 

Enosz, Lehi unokaja, elmagyarazza nekiink, miert van az, hogy 
egyesek megismerik Isten dolgait, masok viszont nem kepesek erre. 
Enosz felidezi kiiszkodeset, amikor bocsanatot szeretett volna kapni a 
biineire, hogy erdemes legyen magas elhivasara. 

E szavakkal fejezi be: ,,Es amfg lelekben fgy viaskodtam, fme, az 
Or hangja ismet sz6lt hozzam, es ezt mondta: Testvereidet pedig ak
keppen fogom meglatogatni, ahogy 6k az en parancsolataimat betart
jak ... " (Enosz 1:10). 

Egyszerii szavakba ontve nagyszerii tantetel all elottetek: Nern az 
Ur az, aki visszatartja magat tali.ink. Mi vagyunk azok, akik visszatart
juk magunkat tole, mert kudarcot vallunk parancsolatainak betartasa
ban.12 

Amikor aldast kerve kozelitiink az Urhoz, meg akarunk gy6z6dni 
arr61, hogy erdemesek vagyunk annak elnyeresere, amiert imadko
zunk.13 

Nern szeretnetek ugy elni, hogy ha Isten sz61 hozzatok, akkor kepe
sek legyetek meghallani azt, vagy erdemesek legyetek arra, hogy meg
latogasson titeket egy angyali kiildott, avagy talan keszen alljatok arra, 
hogy az Or szfne ele lepjetek? Az Or elmondta nekiink, hogyan ke
sziilhetiink fel. Egy nagyszerii kinyilatkoztatasban a k6vetkez6 szava
kat sz6lta: ,,Bizony, fgy sz61 az Or: Az fog tOrtenni, hogy minden le
lek, aki elhagyja biineit, es hozzam jon, es nevemen sz6lit, es 

56 



6. FEJEZET 

hangomnak engedelmeskedik, es megtartja parancsolataimat, az meg 
fogja latni arcomat es tudni fogja, hogy en vagyok" (T&Sz 93:1). 

Amikor a mennybol hang sz6lt a Boscg foldjen osszegyiilt nephez, 
ok nem hallottak azt. Szamukra csak hangzavar volt, es amikor rahan
goltak a szfvi.iket, mar hallottak szavakat, de nem tudtak megerteni 
azokat. Amikor aztan teljes szfvi.ikkel es elmeji.ikkel arra osszpontosf
tottak, megertettek a hangot. (Lasd 3 Nefi 11:3-5.) 14 

Adja Isten, hogy mindannyian ugy elji.ink, hogy a Szentlelek altal 
elvezhcssi.ik ezt a kapcsolatot az Istenseggel, es ketely nelki.il tudjuk, 
hogy 6 el, es felkeszi.ilji.ink arra, hogy egy napon a szine ele lep
ji.ink! 1s 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen temakban kaphatunk kinyilatkoztatast? Hogyan novelhetji.ik 
az Ur hangjanak meghallasara es arra iranyul6 kepessegi.inket, hogy 
,,felnoji.ink a kinyilatkoztatas tantetelehez"? 

• Milyen m6dokon kaphatunk kinyilatkoztatast a Szellem halk, szelfd 
hangjan kcreszti.il? 

• Milyen ki.ilonbseg van akozott, hogy imat mondunk vagy beszelge
ti.ink Istenncl? Mit jelent ,,igaz szandekkal" imadkozni? (Moroni 
10:4.) 

• Milyen hatassal van annak tudata, hogy Isten fia vagy leanya vagy 
arra, ahogyan imaban kozeledsz Fele? Hogyan teszi szamodra lehe
tove ennek tudata azt, hogy megbizzal Benne? 

• Amikor fontos dontesek allnak elotted, mit kell tenned azert, hogy 
utmutatast kapj az Ort61? Miert van szi.ikseg batorsagra ahhoz, hogy 
a Szellem kesztetese szerint cselekedji.ink? 

• Hogyan ,,tartjuk magunkat tavol" idonkent Mennyei Atyankt61? 
Hogyan keri.ilheti.ink folyamatosan kozelebb hozza a sajat eleti.ink
ben es csaladkent? 
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-------~~r~S! I CcY"--..:::·""~ ~-------

A szentirasok: 
,,A lelkiseg vizenek hatalmas 

viztaroz6i" 

Hogyan noveli lelki 
fogekonysdgunkat es vezet minket 

az orok elet fele a szentfrdsok szorgalmas 
tanulmdnyozdsa? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elrn'"ik es felesege, Freda Joan Lee, 1972-bcn atutazott 
Eur6pan es a Szentfi:ildi:in, az evangelium tanaira tanftva a missziona
riusokat es az egyhaztagokat. Elder Gordon B. Hinckley es fclesegc, 
Marjorie Pay Hinckley kiserte oket. Hinckley notestver igy emlekezctt 
vissza: ,,Erdekes volt latni, hogyan kozelftette meg a dolgokat Lee el
nok. Altalaban reggel talalkoztunk a misszionariusokkal, es a teljcs 
idejii, valamint a reszidos, helyi misszionariusok befoltottek a kapol
nat. Amikor felallt, hogy sz6ljon hozzajuk, szinte soha nem Udvi:izles
sel vagy bevezeto megjegyzesekkel kezdte, hanem kinyitotta a szent
frasokat, es belekezdett a beszedbe. Olyan ki:innyeden mozgott a 
szentfrasokban, hogy neha nehez volt tudni, melyek az o szavai, es 
mikor idez eppen. Egy ilyen gyiiles utan megkerdeztem tole, hogyan 
memorizalta a szentfrasokat. Egy pillanatra elgondolkozott, majd azt 
mondta: ,Szerintem tudatosan soha nem memorizaltam a szentfraso
kat. Csak olyan sokat dolgoztam veli.ik, hogy rcszemme es sz6kincsem 
reszeve valtak.' " 1 
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Harold B. Lee eln(ik szerette a szentfr::isokat. es a szentek tanft::isara haszn::ilta 
azokat. Azt mondta: ,,Ha nem olvassuk naponta a szentfrasokat, akkor hizonys::igunk 

egyrc ink::ihh gyerlil, cs nem melylil el a lelkiseglink". 
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Harold B. Lee tanitasai 

Miert tanulmanyozzuk a szentfrasokat? 

Mikent a viz mindig is elengedhetetlen volt, es ma is az a fizikai 
elethez, ... az Ur Jezus Krisztus evangeliuma eppen ugy elengedhetet
len Isten gyermekeinek lelki eletehez. Ezt a hasonlatot sugalljak az 
Odvozitonek a samariai asszonyhoz intezett szavai: ,, ... valaki pedig 
abb61 a vizbOl iszik, a melyet en adok neki, soha orokke meg nem 
szomjuhozik; hanem az a vfz, a melyet en adok neki, i.:irok eletre buz
g6 vfznek kutfeje lesz o benne" (Janos 4:14). 

A lelkiseg vizenek hatalmas vfztaroz6i adattak nektink, amelyeket 
szentfrasoknak neveztink, es amelyek vedve vannak napjainkban, 
hogy aki azokb61 merft, lelki taplalekot kapjon, es ne szomjazzon. E 
szentirasok fontossagat jelzik az Udvozito szavai: ,,Tudakozatok az 
frasokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti orok eletetek; es 
ezek azok, a melyek bizonysagot tesznek r61am" (Janos 5:39); vala
mint az, ami a nefitakkal tortent, hogy visszaki.ildtek oket a rezleme
zek megszerzesert, amelyeken a nep j61ete szempontjab61 oly fontos 
szentfrasok voltak. Ezeknek a szentfrasoknak a hasznalatara Nefi kije
lentese tesz utalast: ,, ... es en minden frast magunkra vonatkoztattam, 
hogy az javunkra es okulasunkra szolgaljon" (I Nefi 19:23). Mind
ezen nemzedekekcn at biztonsagban megoriztettek Atyank ezen tize
netei, es azt is jegyezzetek meg, hogy napjainkban a szentfrasok a for
rasuknal a legtisztabbak, ahogyan a vfz is a hegyi forrasnal a 
legtisztabb; Isten legtisztabb igeje, a leginkabb szennyezetlen az, 
amely azon elo pr6fetak szajab61 ered, akik korunkban es napjainkban 
kaptak elhfvast Izrael iranyftasara. 2 

Atyank inspiraci6 utjan minden s::ifarsagban megadta nektink, 
gyermekeinek a szentfrasokat, hogy Bele vetett hit altal bolccse tegyen 
minket a kisertesek legyozeseben. Ezek a szentfrasok ,,hasznos[ak] a 
tanftasra, a feddesre, a megjobbftasra, az igazsagban val6 nevelesre, 
hogy tokeletes legyen az Isten embere, minden j6 cselekedetre felke
szftett" (2 Timotheus 3: 16-17). Az Atya terveben olyan fontosak a 
szentfrasok, hogy talalunk olyan lejegyzett eseteket, ahol Isten elet ki
oltasat parancsolta meg azert, hogy gyermekeinek birtokaba juthassa
nak azok az ertekes frasok, amelyek nelktil megbotlananak es megva
kftana oket a vilag sotetsege (lasd I Nefi 4: 13).3 

Mostanaban hajlamosabbak vagyunk arra, hogy inkabb kommenta
rokat olvassunk a szentfrasokr61. Am semmi nem olyan elengedhetet-
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lentil fontos szamunkra, mint az, hogy keztinkbe vegytik es olvassuk 
ezeket a szentfrasokat. Van valami, ami felvillanyoz6bb, lelkileg fel
emelObb es jelentosegteljesebb akkor, ha magukb6l a szentirasokb61 
olvasok. Semmi nem olyan elengedhetetlentil fontos napjainkban, 
mint az, hogy gyermekeinkben eltiltesstik maguknak a szentfrasoknak 
a szeretetet.4 

A Mester azt a tanacsot adta nektink, hogy kutassuk a szentfrasokat, 
mert azokban talalunk ra az orok eletre vezeto utra, hiszen tanubi
zonysagot tesznek arr61, milyen uton kell jarnunk ahhoz, hogy brbk 
eletet nyerjtink Vele es az Atyaval, aki elktildte Ot (lasd Janos 5:30).5 

Hogyan segit nekiink a lelki fogekonysag kialakitasaban es 
fenntartasaban a Mormon konyve tanulmanyozasa? 

Mindig is ugy tiint nekem, hogy Joseph Smith pr6feta szavai, ame
lyeket tanacskent mondott a testvereknek, es amelyekben a Mormon 
konyve ertek6t hangsulyozza, nagyobb jelentoseggel birnak annal, 
amit sokan azoknak tulajdonftunk. Kijelentese a kovetkezokeppen 
hangzott: ,,Megmondtam a testvereknek, hogy a Mormon konyve a vi
lagon a legtokeletesebb kbnyv, ez vallasunk zar6kbve, es aki annak 
tanftasai szerint el, kbzelebb kertil Istenhez, mint barmely mas kbnyv 
altal'' (History of the Church, 4:461. o.). 

Szamomra ez azt jelenti, hogy ez a szentfraskbtet nemcsak megje
Jenfti az evangelium pontos igazsagait, hanem masodik tanubizony
sagkent altala biztosabbak lehetunk az osi pr6fetak - es val6jaban ma
ga a Mester es az emberek kozott el6 es tanit6 tanitvanyai -
tanftasainak jelenteseben.6 

Ha valaki kbzelebb akar kertilni Istenhez, akkor a Mormon konyve 
olvasasa altal megteheti ezt.7 

Lelki etvagyatok kielegftese es lelki szintetek fenntartasa erdekeben 
nem tehettek jobbat a Mormon kbnyveben tanftott ertekes dolgok el
olvasasanal es evrol evre tarteno ujraolvasasanal. Nektink adatott ez, 
az evangelium teljessege, amelyct Moroni angyal altal kaptak meg az 
emberek. Itt van peldaul egy olyan tbrtenet, amelyet German E. 
Ellsworth elnbk mondott nektink, aki a templomban bizonysagat tette 
a tbbbi misszi6elnok elott. Azt mondta, hogy evekkel ezelott, amikor 
az Eszaki Allamok Misszi6 felett elnbkblt, almot latott, vagyis lato
masa volt, amelyben ellatogatott a Kum6ra-dombhoz, es olyan eseme
nyek gondolatai tbltbttek be elmejet, amelyek e szent hely kornyeken 
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jatsz6dtak. Emellett felreerthetetlen kihfvast is kapott: ,,Predikald a vi
lagnak a Mormon konyvet! Krisztushoz fogja vezetni a vilagot."8 

Ha mcg akarjatok erositeni tanul6itokat ... az elpartoltak tanitasai, 
az ugynevezett magasabb kritikak ellen, amelyek pr6bara teszik majd 
a Bibliaba vetett hitiiket, akkor mintegy alapot adva nekik ertessetek 
meg veliik a Mormon konyve tanftasait! Nczzetek at ujra es ujra! 

Mennyi ido telt el az6ta, hogy utoljara olvastatok a Mormon kony
vet? Meglepodtem egy kicsit, amikor interjuk alkalmaval ket olyan 
emberrel talalkoztam, akik evekkel ezel6tt a szeminariumi rendszer
ben dolgoztak, es aztan mas tanft6i allasokat vallaltak el, kozben meg
szerezve doktori diplomajukat. Eltavolodtak az evangeliumi igazsa
gokt61, es most megkerdojeleztek az egyhaz tanitasait, vitatkoztak 
azokkal, megpr6baltak lerombolni es kritizalni azokat. 

Mindkettejtikkel beszeltem, es amikor arr61 kerdeztem oket, hogy 
allnak a Mormon konyve olvasasaval, egyiktik azt mondta nekem: 
,,Tizennegy ev telt el az6ta, hogy barmit is olvastam volna a Mormon 
konyvebol". 

A masik azt mondta: ,,Nern emlekszem, mikor olvastam utoljara va
lamit is a Mormon konyvebol". Igy lesz ez mindannyiunkkal, ha nem 
itatjuk at magunkat folyamatosan ennek a lcgertekesebb konyvnek a 
tanftasaival, amelyet egy bizonyos cellal adott nektink az Ur - azzal a 
cellal, hogy napjaink mindezen hibait es szethlizasait helyreigazftsa, 
amint azt valamikor megfgerte. 9 

Beszelgettem cgy emberrel, aki elokclo helyen all allamunk egye
temen. Bar tagja az egyhaznak, fondorlatos m6don batorftotta es fel
nagyftotta azokat a ketelyeket, amelyek celja e fiatalok hitenek 
elpusztftasa. Azt mondta: ,,Az elmult negyedevben azonban nem 
tettem ezt, Lee testver". 

Amikor megkerdeztem: ,,Mi valtoztatott meg teged?"- erdekes be
ismerest tett: 

,,Husz even at soha nem neztem a Mormon konyvere, de feladatot 
kaptam az egyhazban valaminek a megtetelere. Ez a feladat a Mormon 
konyvenek es az evangeliumnak a tanulmanyozasara indftott engem, 
es az elmult par h6napban ujra csatlakoztam az egyhazhoz. Most, 
amikor tanul6im hozzam jonnck, es nyugtalanitjak oket a filoz6fia ta
nftasai, negyszemkozt azt mondom nekik: ,Nos, ne nyugtalankodjatok. 
Tudjatok, es en is tudom, hogy az evangelium igaz es az egyhaz he
lyes.' " 10 
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Milyen tekintetben jelentik az igazsag zaszlajat 
a szentirasok? 

Az elmult evek olyan oktatasi elkepzeleseket es filoz6fiakat ko
szontOttek, amelyek a vallas, az erkolcsosseg es a csaladi kapcsolatok 
minden regi normajat megkerdojelezik. Munkaba alltak a modern ha
gyomanyrombol6k, ... a szentfrasok regi es kipr6balt, hiteles tanftasa
iba vetett hit lerombolasa es annak erdekeben, hogy ihlet nelktili, em
ber keszitette, az ido es a hely fiiggvenyeben valtoz6 etikai tanokkal 
helyettesftsek azokat. 11 

Azt mondom, meg kell tanftani nepi.inket arra, hogy valaszaikat a 
szentfrasokban talaljak meg. Barcsak mindannyian eleg bOJcsek len
nenk annak kijelentesehez, hogy egyetlen kerdes megvalaszolasara 
sem vagyunk kepesek, ha a szentfrasokban nem talaljuk meg a tant il
leto v3.laszt! Es ha halljuk, hogy valaki olyan dolgot tanft, ami ellen
kezik a szentirasokban levo dolgokkal, akkor mindannyian tudhatjuk, 
hogy a kimondott dolgok hamisak - ez ilyen egyszeru. Am a szomoru 
dolog az, hogy koztiltink oly sokan nem olvassak a szentfrasokat. Nern 
tudjuk, mi van benni.ik, es ezert csak spekulalunk azon dolgokat illeto
en, amelyeket magukban a szentfrasokban kellene megtalalnunk. Sze
rintem ebben rejlik napjaink egyik legnagyobb veszelye. 

Amikor misszionariusainkkal talalkozom es a templommal kapcso
latos dolgokr61 tesznek fel kerdeseket, a beszelgetes befejezesekor azt 
mondom nekik: ,,Nern merck valaszolni a kerdcseitekre, ha nem tala
lok v3.laszt az alapveto muvekben, illetvc az cgyhaz eln6keinek hiteles 
kijelenteseiben". 

Az Ur azert adta neki.ink az alapvcto mi.ivekct, hogy azok normaja
hoz merhesstik az igazsagot es a tevedest. Szfvlelji.ik meg mindannyi
an az o szavat: ,,Mindazt, amit kaptal, ami szentirasaimban tor
venykent adatott neked, egyhazam kormanyzasahoz szi.ikseges 
tOrvenyemnek tekintsd" (T &Sz 42:59). 12 

Mindig kfsertest erztink arra, hogy az Ur altal kinyilatkoztatott dol
gokat meghaladva kepzeleti.inket pr6baljuk meg hasznalni bizonyos 
esetekben, vagy talalgassunk e tanftasok tekinteteben. Szeretnem, ha 
emlekeznetek erre! Ne merjetek azon dolgok moge menni, amit az Ur 
kinyilatkoztatott! Ha nem tudtok valamit, akkor mondjatok, hogy nem 
tudjatok, de ne mondjatok, hogy nem tudjatok akkor, ha tudnotok kel
lene, mert a szentfrasok tanulmanyoz6inak kell lennetek! A kerdeseket 
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Jezus Krisztus evangeliuma tanftasait illetoen arnikor csak lehet, a 
szentfrasokb61 kell rnegvalaszolni ! 13 

Rendelkezesiinkre all valarni, arni mas egyhaznak nern: negy nagy
szerii ki:inyv, amelyeket elolvasvan raji:ivunk arra, hogy azok igaz vol
ta olyan vilagos, hogy nern kell tevedesbe esniink. Amikor peldaul a 
konkoly peldazatanak ertelrnezesere vagyunk kfvancsiak, hogy rnit er
tett az alatt az Ur, akkor csak el kell olvasnunk a Tanok es szi:ivetse
gek 86. reszekent isrnert kinyilatkoztatast, es rendelkezesiinkre all az 
Ur altal adott ertelrnezes. Ha tudni szeretnenk valarnit a Boldogrnon
dasokr61 vagy az Ur irnajar61, akkor harrnadik Nefi konyveben elol
vashatjuk azok helyesebb valtozatat. Sok olyan elkepzeles tisztava es 
biztossa valik elrnenkben, arni kiilOnben homalyos lenne. 14 

Miert kell hasznalnunk a szentirasokat, amikor 
az evangeliumot tanftjuk? 

Akiket az 6 gyermckeinek tanitasaval biztak meg, azoknak az a 
dolga, hogy az evangeliurn tanteteleit tanftsak. Nern arra valasztanak 
el rninket, hogy velernenyeket vagy talalgatasokat tanftsunk az igaz
sagr61. Nern arra valasztanak el rninket, hogy a vilag filoz6fiait vagy 
tudomanyait tanftsuk. Arra valasztottak el minket, hogy az evangeliurn 
tanteteleit tanitsuk, ahogy azok a negy alapveto miiben - a Bibliaban, 
a Mormon konyveben, a Tanok es szovetsegekben, valamint az Igaz
gyongyben - talalhat6k. 

Ha erre korlatkent gondolunk, akkor tudnunk kell, hogy kivaltsag 
szarnunkra ezen igazsagok ismerete, valamint az, hogy rendelkeze
siinkre all a vilag altal ismert legteljesebb szentfras kanon. Csak az 
egyhaz tagjainak van rcsze ebben a hatalrnas kivaltsagban. 15 

Meg vagyunk gyozodve arr61, hogy egyhaztagjaink ehezik a higitat
lan evangeliumot, annak rengeteg igazsagaval es meglatasaval. Ne 
kc)vessiik el azt a hibat, hogy untatjuk [egyhaztagjainkat] ... otthon 
vagy az egyhazi 6rakon azaltal, hogy az evangeliurn felhfgftott kortya
it kinaljuk fel nekik, arnikor szornjasan innanak az elo vizek forrasa
b61 ! U gy tiinik, vannak, akik elfelejtik, hogy a leghatasosabb fegyve
rek, arnelyeket az Ur adott nekiink minden gonoszsag ellen, sajat 
kijelentesei szerint az iidvoziiles egyszerii, vilagos tana, ahogyan azok 
a szentfrasokban talalhat6k. Megdobbeniink, arnikor azt halljuk, hogy 
testvereink nernelyike ugynevezett kifinomult korokben ... ugy don
ti:itt, felreteszi a kijelolt tanulasi anyagokat, es inkabb kiili:inbi:izo valo-
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gatasokat tanit olyan temakb61, amelyek alig hasonlitanak az alapveto 
'I. . . ' kh 16 evange mm1 1gazsago oz. 

Amit az egyhazban tanitunk, annak mind a szentfrasokhoz kell visz
szanytilnia. A szentfrasokb61 kell kiva!asztani a szovegeinket, es ha a 
szentfrasokban van egy illusztraci6, vagy a Mormon konyveben egy 
kinyilatkoztatas, akkor hasznaljuk azt, es ne merftsi.ink mas forrasok
b61, ha ezek itt, czckben a konyvekben megtalalhat6ak! Azert nevez
zi.ik ezeket az egyhaz alapveto muveinek, mert alapvetok. Ha mercet 
akarunk allitani az igazsagnak, akkor legyen az a negy alapvcto egy
hazi mu! Ha valami nines benne az alapveto muvekben, akkor azzal 
kapcsolatban feltetelezhetji.ik, hogy spekulaci6. Mas szavakkal, vala
kinek a szemelyes velemenye; es ha ellentetben all azzal, ami a szent
frasokban van, akkor ugyanennek jegyeben tudhatjatok, hogy ncm 
igaz. Ez a norma, ami alapjan minden igazsagot merheti.ink. Am ha 
nem ismeritek a normakat, akkor nem all rendelkezesetekre az igazsag 
megfelelo merceje. 17 

Visszagondolok arra, ... ahogyan elemis gyermekkent a szentfra
sokb61 tanultam. Emlekezzetek ra, hogy a hit Pal szavai szcrint Isten 
igejenek hallgatasab61 ered (lasd R6mabeliek I 0: 17) ! Az elem is oszta
lyomban volt egy nagyszcru tanit6m - nem abban az ertelemben kiva-
16, hogy iskolaba jart, cs tokeletessegre tett szcrt, diplomakat szerezve 
a tanftas tudomanya, a pedag6gia teren, hanem azert, mert hitt abban, 
... hogy a hit benni.ink tOrteno erositesehez meg kell neki.ink tanftania 
a szcntfrasokat. 18 

Novekszik-e a bizonysagunk es a 
lelki fogekonysagunk a szentirasok szorgalmas 

tanulmanyozasa altal? 

Nc)vclitek-e ... folyamatosan a bizonysagotokat a szentfrasok szor
galmas tanulmanyozasa altal? Kialakitottatok-e a szentfrasok minden
napos olvasasanak szokasat? Ha nem olvassuk naponta a szentfraso
kat, akkor bizonysagunk egyre inkabb gyeri.ilk, es nem melyi.il el a 
lelkisegi.ink. Mindennapos szokassa kell tenni a szentfrasok tanulma-

, , 19 
nyozasat. 

Az evangelium tanulmanyozasa altal novelji.ik a lelki fogekonysa-
t 20 go. 

Igyekezzctck otthon azon, hogy mindennap idot szakitsatok egy 
csendes 6rara, az elmelkedes 6rajara, es masokat is tanftsatok meg er-
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re! Naponta legalabb harminc percet tegyen ki a szentfrasok tanulma
nyozasa! Egy kora reggeli vagy keso esti 6raban, ahogyan az legin
kabb beleillik a napirendetekbe, adjatok magatoknak egy 6ra imaval 
telt elmelkedest, amikor egy hullamhosszra keri.ilhettek Istennel, es 
megbeszelhetitck Vele azokat a problemakat, amelyek meghaladjak az 
emberi ertelmct, es mcghaladjak az emberi crot! 21 

Egyetlen napot se hagyjunk elmulni ugy, hogy ne olvasnank ezek
bOI a szent konyvekbOI! De nem eleg csupan tanulmanyozas altal ta
nulni az 6 eleterol es a muveirol. A Mester maga volt az, aki azt 
mondta arra a kerdesre valaszolva, hogy mikent ismerhetji.ik 6t es ta
nat: ,,Ha valaki cselekedni akarja az o akaratat, megismcrheti ... " (Ja
nos 7: 17). Tekintelynck tartanatok a tudomanyok teren azt, aki soha 
nem kfserletezett meg laborat6riumban? Odafigyelnetek annak a ze
nekritikusnak a megjegyzeseire, aki nem ert a zenehez ... ? Hason16-
keppen, aki hozzatok hasonl6an ismerni szcretn6 Istent, annak csele
kednie kell az 6 akaratat, be kell tartania a parancsolatait, es 
gyakorolnia kell a Jezus altal megjelenftett erenyeket. 22 

Az Ur szolgalataban vagyunk. Ha arra erdemesen eli.ink, akkor jo
gunk van arra, hogy lelki utmutatast kapjunk. Adja Istcn, hogy fgy 61-
jiink, tanulmanyozzuk a szcntfrasokat, es lcgycn ez cgy olyan olvasasi 
szokas, amelyet naponta gyakorlunk, hogy ne valljunk kudarcot azon 
magas kinevezesek teren, amelyre Aty<.1nk kiralysagaban elhfvast kap
tunk!23 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen tekintetben elengedhetetlenek a szcntfrasok a lelki 6leti.ink
hoz, akar a vfz a fizikai elethez? Hogyan segft nekiink a kfs6rtesek 
legyozeseben a szentirasok tanulmanyozasa? 

• Milyen tckintetben vezet minket Jezus Krisztushoz a Mormon 
konyve? Hogyan segft nekiink a Mormon konyve az igazsag es a 
tevedes felismereseben? Milyen hatassal volt elctcdre a Mormon 
konyvenek tanulmanyozasa? 

• Milyen elmenyekben volt reszed annak teren, hogy a szentfrasok
ban talalj valaszokat a kerdeseidre? 

• Miert fontos a szentfrasokra es a pr6fetak tanftasaira tamaszkodni 
akkor, amikor tanftunk? 

67 



7. FEJEZF:T 

• Hogyan tudtad az eletedben a dolgok fontossagi sorrendjeben elore 
hclyczni a szcntfrasok tanulmanyozasat? Hogyan tudtad gyermeke
idct vagy mas csaladtagjaidat a szentfrasok tanulmanyozasara biz
tatni? 

• Hogyan noveli a szentfrasok tanulmanyozasa azon kepessegedet, 
hogy eleget tehess azon ,,magas kinevezes[eknek], amelyekre 
Atyank kiralysagaban elhfvast kaptunk"? 
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________ ,'""··,~""-') '.~)) l (~-:::~:::>··.._ ______ _ 

Joseph Smith, az elo Isten 
pr6fetaja 

Miert elengedhetetlen resze Jezus Krisztus 
evangeliumar6l alkotott bizonysagunknak a Joseph 

Smith pr6fetai kuldeteserol val6 bizonysag? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnoknek eras tam'.1bizonysaga volt Joseph Smith pr6-
fetar61, es az evangeliumi tantetclek tanltasakor gyakran hasznalta a 
pr6feta szavait. Tudta, hogy a Joseph Smith pr6fetai kiildetes6rol val6 
bizonysag elengedhetetlen resze a Jezus Krisztus evangeliumar61 
alkotott bizonysagnak. Sok olyan emberrel talalkozott, akiknek nem 
volt ilycn bizonysaga a pr6fetar61. Ezek koz()tt volt cgyik baratja, aki 
elolvasta a Mormon konyvet, es azt mondta, ,,tiszteli a tanftasait". Lee 
elnok azt kerdezte tale: ,,Miert nem teszcl semmit cnnek kapcsan? 
Miert nem csatlakozol az egyhazhoz?" A ferfi elgondolkozva fgy 
valaszolt: ,,U gy gondolom, az htiz6dik meg e mogott, hogy Joseph 
Smith ideje tulsagosan kozel van hozzam. Ha ketezer evvel ezelOtt elt 
volna, akkor szerintem hinnek. Am mivel ttilsagosan kozel van, 
szerintem ez az oka annak, hogy nem tudom elfogadni." Lee elnok azt 
mondta baratja valaszar61: ,,ltt volt valaki, aki azt mondta: ,Hiszek az 
ezer-valahany evvel ezelott elt halott pr6fetakban, am nagy nehezseget 
jelent szamomra az, hogy elo pr6fetaban higgyek.' " 1 

Egy masik esetben egy holgy mondta a kovetkezoket: ,,Tudja, 
majdnem mindent el tudnek fogadni az egyhazban, egyvalami kivete
level. Soha nem tudnam elfogadni annak tenyet, hogy Joseph Smith 
Isten pr6fetaja volt." Lee elnok ezt a megjegyzest tette ezzel kapcso
latban: ,,Soha nem fogom megerteni, hogyan fogadhatja el valaki az 
evangeliumot annak elfogadasa nelktil, aki eszkoz volt annak visszaal
lftasaban."2 
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Harold B. Lee elnok bizonysagot tett: ,,Tudom, hogy Joseph Smith 
az eJ6 Isten pr6fetaja volt. Tudom, hogy azert elt es halt meg, hogy megadja 

ennek a nemzedeknek az Udvcizliles elnyeresehez szlikseges dolgokat." 
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Lee elnok azt mondta: ,,Biztosan kell tudni szfvtinkben es elmenk
ben azt, hogy Jezus a Krisztus, a vilag Udvozitoje. Tudnunk kell, hogy 
ez val6ban Jezus Krisztus egyhaza, Isten kiralysaga a foldon ezekben 
az utols6 napokban; vegtil pedig bizonysaggal kell rendelkezntink ar
r61, hogy Joseph Smith Isten pr6fetaja volt."3 

Harold B. Lee tanitasai 

Miert kell tamibizonysaggal rendelkezniink arr61, 
hogy Joseph Smith Isten pr6fetaja? 

Mi jellemzi Isten igaz pr6fetajat? EIOszor is, o Isten sz6sz616ja az 
adott korban es sajat nemzedeke elOtt. Masodszor, ismet kijelenti az 
osi igazsagokat, es igyekszik az evangelium valtozatlan tbrvenyei 
mellett tartani az embereket. Harmadszor, tovabbi kinyilatkoztataso
kat kap az Urt61, hogy meg tudja oldani a folyamatosan elenk tarul6 
terv problemait. Az Istensegtol eredo ilyen uj igazsagok csakis a kor 
pr6fetajan kereszttil erkezhetnek. Ilyen ember volt Joseph Smith, 
minden tekintetben Isten pr6fetaja. Igen, pontosan ugy, ahogyan 
Amos pr6feta megmondta: ,,Mert semmit sem cselekszik az en 
Uram, az Or, mig meg nem jelenti titkat az 6 szolgainak, a pr6fetak
nak" (Amos 3:7).4 

Lelkem melyebOl ... tudom, hogy Joseph Smith az elo Isten pr6-
fetaja volt. Tudom, hogy azert elt es halt meg, hogy megadja ennek 
a nemzedeknek az tidvoztiles elnyeresehez sztikseges dolgokat. Tu
dom, hogy magas helyen til, es birtokaban vannak ennek az utols6 
safarsagnak a kulcsai. Tudom, hogy akik kovetik ot, hallgatnak a 
tanitasaira, es elfogadjak ot Isten igaz pr6fetajakent, valamint ki
nyilatkoztatasait es tanitasait Isten szavakent, azokon nem gyoze
delmeskednek majd a pokol kapui. (Lasd T &Sz 21 :4-6.)5 

El kell fogadnunk, hogy Joseph Smith pr6feta isteni ktildetese volt 
az eszkoz, amely altal sor kertilt az evangelium visszaallftasara es Je
zus Krisztus egyhazanak megszervezesere. Az egyhaz minden tagja
nak, mindenkinek sajat maganak tanubizonysagot kell szereznie a 
Joseph Smith altal elinditott munka isteni eredeterol ahhoz, hogy fel
kesztiljon a millenniumi uralomra. Ezt tanitottak vilagosan a szentek 
az Odvozito foldre jovetele utan, es napjaink egyik vezetoje is ujra ki
jelentette ezt, amikor - gondolom az ot balga es az ot boles szuzre 
utal va a Mester peldazataban (lasd Mate 25: 1-13) - azt mondta: ,,El 
fog jonni az ido, amikor egyetlen ferfi vagy no sem maradhat meg 
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kolcsonvett vilagossaggal. Mindenkit a benne levo vilagossagnak kell 
majd iranyftania" fOrson F. Whitney, Life qf' Heber C. Kimball 
(1945), 450. o.].6 

Ti, akik alaposan tudakozzatok a szentfrasokat, akik el szeretnetek 
nyerni a Szellem isteni bizonysagtetelet, amelynek elnyerese 
mindannyi6toknak jogaban all a Szentlelek tamibizonysaga altal, meg
tapasztalhatj:.itok ... az egyik legizgalmasabb elmenyt, amelyben vala
ha is reszetek lehet, ha azt tudj:.itok mondani a szfvetekben: ,,Most mar 
teljes lelkemmel tudom, ahogyan azt eddig ilyen mertekben nem tud
tam, hogy Jezus az Ur, a vilag Udvozitoje, es Joseph Smith, a martir 
volt az a pr6feta, akit az Ur felhasznalt arra, hogy korunkban letrehoz
za az 6 egyhazat."7 

Mil yen f elkesziilesben volt resze 
Joseph Smith-nek elhivasara, hogy a visszaallitas 

pr6fetaja Iegyen? 

Joseph Smith volt az, akit az Or kisfiti korat61 nevelt, isteni felha
talmazassal ruhazott fel, es megtanftotta neki az ahhoz sziikseges dol
gokat, hogy megismerje es elnyerje a papsagot, majd lefektesse Isten 
kiralysaganak alapjait ezekben az utols6 napokban. 8 

A tortenelemben a pr6fcta-vczetoket, akik szereny 6lctk6ri.ilmenyek 
kozott ettek, ugy valasztotta ki az ur, hogy nem reszesuttek teologiai 
kepzesben, nem jartak hittudomanyi szeminariumokra. Nezzi.ik meg 
pr6fetak egesz sor:.it! Tekintsiink vissza a tortenelemben: Elizeus j6-
m6du gazdalkod6 volt; Amos pasztor volt Jtideaban; Esaias pr6feta 
polgar volt Jeruzsalemben; Mike<ls egy judeai falu lakosa volt; Jere
mias egy osi papi csaladban nevclkedo ifju volt; Ezekiel pap volt a 
templomban; Peter, Andras, Jakab es Janos halaszok voltak; Jezus es 
apja, J6zsef, acsok voltak. Ez talan megmagyarazza azt, hogy miert 
valasztotta az Ur [Joseph Smith pr6fetat] e safarsag pr6feta
vezetojenek. Olyan valakit valasztott, aki boles Jesz majd Isten dolga
inak tekinteteben - azon dolgok tekinteteben, amelyek minden 
bizonnyal balgasagnak ti.intek volna a vilag dolgaiban iskolazottak 
szemeben.9 

A kisfiti-pr6feta Joseph Smith eleteben, mielOtt resze lett volna az 
embernek valaha is adott ket legnagyszeriibb kinyilatkoztatas elnye
reseben, mindket kinyilatkoztatast a gonosz hatalmanak megnyilva
nulasa clozte meg - a szent ligetben es a Kum6ra-dombon is. 0 gy 
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tunik, szi.ikseges volt, hogy a pr6feta megertsc cnnek az eronek a 
termeszetet es hatalmat, hogy aztan felkeszi.ilve sikeresen harcolhas
son ellene. 10 

A pr6feta nem azaltal v:ilik szellemi vezetove, hogy vallasr61 sz616 
konyveket tanulmanyoz, vagy hittudomanyi szcminariumra j:ir. Val6-
sagos lelki kapcsolattercmtesek rcven valik valakibol pr6feta, illetve 
vallasi vezeto. Az igazi lelki szakember fgy kozvetleniH Istentol kapja 
meg a diplomajat. 11 

Milyen nagyszerii dolgokat 
hozott letre az Ur Joseph Smith 

pr6feta altal? 

Joseph Smith pr6fCta ki.ildetese ... mar legalabb 2400 evvel a szi.ile
tese e!Ott ismert volt. A rezlemezek tartalmaztak M6zcsrol cs J6zsefrol 
sz616 pr6feciakat, es ezeket Lehi fiai szereztek meg Labant61, amint 
arra emlekeztek. Ez a pr6fecia is ott volt, es senki masra nem utalhat, 
csakis Joseph Smith pr6fetara: 

,,Igen, J6zsef [minden bizonnyal arra a J6zscfre utalva, akit cladtak 
Egyiptomba] ezt mondta: fgy sz61 hozzam az Ur: Nagy latnokot t<.1-
masztok majd ivadekaid ki:izi.il, ... es hatalmat adok neki, hogy ivade
kaid reszere igemet clohozza; de necsak hogy elohozza - mondja az 
Or - hanem hogy igem igazsagar61 meg is gyozze oket, arnikor azok 
eljutnak hozzajuk. fme, az Or megaldja azt a latnokot, de megszegye
niti mindazokat, akik el akarjak ot pusztftani. A neve pcdig az lesz, 
arni az enyem, es az lesz, ami az atyjae. Es hasonl6 lesz hozzam, rnert 
az Dr az o keze aital hozza elo azt, ami nepemet i.idvosseghcz vezeti." 
(Lasd 2 Nefi 3:7, 11, 14-15.) 12 

Ebbcn a safarsagban, amint az a foldon levo evangeliurn minden 
eddigi s<ffarsagaban is tortent, a mai pr6feta, Joseph Smith altal jutott 
el hozzank Istennek, valamint az 6 Fianak, Odvozitonknek az igaz 
ismerete, amikor megdicsoi.ilt lenyekkent, akikkcl beszelhet cs akiket 
lathat az ember, beszelgettek vele, mintha csak bizonyftanak kezzel 
foghat6 val6sagukat, amikor kezdetet vcttc az idok teljessegcnck sa
farsaga, elokesziiletkcnt az Ur masodik eljovetelere, arnikor Urak 
Urakent es Kiralyok Kiralyakent uralkodik majd a millennium beko
vetkeztevel.13 

73 



/!. FF:JF:ZET 

Az elso J{1tom{1ssal vette kezdetet az idok teljessegenek safarsaga, cgy 
kinyilatkoztatassal ,,az Atyaisten, valamint a Fiu termeszeterol", amelyet az 

Ur kivalasztott pr6fetaja kapott. 

Amikor hanyatl6ban volt hitiink es tudasunk, az Ur, irgalmaban 
visszahozta lstennek es az 6 Fianak teljesebb m6rt6ku ismeretet, es 
amikor istcni tudas kiaradasat latjuk az Atyat cs a Fiut illetoen, akkor 
elmondhatjuk, hogy uj safarsag kezdodott. fgy volt ez Adam idejeben; 
fgy volt ez Abraham idejeben; Mozes idejeben; majd amikor az Udv6-
zito cljott a nefitakhoz; illetve En6k nepehez; igy volt ez akkor, ami
kor az emberek k6ze j6tt, hogy megtanftsa nekik, mil yen kapcsolat fil
zi oket Istenhez es Isten Fiahoz. 

Figyelemre melt6 tehat az, hogy az idok teljessege safarsaganak 
kezdetct mi jelentette be? Kinyilatkoztatas az Atyaisten, valamint a 
Fiu termeszeterol, amelyet a kisfiu-pr6feta, Joseph Smith kapott. 14 

,,Joseph Smith, az Ur pr6fetaja es latnoka Wbbet tett az emberek 
iidv6sscgccrt ezen a vilagon, mint barki mas, aki valaha a fold6n elt, 
egyediil Jezust kiveve" (T&Sz 135:3). Nos, egyesek talan azt gon-
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doljak, hogy ez tulz6 kijelentes, am I ez nem fgy van] ha arra gondo
lunk, hogy mit adott 6 nekiink e csodalatos fiatalember altal, aki ket 
ev alatt elohozta czt a nagyszeru szentiraskotetet, a Mormon kony
vet, amely masodik tanubizonysaga az Ur ki.ildetesenek. Ez a fiatal
ember, az iskolazott ember adottsagai nelktil, am a mindenhat6 Isten 
hatalma altal teve azt, lefordftotta ezt a feljegyzest egy ismeretlen 
nyelvrol arra a nyelvre, amelyet ma beszeliink, es ebben a konyvben 
megtalalhat6 az orok evangelium teljessege. 15 

Joseph Smith, a kor hittudomanya teren iskolazatlan, a kor tu
domanyanak magas iskolaiba nem jar6 fiatalember ... [volt] az, aki 
kepes volt a Szellem tanitasainak es sugalmazasainak befogadasa
ra. Joseph Smith nem tudta volna megalapitani ezt az egyhazat. 
Nern tudta volna elohozni az Ur muvet, a Mormon konyvet. Lehet, 
hogy kigunyoljak Joseph Smith pr6f6tat mint embert. Lehet, hogy 
megkerdojelezik azt, ahogyan ez az egyhaz elkezdodott, de itt van 
az emlekmlikent all6 targy - maga a Mormon konyve. Joseph, az 
ember nem Jett volna kepes ennek megtetelere, de Joseph, a min
denhat6 Isten hatalma altal miikodesbe hozta, kepes volt elvegezni 
- es el is vegezte - azt a csodalatos szolgalatot, amelynek soran Je
ZUS Krisztus visszaallftott evangeliumaban el6hozta a kiralysagot a 
homalyb61. 16 

[Moroni] megmondta a pr6fctanak, ... hogy kozeleg az ido, amikor 
az evangeliumot annak teljessegeben, hatalommal hirdetni kell majd 
mind a nemzeteknek. Ez beteljesedese volt annak az fgeretnek, ame
lyet Janos kapott, amikor angyalt latott az eg kozepen repiilni, ,,a kinel 
vala az faokkeval6 evangyeliom, hogy a fold lakosainak hirdesse" (Je
lenesek 14:6). Az evangelium e teljessegenek visszaallftasara akkor 
keriilt sor, amikor a Mormon konyve, amelyrol kijelentettek, hogy az 
evangelium teljesseget tartalmaz6 feljegyzes, Joseph Smith pr6feta al
tal visszakeriilt a vilagra. 17 

1823. szeptember 21-en [Moroni megjelent Joseph Smith-nek, es 
tObbek kozott kijelentette, hogy] ,,hamarosan kezdetet veszi a Messias 
masodik eljovetelet elokeszito munka; kozeleg az ido, amikor az 
evangeliumot annak teljessegeben, hatalommal minden nemzetnek 
hirdetni kell majd, ... hogy egy nep felkeszfttessen a millenniumi ura
lomra", ami az Ur eljoveteletjelenti (History of the Church, 4:537. o.). 
Mas szavakkal, az evangelium visszaallitasanak fO celja egy olyan nep 
felkeszitese, amely keszen all majd arra, hogy az Ur szine ele alljon; 
kiilonben ... nem viselhetnenk el az 6 jelenletet. 18 
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Ma Isten foldi kiralysaganak munkaja Joseph Smith pr6feta neve
nek allit emlekmuvet. Milli6kat ragadott magaval ktildetesenek di
csosege, amint azt szerte a vilagon kijelentette es iranyitotta. bri:iki:i
sei vagyunk ennek a kimondhatatlanul ertekes igazgyi:ingynek, Jezus 
Krisztus evangeliumanak, amelynek visszaallftasara rajta, Isten esz
ki:izen keresztiil kerlilt sor, hogy segftsen neklink ugy elni, es szlikseg 
eseten ugy halni meg, hogy a megfelelo idoben fel legyi.ink keszi.ilve 
erre a millenniumi uralomra. Ezt soha nem szabad elfelejteni.ink. 
Most van itt az ideje annak, amfg meg van idonk, hogy felkeszi.ilji.ink 
az Isteni.inkkel va16 talalkozasra. 19 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Hogyan erosithetji.ik meg bizonysagunkat Joseph Smith pr6feta 
ki.ildeteserol? Mi erositette meg bizonysagodat a pr6fetar61? 

• Hogyan ki:ivethetji.ik Joseph pr6feta peldajat, es ni:ivekedheti.ink sa
jat bi:ilcsessegi.ink es lelki fogekonysagunk teren? Milyen krisztusi 
tulajdonsagokat ti.ikrc)z Joseph Smith pr6feta elete? 

• Az evangelium mely alapveto igazsagai keri.iltek kinyilatkoztatasra 
Joseph Smith pr6feta altal? 

• Mit tett Joseph Smith Isten minden gyermekenek az i.idvi:izi.ileseert? 
Miben mas az eleted azon kinyilatkoztatasok miatt, amelyeket 
Joseph Smith pr6feta kapott? 

• Hogyan oszthatod meg masokkal bizonysagodat Joseph Smith pr6-
fetar61? 
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Ez a fonyk6p azt mutatja, amint az Elsl\ Elniikseg 1972. okt6ber 6-an, 
cgy unnepelyes nagygyul6sen lamogatja Harold B. Lee clnokiit mint az egyhaz 

elnoket. N. Eldon Tanner elni5k <\II az cmelvenycn, Marion G. Romney 
elnok pedig Lee elnokjobbjan. 
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~~~-----'~ l ~~2 ~~~-

Hall g a tni J ezus Krisztus 
igaz hirnokere 

Hogyan kovetheijiik hiisegesebben 
az elo pr6fetat? 

Bevezetes 

1972 juliusaban, Joseph Fielding Smith halalaval Harold B. Lee lett 
az egyhaz tizenegyedik elnoke. Nern sokkal ezutan Lee elnok 
ellatogatott a Salt Lake Templom egyik szobajaba, ahol tiz elodjenek 
kepe fiiggott a falon. ,,Ott, imadsagos lelkii elmelkedes kozepette -
emlekezett vissza - megneztem Isten ezen embereinek, igaz, tiszta 
embereknek, Isten nemes ferfiainak a festmenyeit, akik hasonl6 
elhfvast betoltve elottem jartak." Elgondolkozott e legut6bbi safarsag 
mindegyik pr6fetajanak jellemen es eredmenyein, majd vegiil az 
utols6 arckephez ert. ,,Ott volt Joseph Fielding Smith, mosolyg6s 
arcaval, az en szeretett pr6feta-vezetom, aki nem k6t6tt 
kompromisszumot az igazsag tekinteteben. U gy tiint, mintha ab ban a 
r6vid pillanatban nekem adta volna az igazlelkiiseg jogarat, mondvan: 
,Menj, es cselekedj hasonl6keppen!' 

A latasnal erosebb tanubizonysaggal tudom, hogy amint azt az Ur 
kijelentette, ,Isten orszaganak kulcsai atadattak az embereknek a fol
don, [Joseph Smith pr6fetat61, ut6dain at a jelenig,] es ettol kezdve az 
evangelium a fold minden hataraig eljut' " (T &Sz 65:2). 1 

Az egyhaz elnoke az egyetlen olyan ember a foldon, aki felhatal
mazassal bfr a papsag minden kulcsanak gyakorlasara. Egy utols6 napi 
pr6feta azt tanftotta: ,,Amikor az egyhaz elnoke beteg, vagy nem kepes 
teljes mertekben ellatni hivatala feladatait, akkor ket tanacsosa, akik
kel egyiitt alkotjak az Elsa Eln6kseg Kv6rumat, viszi tovabb az eln6k
seg munkajat. Minden fO kerdest, iranyelvet, programot vagy tant 
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imadsagos Ielekkel megfontol az a tanacs, amely az Elsa Elnoksegben 
Ievo tanacsosokb61, valamint a Tizenk6t Apostol Kv6rumab61 all. Az 
Elso Elnokseg es a Tizcnkettek K v6ruma nem hoz ugy dontest, hogy 
azzal ne ertene egyet minden jclenlevo. Az egyhaz ezt az inspiralt se
mat kovetve halad el6re rendiiletleniil."2 

Az Or egyhazanak tagjaikent teljes mertekben megbizhatunk az elo 
pr6feta vezeteseben, akit Lee elnok az Or ,,igaz hfrnokenek" nevezett. 
Lee elnok azt tanftotta, hogy ,,ha az Or gyermekei, akik alatt nemzeti
segre, bOrszinre vagy fajra val6 tekintet nelki.il mindazok ertendok, 
akik e foldon laknak, hallgatnak Jezus Krisztus evangeliumanak igaz 
hirnokere, akkor ... idovel mindannyian meglathatjak az Urat, es tud
hatjak, hogy 6 letezik". 3 

Az Or pr6fetajanak kovetese altal biztons<1gban megerkezhetiink 
utunk vegceljahoz, Mennyei Atyank szfne ele. 

Harold B. Lee tanitasai 

Milyen tekintetben orzoje az Ur kiralysaganak 
az egyhaz elnoke? 

Ne felejtsetek el, hogy ennek az egyhaznak az elen nem az egyhaz 
elnoke all. Ennek az egyhaznak az elen az Or es Mester, Jezus Krisz
tus all, aki uralkodik es kormanyoz. Mindezen nyugtalansag kozepette 
biztosak leheti.ink az 6 iranyitasaban. Ezt azert mondom, hogy ne fe
lejtsi.ik el.4 

,,fJezus] a feje a testnek, az egyhaznak: a ki a kczdet, elsoszi.ilott a 
halottak kozi.il; hogy mindenekben 6 Iegyen az elso" (Kolossebcliek 
1: 18). Az is igaz viszont, hogy minden olyan safarsagban, amikor a 
foldon volt az evangelium es az 6 cgyhaza, az Ur mindig, minden 
ilyen safarsagban kijelOlt valakit, aki az egyhaz elni)kenek cfmet visel
te, vagyis az egyhaz pr6fetaja, latnoka es kinyilatkoztat6ja cfmet, es 
felhatalmazast adott neki. Ezek a cfmek, vagy az ilyen felhatalmazas 
elnyerese senkit nem tesz ,,az egyhaz fejeve", mert ez a cfm Jezus 
Krisztuse. Viszont Istcn sz6sz616java teszi ot, aki lsten helyett cselek
szik, es aki altal 6 utasitasokat adva sz61 a nepehez, hogy tanteteleket 
es szertartasokat adjon, illetve vonjon vissza, vagy hogy fteletekre fi
gyelmeztessen. 

Az egyhaz elnoke orzojc az Ur hazanak vagy kiralysaganak. Keze
be adattak minden resz kulcsai. Az Or utasftasara mas egyhaztagoknak 
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is atadja a felhatalmazas kulcsait, hogy kereszteljenek, hirdessek az 
evangeliumot, betegekre tegyek a kezeiket, illetve elnokoljenek vagy 
tanitsanak a ki.ilonbOzo hivatalokban. Csak nehany embernek ad felha
talmazast a templomok szertartasainak vezetesere, illetve arra, hogy 
ott hazassagok megkl:iteset vezessek, amelyek a foldon es a mennyben 
. , , k s 1s ervenyese .· 

A pr6feta inspiralt, Isten altal kijelOlt kinyilatkoztat6, ertelmezoje 
Isten gondolatainak es akaratanak. Birtokaban vannak Isten kiralysa
ganak a kulcsai napjainkban, olyan kulcsok, amelyek Peternek is meg
adattak az 6 koraban, mert a foldon 6 allt az egyMz elen.6 

Hadd olvassak el nektek valamit, amit [ifj. J. Reuben Clark elrn")k] 
frt egy masik alkalomra: ,,Nern szabad elfelejtkezni.ink arr61, ... hogy 
kizar6lag az egyMz elnokenek, az elnoklo fopapnak ... all jogaban 
uj, vagy kiegeszito kinyilatkoztatasokat kapni az egyMz szamara, il
letve hiteles ertelmezest adni a szentfrasokr61, amelyek aztan k()tele
zik az egyhazat. 6 Isten egyetlen sz6sz616ja Az Utols6 Napok Szent
jeinek Jezus Krisztus Egyhaza szamara, amely az egyetlen igaz 
egyhaz. Csak o jelentheti ki nepenek Isten gondolatait es akaratat. A 
vilag tobbi egyhazanak egyetlen hivatalnoka sem rendelkezik ezzel a 
magas es fenseges clojoggal." l Church News, 1954. jtilius 31., l 0. 
o.f 

Az egyhaz elnoke az egyetlen felhatalmazassal bfr6 szemely, aki 
barmely uj tant elohozhat, aki ennek megtetelekor azt Istentol jovo ki
nyilatkoztatasnak nevezheti, es azt ilyen minosegben fogadja el a Ti
zenkettek Tanacsa, majd tamogatja az egyhaz tagsaga.8 

Hogyan keriil sor az egyhaz elnokenek 
kivalasztasara? 

Azok szamara, akik felteszik a kerdest: Hogyan keri.il sor az egyhaz 
elnokenek kivalasztasara vagy megvalasztasara? - a helyes es egysze
ri.i valasz az otodik hittetel idezeseben rejlik: ,,Hisszi.ik, hogy Isten ha
talmazza fel az embereket az evangelium hirdetesere es szertartasai
nak elvegzesere kinyilatkoztatas es olyan szemelyek kezratetele altal, 
akiknek erre felhatalmazasuk van". 

Az elhfvas, hogy valaki az egyhaz elnoke legyen, tulajdonkeppen 
akkor kezdOdik, amikor elhivjak, felszentelik es elvalasztjak, hogy 
tagja Jegyen a Tizenket Apostol Kv6rumanak. Az ilyen pr6fecia altali, 
vagy mas szavakkal, az Ur inspiraci6ja altali elhivas, hogy az illeto 

81 



9. FEJEZET 

birtokolja az elnokseg kulcsait, valamint az azt kovet6, ugyanazon 
felhatalmazas altal kezratetellel vegzett felszenteles es el valasztas, 
minden apostolt egy olyan papsagi kv6rumba helyez, amely tizenket, 
apostolsagot viselo emberbOl all. 

Minden apostol, akit ily m6don kezratetellel felszentelt az egyhaz 
elnoke, akinel minden mas, felszentelt apostollal egytitt ott vannak Is
ten kiralysaganak a kulcsai, megkapta tole az ahhoz sziikseges papsagi 
felhatalmazast, hogy minden pozfci6ban szolgalhasson az egyhazban, 
meg az egyhaz feletti elnokseg pozici6jaban is, ha az elnoklo hivatal
nok elhfvja, majd az egyhaz tagsagat alkot6 gyiilekezet szavazata ta
mogatja ot. 

Az elnok halalat kovetoen azonnal a rangsorban kovetkezo testUlet, 
a Tizenket Apostol K v6ruma valik elnok!O felhatalmazotta, es auto
matikusan a Tizenkettek elnoke lesz az egyhaz tigyvezeto elnoke 
mindaddig, amfg hivatalosan fel nem szentelik es hivatalaban nem ta
mogatjak az egyhaz tij elnoket. 

Az Elso Elnokseg es a Tizenkettek minden tagjat rendszeresen 
tamogatjuk mint ,,pr6fetakat, latnokokat es kinyilatkoztat6kat". Ez 
azt jelenti, hogy ha ily m6don kivalasztjak es felszentelik, akkor az 
apostolok koziil barki elnokolhet az egyhaz felett, ha az adott ,,tes
ttilet [melyet tigy ertelmeztink, hogy a Tizenkettek K v6rumanak 
egeszet jelenti] jelol[i] es a hivatalra felszentel[i], es ... az egyhaz 
bizalma, hite es imadsaga tamogat[ja]" - fgy sz61 az idezet a tema
ban kapott kinyilatkoztatasb61 - azzal a feltetellel, hogy o volt en
nek a testiiletnek a rangidos tagja, vagyis elnoke (lasd T &Sz 
107:22).9 

Amikor a Tizenkettek Tanacsa fiatalabb tagjakent en is ott tiltem 
kozotttik, akkor vehettem reszt e!Oszor tijjaszervezesben, amikor 
[Heber J.] Grant elnok elhunyt. Amikor [az tij] elnok megnevezte ta
nacsosait, es azok elfoglaltak helytiket a szoba elejen, melyen legbeltil 
tantibizonysagot kaptam arr61, hogy az Or azt akarta, ezek az emberek 
alkossak az egyhaz elnokseget. Olyan meggyozodessel erkezett el 
hozzam ez a benyomas, mintha trombita harsogta volna ftilembe ezt 
az igazsagot. 

Addig nem tertek meg igazan ennek az egyhaznak a tagjai, amfg 
nincsenek meggyozodve arr61, hogy a helyes uton vezetik okct, es 
hogy Isten ezen emberei inspiralt emberek, akiket Isten keze 
megfele!Okeppen kijelblt. 10 
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[Az Ur] fedi fel a Wrvenyt, valasztja ki, vagyis nevezi ki a hivatal
nokokat, es tetszese szerint jogot formal megfeddesi.ikre, helyreigazf
tasukra, vagy akar elt:lvolftasukra. fgy hat szi.ikseg van a kozvetlen ki
nyilatkoztatasban megnyilvanul6 kapcsolattartasra Okozte es az 6 
egyh:lza kozott. A felsorolt tenyek peldajakent minden olyan korszak
ra utalhatunk, amelyet feljegyeznek a szentfrasok. A kormanyzas e 
formaja az Eden kertjebcn kczd6dott. Isten kinevezte Adamot, hogy 6 
kormanyozza a foldet, es torvenyt adott neki. Ez aztan alland6an to
vabb 6r6kl6d6tt Adamt61 Nocig, Noet61 Melkiscdekig, Abrahamig, 
Izsakig, Jak6big, J6zsefig, M6zesig, Samuel pr6fetaig, Janosig, Jezu
sig es az 6 apostolaiig, akik kozul mindenkit az Or valasztott ki, es 
nem a nep. 

Igaz, hogy az embereknek szavuk van Isten kiralysaganak kor
manyzasaban, am els6sorban ncm 6k adnak felhatalmazast, es nem is 
vehetik el azt. Peldaul nem a nep valasztotta meg Jezus Krisztus ti
zenket apostolat, es tobbsegi szavazassal nem foszthattak volna meg 
6ket apostoli mivoltukt6l. Ahogyan a kiralysag kormanyzasa az 6si 
id6kben fennallt, ma is ugy allittatott vissza. Nern a nep valasztotta ki 
a nagyszerii rnai pr6fotat es apostolt, Joseph Smith-et, hanem Isten va
lasztotta ki 6t, a szokasos rn6don, ahogyan rnasokat is 6el6tte - neve
zetesen latomas utjan, cs sajat hangja altal, arnely a mennyekb61 
sz6lt. 11 

Atgondolva ezt a fclcl6sscget [a pr6fotact ], es eleg kozel !even az 
evek soran a Testverekhez, tudatosult bennem az, hogy aki ilyen pozi
ci6t tolt be, az alland6an Annak feli.igyelete alatt all, akit szolgalunk. 
6 soha nem cngedne meg valakinek, aki ilyen pozici6t t6lt be, hogy 
felrevezesse ezt az egyhazat. Ebben biztosak lehettek. Ha belegondo
lok, milyen folyamat eredrnenyekent keriil valaki vezet6i pozici6ba az 
egyhazban, sajat harmincegy es fel eves tapasztalatom jut eszembe, es 
mindazon kortilmenyek, amelyekkel sajat eletemben szembesi.iltem -
milyen lenyug6z6 kepzesi program! Amikor valtozasra keri.ilt sor az 
Els6 Elnoksegben, osszevetettem azt azzal, ahogyan a politikai partok 
hivatalba iktatjak az Egyesi.ilt Allamok elnoket, vagy egy kiraly beik
tatasaval, es lattarn, hogy az Or terve ertetmeben ezek a vaitozasok 
gyulolkodes cs civ6das nelki.il zajlanak le. A tcrv mukodik, es az Or 
nem kovet el hibakat, ezt megrnondta neki.ink. 12 
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Miert kell kovetniink a prof etat? 

Nos, legyen ez szamunkra a komoly elmelkedes napja, es emlekez
zlink arra, amit mar elmondott neklink az Ur! Pr6fetaja itt van ma a 
foldon, es ha tudni akarjatok, mi volt az utols6 olyan kinyilatkoztatas, 
amelyet ez a nep kapott, akkor vegyetek elo a konferenciai beszamo-
16t, es olvassatok el, kiilonos figyelmet szentelve annak, amit az Elso 
Elnokseg mondott! Meglatjatok, mi a legjobb es legutols6 sz6, ame
lyet Mennyei Atyankt61 kaptunk. Nern kell csak arra tamaszkodnunk, 
ami az egyhaz alapveto miiveibcn van. Azon kfvlil, amit a szentfrasok 
mondanak neklink, az is rendelkezeslinkre all, amit a pr6fetak monda
nak neklink itt es most, es ez neklink sz61, ha meg akarunk meneklilni 
Sion hegyen, amikor beall a veszedelem. Figyelnlink kell es engedel
meskedniink. 13 

Amikor testvereink felhatalmazassal sz6lnak, oly gyakran van vala
ki, aki felall, es kihfv6an azt kerdezi: ,,Nos, pontosan hol talalok va
lami hiteleset, amit idezni tudtok az elmondottak kapcsan?" Kfsertest 
erzlink arra, hogy ezt mondjuk: ,,Menj vissza, olvasd el az egyhaz je
lenlegi vezetojenek beszedet a tcmaban, es mindcn hitelesseget mcgta
l::ilsz, amit keresel, mert az Ur fgy munkalkodik. Itt van a pr6fetaja, es 
ma eppen olyan szlikseg van a kinyilatkoztatasra, es eppen tigy meg is 
kapjuk azt, mint az evangelium safarsaganak barmcly idoszakaban a 
foldon." 14 

Ezen egyhaz tagjaikent csak akkor vagyunk biztonsagban, ha pon
tosan azt tesszlik, amit az Ur az egyhaznak mondott az egyhaz meg
szervezese napjan. Meg kell tanulnunk hallgatni azokra a szavakra es 
parancsolatokra, amelyeket pr6fetajan keresztlil ad az Ur, aki tigy to
vabbitja azt, ,,ahogyan kapta, enelottem szenteletii !even; ... [ ugy J fo
gadjatok, mintha az en sajat szamb61 hallanatok [teljes hittel es tlire
lemmel ]" (T &Sz 21 :4-5). Lesznek olyan dolgok, amelyek tlirelmet es 
hitet kovetelnek. Lehet, hogy nem tetszik majd nektek, ami az egyhaz 
felhatalmazottjat61 szarmazik. Lehet, hogy ellentetes lesz a politikai 
nezeteitekkel. Lehet, hogy ellentetes lesz a tarsadalmi nezeteitekkel. 
Lehet, hogy nem lesz osszeegycztctheto a tarsadalmi eletetek egy re
szevel. Am ha ugy hallgattok ezekre a tanftasokra, tiirelemmel es hit
tel, mintha maganak az Urnak a szajab61 hangzananak cl, akkor az 
igeret szerint ,,a pokol kapui nem vesznek erot rajtatok; igen, akkor az 
Uristen majd elOttetek szorja szet a sotetseg eroit, es az egeket is meg
razza tiertetek es az 6 nevcnek a dicsosegere" (T &Sz 21 :6). 15 
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Utols6 napi szentek, barhol legyetek is, tietek lesz (a T&Sz 21 :4-6-
ban elhangzott) fgeret, ha kovetitek a vezetest, amelyet az egyhazban 
az Or felallftott, es tiirelemmel, hittel szfvlelitek mega tanacsaikat! 16 

Utasftasok tekinteteben tekintsetek az egybaz elnokere! Ha konflik
tusra kertil sor, akkor ha vilagossagban akartok jarni, tartsatok a sze
meteket az elnokon! 17 

Ha nepiink biztonsagos utmutatasra vagyik a megtevesztes es a ha
mis sz6beszedek e [zavaros] idoszakaban, akkor kovetnie kell vezeto
it, es az Or Szellemenek utmutatasat kell keresnie, hogy ne essen al
dozataul az okos manipulatoroknak, akik ravasz kifinomultsaggal 
igyekeznek figyelmet kelteni es kovetoket talalni, hogy sajat eszmei
ket es idonkent balj6s indfttatasaikat szolgaljak. 18 

A Mester napjaiban sok olyan ember volt, aki nem fogadta el Ot Is
ten Fianak. Voltak olyanok, akik azt mondtak: ,,6, 6 csak J6zsef, az 
acs fia". Masok azt mondtak: ,,Belzebub fejedelme O", amely azt je
lenti, hogy az ordog fia. Amikor csodakat tett, azt mondtak: ,,Reszeges 
ember", amely azt jelenti, hogy azelott eros bort ivott. Csak nehanyan 
voltak, akik azt tudtak mondani: ,,Te vagy a Krisztus, az elo Istennek 
Fia" (Mate 16: 16). Miert nem latta Ot mindenki ugy, mint Isten Fiat? 

Azt enekeljiik: ,,Barcsak ott lehettem volna Vele akkor, amikor kis
gyermekeket vett a karjaba!" [Lasd ,,I Think When I Read That Sweet 
Story", Children's Songbook, 56. o.] Nepiink kozott sokan nem fogad
tak volna el jobban Ot, mint amennyire azokat a tanokat elfogadjak, 
amelyeket az igazlelkiiseg tanit6i kozvetitenek, akiket ugyanaz az Ud
vozito inspiral. Ha nem tudjuk elfogadni azokat, akik Ot itt kepviselik, 
akkor egyaltalan nem Jenne konnyebb maganak a Mesternek az elfo
gadasa, ha megjelenne. 

Amikor misszi6ban voltam, egyszer egy csoport misszionariussal 
egylitt elmentem misszi6elnokiinkkel a Carthage-bbrtonhoz. Mivel ha
tassal volt rank a bely legkore, ahol a pr6fetat es testveret, Hyrumot 
utolerte a martirhala!, megkertiik ot, hogy idezze fel a martirhalalhoz 
vezeto esemenyeket. Nagy hatassal volt ram, amikor a misszi6elnok 
azt mondta: ,,Amikor Joseph Smith pr6feta meghalt, sokan voltak, 
akik lelkileg meghaltak vele egylitt. fgy van ez mindig, amikor valto
zas tortenik Isten kiralysaga igazgatasaban. Amikor Brigham Young 
meghalt, sokan voltak, akik lelkileg meghaltak vele egyiitt, es fgy volt 
ez John Taylor, valamint az egybaz minden egyes elnoke eseteben." 
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Idonkent lelki ertelemben elvagjuk magunkat a tiszta lelki vilagos
sagt61, es elfelejtjiik, hogy van egy pr6fetank ma, itt es most. 19 

Ezeknek a menny altal felruh:izott hfrnokoknek a helyet, akik az 
evangelium minden safarsagaban az Urat kepviselik a foldon, j61 il
lusztralja egy tortenet, amelyet egy utaz6t61 hallottam Eszak
Eur6paban. Utasunk haj6va1 indult Stockholmb61, Svedorszagb61, a 
Balti-tengerre kihaj6zva. Ehhez a haj6nak ezernyi sziget kc)zott kellett 
3.thaladnia. Az eli.ilso fedelzeten allva az utas azt vette eszre, egyre tii
relmetlenebb lesz annak lattan, ami neki hanyag utvonalvezetesnek 
tiint. Miert nem kozelftenek jobban ehhez vagy ahhoz a szigethez, 
amely erdekesebbnek latszik annal, amit a kormanyos kivalasztott? 
Majdnem elkeseredve azt mondta magaban: ,,Mi a baj az 6reg korma
nyossal? Elvesztette az iranyerzeket?" Hirtelen felfigyelt nehany jel
zore a felterkepezett ut menten, amelyek a vizbOl kiall6 seprunyelek
nek tiintek. Valaki gondosan felterkepezte ezeket a csatornakat, es 
kijelOlte a haj6k szamara legbiztonsagosabb utat. fgy van ez eletiink 
titjaval is, amint a haland6sag es az orbk elet fele haladunk: ,,Isten 
mernokei", a mennyben kesztilt terkepet kovetve kijeloltek a legbiz
tonsagosabb es legboldogabb tit iranyat, es elore figyelmeztetnek 

. k 'l ··1 k J() mm et a vesze yes tern ete re. -

Az Ur keszteteseket ad szolgainak, hogy helyesen vezethessek az 
egyhazat. Pr6fetai inspiraci6t kapnak az Urt61, hogy azt mondhassak 
az egyh:iz tagsaganak: ,,Ez az tit, ezen jarjatok" (Esaias 30:21 ). Meg 
valsagok idejen is, amelyekre sor keriil napjainkban, az Ur, amint azt a 
mai kinyilatkoztatasok abrazoljak, azt szeretne, hogy a stabilitas es az 
osszetartas kepet lassuk. Emlekeztek ra, hogy azt mondta tanftvanyai
nak: ,,Az en tanftvanyaim azonban szent helyeken allnak akkor, es 
nem [mozdulnak el]" (T&Sz 45:32). 21 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Val6jaban ki all az egyhaz elen? Ki altal ad az Ur utmutatast es uta
sitasokat az egyh:izanak? 

• Hogyan keriil uj tan az egyhaz ele? 

• Milyen felkesziilesben van resze az cgyhaz elni:ikcnek, mielott ha
talmas felelosseget kapna? Hogyan iranyftja az Ur egyhaza elnoke
inek a kivalasztasat? 
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• Az e!O pr6fetat61 kapott milyen tamics aldotta meg ki.ilonoskeppen 
az eletedet? 

• Szerinted miert van az, hogy egyesek tisztelik a mult pr6f6tait, de 
nem tisztelik az 616 pr6fetat? Milyen kovetkezmenyekkel jar az, ha 
nem hallgatunk az elO pr6fota szavara, vagy megkerdojelezziik a 
felhatalmazasat? 

• Milyen igereteket kaptak azok, akik hallgatnak az elo pr6feta szava
ira es parancsolataira? 

Jegyzetek 

1. Conference Report, 1972. okt6ber, 
18-20. o.: vagy Ensign, 1973. januar, 
23-25. 0. 

2. Howard W. Hunter, Conference 
Report, 1994. okt6ber, 6-7. o.: vagy 
Ensign, 1994. november, 7. o. 

3. The Teaching1· of Harold B. Lee, 
szerk. Clyde J. Williams ( 1996), 
522. 0. 

4. The Teachings o/Rarold B. Lee, 
527. 0. 

5. Decisionsfbr Success/id Lii•ing 
(1973), 103., 105. o. 

6. The Teachings of Harold B. Lee, 
531. 0. 

7. Konfcrenciai bcszed a Cambridge 
Insztituttal, 1970. majus I 0 .. a Tiirte
nelmi Kiinyvt<1r kartotckai, Az Utols6 
Napok Szcntjeinek Jezus Krisztus 
Egyh:.\za, 8. o. 

8. 771e Teachings of Harold B. Lee, 
543-544. 0. 

9. 771e Teachings o/Rarold B. Lee, 
534-535. o. 
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31., 34-35. 0. 
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Lee elnok azt a tanacsot adta a papsagviseloknek: Keszitsetek fel magatokat, 
hogy ,,tiszta edenyek lehessetek, akik altal megnyilvanulhat a Mindenhat6 lsten 

hatalma, amikor a papsag szent szertartasaiban szolga!atot vegeztek." 
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______ __..~)) I a~~'--------

Szereto, hithii papsagi 
szolgalat 

Ho gyan dldhat me g minden 
egyhaztagot a szeretettel, hiisegesen vegzett 

papsdgi szolgdlat? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok a kovetkezo tortenctet mondta el a Salt Lake 
Templomr61: ,,A nagy Salt Lake Templom tervezesekor Truman 0. 
Angellt, az epfreszt felkertek egy cikk megfrasara, ... amelyben elkep
zelest ad az egyhaz tagjainak arr61, ahogyan a befejezett templom ki
nez majd. Tobbek kozott utalt valamire, ami a templom nyugati vegen 
talalhat6 majd. A nyugati oldal kozepso tornya alatt, a tabemakulum 
kozeleben lesz majd az, amire a csillagkepekben Goncolszekerkent 
utalunk. Eszre fogjatok venni, hogy a Goncolszeker rudja egy fenyes 
csillag fele mutat, amelyet altalaban Sarkcsillagnak neveztink. Amikor 
Truman 0. Angell lefrta, mi lesz ezen a helyen, azt mondta: ,Ez azt 
jelkepezi, hogy az elveszettek a papsag altal megtalalhatjak utjukat.'" 

Lee elnok ezt kovetoen kihangsulyozta: ,,A papsag altal, es csak a 
papsag altal talalhatjuk meg Isten fiaikent es leanyaikent a hazavezetO 
utat." 1 

Harold B. Lee tanitasai 

Mi a papsag? 

Az evek soran ket meghatarozas alakult ki a papsag jelentesenek 
megfogalmazasara. Az egyik az, hogy a papsag az a felhatalmazas, 
amelyet Mennyei Atyank adott az embemek, hogy felhatalmazza ot 
minden olyan dologban torteno szolgalatra, amely az emberiseg iidvo-
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ztilesere vonatkozik a foldon. A masik meghatarozast az a jelentoseg
teljes gondolat juttatja kifejezesre, hogy a papsag az a hatalom, amely 
altal Is ten az emberen keresztiil munkalkodik. 2 

Isten papsaga itt van, es az egyhaz visszaallftasa 6ta tovabbadtak, 
olyan hfmokok altal, akik elkilldettek a felhatalmazas visszaallftasara, 
hogy az iidvoziiles szertartasaival minden hithii embemek szolgalni 
lehessen a foldon. Isten papsaga rendelkezik az tidvoziiles kulcsaival. 3 

A Mester egy olyan hatalomr61 beszelt Petemek es a tabbi apostol
nak, amelyet ,,a mennyek orszaga kulcsainak" nevezett, es amely hata
lom altal - mondta - ,,a mit megkotsz a foldon, a mennyekben is kotve 
leszen" (Mate 16:19). Ezt a hatalmat es felhatalmazast, amely altal sor 
kerill szent szertartasok elvegzesere, ismerjtik szent papsagkent, es ez 
az evangelium minden safarsagaban megtalalhat6 Jezus Krisztus egy
hazaban a foldon. 4 

[A papsag] felhatalmazas a szertartasokban tOrten6 szolgalatra [az 
Ur altal] kinyilatkoztatott sema szerint. Ez a hatalom ... az Ur altal 
embemek adott jog arra, hogy az 6 neveben cselekedjen az emberek 
lelkenek tidvoziileseert. 

A magasabb papsag egyik celja az, hogy szolgaljon a szertartasok
ban, hogy az emberiseg rendelkezesere bocsassa Isten ismeretet, 
amelyre a Mester kijelentese szerint sziikseg van, es amelyr61 Pal 
apostol az egyhaz szervezetet illetoen azt mondta, azert sziikseges, 
hogy eljussunk ,,az Isten Fiaban val6 hitnek es megismeresnek egyse
gere, erett ferfiusagra" (Efezusbeliek 4: 13). Aztan pedig itt van az ala
csonyabb papsag hatalma a mas szertartasokban t6rten6 szolgalatra, 
amit ezek a fiatal ferfiak is tettek, akik ma este olyan szepen szolgal
tak az urvacsoraval es osztottak ki azt. Az aroni papsag az Ur szavai 
szerint az a papsag, amely ,,az angyalok szolgalatanak, a bunbanat 
evangeliumanak es az alameritessel t6rten6, bunbocsanatra val6 ke
resztelesnek kulcsait foglalja magaban" (T&Sz 13:1), valamint a fizi
kai parancsolatok tarvenyet. fgy hat ... a papsagra pontosan abb61 a 
celb61 van sztikseg, hogy hatalmat adjunk azoknak, akiket elhfvtak az 
ahhoz sztikseges szertartasokban torten6 szolgalatra, hogy sor keriiljon 
az ur altal eltervezett udvoziilesre, az 6 celjahoz. 5 

Az Ur az emberre ruhazott papsaga altal uralkodik szentjei ko
zott. 6 
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Hogyan haszmiljuk a papsagot? 

Egy nagyszeri.i kinyilatkoztatasban, amely a Tanok es szovetsegek 
121. reszekent ismert, es amelyet az Or inspiracioja altal kapott Joseph 
Smith pr6feta, az Ur megemlitett nehany nagyon is figyelemremelt6 
dolgot. Azt mondta, hogy papsaga csak az igazlelkiiseg tanteteleinek 
figyelembe vetelevel gyakorolhat6, es hogy ha helyteleniil hasznal
nank a papsagot, megkiserelve ,,biineinket takargatni, vagy biiszkese
giinket es hiu becsvagyunkat szolgalni [altala], vagy akar a legcseke
lyebb igazsagtalan befolyast, kenyszert vagy uralmat gyakorolni ... , 
akkor ... elszomorodik az Ur Szelleme" (lasd T &Sz 121 :37). 

A papsag helytelen hasznalatanak az a biintetese, hogy a mennyek 
visszahUz6dnak, es elszomorodik az Or Szelleme. Ha elveszitjiik a 
Szellemet, elvetetik t6liink a papsagi felhatalmazasunk, es magunkra 
hagyatunk, hogy ,,a tiiskek ellen rugdal6zzunk", amikor ingerelnek 
minket vezetoink intesei es utasitasai. Akkor elkezdjiik iildozni a szen
teket, amely kritizalast jelent, es vegiil Isten ellen harcolunk, es ha 
nem teriink meg es nem fordftunk hatat gonosz utiranyunknak, akkor 
legyoznek minket a sotetseg eroi. (Lasd T&Sz 121:37-38.) 

A megfelelo papsagi vezetes jellemzOit is nagyon gondosan megha
tarozza ez a kinyilatkoztatas. Az egyik az, hogy tiirelemmel es hosz
szan ti.iressel, gyengedseggel es szelidseggel, oszinte szeretettel elno
kOljiink az egyhaz felett. Ha valakinek fegyelmeznie es szigoruan 
dorgalnia kell, akkor kell sort keritenie erre, amikor a Szentlelek erre 
keszteti, majd fokozott szeretetet kell mutatnia, hogy ne tartsa ellense
genek az, akit megdorgalt. (Lasd T&Sz 121:41-43.) Papsagi elhivasa
inkban soha nem szabad elfelejteniink azt, hogy az egyhaznak es Isten 
kiralysaganak a lelkek megmentesen kell munkalkodnia, hogy Atyank 
gyermekei azok, akik felett elnokoliink, es hogy 6 segiteni fog ne
kiink, amikor a megmentesiikon igyeksziink. 

Van egy klasszikus peldaja annak, ahogyan az Or szeretne, hogy 
szolgaljunk azoknak, akiknek sziiksegiik van a segitsegiinkre. Amikor 
- az Apostolok cselekedeteinek konyveben talalhat6 feljegyzes szerint 
- Peter es Janos egy olyan alamizsnaert konyorgo emberhez kozele-
dett a templom kapuinal, aki azelott soha nem volt kepes arra, hogy 
jarjon, Peter apostol - emlekeztek ra - nem penzt adott neki, hanem 
azt mondta: ,,Eziistom es aranyam nincsen nekem; hanem amim van, 
azt adorn neked: a nazareti Jezus Krisztus neveben, kelj fel es jarj !" 
(Ap. csel. 3:6). 
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A jelenet feljegyzeseben ezt egy figyelemremelt6 kijelentes kovet
te. Peter jobb kezenel megfogta es felemelte ot. (Lasd Ap. csel. 3:7.) 
Ne felejtsetek el, nem volt eleg az, hogy Peter jarasra utasftsa; ezt ko
vetoen kezcn fogta es felemelte ot! 

Botladoz6 szentekkel dolgozva nckiink scm csak olyan papsagi 
vezetoknek kell lenntink, akik kritizalnak, szidnak es elitelnek. Peter 
apostolhoz hasonl6an kezcn kcll fognunk es biztatnunk kell oket, 
biztonsagerzetet es c)nbccsiilest adva nekik, mfg kepesek lesznek ar
ra, hogy nehezsegeik fole kerekedjenek es a sajat labukon is megall
janak. 

Ily m6don hozhat tidvosseget es eredmenyezhet kozossegbe foga
dast Istcn papsaga azok cseteben, akik gyengek, hogy erosek lehesse
nek.7 

Sikerlinket ... reszben az meri meg, hogy mennyire tudjuk szeretni 
azokat, akiket vezetni es szolgalni igyekszlink. Amikor igazan szere
ttink masokat, megszabadulunk az emberi kapcsolatokban gyakran 
uralkod6 rossz indftekokt61. Ha igazan szerettink masokat, akkor orok 
erdektiket szolgalva cselekszlink, nem pedig sajat magunk sztiksegle
teinek kielegftesere. 

Hogyan foglalatoskodhatnak a 
papsagi vezetok ,,azokban, ... a melyek az r 6] 

Aty[juk]nak dolgai"? 

12 eves fiatal fiukent Jezus cgy figyclcmrcm6lt6 kerdest tett fel va
laszk6nt J6zsef es Maria kerdezoskodesere, amikor a tcmplomban ra
talaltak: ,,Avagy nem tudjatok-e, hogy nekem azokban kell fog
lalatosnak lcnnem, a melyek az en Atyamnak dolgai'?" (Lukacs 2:49.) 
Mit ertett az 6 Atyjanak dolgai alatt'? 

Egy masik kinyilatkoztatasban az Ur jelentesscl toltotte meg en
nek a fiatal fiunak a kerdeset. Az egyhaz az ohi6i Kirtlandben osz
szegyi.ilt eldereinek elmondta, milyen hatalmas fclclosseg harul ra
juk mint clderekre, e szent papsagi hivatal viseloire. ,,Mivel -
mondta - ti megbfzottak vagytok, tehat az Ur szolgalataban alltok; 
es amit az Ur akarata szerint csclckedtek, az az Ur tigye" (T&Sz 
64:29). 

Amikor valaki a papsag viselOjeve valik, az Or mcgbizottja lesz. 
Elhfvasara ugy kcll gondolnia, mintha az Ur i.igyeben jarna. Ezt je
lenti a papsag felmagasztahisa. Gondolj:itok, hogy a Mester 
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JO. FEJEZET 

mindannyi6tokt61 azt kerdezi, amit a fiatal fiu kerdezett J6zseftol 
es Mariat61: Nern tudjatok-e, hogy nekem Atyam dolgaiban kell 
foglalatosnak lennem? Amit csak az Ur akarata szcrint tesztek, az 

/ 9 
az Ur iigye. 

Amikor a papsag viseloikcnt az Ur nevcben szolgalunk, Mennyei 
Atyank neveben es helyett tessziik azt. A papsag az a hatalom, amely 
altal Mennyei Atyank az embereken keresztiil munkalkodik. 

Att61 tartok, eldereink koziil nem mindenki erti meg azt, hogy ami
kor az egyhaz eldereikent ... vagy fopapjaikent szolgalnak, akkor az 
olyan, mintha a szertartas elvegzesekor az Ur altaluk munkalkodna 
azokert, akiket szolgalnak. Gyakran gondoltam arra, hogy az egyik ok, 
amiert nem magasztaljuk fel a papsagunkat az, hogy nem ertjiik meg 
azt a papsag viseloikent, 6 munkalkodik rajtunk keresztiil, a szent 
papsag hatalma altal. Barcsak mindannyian atereznenk ezt, es megta
nitanank a fiataljainknak, hogy mit jelent a papsag viselese es felma
gasztalasa! 10 

Mit jelent az, ha kezeket helyeznek a fejetekre? Hadd vigyelek el ti
teket a Tanok es szovetsegek harminchatodik reszehez, es olvassak fel 
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nektek egy verset, amelyen talan mar atfutottatok, de amelynek nem 
lattatok meg a jelent6seget. Ez egy olyan kinyilatkoztatas, amely 
Joseph Smith pr6fetan keresztiil adatott Edward Partridge-nek, az elso 
elnoklo piispoknek. Ezt mondta az Ur: ,,Es rad [Edward Partridge-re] 
teszem kezemet Sidney Rigdon szolgam keze altal, es te befogadod 
Szellememet, a Szentlelket, igen, a Vigasztal6t, aki megtanft teged or
szagom bekes dolgaira" (T&Sz 36:2). 

Latjatok, mit mond? Amikor papsagotok felhatalmazasa altal szol
galatot vegeztek, az olyan, mintha kezetek altal az Ur helyezne kezet 
az illetore, hogy az elet, az egeszseg, a papsag, vagy legyen az barmi, 
annak aldasait adja meg neki. Es amikor gyakoroljuk a papsagunkat, 
ugy tessztik azt, mintha veltink lenne az Ur, es rajtunk keresztiil segf
tene az adott szertartas elvegzeseben. 

Nektek pedig, akik az egyhaz ferfitagjai vagytok, azt mondom: Jo
gotokban all annak viselese, amit Isten papsaganak neveztink. Van
nak, akiknek fejere kezeket tesznek, hogy elnyerjek ezt a hatalmat es 
felhatalmazast, amok soha nem fogadjak be azt. Es miert nem kepe
sek a befogadasara? Az Ur ket dolgot mondott el nektink: szfvtik tul
sagosan a vilag dolgain csting, es nagyon az emberek tiszteletere tore
kednek (lasd T&Sz 121:35). Gondoljatok csak vissza ismeroseitekre, 
nezzetek meg, miert van az, hogy egyesek lelki dolgokban az tit melle 
hullanak, es a valaszt e ket dolog egyikeben lelitek majd meg. Vagy 
tulsagosan e vilag dolgain csting a szfvtik - penzen, tarsadalmi rangon, 
az iskolazottsag vilaganak dolgain -, vagy tulsagosan is t6rekednek az 
emberek dicseretere, es nem lehet oket az egyhaz dolgaival zavarni. 
Bizony, ha vezetok akartok lenni az egyhazban, es rendelkezni szeret
netek ezekkel . . . a ki valtsagotokkal, akkor meg kell fizetnetek annak 
arat! 12 

Testverek, nemcsak annak szent bizalma adatott meg nektek, hogy 
felhatalmazasotok legyen az ur neveben cselekedni, hanem aze is, 
hogy felkesztilven tiszta edenyek lehessetek, akik altal megnyilva
nulhat a Mindenhat6 Isten hatalma, amikor a papsag szent szertarta
saiban szolgalatot vegeztek. Soha ne vigyetek olyan helyre a papsa
gotokat, ahol ha az egyhaz elnoke meglatna titeket, szegyellnetek 
magatokat! 13 

Azt kell mondanunk: ,,Mivel az elo Isten papsaganak viseloje va
gyok, Mennyei Atyankat kepviselem, es azt a papsagot viselem, amely 
altal rajtam kereszttil munkalkodhat. Mivel Isten papsagahoz tarto-
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zom, nem ereszkedhetek le olyan dolgok megtetelehez, amelyeket 
egyebkent esetleg megtennek". 

Testverek, toletek varjuk el Isten szent papsaga zaszlajanak hor
dozasat! Tekintsiik a dolgok orok erteket, egyediil Isten dicsoseget 
tartva szem elott, es mondjuk magunknak a kovetkezot: ,,Mostant61 
fogva, mivel Isten segft engem, nem veszek reszt olyan tevekeny
segben, amely nem segit nekem az orok elet celja fele torteno elo
rehaladasban, hogy vegiil visszaterhessek Mennyei Atyam szfne 
ele" .14 

Papsagi testverek, amikor elhfvast kaptok egy pozfci6ba, vagy ti 
apak, otthon - jogotokban all a papsag aldasainak elnyerese, jogotok
ban all kinyilatkoztatasokat kapni a Szellemtol, amely utat mutat es 
iranyit, ha ugy eltek, hogy az Ur megnyithatja elottetek a mennyek ab
lakait, es utat mutathat azon konkret elhfvasok tekinteteben, amelyeket 
megkaptatok. Testverek, ennek elnyeresehez, ezert kell elnetek! Er
demesse kell valnotok erre! 15 

Ne felejtsetek el az Ur csodalatos fgereteit: ha minden ember irant 
j6sziviiseg tolt el benneteket, es ,,ereny disziti gondolatai[tok ]at sziin
teleniil [, akkor] megerosodik bizalma[ tok] Isten elott, es a pap sag ta
na ugy permetezi majd lelke[tek]et, mint egbOl a harmat. 

A Szentlelek alland6 kisero[tok] lesz, es jogaro[tok] az igazsag 
valtozatlan jogara; birodalma[tok] orokkeval6 birodalom lesz es 
orokkon orokke, kenyszer nelkiil [titeket] fog illetni" (T&Sz 
121:45-46). 

Ezek az inspiralt szavak az Ur szavai, es azert ismeteltem el 
oket, hogy emlekeztessek titeket a papsag viseloikent ratok harul6 
feladatokra, valamint a nagy aldasokra, amelyeket elnyerhettek, ha 
a Magassagos Isten szolgaikent felmagasztaljatok az elhfvasaito
kat. 16 

Hogyan reszesill aldasban az egyhaz 
minden tagja, ha a papsag viseloi igazlelkiisegben 

szolgalnak? 

A papsag viseloi val6ban orok Sion tornyain. Ti kaptatok azt a 
feladatot, hogy orkodjetek az egyhaz gyiilekezetei felett, es figyel
jetek a vilagot zaklat6, lathat6 es lathatatlan veszelyekre. Azon ke
ves papsagviselOhoz tartoztok, akik a nyaj pasztorai, az egyhazta
gok nyajae, barhol legyenek is. Sok feladatotok van. Kozossegbe 
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kell fogadnotok az uj egyhaztagokat; fel kell kutatnotok az igazsag 
oszinte keresoit, es ossze kell ismertetni oket a misszionariusokkal; 
folyamatosan oda kell figyelnetek az arv<:'ik es az (izvegyek szlik
segleteire. Klilonosen ennek megtetelet, valamint azt, hogy maga
tokat szeplOtlenlil tartsatok a vilagt61, nevezte Jakab apostol ,,tiszta 
es szeplO nelkiili istentisztelet"-nek (Jakab J :27). Meg kell gyo
zodnotok arr61, hogy nem terjed el a gonoszsag, valamint arr61, 
hogy minden egyhaztag kesztetest erez az egyhazi aktivitasra. He
lyes tanteteleket kell tanitanotok, hogy az egyhaztagok, vczctok cs 
tanft6k tudjak, hogyan kormanyozzak i:inmagukat. 

Ti, akik elnoklo felhatalmazottak vagytok, fclclosck vagytok a nya
jert, vagyis azert a gylilekezetert, kerliletert, egyhazkiizsegert vagy ci:i
vekert, amely felett elni:ikoltok. Olyanoknak kell Jennetek, mint az 
apaknak, folyamatosan es gondosan megtanftva az apaknak a sajat 
csaladjuk feletti orkodessel es azzal kapcsolatos fcladataikat, hogy at
adjak magukat a ki.ilonbozo egyhazi feladatk6roknek, cs a hit vcdel
mezOi legyenek. 17 

Ennek az egyhaznak az igazi ereje a szent papsag hatalmaban cs 
felhatalmazasaban rcjlik, amelyet Mennyei Aty<:1nk korunkban neki.ink 
adott. Ha megfelelokeppcn gyakoroljuk ezt a hatalmat, es felmagasz
taljuk a papsagi clhivasainkat, akkor meggyozodi.ink arr61, hogy to
vabb halad a misszionariusi munka, hogy befizetesre kerlil a tized, 
hogy viragzik a j6leti terv, hogy otthonaink biztonsagosak, es hogy 
Izrael fiataljai ki"izi"itt az erkiilcs vedelem alatt all. 18 

Nehany evvel ezclOtt clmcntem egy covekkonferenciara, a Utah 
deli reszen talalhat6 Manti Templom kiirnyekere. Si:itet, viharos ejjel 
volt es havazott. A gyulesek vegeztevel, uton a cC'>vckclnok otthona 
fele, megalltunk az aut6val, cs fclncztlink a domb tetejen magasod6 
templomra. Amint Ott liltlink, es mely benyomast tett rank a havas es 
si:itet ejszakan at ragyog6, csodalatosan kivilagftott templom, a co
vekelni:ik mondott nekem valamit, ami sokat jelentett szamomra. Azt 
mondta: ,,A templom, fgy kivilagftva, soha nem szebb, mint viharban 
vagy suru kodben". A kijelentes fontossaganak megertesehez hadd 
mondjam el nektek, hogy soha nem fontosabb szamotokra Jezus 
Krisztus evangeliuma, mint viharban, vagy amikor nagy nchCzse
gekkel kliszki:idtok. Az altalatok viselt papsag hatalma soha ncm 
csodalatosabb, mint akkor, amikor valsaghelyzcttcl, komoly beteg
seggel vagy hatalmas di:intessel neztek szembe otthon, illetve arvfz, 
tuz vagy valamilyen ehfnseg fenyeget. A papsag hatalma - amely a 
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Mindenhat6 Isten hatalma - magaban foglalja a csodatetel hatalmat, 
ha az Ur tigy akarja, de ennek a papsagnak a hasznalatahoz erdemes
nek kell lenntink annak gyakorlasara. Ha nem ertjiik meg ezt a tante
telt, akkor nem kapjuk meg e nagyszerii papsag viselesenek aldasa
it. 19 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Hogyan segit nektink a papsag a Mennyei Atyankhoz hazavezetO ut 
megtalalasaban? 

• Miert fontos a papsag viseloinek eszben tartani azt, hogy a papsagot 
lelkek megmentesere es azok szolgalatara kell hasznalni, akiknek 
sziiksegiik van valamire? Az Ap. csel. 3: 1-9 beszamol6ja alapjan 
hogyan mutatott peldat Peter es Janos a papsagi hatalom igazlelkii 
hasznalatara? 

• Mit tanulhatunk a Tanok es szovetsegek 121:41-44-es verseibol ar
r61, ahogyan a papsag viselOi a papsagot gyakoroljak? 

• Miert kell igazlelkiieknek Jennie a papsag vise!Oinek ahhoz, hogy 
hithu papsagi szolgalatot nyujtsanak? Lee elnok szerint milyen 
btintetes jar azert, ha valaki nem igazlelkuen hasznalja a papsa
got? 

• Papsagviselokent hogyan segithet neked papsagi elhivasaid felma
gasztalasaban annak tudata, hogy az Or dolgait vegzed? 

• Hogyan segithetnek a notestverek a papsagviselOknek papsagi elhf
vasaik felmagasztalasaban? 

• Milyen konkret tekintetben aldotta meg eletedet a papsag hatal
ma? 
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--------"<L/:::0----.. ~)J l (~'~-.::::':>' '--' --------

A szent templom 
f elbecsiilhetetlen kincsei 

Hogyan keszUlhetUnkfel jobban a temp/om 
dlddsainak elnyeresere es arra, hogy mdsokat is 

reszesftsUnk ezekben az dlddsokban? 

Bevezetes 

1956 marciusaban, a kaliforniai Los Angeles Templom felszentele
sen Harold B. Lee elnok felidezett egy apa altal a fiar61 meselt tortene
tet, aki a Mboru alatt veszelyes lcgi kiildetesek elvegzesenek fcladatat 
kapta. 

,,[Az] apa azt kerdczte: - Fiam, hogyan tudtal visszaterni bizton
sagban arra a tamaszpontra, ahonnan elindultal ... ? A fiu azt mondta: 
- 6, ez konnyii, apa, csak kovetem a radi6jeleket. Am az apa tovabb 
k6rdezosk0dott, mondvan: - Tegyiik fel, hogy elveszfted a radi6hul
Jamokat, es valami elromlik a kesziilekedben, ami egyebkent segftene 
a repiiles utjanak meghatarozasaban. 6 - mondta -, akkor az irany
tiimet hasznalom. Hat, tegyiik fel, hogy egy loves Wnkretette az 
iranytiit, akkor mi tortenik? 

A fiu alaposan atgondolta a dolgot, majd azt mondta: - Apa, akkor 
egyre magasabbra viszem a gepemet, feliil emelkedven a fiiston, a ko
don es a fold poran, felmegyek oda, ahol latom a csillagokat, es miu
tan ilyen magasra felrepiiltem, a csillagok alapjan meghatarozom az 
utvonalat. Ez meg soha nem vallott kudarcot, es mindig is kepes vol
tam arra, hogy hazatalaljak." 

Lee elnok fgy folytatta: ,,Jtt lent a foldon, az 6 szent jelenletetol 
tavol vannak olyan dolgok, amelyek penzen megvasarolhat6k, van
nak olyan dolgok, amiket az emberek altal kifejezett tiszteletnek 
hfvunk, illetve olyan dolgok, amikre toreksziink, es amiket nagyon 

99 



11. FEJEZET 

fontosnak tartunk. Am [a templom] az a hely, ahol magasabbra 
mehetiink e foldi dolgok ftistjenel es kodenel, es megtanulhatjuk 
leolvasni Isten orok csillagair61, hogy milyen lit visz minket haza 
biztonsagban. " 1 

Harold B. Lee tanitasai 

Milyen aldasokat kaphatunk az 
Ur hazaban? 

Ahogy en latom, igazab61 azert joviink a templomba, hogy elnyer
jiik a papsag aldasainak teljesseget. 

Azert joviink el ide, ebbe a Szent Hazba, hogy tanuljunk, hogy a 
maga val6sagaban megismerjiik Istent, es megtudjuk, mi magunk ho
gyan nyerhetjiik el a felmagasztosulast az 6 szine elott. 

Itt latunk hozza az orok mennyei otthon alapkoveinek lefektetese
hez, mert ebben az egyhazban talalhat6 meg az a hatalom, amely ha 
valamit megkot a foldon, az a mennyben is kotve leszen. 2 

Valahogyan meg kell ertetniink nepiinkkel, fiatalokkal es idosekkel 
egyarant azt, hogy szent templomainkban a szent felruhazas biztos 
utat mutat nekik az itteni boldogsaghoz, aztan pedig az eljovendo vi
lagban val6 orok elethez.3 

Amikor a szent templomba lepiink, ezzel egyiitt elnyerjiik a szentek 
tarsasagat Isten orok kiralysagaban, ahol nines tobbe ido. Istenetek 
templomaiban nem a vilagi kincsek gazdag orokseget ruhazzak ratok, 
hanem az orok javak gazdag tarat, amelyek felbecsiilhetetlen ertekkel 
bfrnak. 

A templomi szertartasokat egy boles Mennyei Atya tervezte meg, 
aki ezekben az utols6 napokban kinyilatkoztatta nekiink azokat, hogy 
utat mutassanak es vedelmet nyujtsanak nekiink eletiink saran, hogy ti 
es en ne valljunk kudarcot es kierdemeljiik a felmagasztosulast a 
celesztialis kiralysagban, ahol Isten es Krisztus lakik. 

Igyekezziink szorgalmasan, es nyerjiik el az ahhoz sziikseges 
iranyftast, hogy felkesztiljiink e felbecsiilhetetlen kincseknek az Ur 
Mzaban torteno elnyeresere!4 
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Amikor templomlatogatasra keszLilunk. emlekeznunk kell Harold B. Lee elnok 
tanacsara: ,,Ti, akik idc ji)ttok. jiijjctek mcgszentclt szivvel, cgycdiil Istcnrc tekinto 

szemmel, elmevel es szfvvel, hogy erczhessetck az 6 jclenlCtet'" 
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Ket fajta kinyilatkoztatas van: Vannak olyan kinyilatkoztatasok, 
amelyek mondhat6k nyilvanos kinyilatkoztatasoknak. Ilyenek azok, 
amiket megtalalhatunk a Tanok es szovetsegekben, valamint mashol, 
es ezek atadhat6k a vilagnak. Aztan vannak olyanok, amikr6l mond
hatjuk azt, hogy zart korii kinyilatkoztatasok. Ezek csak szent helye
ken tehet6k kozze es adhat6k at, amelyek az aroni es melkisedeki pap
saghoz tartoz6 legmagasabb szertartasok kinyilatkoztatasara vannak 
el6keszitve, es ezek a szertartasok az Ur hazaban talalhat6k meg.5 

Az Ur mar 1841-ben kinyilatkoztatta Joseph Smith-nek, hogy 
,,nines a foldon egy bely, ahova eljohetne, hogy visszaallftsa azt, ami 
elveszett nektek, vagy amit 6 elvett t6letek, vagyis a papsag teljesse
get. 

Mert ugy tetszik nekem, hogy kinyilatkoztassak egyhazamnak 
olyan dolgokat, amelyek mar a vilag teremtese elott rejtve voltak, 
olyan dolgokat, amelyek az id6k teljessegenek safarsagahoz tartoz
nak" (T&Sz 124:28, 41). 

Ezek a kinyilatkoztatasok, amelyek csak a hithii egyhaztagoknak 
vannak fenntartva, es csak nekik tanfthat6ak a szent templomokban, 
kepezik az isteniseg ugynevezett rejtelmeit. Az Ur azt mondta, megad
ta Joseph-nek ,,a titkok es lepecsetelt kinyilatkoztatasok kulcsait" 
(T&Sz 28:7). A hithiieknek adott jutalomkent azt fgerte az Ur: ,,Es 
6nekik kinyilatkoztatok minden titkot, igen, orszagom minden rejtett 
titkat a legregebbi id6kt61 kezdve ... " (T &Sz 76:7). 

Joseph Smith pr6feta frasaiban elmagyarazza ezeket az ugynevezett 
titkokat, amelyek reszben abban rejlenek, amit a pr6feta szent felruha
zasnak nevez. Tobbek kozott azt mondja: 

,,A bolt fels6 reszeben toltottem a napot, vagyis maganirodamban, 
... [szamos korai vezet6t nevez meg]-kel tanacskozva, es a papsag 
tanteteleire, valamint rendjere tanitva 6ket, ami a mosasokat, felke
neseket, felruhazasokat es az aroni papsaghoz tartoz6 kulcsok atada
sat illeti, fgy tovabb a melkisedeki papsag legmagasabb rendjeig, 
amely meghatarozza az Id6k Venjehez tartoz6 rendet. Megtanftottam 
nekik mindazokat a terveket es tanteteleket, amelyek altal elnyerhet
jiik azon aldasok teljesseget, amelyek az Els6sziilott egyhaza szama
ra vannak elkeszftve, hogy felmehessiink es Elohim jelenleteben el
hessiink az orok vilagokban" (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, 237. o.). 
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Brigham Young a Salt Lake Templom szegletkoletetelenel ezt azzal 
egeszftette ki, hogy mit jelent a felruhazas, es mi az ahhoz kapcsol6d6 
templomepftes celja: 

,,Felruhazasotok mindazoknak a szertartasoknak az elnyereset 
jelenti az Or hazaban, melyekre sziiksegetek van ahhoz, hogy ebb61 az 
eletb61 eltavozva az ort all6 angyalok mellett elhaladva visszamehes
setek az Atya jelenletebe, ... majd a folddel es a pokollal dacolva el
nyerjetek orok felmagasztosulasotokat" [Discourses of Brigham 
Young, val. John A. Widtsoe (1954), 416. o.]. 6 

Hogyan szolgalhatjuk a halottakat ugy, mint 
,,szabaditok ... Sion hegyen"? 

Ha az ember orok lelkenek j6lete szempontjab61 elengedhetetlen az 
evangelium elfogadasa, akkor feltehetitek a kerdest, hogy mi var azok 
milli6ira, akik az evangeliumnak, vagyis az Or tervenek az ismerete 
nelkiil haltak meg, amely altal kiengesztelese teljes mertekben kifejt
heti hatasat. Ha a misszionariusi munka csak a haland6sagra korlato
z6dna, akkor sok lelek keriilne ftelet ala anelkiil, hogy hallott volna az 
evangeliumr61. A kiengeszteles reven mindenki feltamad, legyen j6 
vagy rossz, mert ,,a mikepen Adamban mindnyajan meghalnak, 
azonkepen a Krisztusban is mindnyajan megelevenfttetnek" (1 Kor. 
15:22). De csak a biinbanatot tart6k es biineik bocsanataert megke
resztelkedok formalhatnak teljes mertekben jogot kiengesztelesenek 
megvalt6 verere. A biinok bocsanatara t0rten6 kereszteles foldi szer
tartas, az egyetlen olyan mod, amely altal az ember befogadhatja az 
evangeliumot, fgy hat az iidvoziiles terveben Atyank - minden gyer
mekevel t0r6dve - egyhaza es foldi kiralysaga minden tagja szamara 
lehetoseget adott arra, hogy ,,szabadit6k" legyenek ,,Sion hegyen". Er
re ugy keriil sor, hogy helyetteskent munkat vegeznek a szellemek vi
lagaban, a ,,foghazban" levokert, olyan munkat, amit 6k onmagukert 
nem kepesek elvegezni. 

Ez, az egyhaz tagjai altal szent templomokban elvegzett munka va-
16jaban az azt elvegzoket ,,szabadit6iva" teszi azoknak, akik az evan
gelium ismerete nelkiil haltak meg, mert ez altal tarthatnak igenyt az 
Udvozit6 ajandekanak teljessegere, amelyet kiengesztelese altal az 
egesz emberisegnek megfgert. A szellemvilagban levokert vegzett 
szolgalatra Pal apostol is utalt, akinek napjaiban minden bizonnyal 
vegeztek a szentek olyan szolgalatot, amit most mi sajat halottainkert 
vegziink. A feltamadas bizonyftekair61 beszelve ervkent hozza fel ezt. 
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Azt mondja: ,,Kiilonben mit cselekszenek azok, a kik a halottakert ke
resztelkednek meg, ha a halottak teljesseggel nem tamadnak fel ?" ( 1 
Korinthusbeliek 15:29). Korunkban epi.iltek olyan templomok, ame
lyekben ismet elvegezheto ez a munka, mely elengedhetetlen az iidvo
ziiles munkajahoz.7 

[ Az Ur] azt mondta, hogy a pokol kapui nem gyozedelmeskednek 
Krisztus egyhazan (Mate 16:18). Nos, a pokol kapui gyozedelmesked
tek volna az Ur munkajan, ha nem lennenek a halottak iidvoziilesehez 
kapcsol6d6 szertartasok. Emberek milli6i eltek - es kozottiik sok hithii 
lelek volt - azokban a korokban, amikor nem volt a foldon az evange
lium iidvozito szertartasainak vegzesehez sziikseges papsag. Ha nem 
lenne m6dja annak, hogy az evangelium iidvozito szertartasait elve
gezziik azokert, akik az evangelium ismerete nelki.il haltak meg, akkor 
a pokol kapui gyozedelmeskednenek Atyank iidvoziilesiinkre vonat
koz6 terve felett. 8 

[Geneal6giai kutatasunkban] addig nem nyit meg ajt6kat az Ur, 
amig nem jutunk el addig, ameddig magunkt61 tudunk. El kell indul
nunk az tires fal fele, majd eleg hittel kell rendelkezniink ahhoz, hogy 
megkerjiik az Urat: segitsen rest talalni, amelyen at megtehetjiik a ko
vetkezo lepest. Es olyan forrasokb61 kaphattok informaci6kat, ame
lyek felfedik annak tenyet, hogy nines messze egymast61 a menny es a 
fold. 

Sokan koziiletek olyan kort eltek meg, hogy lattatok, amint szerette
itek tovabblepnek. Idonkent biztosak voltatok azok kozelsegeben, akik 
nagyon kozel alltak hozzatok. Idonkent pedig olyan informaci6kkal 
szolgaltak nektek, ami maskeppen nem juthatott volna el hozzatok.9 

Egy kis tapasztalat sziilte meggyozodesem alapjan bizonysagot te
hetek arr61, hogy vannak olyan erok ezen az eleten tul, amelyek ve
liink dolgoznak. 

Egyszerii hitem van abban, hogy ha minden toliink telhetot megte
sziink, es minden lehetoseget kihasznalva kutatunk, akkor az Ur segi
teni fog nekiink olyan ajt6k megnyitasaban, amelyek tovabbvisznek 
minket a geneal6giai kutatasunkban, es biztos vagyok benne, hogy a 
menny kozre fog miikodni. 10 

Ha osszefognank a templomi munka es a geneal6giai kutatas mun
kaja teren, akkor nem elegednenk meg a jelenlegi templomainkkal, 
hanem az eljovendo templomoknak is munkat adnank, megnyitvan a 
lehetoseg ajtajat azok elott, akik mar elmentek, de rokonaink, es igy 
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szabadft6kk3. valnank Sion hegyen. Ha nem tudunk osszefogni, akkor 
nem alland6sftjuk csaladunk otthonat az orokkeval6sagban. 11 

Hogyan keszithetjiik fel magunkat jobban, hogy 
resziink legyen a templom aldasaiban? 

Vannak kozottiink olyanok, akik szabadft6k Sion hegyen, es elveg
zik ezt a helyettes altali munkat a halottakert. Nos, az Ur azt akarja, 
hogy amennyire csak lehetseges, azok vegezzek ezt, akik szegyenfolt 
nelkiil val6k. Eppen ugy, ahogy azt akarta, hogy az allataldozat hibat
lan allatok felaldozasa legyen, azt akarja, hogy tisztan es a munka he
lyettes altali elvegzesere erdemesen jojjiink ide mint szabadft6k Sion 
hegyen. 

fgy hat azt a tanacsot adtuk piispokeinknek es covekelnokeinknek, 
hogy forditsanak apr6lekos figyelmet nepiik arra tOrteno felkeszitese
re, hogy keszen alljanak az ajanlas elnyeresere, es ne engedjek idejon
ni azokat, akik nem bantak meg a buneiket, akik hibakat kovcttek cl. 
Ha ok biineiket meg nem banva jonnck el, akkor beszennyezik ezt a 
szent hazat. Szerintem nem lehet rosszabb foldi pokol annal, mint 
amikor valaki ilyen kozel jon Atyank szfne ele, es furdalja a lelkiisme
ret, cs m6g mindig tisztatalansag iil az illeton. Ez pusztft6, romba d()n-
" 'l ' I P to e mcny enne. -

A foldon a mennyet szentsegben talan leginkabb megkozelito hcly a 
templomunk, mert ide tisztan megyiink, mert pi.ispokeink es covekel
n6keink gondosan megvizsgalnak mindenkit, aki ajanlasert folyamo
dik, hogy amennyirc csak lchets6ges, meggyozodjenek arr61, hogy bi
zonyos normak szerint elnek, es fgy [nem jonnek] ide olyan 
tisztatalansaggal, amcly meggyalazza a szellemet, amelyrol remeljuk, 
hogy itt van. 

Ezt most vessetek eszetekbe! Emlekezzetek szent feladatainkra, es 
remenysegiinkre, hogy mi magunk is elkezdhessiink meggyozodni ar
r61, hogy amikor megyiink, tiszta kezzel es tiszta szfvvel megyunk! 
Ezt masoknak is tanftsuk meg! (Lasd Zsoltarok 24:3-4.) 13 

Szamos olyan ember van, aki a kereszteloje utan hamarosan el akar 
menni a templomba. Van egy reg6ta fennall6 szabaly, ... amely ki
mondja, hogy legald.bb egy evet varniuk kell. Annak remenyeben 
szabjuk meg a legalabb egy ev kitetelt, hogy a pi.isp6k6k es a c6vekel
nokok eleg k6riiltekintoen keszitenek majd interjut, es meggyozodnek 
arr61, hogy ezek az emberek mar eleg reg6ta vannak az egyhazban ah-
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hoz, hogy megvessek a labukat, hogy ismerjek az evangelium alapve
t6 tanait, mielott magasabb szertartasok, a templomi szertartasok meg
erteset varjuk el toli.ik. A templomba keszi.ilOk eseteben a kerdes tehat 
nemcsak az erdemesseg, hanem az is, hogy keszen allnak-e a templom 

, . k I , , 14 szertartasama e nyeresere. 

A felruhazas elnyeresevel egyiitt jar olyan kotelezettsegek szovet
segben t6rten6 vallalasa, amelyek a val6sagban azokat a szovetsegeket 
foglaljak magukban vagy fedik fel, amelyeket kereszteleskor mar 
mindenki magara vett, amint azt Alma pr6feta elmagyarazta: ,,ha tehat 
szeretnetek Isten nyajahoz tartozni es az 6 nepenek neveztetni, es ha 
keszek vagytok egymas terheit is viselni es egymason konnyfteni, va
gyis ha keszek vagytok a gyaszol6kkal gyaszolni, ha keszek vagytok a 
vigasztalasra szorul6knak vigasztalast nyujtani, es mindenkor min
denben es mindeni.itt, barhol legyetek is elctetek vegeig Istenrol bi
zonysagot tenni" (M6zias 18:8-9). Mindazok, akik keszen allnak azon 
kotelezettsegek felvallalasara, amelyeket Alma lefrt, es ,,akik meg
alazkodnak Isten elott es ... megtort szivvel es blinban6 lelekkel az 
egyhaz ele allnak es ... keszek Krisztus nevet magukra venni azzal az 
elhatarozassal, hogy ot mindvegig szolgaljak" (T &Sz 20:3 7), azoknak 
nem kell habozniuk, hogy elmenjenek-e a szent templomba, es a meg
kotbtt szovetsegekkel egyiitt olyan hatalmas aldasok fgeretet kapjak 
meg, amelyek a szovetsegck teljesitcsetol fiiggnek. 15 

Hogyan kesziiljiink fel [a templombajovetelre]? Egy szobrasz veste 
fel az albertai CardstonTemplom bejaratahoz az egykori elder Orson 
F. Whitney azon beismereset es gondolatat, amelyet mindannyiunknak 
szem elott kell tartani. Azt irta: 

,,Legyen tiszta a szfv, amely e falak koze lep, 
Ho! tinnepi termek szamara ismeretlen lakomat nez. 
Szabadon vehet, mert szabadon adta Isten, 
Megizlelheti a mennyrol arulkod6 szent oromoket. 
Itt tanulni R6la, ki egykor legyozte a sirt, 
Embereknek advan a kulcsokat, a kiralysagot; 
Egyesi.ilve itt a jelent es jovot osszekoto hatalmakkal, 
:Es takeletessegre lel az elo, s a halott." 

Joseph F. Smith eln6k megragadta ennek a tokeletessegnek a titkat, 
amikor azt mondta: ,,Nern konnyii az embereknck feladni a hiabaval6-
sagaikat, legyozni a mar kialakult szokasokat, es szivi.ik-lelkiik alavet
ni lsten akaratanak, amely mindig magasabb az ovekenel. Vissza kell 
fordulniuk a forfiaknak es a noknek, amikor eszreveszik, hogy mely 
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vfzbe ertek, ahol nem allnak biztosan, mert biztosak lehetnek abban, 
hogy az ut, amin jamak, egyre tavolabb viszi oket az osvenytol, 
amclyrc nem konnyi.i visszaterni. Az utols6 napi szentek legfobb ore a 
szfv vallasa, az Istennel fenntartott termeszetcs es egyszeru kapcsolat" 
(Gospel Doctrine, 9. o.). 

Ebbe bclegondolva ... ugy erzem, bizonysagot szeretnek tenni egy 
elmenyem elmeselesevel. Mindossze negy hettel ezelott, egy kora 
reggeli 6raban csodalatos alomban volt reszem. Ebben az alomban 
ugy ti.int, testverek tarsasagaban vagyok, es az egyhaz elnoke tanft 
minket. Bar masok is voltak ott, ugy runt, mintha minden, amit mond, 
csak nekem sz6lna. Ez az alom ma visszatert hozzam - lenyi.igozo 
elenkseggel, mert az iizenet ez volt: ,,Ha meg akarod tanulni Istent 
szeretni, akkor meg kell tanulnod szeretni a gyermekeit, es szeretned 
kell szolgalni a gyermckeit. Senki nem szereti Istent, ha nem szereti a 
szolgalatot, es ha nem szereti Mennyei Atyank gyermekeit." 

Aztan ugy tiint, hogy miutan az elnok megtanitotta ezt a lecket, 
amely olyan eros benyomast tett az elmemre, azt mondta: ,,Testverek, 
terdelji.ink le imadkozni!" Miutan imadkozott, felebredtem, olyan 
mennyei erzessel, amelyben szerintem azelott soha nem volt reszem, 
es elgondolkoztam rajta, vajon kcpes vagyok-e a tovabbhaladasra, mfg 
el nem erem a szolg<Hat es az Ur gyermekei iranti szeretet azon fokat, 
amelyre ez az alom felhfvta a figyelmemet. 16 

Koszonet lstennck a Szentlelck hatalma altal erkezo kinyilatkozta
tasokert, amelyek tanubizonysagot tesznek a lelkemnek, es teljes lel
kemmel tudom, hogy [az Ur] el, hogy 6 a vilag Odvozitoje. Tudom, 
hogy [a tempi om] megszentelt bely, ahol az ott Ievo szcntseg folytan 
6 nyugov6ra hajthatja a fejct. Akik ide jottok, .Fijjetek megszentelt 
szivvel, egycdi.il Istenre tckinto szemmcl, elmevcl es szfvvel, hogy 
erezhessetek az 6 jelenletet! 17 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen tekintetben jelentett szamodra ,,utmutatast es vedelmet" a 
templom? 

• Hogyan vetned 6ssze a vilagi kincseket a templomban kapott 6r6k 
javak gazdagsagaval? 
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• Miert elengedhetetleni.il fontos az, hogy lehetosegeink szerint mine! 
gyakrabban reszt vegyiink a templomi imadatban? 

• Milyen aldasokat kaptal annak eredmenyekent, hogy templomi es 
csaladti:irteneti munkat vegeztel? 

• Miert kell tiszta kczzel es tiszta szfvvel ji:inniink az Ur hazaba? Az 
erdemesseg mellett meg milyen m6don kesziilhettink fel a temp
lomlatogatasra? 

• Mi6rt fontos a templomi aldasokban val6 r6szeslilesre t6rten6 felke
sziiles soran az, hogy megtanuljuk szeretni es szolgalni a t6bbieket? 

Jegyzetek 

I. The Teachings o/Hllrold B. Lee, szcrk. 
Clyde J. Williams ( 1996), 573. o. 

2. A Los Angeles, Kalifornia Tcmplom 
felszcntelesi gyiilese, 1956. marcius, a 
Tiirtenclmi Reszlcg archfvumai, Az 
Utols6 Napok Szcntjeinek Jezus Krisz
tus Egyhaza. 159-161. o. 

3. The Teachings of' Harold B. Lee, 578. o. 

4. The Ti'achi11g.1· of' Harold B. Ue. 582. o. 

5. The Teachings of Harold B. Lee, 
577-578. 0. 

6. Ye Are the Light of the World ( 1974 ), 
210-211.o. 

7. DecisionsjiJr Success/iii Living ( 1973), 
118-119. o.: bekczdesekre osztas hoz
zlladva. 

8. /he Trnchings of' Harold 13. Lee, 570. o. 

108 

9. The Teachings of'Hllrold B. Lee, 
584. 0. 

I 0. The Teachings ofHarold B. Lee, 
585. 0. 

11. The Teachings o/Hllrold B. Lee. 
584. 0. 

12. The Teachings of'Harold B. Lee, 
581. 0. 

13. The Teachings o/Hllrold B. Lee, 
581. 0. 

14. The Teachings of Harold B. Lee, 
578-579. 0. 

15. The Teachings of'Harold B. Lee. 
574. 0. 

16. Los Angeles. Kalifornia Tcmplom fel
szentelesi gyfilese, 161-163. o. 

17. The Teachi11g.1· of' Harold B. Lee, 
580. 0. 



12. FEJEZET 

~~~~~~~~·~CY;~) ~ I<~~---

A hazassag isteni 
celja 

Mit tehetunk az orokkeval6 hdzassdgok 
megerosfteseert, es azert, hogy fiataljainkat 
felkeszftsuk a templomi hdzassdgkotesre? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok tanftott annak nagy fontossagar61, hogy a 
templomban kossi.ink hazassagot, es hogy a ferj es a feleseg egesz ele
teben igyekezzen megerositeni a hazassagukat: 

,,A hazassag partneri kapcsolat. Valaki megfigyelte, hogy a terem
tes bibliai beszamol6jaban a no nem a ferfi fejenek egy reszebOl for
maltatott, ami azt sugallna, hogy uralkodjon felette, es nem is a ferfi 
Iabanak egy reszebol, ami azt jelentene, hogy a ferfi laba ala fogja ta
posni ot. A no a ferfi oldalab61 vetetett, es ez mintha annak tenyet 
hangsulyozna, hogy partnerkent es tarskent mindig mellette kell len
nie. A hazassagkotes oltaranal megfgertetek egymasnak, hogy att61 a 
napt61 fogva kettos hamban huzzatok majd a terhet. Pal apostol azt a 
tanacsot adta a hazassaggal kapcsolatban: ,Ne legyetek ... felemas 
igaban' (2 Kor. 6: 14). Bar ez a tanacs konkretan a vallasi erdeklOdesek 
es lelki vagyak hasonl6sagahoz kapcsol6d6 dolgokra vonatkozik, a ki
jelentesnek van egy eleme, amit nem szabad szem elol teveszteni.ink. 
Akar ha az uton rakomanyt hliz egy okras fogat, es az egyik okor bot
ladozik, ellustul es elhagyja magat, vagy komisz lesz es makacs, akkor 
a rakomany tonkre megy es pusztulas kovetkezik. Hasonl6 okokb61 
vallanak kudarcot bizonyos Mzassagok, amikor a hazastarsak egyike 
- vagy mindketto - nem tesz eleget az egymassal szembeni kotelesse
geinek. 
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Am a fizikai tekintetben kiegyenlftett iganal is fontosabb az, 
hogy lelki dolgokban egyenlO mertekben legyetek befogva. Ame
lyik otthont es csaladot annak szandekaval hozzak letre, hogy az 
orokkevalosagba nyuloan ep1tsek azt, es ahol ,,az urnak oroksege"
kent (lasd Zsoltarok 127:3) fogadjak a gyermekeket, ott sokkal na
gyobb a tuleles eselye, mert ily m6don szentseg tarsul az otthon es 
a csalad fogalmahoz." 1 

Harold B. Lee tanitasai 

Miert elengedhetetlen f ehnagasztosulasunkhoz az 
orokkeval6 hazassag? 

Vegytik az elso olyan hazassagot, amelyet a fold megformalasa 
utan kotottek! A vadak, a madarak es minden foldon elO leny mel
lett sor keriilt A<lamnak, az elso embernek a megteremtesere. A fel
jegyzesben rabukkanunk a kovetkezokre: ,,Es monda az Or Isten: 
Nern j6 az embernek egyediil Jenni; szerzek neki segito tarsat, hoz
za illot". Es az Ur megformalta Evat, ,,es vive az emberhez. Es 
monda az ember: Ez mar csontomb61 val6 csont, es testembol val6 
test: ez asszonyembernek neveztessek, mert emberbol vetetett. 
Annakokaert elhagyja a ferfiu az 6 atyjat es az 6 anyjat, es ragasz
kodik felesegehez: es lesznek egy testte" (1 Mozes 2:18, 22-24). A 
hazassagkotest k6vet6en az Or megparancsolta nekik: ,,Szaporodja
tok es sokasodjatok, es toltsetek be a foldet es hajtsatok birodalma
tok ala" ( 1 Mozes I :28). 

Itt az Ur ket halhatatlan leny hazassagkoteset vegezte el, mert testtik 
addig nem volt kiteve a halalnak, amig a bun be nem koszontott a vi
lagra. Eggye tette oket, nemcsak a foldi eletre, nem valamely megha
tarozott idoszakra, hanem az orok korokon at kellett egynek lennitik. 
A halal szamukra nem jelentett valast; csak idoszakos elktilontilest. A 
halhatatlansagra torteno feltamadas azt jelentette szamukra, hogy ujra 
talalkoznak, es soha tobbe nem kertil sor az orok kotelek szetvalaszta
sara. ,,Merta mikepen A<lamban mindnyajan meghalnak, azonkepen a 
Krisztusban is mindnyajan megeleven{ttetnek" (1 Korinthusbeliek 
15:22). 

Ha odafigyeltetek a magyarazatra, amely ehhez az elso hazassaghoz 
kapcsol6dik, akkor keszen alltok annak a kinyilatkoztatasnak a meger
tesere, amely a kovetkezo szavak formajaban adatott at korunkban az 
egyhaznak: 
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,,Ha valaki feleseget vesz az en igem, vagyis az en tarvenyem sze
rint, az uj, orok szovetseg szerint, arnit az igeret Szent Szelleme meg
pecsetel rajtuk, annak a keze altal, aki felkenetett es akire ezt a hatal
mat es ennek a papsagnak a kulcsait rabiztam ... , akkor minden 
megadatik nekik, minden idokre es az 6r6kkeval6sagra, amit szolgam 
megigert nekik, es amikor a vilagb61 elkoltoznek, szovetsegiik er
venyben lesz. Es a mennyben elhaladnak az ott a116 angyalok es iste
nek elott, es mindenben elnyerik a fejiikon megpecsetelt teljes megdi
csoiilest" (T &Sz 132: 19). 

Az idore es 6r6kkeval6sagra sz616 Mzassag az a szoros kapu es 
keskeny tit (a szentfrasok szerint), ,,amely az eletek megdicsoiilesehez 
es folytatasahoz vezet, kevesen vannak, akik megtalaljak", de ,,tagas a 
kapu es szeles az tit, amely a hal[alok]hoz vezet, es sokan vannak, 
akik oda mennek be" (T &Sz 132:22, 25). Ha a Satan es seregei ra 
tudnak titeket venni a vilagi Mzassag szeles utjanak kovetesere, amely 
halallal vegzodik, akkor gyozedelmeskedtek rajtatok, es elvettek tole
tek annak lehetoseget, hogy az 6rokkeval6sagon at tart6 Mzassag es 
gyarapodas altal az orok boldogsag legmagasabb fokat nyerjetek el. 
Mostanra nyilvanval6nak kell lennie szamotokra, rniert jelentette ki az 
Ur, hogy a celesztialis dicsoseg legmagasabb fokanak elnyeresehez 
meg kell kotniink a Mzassag uj es orokkeval6 szovetseget. Aki ezt 
nem teszi, az nem erheti el a legmagasabb fokozatot. (T&Sz 131:1-
3.)2 

Akik erdemesse teszik magukat, es az idore es az 6rokkeval6sagra 
megkotik a templomban a hazassag 6rokkeval6 szovetseget, azok a 
celesztialis kiralysagban leteszik az orok csalad elso szegletkovet, 
amely mindorokre megmarad. Jutalmuk az, hogy ,,sokszoros dics6-
segben le[sz reszukJ orokkon-orokke" (lasd Abraham 3:26).3 

Mit tehet a f erj es a f eleseg 
azert, hogy egesz eletiikben erositsek 

a hazassagukat? 

Ha [a fiataljaink] Mzassaguk elso percet61 fogva elhataroznak, 
hogy att61 kezdve minden toliik telhetot megteve minden olyan dolog
ban, ami helyes, egymas kedveben jarnak, akar sajat oromiik, sajat kl
vansagaik, sajat vagyaik felaldozasa aran is, akkor a hazastarsi prob
lemak magukt61 megold6dnanak, es otthonuk val6ban boldog otthon 
lenne. A hatalmas szeretet hatalmas aldozathozatalra epiil, es amelyik 
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otthonban mindennap kifejezesre keriil az egymas j6leteert hozott al
dozat tantetele, abban az otthonban hatalmas szeretet lakik.4 

Meg nagyobb oromok es igen, nagyobb aggodalmak varnak ratok, 
mint eddig, mert ne felejtsetek el, hogy a hatalmas szeretet hatalmas 
aldozathozatalra epiil, es hogy a helyes dolgokat illet6en az egymas 
kedveben jaras mindennapos elhatarozasa a boldog otthon biztos alap
jat epfti. Az egymas j6letet kereso eltokeltsegnek mindket felben meg 
kell lennie, es nem szabad egyoldalunak vagy onzonek lennie. A ferj
nek es a felesegnek egyenlo mertekben felelosnek es kotelesnek kell 
ereznie magat egymas tanftasaert. Ket dolog tamadja a mai otthonok 
biztonsagat: a fiatal ferjek nem erzekelik, hogy teljes mertekben kote
lessegiik a csalad eltartasa, a fiatal felesegek pedig keriilik annak fele-
16sseget, hogy megallapodva komolyan hozzalassanak a csaladneveles 
es az otthonteremtes feladatahoz. 5 

A hazassag tele van a legnagyobb oromokkel, am a legkomolyabb 
felelossegek is kiserik, amelyeket a haland6sagban ferfi es no kaphat. 
Alkot6nk szent celb61, szentnek szanta azt a minden igazi ferfiban es 
noben meglevo kesztetest, amely tarsasagot keres az ellenkezo nem
mel - nemcsak puszta biol6giai kesztetesnek, vagy a test esetleges 
kapcsolatokban kielegiilo vagyanak, hanem a szent hazassag kotele
ken beliili igaz szeretet kifejezesenek.6 

Sokszor elmondtam mar a fiatal paroknak a hazassagkotes oltara
nal: Soha ne hagyjatok gyeplo nelkiil, szabadon futni hazaseletetek 
gyenged intimitasait! Gondolataitok legyenek olyan ragyog6ak, akar a 
napfeny! Szavaitok legyenek epitoek, egymas tarsasaga pedig legyen 
inspiral6 es felemelo, ha hazassagotok saran eletben szeretnetek tarta
ni a romanc szellemet!7 

Idonkent amint egyhazszerte utazunk, odajon hozzank egy-egy ferj 
es feleseg, akik a templomban kotottek hazassagot, es megkerdezik to
liink, hogy mivel nem illenek egymashoz, nem lenne-e jobb, ha sza
badulnanak egymast61, es hozzajuk jobban illo partnert keresnenek. 
Mindezeknek azt mondjuk: amikor egy olyan hazaspar, aki a temp
lomban kotott hazassagot, azt mondja, hogy meguntak egymast, ez 
annak bizonyfteka, hogy egyikiik - vagy akar mindketten - nem bizo
nyul hUnek a templomi szovetsegeihez. A templomban hazassagot ko
tott par, amely hlinek bizonyul szovetsegeihez, egyre kedvesebb lesz 
egymas szemeben, es a szeretet melyebb ertelmet nyer az aranylako
dalmukon, mint azon a napon, amikor az Ur hazaban hazassagot k6-
t6ttek. Ezt ne ertsetek felre! 8 
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Harold B. Lee azt tanftotta, hogy ,,a hatalmas szeretet hatalmas aldozathozatalra 
epiiL es amelyik otthonban mindennap kifejezesre keriil az egymas j6leteert hozott 

aldozat tantetele, ab ban az otthonban hatal mas szeretet lakik". 
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Akik szeretettel a szfvtikben jarulnak a hazassagkbtes oltarahoz, 
azoknak val6ban elmondhatjuk, hogy ha hunek bizonyulnak a temp
lomban kbtbtt szbvetsegekhez, akkor btven evi hazassag utan azt 
mondhatjak egymasnak: ,,Minden bizonnyal nem tudtuk, milyen az 
igazi szeretet, amikor hazassagot kbtbtti.ink, mcrt szerinttink most sok
kal tobbre tartjuk egymast!" Es ez fgy is lesz, amennyibcn k()vetik ve
zetOik tanacsat, es betartjak a templomi szertartas soran kapott szent 
utasftasokat; akkor egyre tbkeletesebb lesz a szeretettik, mfg ki nem 
teljesedik, maganak az Omak a jelenleteben.9 

A hibak, a hianyossagok es a puszta testi vonzalom felszfnessege 
semmi a nagyszeru jellem nemessegehez kepest, amely az evek mula
saval megmarad es egyre szebbe valik. Ti is elhettek boldog otthono
tok buvkbreben, j6val a fiatalsag viraganak elmulasa utan is, ha azt a 
tiszta gyemant minoseget pr6baljatok egymasban megtalalni, amely
nek csak a siker es a kudarc, a nehezsegek es a boldogsag altali csiszo
lasra van szi.iksege ahhoz, hogy olyan ragyogast es csillogast eredme
nyezzen, amely mega legsotetebb ejen ;fr is ragyog6an vilagft. 10 

Milyen tarnics adatott azoknak, akik jelenleg 
nem elnek orokkevalo hazassagban? 

Nehanyatoknak nines most otthon tarsa. Vannak kbzbttetek olya
nok, akik elvesztettek felesegtiket vagy ferjtiket, illetve meg nem talal
tak tarsat. Soraitokban megtalalhat6k az egyhaz legncmesebb tagjai -
hithu, bator cmbcrck, akik igyckcznck az Ur parancsolatai szerint elni, 
segfteni a kiralysag fclcpfteseben a foldbn, es szolgalni az embertarsa
inkat. 

Az elet oly sok mindent tartogat meg szamotokra! Meritsetek erot 
abb61, hogy szembeneztek a kihfvasaitokkal! Oly sokfelekeppen kitel
jesfthetitek magatokat - azok szolgalataban, akik kedvesek szamotok
ra; a munkahelyetekcn vagy otthon elOttctck all6 feladatok j6 tcljesite
seben. Az egyhaz nagyon sok lehetos6get kinal nektek, amely altal -
sajat lelketekkel kczdve - segfthcttek a lelkeknek az fa()k elet ()rbmc
nek megtalalasaban. 

Ne hagyjatok, hogy az bnsajnalat vagy a ketscgbeescs leterftsen 
bcnneteket az utr61, amelyrol tudjatok, hogy helyes! Fordftsatok gon
dolataitokat masok megsegftesere! Szamotokra ktilonbs jelentessel 
birnak a Mester szavai: ,,A ki megtalalja az o eletet, elveszti azt; es a 
ki elveszti az 0 eietet en ercttcm, mcgtalalja azt" (Mate I 0:39). 11 
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Az Ur nemcsak tetteink alapjan ftel meg minket, hanem szfviink 
szandeka szerint is. igy hat ha azok a [n6k], akikt61 ebben az eletben 
megvonatott a felesegi mivolt vagy az anyasag aldasa, azt mondjak 
sziviikben: ha lehet6segem lett volna, megtettem volna, vagy adnek, 
ha lenne, de nem adhatok, mert nines - az Ur oly m6don ald majd meg 
titeket, mintha megtettetek volna, amire nem volt lehet6segetek, es az 
eljovend6 vilagban karp6tolja majd azokat, akik olyan igazlelki.i alda
sokra vagytak a szfviikben, ami onhibajukon kfviil nem lehetett az 
ovek. 12 

Ti, felesegek, akik szeretnetek, ha ferjetek aktfv lenne az egyhaz
ban, azt kivanjatok, barcsak itt lennenek ma, es nem keseri.iseget 6riz
nenek a szfviikben, es azon gondolkoztok, mit lehet tenni azert, hogy 
egy napon ... ott legyenek veletek Isteniink templomaban. Es ti, fer
jek, akik azt kfvanjatok, Mrcsak veletek lenne a felesegetek. Azt 
mondjuk nektek, hogy ha hi.inek bizonyultok a beletek vetett bizalom
hoz, ha szeretitek a ferjeteket es szeretitek a felesegeteket, ha alland6-
an, reggel es este is imadkoztok, akkor a Szentlelek hatalma altal 
olyan er6 arad majd beletek az egyhaz tagjaikent, amelyre megkeresz
telt es hithu tagokkent jogosultak vagytok. Az ily m6don forgathat6 
er6 kepesse tehet titeket arra, hogy megtorjetek tarsaitokban az ellen
allast, es kozelebb vezessetek 6ket a hithez. 13 

Nehanyan koziiletek esetleg ugy dontenek, hogy az egyhazon kfviil 
hazasodnak, annak titkos remenyevel, hogy sajat vallasi nezeteitekre 
terftitek majd a tarsatokat. A hazaselet boldogsagara sokkal nagyobb 
eselyetek van akkor, ha ez az atteres mar a hazassag cl6tt megtorte
nik.14 

Mit tehetiink, amivel segithetiink fiataljainknak 
megerteni a templomi hazassag aldasait, es segithetiink 

nekik f elkesziilni ra? 

Az utols6 napi szent otthonok hatekonysaga termeszetesen azon 
mulik, milyen hazassag kottetett abban az otthonban. A csak mostan
ra, erre az eletre vonatkoz6 hazassag termeszetes m6don els6sorban 
ezzel a vilaggal t6r6dik. Az orokkeval6sagra kotbtt hazassag teljesen 
mas szempontb61 szemlel es mas alapra epft. 

Termeszetesen felismerji.ik, hogy ha megfelel6 felkesziiles nelkiil 
egyszeriien csak elmegyi.ink a templomba, az onmagaban meg nem 
eredmenyezi az aldasokat, amelyekre vagyunk. Az orokkeval6 hazas-
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sag azon az erettsegen es elkotelezettsegen mulik, amely a felruh::izas
sal es a szertartasokkal egylitt mcgnyithatja a mennyek kapuit, es sok 
::ildas aradhat rank. 

A templomi hazassag fogalma tobbet jelent a szertartas elvegzesenek 
helyenel; az elethez, a h::izassaghoz es az otthonhoz val6 hozzaallas ege
szerol van itt sz6. Annak betetozese ez, ahogyan az egyhazr61, az erk61-
cs6ssegr61 es Istenhez fUzodo szemelyes kapcsolatunkr61 - valamint 
sok mas dologr61 velekedi.ink. fgy hat nem eleg az, ha csupan predikal
juk a templomi hazassagot. Csal::idi esteinknek, szeminariumainknak, 
insztitutjainknak mind erre a celra kell osszpontositani - nemcsak a biz
tatas eszkozevel, hanem - annak megmutatasaval, hogy a templomi h::i
zassaghoz kapcsol6d6 hitelvek es hozzaallasok azok, amelyek olyan 
eletet eredmenyezhetnek itt es az (>riikkeval6sagban, amelyre a legtobb 
emberi leny val6jaban vagyik. Ha czt megfeleloen tessziik, megmutat
hatjuk a klilonbseget ,,a szent es koz kc)z()tt" (Ezekiel 44:23), hogy az 
anyasag eros tcrm6szctcs 6szt6nei dontoek legyenek a fiatal no esete
ben, aki ingadozik e szent {)szWnc)k es az elvhajhaszat {)svenye kozott. 
Va16s itelokepesseggcl es egycsitctt oktatasi (nevelesi) erOfeszitesek se
gitsegevel megmutathatjuk a fiatal ferfiaknak, hogy a vilag utja - tiinjon 
az barmilycn clbuvolonck, es tunjenek barmilyen okosnak a Casanovai 
- a szomorusag utja, amelyen haladva vegi.il csal6dast okozunk azoknak 
a belso s6vargasoknak, amelyek tiizhelyre, otthonra es az apasag 
oromeire vagynak. 15 

Bar az elet nem minden problem<.\jat oldja meg a templomi hazas
sag, az megis biztos. hogy akik arra erdemesen kotik meg azt, azok 
szamara a biztonsag kikotojeve es a lelek horgonyava valik, amikor az 
elet viharai hevesen tombolnak. 

Gazdag elmenytaram van, mert majdnem hUsz eve latogatok el het
vegeken az egyh::iz legsikeresebb otthonaiba, ezzel szemben pedig 
majdnem hetcnte betekinthetek nehany boldogtalan otthonba. E ta
pasztalatok alapjan jutottam elmemben nehany vegso kovetkeztetesre: 
Eloszor is, azok a legboldogabb otthonaink, ahol a sziilok a templom
ban kofottek h::izassagot. Masodszor, a templomi hazassag akkor sike
res, ha a ferj es a feleseg tiszta testtel, elmevel es szivvel kototte mega 
templom szent szertartasait. Harmadszor, a templomi hazassag akkor 
igazan szent, ha mindket fel boles oktatasban reszesi.ilt a szent felruha
zas celjat es azt illetoen, hogy a ferjnck 6s a fclcs6gnck a tcmplomban 
kapott utasftasok ertelmeben ezt kovetoen milyen kotelessegei vannak. 
Ncgycdszer, azok a sziilok, akik konnyeden veszik a templomi szovet-
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segeiket, rossz peldajuk folytan nem varhatnak annal sokkal tobbet a 
gyermekeikt61 sem. 

Napjainkban a vilag divatja, alsaga, szfnlelese es csillogasa csunyan 
eltorzitotta az otthon es a hazassag szent fogalmat, sot, magat a hazas
sagi szertartast is. Aldott az a boles edesanya, aki elenk kepet fest la
nyanak annak a mennyei pecsetel6 szobanak a szent szinhelyer61, ahol 
a csodaszep fiatal menyasszony es volegeny minden vilagiassagt61 el
zarva, szi.ilok es a csalad kozeli baratai jelenleteben kezen fogja egy
mast a szent oltar felett. Koszonet Istennek azert az edesanyaert, aki 
megmutatja leanyanak, hogy ott, ahol legkozelebb van a mennyhez a 
fold, a szfv a szivhez beszel, es kolcsonos szeretetben kezdOdik el az 
egyseg, amely dacol a pusztftani igyekv6 nehezsegek, szivfajdalmak 
es csal6dasok rombolasaval, es leginkabb serkent az elet legf6bb 
eredmenyeinek eleres6re! 16 

Adja Isten, hogy aldott legyen az utols6 napi szentek otthona, hogy 
boldogsag koltozzon oda most, es megalapozzak a celesztialis kiraly
sagban torten6 felmagasztosulast az eljovend6vilagban! 17 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Mit tehetnek a hazasparok azert, hogy mindennapjaik soran a dol
gok fontossagi sorrendjeben f6 helyen tartsak az orok hazassagi 
szovetsegeiket? Milyen hatassal kellene lennie az orokkeval6 ha
zassagnak arra, ahogyan a hazasparok egymassal es gyermekeikkel 
bannak? 

• Hogyan tanfthatjuk meg gyermekeinknek az orokkeval6 hazassag 
fontossagat? 

• Miert van az, hogy ,,a hatalmas szeretet ... hatalmas aldozathozatal
ra eptil"? Hogyan erositi meg a hazassagot az onzetlenseg? 

• Mit tehetnek hazassaguk erositeseert azok, akiknek tarsa nem aktfv 
az egyhazban? Akik jelenleg nem hazasok, azok hogyan tOlthetik 
meg eleti.iket az isteni szeretet es aldozathozatal kifejezeseivel? 

• Mit jelent ,,egyenl6 mertekben befogva [lenni]" a hazassagban? 

• Hogyan lehetseges az, hogy a hazastarsaknak ,,egyre tOkeletesebb 
le[gyen] a szeretettik, mfg ki nem teljesedik, maganak az Urnak a 
jelenleteben"? 
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--------'"''~::::--<~s) I cc&:;-.;:' S..:..-------

Az evangelium tanitasa otthon 

Hogyan tehetik a szulok szentellye es az orok eletre 
tort/mo felkesziiles helyeve az otthonukat? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok azt mondta az evangelium otthoni tanftasanak 
fontossagar61: 

,,A korai pr6fetak frasait olvasva felfedezziik, mi latszik a minden 
mc)gott meghuz6d6, olyan gonoszsagot eredmenyezo rossznak, amely 
konnyekre fakasztotta az emberiseget teremto Istent. Hithii pr6fetaja
nak, En6knak adott kinyilatkoztatasaban lsten kijelentette, hogy gyer
mekeinek maradeka hfjan van a termeszetes erzeseknek, meg a sajat ve
rtiket is gyiifolik, ami alatt minden bizonnyal a gyermekeiket ertette. 

En6k kerdesere, hogy miert fakadt kbnnyekre, Isten azt valaszolta, 
hogy , ... kezem minden miive kozott nem volt meg olyan nagy [go
noszsag l, mint a te testvereid kbzott.' 

Majd hozzatette: , ... lasd, biineik szalljanak atyaik fejere ... ' (Mo
zes 7:36-37). Ugy latszik, ennek a nemzedeknek a sztilei elkbvettek 
annak hatalmas biinet, hogy ncm tettek eleget az Adam napjait61 nap
jainkig 610 sziilok mindegyikenck adott parancsnak. Elmulasztottak 
megtanftani gyermekeiknek az tidvoztiles tanait. 

Az Ur figyelmeztetett minket, hogy ami Noe napjaiban tbrtent, az 
kovetkezik majd be az Ember Fia eljovetelekor is. Adja Isten, hogy ez 
a nep hallgasson pr6feta-vezetoink felsz6litasara, tanitsa gyermekeit, 
ahogyan azt az Ur megparancsolta, es elkeriilje a Mindenhat6 Jsten 
feddo kezet!" 1 

Ez a fejezet megtargyalja a sziilOkrc ruhazott hatalmas felelosseget, 
hogy tanitsak gyermekeiknek az evangeliumot, es keszitsek fol oket 
arra, hogy igazlelkii eletet eljenek. 
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Harold B. Lee tanitasai 

Miert az otthon a legfontosabb helye az evangelium 
tanitasanak? 

Otthonainknak nemesak szentelyeknek kell lenniiik, hanem a felke
szi.iles helyeinek is, ahonnan fiataljaink magabiztosan elindulhatnak, 
hogy szembenezzenek a kavarg6 vilaggal, es vezessek azt. Mindannyi
an tudjuk, hogy az otthon tanultak bamulatos m6don vellink maradnak; 
az otthon latott es tapasztalt dolgok vagy segftik, vagy kfsertetkent i.il
dozik fiataljainkat az elkovetkezendo evekben. Otthonaink az egesz 
emberiseg szamara peldakepek lehetnenek, am sokkal komolyabban 
kell venni.ink az egyhazi vezetok ebben a temaban adott tanaesait, mint 
eddig. Ez mindig is ki.ilonleges kihfvast jelentett, de most meg inkabb 
fgy van, mert korunkban altalanos hanyatlas tapasztalhat6 az otthonok
ban. A gyermekek ,,erezhetik es lathatjak" otthon az evangelium alkal
mazasat. Elsa kezbOl latjak annak helyes voltat cs hatalmat; latjak, ho
gyan elegfti ki az egyen szi.iksegleteit.2 

Ojra es ujra elhangzik az a kijelentes, hogy az otthon az igazlelku 
elet alapja. Isten kinyilatkoztatasai cs az emberek altal megtanult dol
gok is elmondjak neklink, milyen fontos szerepet jatszik az otthon az 
egyen eletelmenye egeszcnek formalasaban. 3 

Egyre nyilvanval6bba valik, hogy az otthon es a esalad a kulcsa az 
egyhaz jovojenek. Az a gyermek, akit nem szeretnek, aki nem ismeri a 
fegyelmet, a munkat vagy a felelosseget, gyakran enged a satani bol
dogsag-p6tl6 dolgoknak - kabft6szereknek, szexualis kfserletezesek
nek es lazadasnak, legyen az intellektualis vagy viselkedesbeli. 

Nines az otthonnal jobb hely, ahol a hazassagr61, a szerelemrol es a 
szexrol, valamint ezek megszentelt, templomi hazassagban letrejovo 
osszetetelerol val6 tanitast es tanulast illeti. Nines jobb hely, ahol cl
oszlathatjuk fiataljaink arr61 val6 ketelyeit, hogy hol van a szeretet -
otthon. A szeretet megnyithatja fiataljaink elott az utat arra, hogy hall
gassanak azokra, akikrol tudhatjak, hogy bizhatnak benni.ik. 

Vajon megszeretheti a gyermek a felebaratjat, ha o maga nem ismerte 
meg a szeretetet? Vajon megtanulhat bfzni az a fiatal, akiben soha nem 
bfztak meg? Vajon a munkat vagy felelosseget soha nem ismero fiu ke
pes belatni, mennyire fontos jellemvonasokra van szi.ikseg tarsadalmunk 
egeszenek osszetartasahoz? Vajon az a lany, akinek otthonaban soha 
nem volt resze oszinte, nyilt beszelgetesekben az evangelium tantetelci-
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Lee elnok arra intett: ,,Tanftsatok csaladotokat a csaladi csteiteken; 
tanftsatok meg nekik lsten parancsolatainak a betartasat, mert korunkban 

csakis ebben rejlik a biztonsagunk". 

rol, kepes szembenezni a vilag kritikajaval es a vallasat ero intellektua
lis tamadasokkal? Ha nem tapasztaljuk meg valamely evangeJiumi tan
tetel alkalmazasat, akkor sokkal nehezebb hinni abban a tantetelben. 

Egy olyan korban, melyroJ elmondtak nekiink, hogy nagy mertek
ben hasonlft Noe napjaira, segfteniink kell fiataJjainknak annak meg
tanulasaban, hogy mikent hozzanak heJyes donteseket, hogyan ni.)ve
kedjen az onbizalmuk, kiilonosen akkor, amikor kozvetleniil egy olyan 
otthon hatasa alatt allhatnak, ahol a csaladi szeretet lehetsegesse teszi 
es jelentessel ti:ilti meg a bi.inbanatot. Fiataljaink otthonon es egyhazon 
kfviili kornyezete gyakran vagy tires lesz, ami az ertekeket illeti, vagy 
oJyan elkepzelesekkel telftett, amelyek ellentmondanak az evangelium 
tanteteleinek.4 

Nagy felelOsseg nyugszik otthon a sziilok, valamint az egyhaz val
Jan, hogy ugy tanftsak meg az evangelium igazsagait, hogy azok min
den lelek szamara horgonyt jelentsenek. Ilyen horgony nelkiil olyan 
Jenne az ember, mint akit ,,ide s tova hany a hab es hajt a ... szel", 
minden olyan bizonytalan eredetii tan szele, ameJy zurzavart keJt gon
dolkozasaban azt illetoen, hogy mi helyteJen lsten szemeben (lasd 
Efezusbeliek 4: 14; Jakab J :6). Ha hallgatunk az Or parancsaira, akkor 
nektink kell a legkepzettebb embereknek Jenni a fold szfnen. 
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Ha fiataljaink igy erosOdnck mcg, akkor nem zavarjak majd meg oket 
vallasukban es hitiikbcn, amikor kapcsolatba keri.ilnek az evangelium 
igazsagaival ellentmond6, hamis clkepzelesckkel az oktatasban. Fe! van
nak vertezve a ragalmazas es a kepmutatas merges nyilai ellen. 

Ha a fiatal ffrfiak gondolkozasat az igazsag ,,koszikla alapja" ira
nyftja, akkor a gyengeseg 6vatlan pillanataban nem engednek a kiser
tesnek, amely egesz eleti.ikon ott hagyna az erkolcsi penesz nyomat. 

Ha a hazassaghoz kozelito szerelmesparokat az evangeliumi igaz
sagok altal kozvetitett gondolatok iranyitjak, akkor megszentelik ma
gukat a cclesztialis hazassag tfavenyenek betartasa altal, es orok bol
dogsagot nyernek.5 

Az Ur azt mondta, hogy a Satannak nem adatott hatalom kisgyerme
kek megkisertesere, ,,mielott felelosek lennenek enelottem" (T &Sz 
29:47). Ez a nagyon is figyelemremelt6 kijelentes igy folytat6dik: 
,,atyaikt61 nagy dolgok kfvanta[tnak] meg" (T &Sz 29:48). Nos, ez a 
szi.iloket jelenti. Miert van az, hogy az Ur nem engedi meg a Satannak a 
kisgyermek megkiserteset mindaddig, amig az felelos korba nem er? 
Azert, hogy megadja a szi.ilOknek annak ertekes lehetoseget, hogy a kis
gyermekek szivebe eli.iltethessek ezeket az alapveto fontossagu dolgo
kat. Ha ezt nem teszik meg, a felelos kor eleresekor mar tul keso lesz.6 

Rank, apakra, tanft6kra, anyakra harul a hatalmas feladat, hogy em
beri lelkeket epftsi.ink. Igaz, hogy a Satan a felelos kor cler6sc clott 
nem kepes a kisgyermekek megkisertesere, am ugy okoz pusztulast, 
hogy azokat pr6balja hanyagga tcnni ki:izi.ili.ink, akikre a kicsinyek 
gondozasat es neveleset biztak. Ra akar venni minket arra, hogy en
gedji.ik kialakulni benni.ik azokat a kis szokasokat, amelyck tevutra vi
szik oket, es keptelenne teszik okct azon hatalmas feladatokra, ame
lyeket a Satannal vivott harcban kell ellatniuk, igy aztan, mire felelos 
korba ernek, vertezet nelki.il indulnak a harcba.7 

Minden apaval meg kell ertetni.ink, hogy felelossegre lesz vonva 
csaladja orok j6leteert. Ez jelenti az egyhazba ji.)vetelt a csaladjaval, 
jelenti az urvacsorai gyi.ilesekre jarast a csaladjaval, jclcnti a csaladi 
estek megtartasat, hogy ep maradjon a csaladja, jelenti a felkeszi.ilest, 
hogy a templomba vihesse oket, es ott felkeszi.ilhessenek azon lepesek 
megtetelere, amclyck fai.)k csaladi otthont hoznak letre. 8 

6 ti, edesanyak, ti edesapak, konyorgom nektek, terjetek vissza az 
ertekes lelkek iranti teljes felelosseg aterzesehez! Ha ti nem keszftitek 
fel oket az eljovendo napra, akkor ki fogja mcgtcnni azt? Arra a napra, 
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amikor [az DrJ ugy j6n el, mint tolvaj az ejszakaban - vajon felkeszfti
tek oket arra, hogy megalljanak a szine elOtt? Amikor kint vannak a 
harcmezon, amikor veszellyel neznek szembe es kfsertessel, akkor 
anyai szeretetetek vajon atnyulik-e majd a kilometerek ezrein, es ren
dfthetetlenne teszi-e azt a fiut vagy leanyt?9 

Milyen evangeliumi tanteteleket tanitsunk 
a gyermekeinknek? 

Enosz pr6feta frt apja tanftasair61. Azt mondta: ,,En, Enosz tudtam, 
hogy atyam igazsagos ember volt, mert megtanitott az 6 nyelvere, es 
mindig az ur tanftasai es intelmei szerint nevelt - legycn aldott erte Iste
nem neve" (Enosz I: I). Belegondoltam ebbe a kijelentesbe: ,,Atyam ... 
az Ur tanftasai szerint nevelt". Ez mit jelent? A neveles az erkolcsi neve
les es fegyelmezes folyamatara utal. ,,Atyam erkolcsi nevelest adva tanf
tott es fegyelmezett engem." Es mit jelent az ,,intelmei szerint"? Gyenged 
vagy baratsagos feddest, figyelmeztcteseket vagy emlekeztetoket. Legyen 
aldott Isten neve azert az apaert es anyaert, aki az Ur tanftasai es intelmei 
szerint nevel ! 10 

Az Ur rnaga is egyertelmuen sz6lt errol a felkesziilesrol, arnely a fi
atalokat elpusztftani akar6 vcszelyes csapdakt6l val6 vedelmere szol
gal. Komoly feladatot bfzott ennek a foldnek az otthonaira. Szavai fgy 
hangzanak: 

,,Tovabba amennyiben a sziiloknek gyermekeik vannak Sionban, 
vagy barrnelyik megszervezett covekben, es nem tanftjak nekik, hogy 
megertsek a bunbanat tanat, Jezus Krisztusba, az elo Isten Fiaba vetett 
hitet, a keresztseget es a Szentlelek adomanyozasat kezratetel altal, 
amikor nyoleevesek, akkor e biin szalljon a sziilok fejere. 

Es imactkozasra is tanftsak gyermekeiket es arra, hogy igaz uton jar
janak az Ur elOtt" (T &Sz 68:25, 28). 11 

A mai vilag gonoszsagai ellen keziinkben levo leghatasosabb fcgyver, 
legyen sz6 barmilyen gonoszsagr61, a megdonthetetlen bizonysagunk 
Urunkr61 es Odvozitonkrol, J6zus Krisztusr61. Meg a terdeteken tanftsa
tok a gyermekeiteket, es akkor felnov6n rendithetetlenek lesznck! Lehet, 
hogy eltevelyednek, de szeretetetek es hitetek vissza fogja hozni oket. 12 

A szi.iloknek minden tckintetben hithuen kell vegczni a dolgaikat, 
es meg kell gyozodnii.ik arr61, hogy nem sernmittevok, hogy gyerme
keik nem gonoszsagban nonek fel, hanem megtanuljak oszinten ke
resni az brokkeval6sag kineseit, hogy szemi.ik nem irigyseggel van te-
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le (lasd T&Sz 68:30-31). Nos, ez a felelosseg nyugszik az apan es az 
anyan. Az Ur elsosorban a sziilokre bizza a csaladok tanitasanak fele
losseget.13 

Minden gyermeknek meg kell tanftani, hogy isteni szi.ilok leszarma
zottja, es minden gyermeknek feladata megtanulni Isten fiakent vagy le
anyakent viselkedni, tudni azt, hogy sziikseg eseten imadkozhat, es jo
got formalhat a hithii gyermeknek kijar6 j6indulat elnyeresere. 

Minden gyermeknek meg kell tanftani, hogy teste Isten temploma, 
es aki fsten templomat beszennyezi, azt Isten el fogja pusztftani (lasd 
I Korinthusbeliek 3:16-17). 

Minden gyermeknek meg kell tanulnia, hogy a tbkeletesseghez 
szi.ikseges hit csak aldozathozatal altal fejlesztheto ki, es ha nem tanul
ja meg az evangelium torvenyeinek engedelmeskedve felaldozni a kf
vansagait es a testi vagyait, akkor nem szenteltethetik meg es nem 
valhat szentte az Ur elott. 

Minden gyermeknek meg kell tanftani, hogy tisztelje a szent dolgok 
szimb61umait, es tisztelje az otthon, az egyhazban es a kozossegben 
talalhat6 vezetoket. 

Minden gyermeknek megfele16 kepzesben kell reszesiilnie kezei es 
feje hasznalatat illetoen, es meg kell ertetni vele, hogy minden erze
lem istenadta, es ha feken tartjak, akkor j6 celt szolgal. 

Minden gyermeknek meg kell tanitani, hogy hasznosan hasznalja 
fel a szabadidejet, es hogy a jatek nem oncelu. A jatek csak pr6baja 
annak a szercpnek, amelyct felnott cleteben fog jatszani. 

Minden gyermeknek eleg tapasztalatot kell biztosftani annak meg
tanulasahoz, hogy az onzetlen szolgalat oromet okoz, es hogy az a 
munka eredmenyezi a legnagyobb boldogsagot, amiert nem fizetik 
meg az embert. 14 

Gyermekeinknek az otthon falain beliil hallaniuk kell sziileik tanu
bizonysagat. Mily boles az olyan apa vagy nagyapa, aki alkalmat te
remt arra, hogy szemelyesen es egyenkent bizonysagot tegyen minden 
gyermekenek! 15 

Hogyan segithetik a csaladi estek a sziiloket abban, hogy 
eleget tegyenek az evangelium tanitasat illeto feladataiknak? 

Az altalunk csaladi estenek nevezett program meg nagyobb hang
sulyt fektet a gyermekek szi.ilok altali, otthon torteno tanitasara. Ez 
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nem uj keletli dolog. . .. Az utols6 olyan levelben, amelyet Brigham 
Young elnok es tanacsosai frtak az egyhaznak, arra biztatnak, hogy a 
sziilOk gyakran gyiijtsek maguk kore gyermekeiket es tanitsak nekik 
otthon az evangeliumot. A csaladi estere tehat mar az6ta biztatnak 
minket, mi6ta az egyhaz ebben a safarsagban megalakult. 16 

Ha itt elhanyagoljuk a csaladunkat azaltal, hogy nem tartunk csaladi 
esteket, es itt kudarcot vallunk a felelossegeink teren, akkor vajon hogyan 
nez majd ki a menny, ha sajat hanyagsagunk miatt veszfttink el nehanyat 
a sajatjaink koziil? A menny addig nem lesz menny, mig minden toliink 
telhetot meg nem tesziink azok megmenteseert, akiket a mi leszarmazasi 
agunkon kiildott le az ur. fgy Mt most rogton gyermekeik fele ken for
dulnia az apak es az anyak szfvenek, ha veliik van Illes szelleme, es nem 
szabad azt gondolniuk, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik a fatyolon 
till vannak. Forduljon gyermekeitek fele a szfvetek, es tanftsatok a gyer
mekeiteket! Am akkor kell ezt megtennetek, amikor meg eleg fiatalok 
ahhoz, hogy oktatni lehessen oket. Ha elhanyagoljatok a csaladi esteite
ket, akkor Illes kiildetesenek kezdetet hanyagoljatok el eppen ugy, mintha 
elhanyagolnatok a geneal6giai kutatasok vegzeset. 17 

Anand6an egyiitt dolgozunk-e gyermekeinkkel es unokainkkal a sajat 
otthonunk korein beliil? Vajon megkeressiik-e sajat elveszett baranya
inkat, akik ki vannak teve annak veszelyenek, hogy eltavolodnak a 
pasztort61 vagy az akolt61? Tanftjuk-e a csaladjainkat a csaladi esteken? 
Mi magunk tartunk-e csaladi esteket, vagy azt mondjuk: ,,Hat, ezek a 
leckek nem vonatkoznak rank, es anya meg en egyediil vagyunk, ez 
csak azoknak val6, akiknek kisgyermekeik vannak"? 18 

Most hadd tegyek fel nektek egy kerdest! Ha tudnatok, hogy gy6-
gyfthatatlan betegsegben szenvedtek, ez korlatok koze szorftja a fol
don eltoltott idotoket, es kisgyermekeitek vannak a csaladotokban, 
akik szamftanak a tanacsaitokra, az utmutatasotokra, a vezetesetekre, 
akkor mit tennetek annak erdekeben, hogy felkeszitsetek oket a tavo
zasotokra? Megalltatok mar valaha is azert, hogy feltegyetek maga
toknak ezt a kij6zanft6 kerdest? 

Hadd olvassak fel nektek . . . [ egy edesanya] leveleb61: ,,Ab ban az 
idoben, amikor az egyhazhoz csatlakoztam, szokasom volt elgondol
kozni arr61, hogy milyen otthont szeretnek majd egy napon. Elmem 
olyan kepet festett elem, ami szamomra a legszebb, legkielegitobb 
helyzetnek tiint, amit csak el tudtam kepzelni. Ferjem es en akkor ont
jiik formaba ezt a kepzetet, amikor magunk kore gyiijtjiik a gyermeke
inket, es az evangeliumot tanf tjuk nekik. Volt valami, ami meglepett 
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minket es oromet okozott nektink, es ez annak tenye volt, hogy gyer
mekeink kivetel nelktil megszerettek a csaladi esteket. Egyre inkabb 
kezdtem felismemi, milyen gyorsan nonek a gyermekeink, es sziilOk
kent milyen keves ido all rendelkezestinkre a tanftasukhoz. 

Mult osszel nagyon beteg voltam. Remelem, nem ti.inik dicsekves
nek, amit mondok, de elOszor akkor ismertem fel, milyen fontos va
gyok a sajat gyermekeim szamara. Amint ott fektidtem, nem voltam 
kepes sztiksegleteik kielegftesere, es tudtam, hogy ha Mennyei Atyam 
nem lep kozbe, akkor hamarosan veget er az ebben az eletben rajuk 
gyakorolt hatasom, 6, milyen kivanatosnak es ertekesnek ti.intek az 
elOttem levo hetek, h6napok es evek 6rai ! 

Sok dolgot elhataroztam akkor azzal kapcsolatban, hogy mikent 
hasznalom majd ezt az idot, ha megadatik nekem. Az egyik az volt, 
hogy egy kis mennyorszagot hozok letre a foldon, hogy estenkent idot 
szakftok arra, hogy olvassak a gyermekeimnek es beszelgessek veltik. A 
tobbi dolog mellett, ami erdekelte oket, a Mormon konyvenek nagy re
szet elolvastam nekik a gyermekek szamara kesziilt kotetbOI. Nern ket
lem, hogy ez jelentessel bfr szamukra, mert hallom, amint nyolceves 
gyermekem imaiban koszonetet mond a feljegyzeseket vezeto pr6feta
kert, vagy oteves fiam megkoszoni, hogy Nefi biztonsagban beert a va
donba a hithi.iekkel, amikor Laman es Lemuel a megolesere torekedtek. 
Azt tapasztaltuk, hogy amikor csak lehetosegi.ink nyilik gyermekeink
nek segitseget nylijtani a fejlOdesre az evangelium iranti szeretetiik es 
annak megertcse teren, azzal egyiitt az egymas irant erzett szeretetiink is 
novekszik, es ez jelentos mertekben hatassal van csaladunk osszetarta
sara. A csaladi estek ezert mindenek feletti fontossaggal bfrnak sza
munkra." 19 

Kerlek titeket, hogy otthonaitokban mondjatok azt, amit az os1 
J6zsue: ,,En azonban es az en hazam az Urnak szolgalunk" (J6zsue 
24: 15)! Tanftsatok csaladotokat a csaladi esteken; tanftsatok meg nekik 
Isten parancsolatainak a betartasat, mert korunkban csakis ebben rejlik a 
biztonsagunk. Ha ezt megteszik, akkor mennybOI jovo harmatkent szall 
majd le rajuk a Mindenhat6 hatalma, es ovek lesz a Szentlelek.20 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Miert bir donto fontossaggal az otthon gyennekeink ,,eletelmenye 
egeszenek formalasaban"? Miert kell a sziiloknek mar gyermekeik 
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kiskorat61 fogva elore helyezni a dolgok fontossagi sorrendjeben az 
evangelium tanftasat? 

• Hogyan tehetjtik otthonainkat szentelyekke a vilag hamislelkusege 
es gondjai ellen? 

• Hogyan tanithatjak meg a szi.ilok gyermekeiknek a Tanok es szo
vetsegek 68:25-28 tanteteleit? Hogyan segithetnek a szi.ilok gyer
mekeiknek megtanulni, hogy ,,az onzetlen szolgalat oromet hoz"? 

• Miert fontos az, hogy a gyermekek halljak sztileik tamibizonysagat 
az evangelium tanteteleirol? 

• Milyen tekintetben vonatkozik Illes ktildetese a gyermekeiket neve-
16 szi.ilokre? 

• Miert fontos rendszeresen csaladi estet tartani? Hogyan tudtad sike
resse tenni a csaladi esteiteket? 
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Harold B. Lee elniik j61 ismcrt a ki'Jvetkez6, sziil6knek adott tanacs{1T6l: 
,,Az Or munkaj:inak altalatok valaha is clvegzett legfontosahb rcsze saj:it 

otthonotok falain beliil lesz''. 
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S zeretet otthon 

Hogyan erosithetik mega szulok a szeretet 
egymashoz es gyermekeikhezjiizodo kotelekeit? 

Bevezetes 

,,A csalad a Jegfontosabb, amikor arr61 van sz6, hogy felmagaszto
sulasra toreksztink Mennyei Atyank kiralysagaban" - tanftotta Harold 
B. Lee elnok. 1 Ezt szem elott tartva gyakran besz6lt a szcretet fontos
sagar61 a csaladi kc)telekck mcgerositeseben. Arra biztatta a szi.ilokct 
es a gyermckeket, hogy elo csaladtagjaikra is vonatkoztassak Illes 
szellemet, es szeretettel fordftsak egymas fele a szfviiket. Azt mondta: 

,,Olyan valamire emlekeztettUnk titeket, amit cddig csak a templomi 
munkara vonatkoztattatok - Illes pr6feta szellemere, amely Malakias 
szerint, es ezt mai kinyilatkoztas is clismetli, a h:ivetkezot foglalja 
magaban: ,ime, en ki fogom nyilatkoztatni nektek a papsagot Illes pr6-
fetanak a keze altal, miclott eljon az Ur nagy, f6lelmetcs napja. Es 6 
betilteti a gyermekck szfvebe az atyaknak tctt fgereteket, es a gyerme
kek szfve atyaikhoz fordul. Mcrt ha nem fgy Jenne, akkor az egesz 
fi:ild teljesen elpusztulna az 6 eljovetelekor' (T &Sz 2: 1-3). 

Ma ez a szentfras ketsegtelentil nagyobb jelentessel bfr. Ha a gyer
mekek szfve korunkban, a haland6sag idejen nem fordul sztileik fele, 
es a sziilok szivc gyermekeik fele, akkor az 6 eljovetelekor a fold tel
jesen el fog pusztulni. Nern volt meg olyan idoszak, amikor tobbre Jett 
volna sztikseg az utols6 napi szentek otthonaban es altalaban a vilag
ban, mint most. A fiatalokat gyotro mai karos dolgok legnagyobb re
sze az otthonok le6piileseb61 ered. Az atyak szfvet gyermekeik fele 
kell fordftani, es a gyermekek szfvet atyaik fele, ha meg akarjuk men
teni ezt a vilagot, es fel akarjuk keszfteni az embereket az Ur eljovete
lere. " 2 
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Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan biztathatunk nagyobb szeretetre es 
boldogsagra az otthonainkban? 

Reszem volt abban a kivaltsagban, hogy mas altalanos felhatalma
zottakkal egytitt rendszeresen latogathattam neptink legkival6bb ott
honait, es ezen latogatasok soran megpillanthattam nehany olyan ... 
6sszetev6t, amelyek eros, boldog otthont hoznak letre. 

Latom, hogy ezek a csaladok tiszteletet tam1sftanak egymas irant; 
az apa az anya irant, es ki is mutatja iranta a szeretetet, es az anya az 
apa inint; nincsenek vitatkozasok, legalabbis a gyermekek elott nin
csenek civ6dasok, ertelmesen megbeszelik a felreerteseket - lattam 
egy ilyen otthont, kilenc csodas gyermekkel, ahol a gyermekek tanusf
tottak annak tenyet, hogy soha nem hallottak vitatkozni a sztileiket. Az 
eredmeny az, hogy e gyermekek kilenc otthonaban, azt kovetoen, amit 
megtanultak, es sztileik j6 peldaja altal, kilenc meg csodasabb es meg 
nagyobb biztonsagban lev6 csalad el boldogan. 

A lelki kapcsolatok apolasa, a csaladi imak, az egyhazi kotelesse
geknek szentelt alland6 figyelem - ezek mind olyan dolgok, amelyek 
segftettek ezeknek az otthonoknak a sikeresse valasban. 3 

Nehany evvel ezelott odajott hozzam egy apa, aki gyotrodott annak 
tenye miatt, hogy csaladjanak minden tagja - minden gyermeke -
gondokkal nezett szembe a sajat csaladjaban, most, hogy mar hazasok 
voltak. Nagy szomoruan azt mondta nekem: ,,El nem tudom kepzelni, 
mi a baj a csaladommal, ami miatt mindannyiuknak nehezsegeik van
nak! Ugy tiinik, egyiktiknek sines boldog, nyugodt legkorii otthona." 
Hat, ezt nem mondtam el neki, de annak idejen, amikor ezek a gyer
mekek meg otthon voltak, az asztal kortil, bepillantast nyertem ennek 
a ferfinak az otthonaba. Onzest lattam es azt, hogy nem hajland6k al
dozatokat hozni a masik j6leteert. Birtokolni vagyast, kiabalast, fed
dest, hadakozast es perlekedest lattam. Tudtam, min nevelkedtek fiatal 
korukban. Nern lepett meg, hogy nem voltak boldog otthonaik.4 

A boldogsag onzetlen szolgalatb61 ered. Es csak azok a boldog ott
honok, ahol mindennap igyekeznek aldozatot hozni egymas boldogsa
gaert. 5 

Az Isten iranti szeretet nem olyan dolog, amit csupan keresre meg
kapunk. Janos volt az, aki azt mondta: ,,Ha azt mondja valaki, hogy: 
Szeretem az Istent, es gyiiloli a maga atyjafiat, hazug az: mert a ki 
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nern szereti a rnaga atyjafiat, a kit lat, hogyan szeretheti az Istent, a kit 
nern lat?" (1 Janos 4:20.) Nern szerethetitek Istent, rnajd vethetitek 
rneg testvereteket, aki ott van veletek. Ha valaki lelki 6riasnak kepzeli 
rnagat, otthona pedig hanyagsag folytan rendetlen, es nern kepes gon
doskodni a felesegerol es a sajat gyermekeirOl, akkor az illeto nern 
azon az uton jar, arnelyen erositi az Isten iranti szeretetet.6 

Ne felejtsi.ik el Pal bOlcs inteset, arnikor azt rnondta, hogy tamisftsuk 
szeretetet a k6ri.il6ttiink levok, es kiil6n6sen azok irant, akiket elerneszt 
a szornonisag (lasd 2 Korinthusbeliek 2:7-8)! Peter hasonl6keppen 
sz6lt elso (k6z6nseges) levelenek elso fejezeteben, arnikor arra intette 
az egyhaztagokat, hogy ne csak rnutassak a ,,keprnutatas nelki.ili ... sze
retetet", hanern arr61 is gyozOdjenek rneg, hogy ,,egyrnast tiszta szivbol, 
buzg6n szeret[ik]" (1 Peter 1 :22). Elengedhetetleni.il fontos a kiralysag
ban az, hogy szeretni tudjunk, rnert olyan korban eli.ink, arnikor ,,az ern
berek szeretete elhidegi.il" (T&Sz 45:27).7 

Erositsetek rneg a csaladi kotelekeiteket, es figyeljetek oda a gyer
rnekeitekre ! GyozOdjetek rneg r6la, hogy olyan eros hellye teszitek az 
otthont, ahova a gyerrnekek eljohetnek azert a horgonyert, arnire szi.ik
segiik lesz a gondok es a ziirzavar e napjan! Akkor kori.ilvesz rnajd ti
teket a szeretet, es egyre nagyobb lesz az orornotOk. 8 

Hogyan mutathatnak nagyobb szeretetet gyermekeik 
irant az apak es az anyak? 

Volt egy elrnenyern, arni nagyapakent rnegtanftott valarnire. Egy 
[egyhazi] tancfesztival esteje volt a stadionban, es lanyorn ket legido
sebb gyerrneke ... - az o szavaival elve - nagyon az idegeire rnent. 
fgy hat rnegkerdeztern: ,,Mit sz6lnal hozza, ha ket fiadat elvinnern a 
stadionba a tancfesztivalra?" 

Azt rnondta: ,,6, apa, igazan boldogga tenn61, ha rnegtenned". 

Nern tudtarn, rnibe keveredek .... A rniisor kezdetekor rneg nern 
tudtarn, rnilyen nagy ki.ilonbseg van egy Mteves es egy oteves kozott. 
A hetevest lenyiigozte a latvany lent a palyan. Az oteves koncentral6-
kepessegenek idotartarna eleg rovid volt. Izgett-rnozgott, rnajd el akart 
rnenni venni egy hot dogot, aztan el akart rnenni venni egy kis inniva-
16t, rnajd ki akart rnenni a WC-re - alland6an rnozgasban volt. En pe
dig ott i.iltern elOl, egyi.itt az altalanos felhatalrnazottakkal, akik rnoso
lyogtak, arnikor lattak ezt a kis elOadast es azt, ahogyan rnegpr6balorn 
ide-oda vonszolni az unokarnat, rnegpr6balva ravenni ot, hogy vise!-

131 



14. FEJEZET 

kedjen. Vegi.il ez a kis oteves felem fordult, oldalr61 arcomba csattant 
kis okolbe szorftott keze, es azt mondta: ,,Nagyapa, ne !Okdoss!" Es 
tudjatok, ez fajt. A csillagfenyben csak azt lattam, hogy testvereim ezt 
latvan kuncognak egy kicsit, es elso gondolatom az volt, hogy kivi
szem es j61 megrakom, mert ezt erdemli. Am korabban lattam, amint 
az edesanyja valami mast tesz vele. Lattam, hogyan viselkedik, ami
kor a fainak diihrohama van, es volt egy mondasa: ,,Szeretned kell a 
gyermekeidet akkor, amikor a legkevesbe szeretetre melt6ak." fgy hat 
eszembe jutott, hogy kipr6balom ezt. A masik m6dszer ugyanis ku
darcot vallott. 

Karjaimba vettem tehat, es azt mondtam neki: ,,Kisfiam, nagyapa 
szeret teged. Nagyon szeretnem, ha felnoven klassz nagyfiu lennel. 
Szeretnem, ha tudnad, hogy szeretlek, fiam." Diihos kis teste kezdett 
[kiengedni], nyakam kore vonta a karjait, megpuszilta az arcomat es 
szeretett. Legyoztem ot a szeretettel. Es mellekesen, o is legyozott en
gem a szeretetevel. 9 

Egy sikeres anya, fitik es leanyok anyja, elmondja nektek, hogy a 
tizeneveseknek szeretetre van sziiksege, es akkor kell leginkabb sze
retni oket, amikor a lcgkevesbe szerctetre melt6k. Gondolkozzatok el 
ezen, ti apak es anyak! 10 

Emlekszem egy esetre a sajat csaladomban, amikor egyik fiatal 
unokamat kritiza!ta az apja, hogy nem tartja szep rendben a szobajat, 
nem agyaz be stb. 6 pedig mely aterzessel azt mondta: ,,Apa, miert 
csak azt latod meg, amit kritizalni kell, es soha nem latod meg a j6 
dolgokat, amiket csinalok?" Ez komoly gondolkozasra kesztette az 
apat, es aznap este egy szeretettel, megertessel megfrt levelet helyezett 
leanya parnaja ala, felsorolva mindazon dolgokat, amiket csodal ben
ne, fgy kezdve el hidat epfteni a fajdalom azon szakadeka fole, amit 
alland6 kritizalasa eredmenyezett, es az, hogy nem dicsert a j66rt. 11 

Egy kisfitikori elmeny jut eszembe. Malacaink voltak, amelyek fel
ttirtak a kertet, es nagy kart tettek a farmon. Apam elki.ildott a harom 
kilometerre levo boltba egy szerszamert, amivel karikat tehetiink a 
malacok orraba. Nagy nehezen osszetereltiik es a karamba hajtottuk 
oket, en pedig ahogy ezzel a szerszammal - amiert apam elkiildott -
jatszadoztam, ttilsagosan lenyomtam es elrorott. Apamnak igaza Jett 
volna, ha azonnal osszeszid, miutan karba veszett mind a faradtsag es 
a penz, de o csak ram nezett, elmosolyodott es azt mondta: ,,Hat, fiam, 
tigy !atom, ma nem rakunk karikat a malacok orraba. Hajtsd ki oket, 
majd holnap visszajoviink es tijb61 megpr6baljuk!" 6, mennyire sze-
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rettem apat azert, hogy nem szidott ossze egy artatlan kis hibaert, ami 
eket verhetett volna kozenk! 12 

Elofordulhat, hogy az apanak meg kell fegyelmeznie a fiat, de ezt 
soha nem szabad haragjaban tennie. Aztan pedig fokozott szeretetet 
kell tanusftania, hogy ne tartsa ot ellensegnek az, akit megdorgalt (lasd 
T &Sz 121 :43). Az Ur mentsen meg att61, hogy egy gyermek valaha is 
ellensegenek erezze anyjat vagy apjat! 13 

Szi.ilok, ne felejtsetek el, hogy most all elottetek a lehetoseg! Lehet, 
hogy bosszant titeket, amikor napr61 napra rakoncatlan gyermekekkel 
kiiszkodtOk, de eletetek legboldogabb es legertekesebb napjait elitek. 
Amikor ejjel agyba teszitek oket, kerlek titeket, legyetek kedvesek 
hozzajuk! Halljanak egy kedves hangot mindazon diihos, gonosz han
gok kozott, amelyeket egesz eletiikben hallani fognak! Legyen egy 
horgony, amihez ezek a kicsinyek visszaterhetnek, amikor minden 
mas kudarcot vall ! Az Ur segftsen nekiink ennek megteteleben! 14 

Egyszer felkeresett engem egy orvos, egy agysebesz. Kisgyermeke 
szank6t kapott karacsonyra, es nem volt h6. 

Az elso h6 ugy harminc nappal karacsony utan esett le abban az ev
ben. [Az orvos l azt mondta, amikor elsietett a k6rh<izba: ,,Amikor ha
zajov6k, elmegyiink szank6zni" - a kisfiu azonban fgy valaszolt: ,,6, 
nem hiszem, apu, neked nines idOd ram". Egesz delelott zavarta a gye
rek megjegyzese, mert tulsagosan is igaz volt, annyi idot toltott a 
munkajaval, hogy nem szakitott elegendo idot arra, hogy a kisgyer
mekeivel legyen. A kerdes, ami aggasztotta, az volt tehat: ,,Beszelget
nel velem egy kicsit arr61, hogyan tudnam egyensulyba hozni az ele
temet? Az agyscbeszet olyan gyorsan fejlodik, hogy eltemethetnem 
magam, egesz nap masra sem gondolva, hogy lepest tartsak a szak
mammal." A beszelgetes soran arra jutottunk, hogy az embernek fele
lOssegei vannak sajat magaval, a csaladjaval, az egyhazzal es a foglal
kozasaval szemben, es ha kiegyensulyozott eletet akar elni, akkor meg 
kell talalnia annak m6djait, ahogyan mindezen teri.ileteken 
szolgalathat. 15 

Ha az apa nagyon szereti a fiait, csecsemokorukt61 kezdve szereto 
olelessel a karjaiba veszi okct, es hagyja, hogy erezzek irantuk erzett 
szeretetenek a meleget, akkor szerintem az ilyen bajtarsiassag az evek 
mulasaval egyre erettebbe valik, es kozel tartja oket, amikor a fiuk ele
teben sziikseg van egy olyan apa megerosito kezere, aki megerti oket. 
Az anya, aki alig varja leanya hazatertet egy keso esti tancos osszejo
vetelrol, hogy j6 ejt puszit kapjon, es meghallgassa a becsben tartott 
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titkokat, amelyek a leanyos boldogsag csiicspontjat kepezik, gazdagon 
megjutalmaztatik majd leanya soha el nem mii16 szeretetevel, amely 
orok vedopajzsot kepez a bi.in cllcn, mert edesanyja bizik bcnne. 

Azok a szi.ilok, akik tulsagosan elfoglaltak vagy tulsagosan faradtak 
ahhoz, hogy foglalkozzanak a gyermekek altal artatlanul okozott zava
rokkal, akik felreallftjak vagy eliizik oket otthonr61, mert felnek, hogy 
megzavarjak a hibatlan haztartas rendjet, maganyossa teve oket eset
leg egy olyan tarsadalomba taszitjak oket, ahol burjanzik a bun, a 
biincselekmenyek es a hiitlenseg. Mit hasznal az apanak, aki egyeb
kent erdemes a celesztialis kiralysagra, ha hanyagsaga folytan elveszfti 
fiat vagy leanyat? A vilag osszes segfto szandeku, kedves tarsasagai, 
legyenek bar tarsadalmiak vagy vallasiak, soha nem karp6t6lhatjak az 
edesanyat a sajat otthonaban elveszftett lelkekert, mig 6 az otthonan 
kfvtil az emberiseg megmentesen vagy egy bizonyos tigy erdekeben 
faradozik, legyen az barmilyen dicso. 16 

Gyakran adtam a kovetkezo tanacsot, es most megint elismetlcm 
nektek: ,,Az Ur munkaJanak tegfontosabb resze, amelyet valaha is ve
geztek majd, sajci.t otthonotok .falain beliil lesz". Ezt soha nem szabad 
elfelejtentink ! 17 

Milyen hatassal lehet a tevelygo gyerekekre a sziiIOi 
szeretet es az evangeliumi tanitas? 

A napokban bejott hozzam egy gondterhelt hazaspar. Van egy ti
zenhat eves lanyuk, a legidosebb gyem1eki.ik, aki sok gondot okoz ne
kik. Mar azon voltak, hogy feladjak. Marvin J. Ashtont ideztem, aki 
azt mondta, hogy az otthon addig nem vall kudarcot, amfg nem adja 
fel (lasd Conference Report, 1971. aprilis, 15. o.). Nos, ez igaz. Az 
otthonnak tovabbra is szeretnie kell a [fiatalokat], es dolgoznia kell 
veltik, amfg tiil nem jutnak ezen a veszelyes koron. Egyetlen otthon 
sem val! kudarcot, hacsak pr6balkozasaival meg nem szunik segite-

. 18 
m. 

A Mindenhat6 hatalmanak ma lathat6 legnagyszeriibb megnyilat
kozasa az, hogy az emberi lelkeket megvaltja a lelki s6tetsegt61, es 
lelki vilagossagra hozza oket. Lattam es hallottam mostanaban egy 
ii yen csodat, amikor egy olyan, mostanra mar kozepkorii ferfi, aki ele
te nagy reszeben javfthatatlan volt, sajat keresere bcszelt idos edesany
ja temetesen. E<lesapja es e<lesanyja az Or utasftasainak enge<lelmes
ke<lve kitartott gyermekei tanftasai mellett, beleertve ebbe ezt a fiiit is, 
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aki energikusan es nyersen ellene szegiilt az erofesziteseiknek. Ezen 
ellenallas dacara az apa tovabbra is kitartott szerepeben, ahogy azt egy 
hithii apanak tennie kell; nemcsak tanitotta ot, hanem minden vasar
nap bojt6lt es imadkozott, kiilonosen tevelygo fiaert. Az apa egy 
alomban mintegy megerositeskent latta rakoncatlan fiat siirii kodben 
jarni. Az alomban latta, amint ez a fiu a kodbOl kisetal a ragyog6 nap
fenyre, es megtisztitja ot az oszinte biinbanat. Most mas emberkent 
lattuk ezt a fiut, olyan emberkent, aki az Ur legnagyszeriibb aldasait 
elvezi az egyhazban hithii sziilei miatt, akik nem hagytak ot cserben. 19 

Most szeretnem a kovetkezoket mondani nektek, anyaknak: Ne 
mondjatok le arr61 a [tevelygo] fiur61 vagy leanyr61; lehetseges, hogy 
egy napon, akarcsak a tekozl6 fiu, hazater oda, ahonnan elindult, mint 
ahogy a haj6 is visszater vihar idejen a biztos kikotobe. 20 

Lehet, hogy fiatalkent elvalasztotta magat a j6 otthon befolyasat61, 
lehet, hogy gondatlan lett es tevelygo, de ha j6 edesanyjanak gyer
mekkoraban kapott tanftasai nyomot hagytak a szfveben, akkor biz
tonsagert vissza fog terni azokhoz, ahogyan a haj6 is biztos horgony
zasi helyet keres a viharban.21 

Ne mondjatok le a fiur6l vagy lanyr6l [az 6nzesnek] ebben a tiirhe
tetlen szakaszaban, amelyen nehany tizeneves atesik! Konyorgok hoz
zatok ezekert a fiukert es lanyokert. Ne mondjatok le a fiur61 vagy 
lanyr61 a ftiggetlensegnek es a csaladi fegyelem mellozesenek ebben a 
lehetetlen szakaszaban! Ne mondjatok le r6la, amikor a felelotlenseg 
megd6bbent6 jeleit mutatja! A mindent tud6, onmagaval elegedett 
egyen semmilyen tanacsot nem akar hallani, mert az olyan szamara, 
mint egy, a fiatalsaggal lepest vesztett oreg ember prectikaci6ja. 

Volt az Eszak-Britanniai Misszi6ban egy misszionarius unokank. 
Nern sok idot toltott el ott, mielott irt nekiink egy erdekes levelet, 
amelyben elmondta, hogy szi.ileinek tanacsai most nagy erovel temek 
vissza hozza. Akar egy polcon levo konyv, amely tizenkilenc evig ott 
volt, es csak most kezdi levenni, most kezdett hozza eloszor az elolva
sasahoz. Ez a ti fiatok es leanyotok. Esetleg ugy gondoljatok, hogy 
nem is figyelnek. Esetleg ok is ugy gondoljak, hogy nem figyelnek, de 
egyszer talan a ti konyveteket veszik majd le, es olvassak el ujra ak
kor, amikor leginkabb szi.iksegi.ik van arra. 

Vannak bizonyos erok, amelyek szinre lepnek azt kovetoen, hogy a 
sziilok mar mindent megtettek gyermekeik tanf tasaert. Ilyen era hatott 
az ifjabb Almara, aki M6zias fiaival egyi.itt azon volt, hogy tonkrete
gye a nagyszerii apak munkajat. Emlekeztek ra, egy angyal jott el hoz-
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za, es foldre stijtotta Almat. Alma harom napig fektidt, mintha halott 
Jenne, es az angyal azt mondta: 

,,Az Ur meghallgatta nepe imait es szolgajanak, a te atyadnak, Al
manak imait is, mert 6 nagy hittel imadkozott erted, hogy megismerd 
az igazsagot. Ezert abb6l a celb61 jottem, hogy meggyozzelek Isten 
erejerol es hatalmar61, es azert, hogy szolgaink kerese hittik szerint 
teljestiljon" (M6zias 27: 14).22 

Talan nines olyan anya vagy apa, aki ne mondta volna el a kovetke
zoket: ,,Segitsen nekem az Or minden nap ,huszonot' 6rat elni, hogy 
az anyasagnak vagy az apasagnak szentelhessem eletemet, es egyetlen 
gyermekem se allfthassa jogosan azt, hogy nem tettem meg minden 
tolem telhetot azert, hogy ravegyem ot a gonosszal szembeni ellenal
Jasra". Gyermekeink kozi.il nemelyek szilardak maradnak es huek, 
megint masok pedig kezdenek tevutra menni, es mi idonkent nem ert
jtik, hogy miert. Am azt mindannyian elhatarozhatjuk, hogy sztilok
kent kozelebb fogunk kertilni a gyermekeinkhez, hogy tanacskozunk 
veltik, hogy megadjuk nekik az isteni igazsag tanteteleinek sziklaszi
lard alapj at. 23 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Mi segitett nektek szi.il6kkent a kozottetek es gyermekeitek kozotti 
szeretet megerositcseben? Hogyan figyelhetnek oda a szi.ilok min
den egyes gyermek ktilonleges sztiksegleteire? 

• Miert mutassanak a sztilok mindig tiszteletet egymas irant nyilva
nos helyen es otthon is? 

• Hogyan biztathatnak a sztilok onzetlensegre es masok j6leteert ho
zott aldozatra otthon? 

• Miert fontos az, hogy a sztilok akkor is szeressek gyermekeiket, 
amikor azok legkevesM szeretetre melt6k? Hogyan mutathatnak a 
szi.ilok elismerest a gyermekeik altal tett j6 dolgokert? 

• Hogyan hozhatjak a sztilok egyensulyba a csaladi, az egyhazi es a 
munkahelyi feladatokat? 

• Szerinted mire gondolt Lee elnok, amikor azt mondta: ,,Az Ur 
munkajanak altalatok valaha is elvegzett legfontosabb resze sajat 
otthonotok falain beltil lesz"? 
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• Hogyan segit az cvangelium a szi.iloknek abban, hogy gyermekeiket 
visszatartsak az eltevelyedestol? Miert fontos felismemi, hogy miu
tan minden t6li.ink telhetot megtetti.ink, gyermekeink meg hozhat
nak rossz donteseket? Milyen fgereteket tesz az evangelium azok
nak a hithU szi.i!Oknek, akik tovabbra is szeretik gyermekeiket es 
egyiitt dolgoznak veltik? 
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Az anyak igazlelkii 
hatasa 

Hogyan talthetik be az anyak 
gyermekeik tan{tasara es gondozasara 

iranyul6 szent szerepkoriiket? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok egyszer egy anyar61 meselt, aki az esti vendeg
segre kesziilve eziisttargyakat fenyesltett. ,,Elokesziiletei kozepette 
odajott hozza nyolccves kisfia a perselymalacaval, cs azt kerdezte 
anyjat61: ,Edesanyam, te hogy fizeted a tizededet?' 

Es most, amikor leghobb kivansaga az volt, hogy nc szakitsak fClbc, 
megis megtorolte a kezet, letilt, kirazta az egy-, ot- es tlzpennyseket a 
perselymalacb61, majd elmagyarazta, hogyan fizethet a fiu tizedet. 
Amikor vegzett, fia nyaka kore fonta a karjait, es azt mondta: ,6, 
edesanya, koszonom, hogy segltettel ! Most mar tudom, hogyan fizes
sek tizedet.' " 

Az elmeny kapcsan az edcsanya elmondott valamit, amire ,,minden 
anyanak nagyon fontos emlekezni: ,Bizony, cgcsz eletem elOttem all, 
hogy eziisfot fenyesitsek, de lehet, hogy ez az egyetlcn olyan alkalom, 
amikor fiamnak megtanlthatom a tizedfizetes tantctelet' ." 1 

Lee elrn')k azt tanitotta, hogy ,,a ma sikercsen vegzett anyai teendok 
hatasa kihat az evekrc cs az ori.'>kk6va16sagokra."2 Kihangsulyozta, az 
anya dicso celja ,,az otthon felepltese itt, es az otthon alapjanak lefek
tetese az i.'>rokkeval6sagra."3 
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Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan gyakorolhatnak igazlelkii hatast az 
anyak gyermekeikre? 

A nok itteni torvenyes es eskiidt ferjiikkel egyiitt magukban hor
dozzak a teremtes hatalmat, es ha az orok Mzassagi kotelekben egy
mashoz pecseteltek oket, akkor az eljovendo vilagban is orok gyara
podasban lehet resztik. A no otthonteremto a sajat otthonaban, es 
peldat mutat ut6dainak, akik a kovetkezo nemzedekben kovetik ot. A 
no segitOtarsa a ferjenek, es tokeletesebbe teheti ot annal, amilyen a 
ferfi egyebkent lenne. A no befolyasa oly mertekben aldhat meg egy 
kozosseget vagy nemzetet, amennyire o a mennytol kapott ajandekok
kal osszhangban kifejleszti lelki termeszetii eroit, amelyekkel terme
szetszeriileg felrubaztatott. :Evrol evre egyre kiszelesitheti nyugtato es 
jobba tevo hatasanak koret, meggyozodve arr61, hogy ut6dainak lehe
tosege nyilik lelki es fizikai lenyiik teljes mertekii kiteljesedesere.4 

Az anyak teremtik meg az otthon legkoret, es sokat tesznek azert, 
hogy eros alapot adjanak fiaiknak es leanyaiknak, erovel ruhazva fel 
oket addigra, mire elhagyjak otthonuk hat6sugarat.5 

Anyak, maradjatok otthon, ahol az utak keresztezik egymast! Va
lamivel regebben reszt vettem egy negyedeves covekkonferencian. A 
covek elnoketol megkerdeztem: ... ,,Van itt olyan edesanya, egy ido
sebb edesanya, akinek nagy csaladja van, es akinek resze volt abban 
az 6r6mben, hogy latta, amint csaladja minden tagja a templomban kot 
hazassagot?" 

Kitekintett a kozonseg soraira, es azt mondta: ,,Hat, itt van ... no
testver (Jakab notestvemek fogom nevezni), neki tizenegy gyermeke 
van, es mindannyian a templomban k6t6ttek hazassagot". 

Es amint ez a kedves, osz haju edesanya ott allt mellettem a mikro
fonnal, arra kertem: ,,Meselne elete tapasztalatair61, es elmondana ne
ktink, mit tett azert, hogy elerje ezt a csodalatramelt6 eredmenyt?" 

Mire o igy valaszolt: ,,Ket dolgot javasolnek. Eloszor is, amikor 
gyermekeim felnottek, en mindig otthon voltam az utak keresztezode
senel, amikor gyermekeink elmentek vagy hazajottek. Masodszor pe
dig: amit tetttink, azt mindig a csaladdal kozosen tetttik. Egytitt jat
szottunk, egytitt imadkoztunk, egytitt dolgoztunk, mindent egytitt 
csinaltunk. Ez minden, ami eszembe jut." 
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Szereti\ es faradhatatlan eri\fesziteseik altal a hithC1 anyak vilagszerte minden 
ti\liik telheti\t rnegtesznek annak biztositasacrt, hogy ,,ut6daiknak leheti\sege 

nyfljon lclki es fizikai lenyiik teljes rnertekii kiteljesedeserc". 

Azt mondtam neki: ,,Most ket nagyszeru predikaci6t hallottunk On
tOI. ,,6 

Otthonotok edesanyjat tartsatok otthon, az otthon titjai keresztezo
dcsenel ! Nagy veszelyt rejt magaban ma az, hogy az otthonok 
szethullanak, mert mindenfele dolgok arra csabftjak az edesanyakat, 
hogy ne legyenek otthon, amikor a csalad tagjai hazaj()nnek vagy el
mennek. Nos, tudom, vannak olyan edesanyak, akik raszorulnak arra, 
hogy megkeressek a csalad kenyeret. De a segitoegyleti elnokoknek es 
a pi.ispokoknek meg ezekben az esetekben is oda kell figyelnilik arra, 
hogy minden lehetseges segftseget megadjanak a kisgyermekek edes
anyjanak, es ha lehet, segitsek ot a munka jelleg6nek es az idobeosz
tasnak a megtervezeseben. Mindez a Segitoegylct mukodesi korebe 
esik, amely egyi.itt dolgozik az otthonokkal.7 

0 gy erzem, ma a nok aldozatul esnek a modern eletm6d temp6ja
nak. Az anyai osztoni.ik erositese es a gyermekeikkel val6 csodalato
san szoros kapcsolatuk miatt van az, hogy ra tudnak hangol6dni a 
gyermekek hullamhosszara, es eszreveszik a nehezseg, a veszely es 
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baj elso jeleit, amit idoben felismerven meg tudjak oket menteni a sze
rencsetlensegtol. 8 

A minap ismet elolvastam Joseph pr6feta szent edesanyjanak szava
it, amelyeket azon az ejszakan frt, amikor Joseph elment a lemezekert. 
Ezt olvastam: 

,,[Szeptember 21-enek] ejszakajan nagyon sokaig fennmaradtam. 
Ejfelig le sem pihentem. Ejfel koriil Joseph odajott hozzam, es meg
kerdezte, van-e egy ladam, aminek van lakatja es kulcsa. Rogton tud
tam, mire kell neki, es mivel nem volt ilyenem, nagyon megremiiltem, 
mert gondoltam, hogy nagy jelentosegu percrol van sz6. Joseph azon
ban, felfedezven aggodalmamat, azt mondta: ,Ne band, jelenleg meg
vagyok nelkiile, nyugodj meg, minden rendben van!' 

Nern sokkal ezutan Joseph felesege kalapjaval es lovagl6ruhajaval 
atment a szoban, es par perc mulva egyiitt elmentek, elvfve Knight ur 
lovat es kocsijat. Az ejszakat azzal toltottem, hogy imadkoztam es ko
nyorogtem Jstenhez, mert elmem agg6dasa nem hagyott aludni. . .. " 
[Lucy Mack Smith, History ql Joseph Smith, szerk. Preston Nibley 
( 1958), I 02. o.] 

Azt mondom nektek, edesanyak, hogy ha vannak vagy valaha is 
lesznek olyan fiaitok es leanyaitok, akik elvegzik a vilagban a teendo
iket, akkor az nem kis mertekben annak a tenynek az eredmenye, hogy 
gyermekeiteknek van vagy lesz olyan edesanyja, aki sok ejszakat tolt 
el terden allva imadkozva, azert imadkozva Istenhez, hogy fia vagy 
leanya ne valljon kudarcot. Emlekszem tizeneves korom bolond evei
re, amikor edesanyam oszton()s megerzessel figyelmeztetesekkel kere
sett meg engem, amit en felresop()rtem, ahogyan azt a balga tizeneve
sek teszik: ,,6, anyam, ez bolondsag!" - mondtam, aztan egy h6napon 
beliil szembeneztem azzal a kfsertessel, amire edesanyam figyelmezte
tett. Soha nem volt batorsagom ahhoz, hogy visszamenjek hozza, es 
megmondjam, hogy igaza volt, de esznel voltam, mert valaki figyel-

'd , 9 meztetett - az e esanyam. 

Nagymamam, edesanyam, es ket vagy harom fiatalabb gyermek a 
csaladomb61 ott Ult a nyitott ajt6nal, es figyelte a termeszet tuzijatekat, 
mivel heves vihar dult annak a hegynek a kozeleben, ahol otthonunk 
volt. Egy sorozat villamlast azonnal kovetett egy hangos mennydor
ges, amely azt jelezte, hogy a villam nagyon k()zel csapott be. 

Az ajt6ban alltam, amikor hirtelen es minden figyelmeztetes nelkiil 
edesanyam erosen meglokott, minek kbvetkezteben hatraestem, el az 
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ajt6t61. Ebben a pillanatban villam csapott a kemenyen at a konyhai 
tuzhelybe, majd a nyitott ajt6n keresztiil tavozott, es hatalmas sebet ej
tett a kozvetleniil hazunk elott levo faba a tetjetol az aljaig. Ha az aj
t6nat maradtam volna, akkor nem frnam ma ezt a tbrtenetet. 

Edesanyam soha nem tudott magyarazatot adni a masodperc tore
deke alatt meghozott dontesre. En csak azt tudom, hogy eletemet men
tette meg pillanatnyi, osztonos cselekedete. 

Evekkel kesobb, amikor lattam a regi csaladi otthon mellett levo 
nagy fan talalhat6 mely sebet, csak ennyit mondtam alazatos szfvvel: 
K6sz6net az Urnak azert a becses ajandekert, amelyben bosegesen re
szesiilt sajat edesanyam es meg sok hithii edesanya, akik altal sziikseg 
idejen nagyon kozel tud lenni a menny. 10 

Hogyan tehetnek eleget az anyak annak a felelossegiiknek, 
hogy gyermekeiknek megtanitsak az evangeliumot? 

Az anya szfve a gyermek tanterme. Az anya terden iilve kapott uta
sitasok, a sziiloi leckek, valamint a tuzhely jambor es edes emlekei 
soha nem tunnek el teljes egeszeben a lelekbol. 

Valaki azt mondta, hogy a fegyelmezes legjobb iskolaja az otthon, 
mert a csaladi elet Isten sajat m6dszere a fiatalok nevelesere, es az ott
honok nagy mertekben olyanok, amilyenne az anyak teszik azokat. 11 

Mi hat az anya szerepe a kiralysagnak nyujtott nagyszerii szolgalat
ban? Elsa es legfontosabb szerepkore az, hogy ne felejtse el az evan
geliumot tanftani a csaladban. 12 

[Szeretnek] az anyanak a csaladja neveleseben betbltott helyere 
utalni. Az Ur azt mondta: 

,,De fme, mondom nektek: A kisgyermekek Egysztilottem altal a vi
lag megalapftasa 6ta megvaltattak. 

Ezert ok nem vetkezhetnek, mert a Satannak nem adatott hatalom, 
hogy kisgyermekeket megkiserthessen, mielott felelosek lennenek en
elottem. 

Mert ez megadatott nekik ugy, ahogy en azt tetszesem szerint aka
rom, hogy atyaikt61 nagy dolgok kfvantathassanak meg" (T&Sz 
29:46-48). 

Mik azok a nagy dolgok, amiket Isten megkfvan a gyermekek atyai
t6l (amely kovetkezeskeppen az anyakat is jelenti) ebben az eletsza-
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kaszban, mielott gyermekeik felelos korba emenek az Ur elOtt? A szti
loket arra figyelmeztetik, hogy nyolceves korban kereszteljek meg a 
gyermekeket, es tanftsak meg nekik az evangelium alapveto tantetele
it. Gyennekeiknek meg kell keresztelkedniiik a biineik bocsanataert, 
majd reszesiilnitik kell a kezratetelben. Meg kell nekik tanftani, hogy 
imadkozzanak es jarjanak egyenes derekkal az ur elOtt. 

Nagy elvarasok allnak az apak es anyak elott azt megelOzoen, hogy 
a Satan hatalmat kapna kisgyermekeik megkfsertesere. A sziilok fele
IOssege szilard alapot epiteni azzal, hogy peldamutatas es tanitas altal 
megtanftjak az egyhaz normait. 

A notcstvcrek szamara ez azt jelenti, hogy karriert kell csinalniuk 
az anyasagb61. Nern szabad megengednii.ik, hogy barmi hatalytalanftsa 
ezt a karriert. 13 

Nemreg kezembe keriilt egy beszed, amelyet egyik leanyom mon
dott el egy csoport anyanak es leanynak. Meselt egy, az elso fiaval 
kapcsolatos elmenyrol, aki kezdte neki megtanitani, milyen felelosse
geket kell anyakcnt felvallalnia. Azt mondta: ,,Sok evvel ezelOtt, ami
kor legidosebb fiam meg nagyon kicsi volt, egy meleg nyari esten va
csora utan megszallottkent igyekeztem azon, hogy befejezzem a 
gytim()]cs elteveset. Biztos vagyok benne, hogy ti, fiatal anyak, el tud
jatok kepzelni a jelenetet. Minden kozbeji:itt aznap, ami megakada
lyozhat a feladatotok vegrehajtasaban, de ti be akarjatok fejezni azt. 
Most, hogy a csecsemo mar alszik, es ferjetek idoben elindult a gyiile
sere, kis harom- es negyevesetek mar majdnem befejezte a pizsama
fclvetelt es a lefekveshez val6 k6szii16dest. Azt gondoljatok magatok
ban: ,,Na, most hozzalathatok ahhoz a gyiimi:ilcshi:iz". 

[Leanyom fgy folytatta: l ,,Ebben a helyzetben talaltam magam ezen 
az esten, amint hozzakezdtem a gytimi:ilcs hamozasahoz es magozasa
hoz, amikor ket kisfiam feltunt a konyhaban, es bejelentette, hogy ke
szen allnak az imadkozasra." Nern akarvan azonban, hogy felbeszakft
sak, gyorsan azt mondta fiainak: ,, ,Nos, miert nem szaladtok be, es 
imadkoztok egyediil, mfg anya folytatja a dolgat ezzel a gytimolcs
csel' ". David, a legidosebb, szilardan megvetette elottem a labat es 
nem baratsagtalanul, de azt kerdezte: ,De anya, mi a fontosabb, az ima 
vagy a gytimolcs?' Fiatal anyakent es elfoglalt felesegkent nem sok 
fogalmam volt arr61, hogy eletem soran meg sok ilyen valasztas all 
majd elottem, mkozben eleget teszek otthonomban a feleseg es az 
anya szerepki:irenek." 
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Ez a kihivas all el6ttetek, amikor anyakent kisgyermekeitek azt sze
retnek, hogy alljatok ott melletti.ik, es segitsetek nekik a novekedes
ben. 

Anyak, amikor gyermekeitek kerdezni kezdenek, legyen sz6 akar az 
elet kenyes dolgair61, nc utasftsatok vissza 6ket! Szakitsatok id6t arra, 
hogy gyermeki, majd kes6bb, feln6ven, id6sebb elmeji.iknek magyara
zatot adjatok! Az a sikeres anya, aki soha nem tu! faradt ahhoz, hogy 
fiai es leanyai hozza j6ven mcgoszthassak vele az oromeiket es a ba
nataikat. 14 

Azert imadkozom, hogy az Or aldasai pihenjenek meg rajtatok, 
[szeretett n6testvereim]. Nagyobb hatalom van kezetekben ezen egy
haz j6lete felett, mint aminek tudataban vagytok. Az egyhaz el6reha
ladasat nagy mertekben az fogja meghatarozni, hogy mennyire tesztek 
eleget anyakcnt vallalt felel6ssegeiteknek. Alazatosan azert imadko
zom, hogy az Ur segftsen nektek ennek megteteleben, es az otthon 
biztos alapjara epfthessetek; es alazatosan tanubizonysagot teszek ar
r61, hogy Jezus Krisztus egyhazaban talalhat6k meg azok a tanftasok 
es tervek, amelyek biztonsagban tarthatjak az otthonainkat. Errol az 
Ur Jezus Krisztus neveben teszek tanubizonysagot. 15 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen aldozatokat hoz az anya a gyermekeiert? Milyen aldasok 
erednek ezekb61 az aldozatokb61? 

• Milyen tekintetben aldjak meg az 6rokkeval6sagra az cljovcnd6 
nemzedekeket ,,a ma sikerescn vegzett anyai teend6k"? 

• Mit jelent az otthon keresztutjainal Jenni? Miert fontos, hogy az 
anyak ott legyenek gyermekeik eletenek utkeresztez6deseinel? 

• A modern eletm6d temp6ja es figyelemelvon6 dolgai hogyan terftik 
el id6nkent a n6ket szent celjaikt61? Hogyan csokkenthet6k ezek a 
figyelemelvon6 dolgok? 

• Mit tanftanak a Joseph Smith es Lee elnok edesanyjar61 sz616 torte
netek arr61, ahogyan az anyak igazlelki.i hatast gyakorolhatnak a 
gyermekeikre? 

• Hogyan aldottak meg eletedet edesanyad imai? Hogyan aldottak 
meg gyermekeidet anyakent mondott imaid? 
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• Hogyan seg!thet a ferj es az apa az anyanak abban, hogy eleget te
gyen otthoni feladatainak? Hogyan segfthetnek a papsagi es a segf
toegyleti vezetok? 

• Miert kell az anyaknak a dolgok fontossagi sorrendjeben elore he
lyezni az evangelium csaladban t6rteno tanitasanak felelosseget? 
Hogyan tehetik meg ezt az anyak? 

• Hogyan keszithetik fel a sziilok leanyaikat arra, hogy majd j6 
anyakka valjanak? 
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Osszef ogas a lelkek 
megmenteseert 

Hogyan segftenek az egyhazi egyeztetes tantetelei 
az egyhaznak es a csaladnak egyuttmukodni a 

lelkek megmentese erdekeben? 

Bevezetes 

Mfg a Tizenket Apostol Kv6rumanak tagjakent szolgalt, Harold B. 
Lee-t az Elso Elnokseg megbizta egy olyan crofeszites feliigyeletevel, 
amely minden egyhazi programot Jezus Krisztus evangeliumanak 
vegso celjara osszpontosit majd - ,,hogy letrehozzam az ember halha
tatlansagat es orok eletet" (Mozes I :39). Az erOfeszftest egyeztetesnek 
neveztek. Az egyezteteshez tartozik a csalad es az otthon fontossaga
nak kihangsulyozasa azaltal, hogy meggyozodunk r6la, az egyhazi se
gedszervezetek, programok es tevekenysegek a csaladot erositik es 
tamogatjak. Emellett ide tartozik az, hogy minden szervezetet es az 
egyhaz munkajanak egeszet papsagi iranyftas ala helyezziik. Az 1960-
as evekben sok lepest tettiink meg e celok elereseert. Ide tartozik a 
csaladi estek ujb6li kihangsulyozasa, valamint az egyhazi tananyag 
abb61 a szempontb61 torteno atnezese, hogy az erositse az otthont es a 
csaladot. Az egyhazban az egyeztetes az Elso Elnokseg iranyitasa alatt 
ma is folytat6dik, kovetve az Or altal kinyilatkoztatott tanteteleket. 

Lee elnok azt tanftotta: ,,Mindent ugy kell tenniink, hogy szemiink 
,csak Isten dicsosegere iranyuljon' (T&Sz 82:19). Es vajon mi Jsten 
dicsosege? Az Or M6zesnek adott magyarazata szerint az, hogy letre
hozza az ember halhatatlansagat es orbk eletet. Az cgyeztetesi prog
ramban tett erOfesziteseink mindegyike szunet nelkUl szem elott tartot
ta ezeket. Egyszeruen fogalmazva az egyeztetes ket celja az volt, hogy 
a papsag - az ahhoz megfeleloen csatlakoz6 segedszervezetekkel 
egyiitt - tovabbra is ugy mukodjon, ahogyan azt az Or vilagosan meg-
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hatarozta, masodszor pedig, hogy a szi.ilok es a csaladok fclmagasztal
jak elhfvasaikat, amint azt az Ur megparancsolta. L:ithatjuk tchat, 
hogy mindent, amit teszi.ink, a kovctkezo kerdes szem elOtt tartasaval 
kell tenni.ink: vajon ez a tevekenyseg clobbre viszi a kiralysag erdcke
it, es egyedi.il arra iranyul a szemi.ink, ami elsodleges celja az Ur szer
vczetenek - a lelkek megmentesere es arra, hogy letrchozzuk az ember 
halhatat]ansagat es orok eletet?" 1 

Harold B. Lee tanitasai 

Hogy an segf t az egyhaz letrehozni ,,az ember 
halhatatlansagat es orok eletet"? 

Van egy cgyhazunk, amely felkeszit minket az Ur szine clotti clfo
gadhat6sagra. Mi volt az, amit Pal apostol mondott - adott nemelyeket 
apostolokul, pr6fetakul, pasztorokul, tanft6kul, cvangelistakul - va
gyis mas szavakkal megszervezte az egyhazat, de miert? ,,A szentek 
tokeletesbbftese czeljab61 szolgalat munkajara, a Krisztus testcnek 
epftesere: Mfg eljutunk mindnyajan az Isten Fiaban val6 hitnek es az 
6 megismeresenek cgyseg6re, erett ferfiusagra" (lasd Efezusbeliek 
4: 11-13). Az Ur tudta, hogy nem vagyunk Wkeletcsek, es megadta 
nekiink az egyhazat, hogy segftsen nekiink azza valni. 2 

Az egyhaznak nem csupan az a dolga, hogy egy tarsadalmi szerve
zetet allftson fel, vagy hogy barmilyen mas dolgot v:c11asszon ki celja
kent, mint a lelkek megmenteset.1 

[Az egyhaz] celja azok eletenek tokelctesftese, akik tagjai az egy
haznak. Az a celja, hogy kepezze a test tagjait, vagyis az egyhaz tag
sagat annak tanai es tanftasai tekinteteben, hogy a tagsag eljuthasson a 
hitnek egysegere, valamint Isten Fianak a megismercsehez, hogy tokc
letes emberre valjon. Errol a megismcresrol maga a Mester jclentette 
ki azt az Ujszovetsegben talalhat6 ama [ emlekezetes l imajaban, hogy 
,,Az pedig az orok elet, hogy megismcrjenek tcged, az cgyediil igaz Is
tent, es a kit elkiildtel, a Jezus Krisztust" (Janos 17:3).4 

Miert foglalkozunk a szervezettel? A szervezet azert van, hogy job
ban es konnyebben elvegezziik az Ur munkaj:it, mert megosztjuk a 
terheket es kiosztjuk a feladatokat. Szervezetet kepeziink es konnyeb
be, jobba tessziik az Ur munkajat azaltal, hogy elfogadjuk cs teljcsft
jiik a feladatokat, amclyek vczetokke teszik az cgyhaztagokat. Ez ha
sonlft ahhoz, amit a Mester mondott, amikor csak egy dolgot hagyott 
meg a tanftvanyainak: ,,Kovessetek engem, es azt mfvelem, hogy em-
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bereket halasszatok" - ami olyan, mintha azt mondanank ma: ,,Ha be
tartjatok a parancsolataimat, akkor emberck vczetoive tcszlek titeket, 
es vezetokk6 nepem kozott."5 

Isten cgyhaza es kiralysaga vilagmeretu egyhaz, nem korlatoz6dik 
egy nemzctrc vagy egy nepcsoportra. Alland6an azon igyeksziink, 
hogy a Magassagos minden szentjenek. barhol eljenek is, minden \e
het6seget biztositsunk a fcjlodesre 6s arra, hogy a lehcto legtcljesebb 
m6rtekben kibontakozzanak, hogy szcrt tegyenek cr6rc es j6ra szolga-
16 hatalomra a fol don, es elnycrjck hithi.isegi.ik jutalmat.6 

Miert fontos a csaladot erositeni mindenben, amit 
az egyhazban tesziink? 

Ho! van ebbcn az cgyhazban az clso vedelmi vonal? Az Elemiben? 
A Vasarnapi Iskolaban? Az Or nem ezt nyilatkoztatta ki. Olvassatok 
el C1jra a Tanok es szovetsegek hatvannyolcadik reszet! Meglatjatok, 
hogy az Dr az otthont mint elso vedelmi vonalat helyezte e!ore a ve
delmi vonalakat attfani igyekvo hatalmak elleni csata mezejen (lasd 
T&Sz 68:25-32).7 

A papsagi programok az otthont tamogatva mi.ikodnek; a seged
szcrvczeti programok ertekcs scgftseget nyujtanak. A bi.)Jcs [papsagi] 
vczctes segfthct ncki.ink abban, hogy kivcgyi.ik a reszi.inkct Isten min
dent felolclo celjab61, ,,hogy 16trchozz[a] az ember halhatatlansagat es 
ori.)k eletct" (Mozes I :39). Isten kinyilatkoztatasai cs az emberck altal 
megtanult dolgok is clmondjak ncki.ink, mil yen fontos szcrcpet jatszik 
az otthon az egyen eletclmenye egcszenek formalasaban. Tchat amit 
szervezetileg teszi.ink, annak nagy rcsze allvanyozas, amint megpr6-
ba!juk er6sitcni az cgyent, es az allvanyozast nern szabad osszetcvcsz
teni.ink a lelekkel. 8 

Az otthon Isten lcgalapvet6bb cs lcgfontosabb intezmcnye. Az 
egesz egyeztctesi program kulcsat kaptuk meg, amikor az Elsa Elnok
seg kijelentctte, mi a lcgalapvet6bb tantetel, amclyre epitentink kell: 
,,Az otthon az igazlclku clet alapja, cs semmilycn mas eszkoz nern 
lephet annak helyebe, scrn nem folthcti be annak alapveto funkci6it. A 
legtobb, amit a scgcdszervczctek tehetnck, az otthon segftese annak 
problemaiban. valamint a kiilbnlcges segftsegnyujtas es tamogat<fa ott, 
ahol arra van szi.ikseg." 

Ennek szem elott tartasaval az cgyhazban mindcn tevekenys6gct 
ugy kell megtervezni, hogy az er6sitsc a j61 mcgszcrvezett otthon mi.i-
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kodeset, es ne gyengftse azt. Ha a sztiloi vezetes gyenge, akkor a pap
sagi hazitanft6knak es a segedszervezeteknek kell gondoskodniuk a 
szi.lkseges titmutatasr61. Ez lenyegeben azt jelenti, hogy minden, egy
haz altal tamogatott rendezvenyt ennek szem elott tartasaval kell meg
tervezni, ktilonos hangstilyt fektetve annak fontossagara, hogy minden 
csaladot biztassunk a csaladi estek hii, hetente torteno megtartasara, az 
apakat pedig, akik a szent papsagot viselik, arra biztassuk, hogy val
laljak fel megfelelo szereptiket a haztartas fejekent, es segitstink nekik 
ebben. 

lsten soha senkitol nem keri csaladja felaldozasat azert, hogy egyeb 
felelossegeinek eleget tehessen a kiralysagban. Hanyszor pr6baltunk 
meg kihangstilyozni, hogy az Or munkajanak altalunk, apak es ferjek 
altal valaha is elvegzett legfontosabb resze sajat otthonunk falain beli.11 
lesz! Az apaknak olyan feladatkor jutott, ami al61 soha nem mentik fel 
oket. 10 

Amint belegondoltam abba, hogy mit tesztink most, es annak mi
lyen lehetseges kovetkezmenyei vannak, Mikeas pr6teta szavai jutot
tak eszembe: ,,Es Ieszen az utols6 idobcn az Or hazanak hegye a he
gyek fole helyeztetik, es feltilemelkedik az a halmokon, es nepek 
ozonlenek rea. 

Poganyok is sokan mennek, es mondjak: Jertek, menjtink fel az Or 
hegyere es a Jakob Istenenek hazahoz, hogy rnegtanitson rninket az o 
t'.ttaira, es jarjunk az o osvenyein! Mert Sionb61 jo ki a t6rveny, es az 
Or beszede Jeruzsalembol" (Mikeas 4: 1-2). 

Azt mondom nektek, utols6 napi szent anyak es apak, hogy ha fel
nottok annak felelossegehez, hogy gyermekeitcket tanitsatok otthon -
a papsagi kv6rumok felkeszitve az apakat, a Segitoegylct az anyakat -, 
akkor hamarosan felpirkad annak napja, amikor az egesz vilag ajt6-
inkhoz jon es azt mondja: ,,Mutassatok meg nektink az utatokat, hogy 
a ti osvenyeitekenjarhassunk!" 11 

Hogyan miikodhetnek egyiitt papsagi iranyitas alatt a 
segedszervezetek a csaladok megerositese erdekeben? 

Nagy altalanossagban sz6lva az egyeztetes azt jelenti, ... hogy Isten 
papsagat oda helyezztik, ahol az Ur szavai szerint annak Jennie kell -
Isten egyhaza es kiralysaga kozeppontjaba es magjahoz -, es rneggyo
zodtink arr61, hogy az utols6 napi szentek otthonainak is rnegvan a he
lye a lelkek megmentesenek isteni terveben. 12 
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Mostanra az egyhazban a papsagi szervezetek mellett segedszerve
zetek is vannak, vagy amint azokra az Ujszi:ivetseg utal, ,,gyamoJok 
... , kormanyok" a papsag mellett (lasd 1 Korinthusbeliek 12:28). E 
szervezeteket illetoen azt mondta Joseph F. Smith elnok: ,,Segedszer
vezeteinkre gondolok; mik ezek? Segedletck az egyhaz alapveto szer
vezetei szamara. Nern fi.iggetlenek. El akarom mondani a Fiatal Ferfi
ak es a Fiatal Nok szervezetenek, a Segitoegyletnek, az Eleminek, a 
Vasarnapi Iskolanak, a vallasi insztitutoknak es a ti:ibbi szervezetnek 
az egyhazban, hogy egyiktik sem fi.iggetlen Isten Fianak papsagat6J, es 
egyiktik sem Jetezhet egy percig sem az Or j6vahagyasaval akkor, ha 
eltavolodnak azok hangjat61 es tanacsait61, akik a papsagot viselik es 
feletttik elni:iki:ilnek. Az egyhaz hataJmai es felhatalmazottjai ala tar
toznak, es nem fi.iggetlenek azokt61. Szervezettikben semmilyen jogot 
nem gyakorolhatnak, amely ftiggetJen Jenne a papsagt61 es az cgyhaz
t61" [Gospel Doctrine, 5. kiad. (1939), 383. o.]. 13 

Az egyhaz kormanyzasar61 sz616 nagyszeri.\, utols6 napi kinyilat
koztatast a kovetkczo kijelentessel zarja az Ur: 

Jme, fgy epftettek fel nekem egyhazamat az en apostolaim a rcgi 
idokben. 

Mindenki tartsa be tehat sajat tisztseget es munkaJkodjek sajat elhl
vasaban. A fej ne mondja a Jabnak, hogy nines ra sztiksege, mert ho
gyan allhat mega test Jabak nelktil? 

Hasonl6kepcn a testnek szi.iksege van minden tagjara, hogy mind 
egyi.itt eptilhessen, es az egesz szcrvczet ti:ikeletcs maradhasson" 
(T&Sz 84: 108-110). 

Ha beJegondolunk ezekbe a szentfrasokba, nyilvanval6an azert 
adattak, hogy kihangsU.Jyozzak a ki.ilonbOzo reszek, a papsagi 
kv6rumok, a segedszervezetek es Isten kiralysaga minden mas egyse
ge ki:izi:itti alland6 es folyamatos megbeszelesek es egyeztetes szi.ikse
get, legalabb negy okb6J: 

EIOszor is, hogy minden szervczctnek meglegyen a sajat konkret 
funkci6ja, es ne bitoroJja a masik tcret, ami olyan Jenne, mintha a 
szem azt mondana a keznek: ,,nines szi.iksegem rad". 

Masodszor, hogy minden resz egyforman fontos az i.idvi:izi.iles mun
kajaban, ahogyan a fizikai test minden resze is nelktili:izhetetlen a tel
jes emberi Jeny eseteben. 
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Harmadszor, hogy mindannyian egyi.itt eptilhessenek, azaz tanul
hassanak, majd 

negyedszer, hogy a rendszer tokeletes maradhasson, vagyis mas 
szavakkal, az Ur gyermekei i.idvoziilese erdekeben letrehozott szerve
zete tervenek kereten beliil az egyhaz tokeletesen szervezett emberi 
testkent miikodjon, ahol minden tag rendeltetesszeriien tolti be a sze-

, 14 re pet. 

A multban idonkent olyan semakba esusztunk, amelyekrol ugy lat
szott, inkabb a programok iranti felelossegre vonhat6sagunkat hangsti
lyozzak, nem a nyaj irantit. Minden resztvevot arra biztatunk, ... hogy 
kovesse az egesz eeljat illeto alapveto paranesot, ,,hogy letrehozz[ uk] 
az ember halhatatlansagat es orok eletet" (Mozes I :39). Barmikor, ha 
mereet szeretnenk, amely altal megftelhetjiik, mennyire melto ez vagy 
az a program, azt kell kerdezniink: elobbre juttatja az egyent azon eel 
iranyaban, hogy orok eletet nyerjen az Atya szine elOtt? Ha nem, es 
nines is kapesolatban azzal, akkor annak nines helye az egyhazban, 
akkor arra nem biztatunk. 15 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Miert elengedhetetlen az, hogy minden egyhazi eselekedetiink fo
lyaman emlekezziink az egyhaz vegso eeljara - ,,hogy letrehozz[uk] 
az ember halhatatlansagat es orok eletet"? (Mozes 1 :39) 

• Hogyan segft nekiink az egyhaz eletiink tokeletesfteseben? Hogyan 
scgit nekiink ,,a leheto legteljesebb mertekben kibontakoz[ni]"? 

• Miert az otthon Isten legalapvetobb es legfontosabb intezmenye? 
Mit tehetiink az egyhazi feladatkoreinkbcn a esaladok megerosite
seert? 

• Szerinted mire gondolt Lee elnok, amikor azt mondta, hogy a pap
sag az egyhaz kozeppontja es magja? Hogyan segft nekiink a T&Sz 
84: 108-110-ben adott tanaes megerteni, hogy mikent kell egyiitt 
dolgoznia a papsagnak es az egyhaz segedszervezeteinek? 

• Hogyan munkalkodnak a papsagi es a segedszervezeti programok 
az otthon tamogatasan? A te otthonodat hogyan tamogattak eddig 
ezek a programok? 
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• Az egyhazi szolgalatban tett erofesziteseink soran miert kell odafi
gyelniink arra, hogy a programok ne valjanak fontosabbakka az 
embereknel? Hogyan erhetjiik el ezt? 
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Az evangelium megosztasa 

Hogyan tehetiink eleget Jstentol kapott 
felelossegiinknek, hogy az evangeliumot 

megosszuk masokkal? 

Bevezetes 

Eider Gordon B. Hinckley a Tizenkettek Kv6rumab61, es felesege, 
Marjorie, idonkcnt elkisertek utjan Harold B. Lee elnokot cs felcseget. 
,,Ket kulonbozo alkalommal jartunk Lee elnokkel es felescgevel Ang
liaban, Nemetorszagban, Ausztriaban, Olaszorszagban, Gorc:igorszag
ban cs a Szentfoldon. Ezekben az orszagokban talalkoztunk misszio
nariusokkal, egyhaztagokkal, fiatalokkal es szolgalatot teljesito 
katonakkal" - mondta sister Hinckley. ,,Senkinek nem volt nyajasabb, 
udvariasabb, kedvesebb utitarsa." 

,,Egy vasarnap Angliaban voltunk. Elfoglalt napunk volt: ket konfe
rencia-iilesszak, este pedig egy esti bcszelgetes. Amikor ugy 9:30 ko
riil visszaertiink a szallodaba, iszonyu faradtak 6s ehcsek voltunk. 
Bementiink a szalloda ettermebe, hogy egyiink valamit. A napnak ve
ge - pihenhetiink. Legalabbis ezt gondoltam. Aztan arra figyeltem fel, 
hogy a pincerno ceruzaval a kezeben varja, hogy leirhassa a rendele
sunket. Lee elnok felnezett ra es megkerdezte: ,On melyik egyhazhoz 
tartozik?' Neki nem volt vege a napnak. Terfteni kezdett. A vacsora 
vegere mindent megtudott errol a fiatalasszonyr61, aki elvesztette a 
ferjet, maganyos volt es felt. Megfgerte, hogy felkeresi a misszionari
usokat es meg Wbbet megtud az evangeliumr6l. Csodalatos volt latni 
az egyhaz elnoket, amint alkalmazza azt, amit egesz all6 nap tanftott. 
Amikor a pincerno (egy talan harmincot eves asszony) megtudta, hogy 
a ferfi, akivel beszelget, Jezus Krisztus egyhaznak az elnoke, pr6feta
ja, latnoka es kinyilatkoztat6ja, alig hitte el, hogy egy ilyen ember le
all beszelgetni olyan valakivel, mint o. Ez nagyon megerintette a lel
ket." I 
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Az evangelium megosztasar61 sz61va azt mondta Lee elnok: 
,,Ismcrjuk fel, hogy cz cgy olyan fclclosseg, amclyet az Or minden 
safarsagban rabfzott cgyhazara .... Minden teremtmcnynek tanftanunk 
kell az evangeliumot, hogy ne lehessen kifogasuk az ftelet napjan, 
hogy mcgvaltathassanak a bukastol, es visszavitethessenek az Or szfne 
ele. 2 

Harold B. Lee tanitasai 

Miert fontos megosztanunk masokkal az evangeliumot? 

Azaltal brizziik meg bizonysagunkat, hogy aszerint elUnk, imadko
zunk es aktfvak vagyunk az egyhazban, es betartjuk Isten parancsola
tait. Akkor keriil sor arra, hogy vellink lesz az utat mutat6 Szellem, az 
cgyik legbecscscbb tulajdon, amivel egyhaztag rendelkezhet. 

Ezzel a bizonysaggal mindannyian felelosek vagyunk azert, hogy 
tudataban legyiink kbtclessegiinknek, mely szerint mindig tamibizony
sagot kell tenniink az Ur istcni kiildetes6rol, ahol arra lehetosegiink 
van. Ha figyelmct fordftunk crrc, akkor napr61 napra, 6rar61 6rara, 
barhol legyiink is, sok lehet()s6g nyflik az cvangelium tanftasara. Ha 
ezert cllink, ha felkcsziiliink ra cs keressiik, akkor az utat mutat6 Szel
lem kepesse tesz majd minket a tanftasra. Ne felcjtsiik el, az evangeli
um tanftasaban a szavak csak szavak maradnak, ha nem kis6ri oket az 
Or Szellcmc! 

Feladatunk az, hogy a vilagnak clvigyiik az igazsag iizcnetet, es 
mcgmutassuk a vilagnak. hogy Jezus Krisztus evangeliumanak tanfta
saiban rejlik minden olyan problema mcgoldasa, amely az emberise-

,. . l 
get suJtJa. 

Minden lehctoseget meg kell ragadnunk arra, hogy az evangeliumot 
megismertessiik masokkal - inaktiv egyhaztag ismeroseinkkel, nem 
egyhaztag baratainkkal az iskolaban, a katonai szolgalatban es az iizle
ti clctbcn, valamint szomszedainkkal es banhainkkal. 

Az Or a kovctkezo kinyilatkoztatast adta a pr6fetanak: ,,Mert sokan 
vannak meg a foldijn mindcn vallasban, partban es ki)zossegben, aki
ket elvakft azoknak az alattomos ravaszsaga, akik lesben allnak, es ar
m varnak, hogy megcsaljak oket; 6s sokan csak azert maradnak tavol 
az igazsagt6L mert nem tudjak, hogy hol talaljak meg azt" (T &Sz 
123:12).4 
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Elder Harold B. Lee, misszionariuskent a Nyugati Allamok Misszi6ban. 
1920 novemberet61 1922 decembereig szolga!t. 
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Az oszinte szivu ember mindennel szivesebben fogadja annak az 
igaz hfrnoknek a hangjat, aki Jezus Krisztus evangeliumat hirdeti.5 

Emlekeztek ra, [elder Charles A. Callis] meselt nekiink egy olyan 
alkalomr61, amikor felment Montanaba, hogy megl:itogasson egy fer
fit, aki f rorszagban szolgalt misszi6t. Miutan felkereste ezt a ferfit, aki 
akkor mar nagyon idos volt, bemutatkozott es megkerdezte: ,,bn az a 
misszionarius, aki evekkel ezelott Irorszagban szolgalt?" A ferfi pedig 
igennel v:ilaszolt. ,,Es - kerdezte - on az a ferfi, aki a misszi6ban bu
csubeszedet mondva kijelentette, hogy ugy gondolja, kudarcot vallott 
az ott toltOtt tobb mint harom ev alatt, mert csak egy kis, koszos fr 
gyereket tudott megkeresztelni? Ezt on mondta?" ,,Igen, emlekszem 
ra, hogy ezt mondtam." Callis testver erre azt mondta: ,,Hat, szeretnek 
bemutatkozni. Charles A. Callis vagyok, Az Utols6 Napok Szentjei
nek Jezus Krisztus Egyh:iza Tizenket Apostolanak Tanacsab61. En va
gyok az a kis koszos fr kolyok, akit megkeresztelt, amikor missziona
rius volt frorszagban." Egy lelek, akibol Isten egyhazanak es 
kir:ilysaganak apostola lett.6 

Senki nem nyujtja ki segito kezet anelki.il, hogy ne nyeme jogot ki
erdemelt iidvoziilesere azert, mert hajland6 volt masoknak seg{teni. 
Nos, ne felejtsetek el, hogy mindannyian Atyank gyermekei vagyunk, 
legyiink bar jelenleg az egyh:iz tagjai vagy nem. Atyank gyermekei 
koziil ezen tobbiek azok, akikkel nagyon is foglalkoznunk kell. Ok is 
eppen olyan becsesek az 6 szemeben, mint azok, akik mar tagjai az 
egyh:iznak. Ha b:irmelyikiink is hozzalat annak feladatahoz, hogy ma
sokat is behozzon a nyajba, akkor iidvoziilest hoz a sajat lelkenek, 
mondja az Ur (lasd T&Sz 4:4).7 

Miert fontos resze az evangelium megosztasanak az, 
hogy keszen alljunk az aldozathozatalra? 

Annak lenyege, amit mi keresztenysegnek neveziink, Janos evange
liuma fr6janak a feljegyzeseiben talalhat6, ahol idezi a Mester sajat is
teni ki.ildetesere vonatkoz6 tanubizonysagat, hogy 6 a vilag OdvozitO
je. Ezek az 6 szavai: 

,,Mert ugy szerette Istcn e vilagot, hogy az o egyszi.ilott Fiat adta, 
hogy valaki hiszen 0 bcnne, el ne vesszen, hanem orok elete legycn" 
(Janos 3: 16). 

Errol mondatott, hogy ez a legnemesebb szolgalat, amit itt a halan
d6 eletben nyujthatunk, a hajland6sag sajat magunk masok j6leteert 

156 



17. FEJEZET 

torteno felaldozasara. Maga Joseph Smith pr6feta magyarazta el az al
dozathozatal es a szolgalat helyet az elet megszentelo folyamataban: 

,,Annak a vallasnak, amely nem koveteli meg mindennek felaldoza
sat, soha nem lesz elegendo hatalma az elethez es az iidvoziileshez 
sziikseges hit megteremtesehez. 

Isten csakis ezen aldozathozatal altal rendelte el, hogy az emberek 
elvezhessek az orok eletet" [Lectures on Faith (1985), 69. o.]. 

Ha kepesek vagyunk magunkra es elettinkre vonatkoztatni azt a tan
tetelt, amely altal magunkeva tehetji.ik ezt a becses ajandekot, akkor 
val6ban bblcsek vagyunk. Benjamin kiraly volt az, aki utols6 besze
deben a kovetkezokre tanitotta nepet: 

,,hogyha felebaratotokat szolgaljatok, azzal Istent szolgaljatok" 
(M6zias 2: 17). 

Tehat ha adunk, azzal szeretetiinket fejezziik ki, es ha val6ban ma
gunkat adjuk, akkor az annak bizonyfteka, hogy alland6 szeretet lako
zik abban, aki ily m6don kesz adni. 

Joseph Smith pr6feta annyira szerette az igazsagot, amit Isten kinyi
latkoztatott neki, hogy minden foldi vagyonat hajland6 volt felaldozni, 
meg eletet sem kfmelve azert, hogy tanubizonysagot tehessen, es azt 
meghallhassak a fold nemzetei. 

Nehany h6nappal ezelott ellatogattam egy covekbe, es megkertek, 
hogy keszftsek interjut nehany fiatal ferfival, akik misszi6ba kesziil
nek. A covekelnok elmondta, hogy az egyik fiatal ferfi hosszu k6rhazi 
apolas utan most epiilt fel egy sulyos harcteri idegsokkb61, amit kato
nai szolgalata soran kapott. Amikor az interju soran szemkozt iiltem 
ezzel a fiatal ferfival, megkerdeztem tole: ,,Miert akarsz elmenni erre a 
misszi6ra?" 

J6 nehany pillanatig gondolataiba meriilve tilt, majd fgy valaszolt: 
,,Akkor voltam elOszor tavol otthonr61, amikor elmentem katonanak. 
Furcsanak talaltam az allapotokat. Mindenhol kfsertes vett koriil, es 
bUnre csabitas. Erore volt sziiksegem, ami tavol tart a buntol, igy Mt 
Mennyei Atyamhoz fordultam, es hittel azert imadkoztam hozza, hogy 
adjon nekem erot, es ellenallhassak a gonosznak. Isten meghallgatta 
az imamat es megadta nekem ezt az erot. Miutan vege volt a kikep
zesnek es a bevetesi teriilethez kozeledttink, hallottuk a fegyverek ro
pogasat, amelyek az alland6an bekovetkezo halal iizenetet jeleztek. 
Feltem es minden porcikam remegett. Batorsagert imadkoztam Isten-
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Fiatal ferfiak es nok vilagszerte onzetleniil allnak tanUikent ,,mindig es 
mindenhol ... az egyhazon nyugv6 isteni felelossegnek, amely szerint tanitanunk 

kell az evangeliumot". 

hez, es 6 batorsagot adott nekem. Olyan bekesseg lett urra rajtam, 
amiben azelOtt soha nem volt reszem. Az elore kiildott felfedezo fel
adatat osztottak ram, ami azt jelentette, hogy a harcol6 seregek elott 
jartam, es idonkent majdnem teljesen koriilvett az ellenseg. Tudtam, 
hogy csak egyetlen olyan hatalom van a foldon, amely megmenthet 
engem, es imadkoztam ehhez a hatalomhoz, hogy vedelmezzen en
gem, hogy mentse meg az eletemet. Isten meghallgatta az imamat es 
segftett visszaterni a tarsaimhoz." 

Aztan azt mondta: ,,Lee elnok, mindezen dolgokert halas lehetek. 
Ehhez kepest semmiseg az, amit megtehetek, hogy most Jezus Krisz
tus ktildottekent elmegyek es megtanftom az emberisegnek azokat az 
aldasokat, amelyekben gyermekkent reszestiltem otthon." 

Amikor a hit ilyen megnyilvanulasat tapasztaltam enneJ a fiatal fer
final, osszevetettem azt azokkal, akiktol azt hallottam, hogy ugy gon
doljak: a misszi6ba menetel kepzest nyujt nekik, vilagot latnak majd, 
es olyan ertekes tapasztalatokat gyiijtenek, amelyek szemelyesen 
hasznukra valnak majd. 

A szemelyes el6ny6k onzo keresese nem az igazsag tanftasaib61 
ered, hanem inkabb annak tanftasaib61, aki az igazsag ellensege. 

Soha nem boldog az olyan ember, aki szemelyes haszonra es sze
melyes elonyokre vagyik, mert mindig ott lesznek elotte az elet egyre 
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tagul6 lat6hatarai, amelyek mindig is csufot iiznek a birtoklasra es 
gyozelemre t6r6 pr6balkozasokb61. Az a boldog ember, aki onzetleniil 
szolgal.8 

Misszionariusi munkankban latjuk azon fiatal ferfiak es fiatal nok 
pompas latvanyat, akik elmennek ... a fold minden szegletebe, hogy 
onzetlen szolgalatuk altal mindig es mindenhol tanuikent alljanak az 
egyhazon nyugv6 isteni felelossegnek, amely szerint tanitanunk kell 
az evangeliumot.9 

Hogyan tanithatjuk hatalommal es felhatalmazassal 
az evangeliumot? 

Alma ... es M6zias fiai misszi6ba mentek, es hatalmas misszionari
usi szolgalatot vegeztek. Alma latta testvereit, M6zias fiait, amint 
azok utban voltak Zarahemla foldje fele. 

,,M6ziasnak ezek a fiai Almaval voltak akkor, amikor az angyal 
eloszor jelent mcg ncki; ez6rt Alma igen megorult, amikor testvereit 
mcglatta. Es orijmet meg az is novelte, hogy meg mindig testverei vol
tak az Urban, sot az igazsagr61 val6 meggyozodesiik megszilardult, 
mert j6 felfogasu emberek voltak es szorgalmasan kutattak a szentfra
sokat, hogy isten igejet megismerjek. 

De ez meg nem minden, mert olyan sokat imadkoztak es bojt6ltek, 
hogy jovend6mond6 lelek es kinyilatkoztat6 lelek is lakott benniik, es 
ezert, amikor tanftottak, az isteni felhatalmazas erejevel tanitottak" 
(Alma 17:2-3). 

Nos, ertitek azt a semat, aminek alapjan Isten hatalmaval es felha
talmazasaval tanfthatunk? Erosodjiink meg az igazsag ismereteben, 
legyiink j6 felfogasu emberek, kutassuk szorgalmasan a szentfrasokat, 
hogy ismerhessiik Isten szavat! De ez meg nem minden. Imadkoznunk 
kell, b0jt6lniink kell, meg kell szerezntink a pr6fetalas szellemet; es 
miutan mindezt megtetttik, lsten hatalmaval es felhatalmazasaval ta
nfthatunk. 10 

Az Ur azt mondta: ,,Es megparancsolom nektek, hogy tanftsatok 
egymasnak [Isten l orszaganak tanait'', majd hozzatette: ,,Szorgalma
san tanftsatok, es veletek lesz az en kegyelmem" (T&Sz 88:77-78). 
Megpr6baltam meghatarozni a ,,szorgalmasan" es a ,,kegyelmem" 
szavakat. A szorgalmasan a sz6tar szerint azt jelenti, ,,kitart6 figye
lemmel, gondos odafigyelessel vegezve", amely ellentete a lustasag
nak, a nemt6r6domsegnek es az erdektelensegnek. 
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Szerintem a ,,kegyelem" sz6 meghatarozasa benne rejlik a Tanok es 
szovetsegek negyedik reszeben, ahol az Ur a kovetkezo igeretet adja 
azoknak, akik buzg6n reszt vesznek a misszionariusi munkaban: ,, ... 
aki eroteljesen hozzalat sarl6javal, az tartalekot gylijt, hogy [el] ne 
vesszen, es lelkenek iidvosseget nyerjen" (T &Sz 4:4 ). Az Or engeszte-
16 hatalmanak iidvozito ,,kegyelme" azokra is kiterjed, akik rendelke
zesre bocsatjak az evangelium udvozito szertartasait, es azokra is, akik 
azokban reszesiilnek. 11 

:Es vegiil, van meg egy dolog, ami eppen olyan fontosnak tunik, 
mint minden mas, vagy talan meg fontosabbnak: 

,,A Szellem hivo imadsag reven adatik nektek; ha azonban nem 
kapjatok mega Szellemet, akkor nem tanfthattok!" (T&Sz 42: 14). 

Nos, megadhatjuk nektek az eszkozoket ebben a misszionariusi 
tervben az evangelium bemutatasahoz es tanulmanyozasahoz, ez mind 
rendelkezesetekre all. De ha a misszionarius nem szenteli magat buz
g6 imadsagnak, akkor soha nem lesz vcle a Szellem, ami altal az 
evangeliumot hirdetheti. Erre gondolt Nefi, [amikorj azt mondta: 

,,En, Nefi nem tudom mindazt lefrni, amit nepemnek tanftottak, 
mert nem tudok olyan j61 frni, mint beszelni; amikor ugyanis az ember 
a Szentlelek ereje altal beszel, akkor azt a Szentlelek [elviszi azt az 
cmberek gyermekeinek szfvehez]" (2 Nefi 33: I). 

Amikor veletek van a Szellem, es hallgattok a tisztanlatas szelleme
re, az iranyft titekct es az van ratok hatassal - es ez mindenkinek joga
ban all, akit elhivtak az 6 szolgalatara -, akkor megismerhetitek a 
Szentlelek hatalmat, az utat mutathat nektek, es szavaitokat kfserheti. 
Enelkiil senki nem lesz hatekony tanft6ja Jezus Krisztus evangeliuma
nak.12 

Miert elengedhetetlen resze az evangelium megosztasanak 
az evangelium szerinti elet? 

A vilagon a lcgjobb m6d arra, hogy az emberekben erdek!Odcst 
keltsiink az evangelium irant az, hogy azon idea!ok es normak szerint 
eliink, amit elvarunk azokt61, akik egyhaztagnak valljak magukat. Ez 
az elso olyan dolog, amely megerinti az idegen szivct. Hogyan visel
kedjiink egyhaztagokkent mi, akik egyhaztagoknak valljuk magunkat? 

Egyetlen olyan ferfi vagy no sem kepes az evangelium tanitasara, 
ha nem el a szerint. Az elso olyan cselekedet, amellyel misszionarius-
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sa teszitek magatokat az, ha az altalatok tanftott tantetelek szerint el
tek. Gondoltatok mar valaha is ugy, hogy a biinos igen j6 tanara Jenne 
a biinbanatnak? Gondoltatok mar valaha is, hogy valaki nagyon hate
kony tanara lehetne a sabbat nap megszentelesenck ugy, hogy 6 maga 
nem szenteli meg a sabbat napjat? Szerintetek meg tudjatok tanftani az 
evangelium barmelyik tantetelet ugy, hogy nem hisztek benne elegge 
ahhoz, hogy sajat eletetekben alkalmazzatok azt? 13 

Jezus [azt mondta]: ,,Tartsatok fel vilagossagotokat, hogy az egesz 
vilagnak vilagftsatok. Es en vagyok az a vilagossag, amit fel kell tar
tanotok, vagyis az, amit engem cselekedni lattatok. f me, tudjatok, 
hogy az Atyahoz imadkoztam, mindannyian tanui voltatok" (3 Nefi 
18:24). Az a feladatunk, hogy ,,feltartsuk" a vilag elott azt, amit Jezus 
az emberert tett: a kiengesztelest, az altala mutatott peldat, valamint 
azokat a tanitasokat, amelyeket szemelyesen, illetve osi es mai pr6fe
tain keresztiil adott nekiink. A Mester azt is tanacsolta nekiink: ,,Ogy 
fenyljek a ti vilagossagtok az emberek elott, hogy lassak a ti j6 csele
kedeteiteket, es dicsoitsek a ti mennyei Atyatokat" (Mate 5: 16). 

Szinte lehetetlen tulbecsiilni a pelda erejet azokban a vezetesi 
helyzetekben, amelyek soran emberi viselkedesen pr6balunk javftani 
- legyen sz6 arr61, hogy a sziilok meg is mutatjak es el is mondjak 
gyermekeiknek a templom hazassag erteket, vagy visszatert misszio
nariusr61, aki tiindokol azon valtozasok es erettseg miatt, amit az 
evangcliumnak koszonhet. 14 

,,Ti vagytok a vilag vilagossaga .... hegyen epftett varos" (lasd Ma
te 5: 14). Ez mitjelent? 

Az egyhazi korokben mozg6, katonai szolgalatot teljcsito, tarsasagi 
eletet elo vagy iizleti korokben forgo utols6 napi szentek egyikere sem 
tekintenek csupan ugy, mint egyenre; inkabb mint a ma lathat6 egy
hazra. Valaki azt mondta: ,,Figyelj oda, mit teszel, mert lehet, hogy te 
vagy az egyhaz egyetlen olyan alapveto miive, amit bizonyos emberek 
valaha is elolvasnak!" Az Or itt arra figyelmeztet minket, hogy az 
egyhazi elet normajanak lathat6an magasabbnak kell lennie a vilagi 
'I , . , 'I 1 s e et normapna . · 

Nemreg [ 1954-ben] Koreaban voltam, Szoulban, es az egyik leg
jobb ember, aki abban az orszagban talalhat6, Dr. Ho Jik Kim. Ta
nacsad6ja a koreai kormanynak. Vezeto az ottani egyik oktatasi in
tezmenyben, es mostanra mar harmincn6gy megtertet gyiijt6tt maga 
kore, akik koziil sokan igen kepzettek. Ogy ket 6ran keresztiil beszel
gettiink vele, megpr6balva megalkotni egy olyan alapot, amely kezde-
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tet jelentheti Korea foldjen a misszionariusi tevekenysegeknek. Meselt 
neki.ink a megtereserol. ,,Akkor kezdtem el vonz6dni az egyhazhoz -
meselte -, amikor meghfvtak ket utols6 napi szent otthonaba, akik a 
Cornell Egyetem tanari karab61 voltak ott latogat6ban. Az volt ram 
lcgnagyobb hatassal, ahogyan otthonukban eltek. Soha nem voltam 
azclott olyan otthonokban, ahol ilycn kcdvcs kapcsolat allt volna fenn 
fcrj es feleseg, apa, anya es gyermekek kozott. Lattam, amint csalad
kcnt egyiitt imadkoznak. Annyira nagy hatast tett ram ez, hogy elkezd
tem kerdezoskodni a vallasukr61. Es egy este, miutan sokaig tanultam, 
es meggyozodtem annak kivanatossagar61, hogy ilyen tarsasagba tar
tozzak, tudtam, hogy eloszor bizonysagot kell nyernem. Terdre eresz
kedtem, majdnem egesz ejjel imadkoztam, es bizonysagot kaptam e 
munka isteni voltar61." De ne felejtsetek el, mindez ott kezdodott, 
hogy kiv;cll6 peldat mutatott egy csahid, amely olyan eletet elt otthon, 
amilyet az evangelium az igazi utols6 napi szentektol el var! 16 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen lehetosegeink vannak ,,napr61 napra, 6rar61 6rara, barhol le
gyiink is" az evangelium tanftasara? Milyen tulajdonsagokkal ren
delkeznek azok, akik sikeresen megosztjak masokkal az evangeli
umot? 

• Milycn tanulsagokat sziirhctiink le Lee elnok azzal kapcsolatos el
menyebol, amikor a szalloda vcndcgl6j6bcn mcgosztotta az evange
liumot? 

• Milycn aldasokat kaptal eletedben azert, mert igyekeztel megoszta
ni masokkal az evangeliumot? 

• Milyen aldozatok meghozatalara kernek minket az evangelium 
megosztasa erdekebcn? Hogyan alljunk hozza az ilyen aldozatok 
meghozatalahoz? Mi van rad leginkabb hatassal annak a fiatal ferfi
nak a hozzaallasab61, aki visszatert a haborub61 es elment misszi6-
ba? 

• Mit tanulhatunk Alma 17:2-3-as verseibOI arr61, hogy mikent oszt
hatjuk mcg masokkal hatalommal es felhatalmazassal az evangeli
umot? 

• Miert elcngedhetetlentil sztikseges a Szentlelek tarsasaga ahhoz, 
hogy hatckony misszionariusok legyiink? Mit tehetiink azcrt, hogy 
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teljesebb mertekben elvezzlik a Szellem utmutatasat az evangelium 
megosztasa saran? 

• Hogyan gyozhetji.ik le vonakodasunkat es felelmiinket az evangeli
um megosztasaban? 

• Miert olyan hatekony tanitasi eszkoz igazlelku eletiink peldaja? 
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Piispokok tarhaza a Pionir es a Salt Lake Oiveknek, Salt Lake City, Utah, 
1933. Ebbcn az idobcn Harold B. Lee volt a Pionir Ci"ivek elntike. 
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~~~~~~~__..·~~ l «~·,~='~'~~~~~~~, 
Az Ur modjan torteno 

gondoskodas 

Hogyan mutathatnak nekunk utat 
es aldhatnak meg minket azok a tantetelek, 
amelyeket az Ur nyilatkoztatott ki szentjei 

fizikai j6leteert? 

Bevezetes 

Mfg covekelnokkent szolgalt az 1930-as evek gazdasagi vilagval
saga idejen, Harold B. Lee elnok osszefogta covekeben a sok egyhaz
tag nyomorusagos korlilmenyeinek enyhitesere iranyul6 erofeszitese
ket. K6sobb igy emlekczett vissza: ,,Mar birk6ztunk egy ideje ezzel a 
j61eti kerdessel. Keves volt a kormany altal biztosftott munkaad6 
program, az egyhaz penzalapjai pedig igen szerenyek voltak. Itt all
tunk 4800 emberrel a covekben talalhat6 7300 kozi.il, akik teljesen 
vagy reszlegesen anyagi fi.iggosegben voltak. Csak egy kivezeto ut 
volt, megpedig az, hogy az Ur programjat alkalmazzuk, amint az a ki
nyilatkoztatasokban le van frva." 

I 935-ben Lee eln6k6t behivtak az Elso Elnokseg irodajaba, es 
megkertek egy olyan erofeszites iranyftasara, amely egyhazszerte 
megsegiti a szuk6lk6doket, felhasznalva a covekeben nyert tapasztala
tokat. Lee elnok azt mondta errol: 

,,Szereny erofesziteseink alapjan, mert az Elso Elnokseg tudta, hogy 
van nemi tapasztalatunk, ezert hfvtak fel engem egy reggel, megker
dezven, hogy bejonnek-e az irodajukba. Azt kfvantak tolem, hogy all
jak a j6leti mozgalom elere, terjiink at az allami segelyekr61 a kozvet
len segftesre, es segftsek olyan helyzetbe hozni az egyhazat, hogy 
gondoskodhasson a sajat szuk6lk6doirol. 
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Ennek a delelottnek a vegen beiiltem az aut6mba (a tavasz eppen 
erkezoben volt), es felmentem a City Creek-szurdokban talalhat6 
Rotary parkba. Ott pedig, ahol teljesen egyediil voltam, elmondtam 
eletem egyik legalazatosabb imajat. 

Ott voltam en, egy harmineas eveiben jar6 fiatalember. Tapasztala
taim korlatozottak voltak. Egy Idaho allamban talalhat6 videki kisva
rosban nottem fol. Alig Jeptem at Utah es Idaho allam hatarat. Es most 
olyan pozfci6ba keriiltem, ahonnan vilagszerte, az egesz egyhaztag
saghoz el kellett emem. El sem tudtam kepzelni ennel megdobbentobb 
dolgot, amibe belegondolhatok. Korlatozott ertelmemmel hogyan len
nek kepes erre? 

Leterdelven azt kerdeztem: ,Milyen szervezetet allftsunk fel annak 
elvegzesehez, amit az Elnbkseg feladatkent adott?' Es ezen a diesose
ges dele!OttOn nagyon is mennyei m6don felismertem Isten papsaga 
hatalmanak val6sagat. Olyan volt, mintha valami azt mondana nekem: 
,Semmilyen uj szervezetre nines szlikseg ahhoz, hogy gondoskodjatok 
e nep sziikscgleteirol. Csak Isten papsagat kell munkaba allftanotok. 
Semmi ezt helyettesito dologra nines szliksegetek.' 

Ennek megertesevel, valamint a papsag hatalmanak egyszerii al
kalmazasaval halad elore most mar nagy 16ptekkel a j6leti program, 
olyan akadalyokat gyozve le, amclyck legyozesc cddig lehetetlennek 
tlint. A j6leti program mara cml6kmuve a papsag hatalmanak. Ehhez 
hasonl6 esak fut6lag suhant cl szemem e!Ott azokban a napokban, 
amclyckrol mcselek." 1 

Harold B. Lee tanftasai 

Milyen tantetelek kepezik az egyhaz joleti 
munkajanak alapjat? 

A Tanok es szbvetsegek I 04. reszeben . . . talalhat6 meg nehany 
sz6ban a j61eti program altalam ismert legvilagosabb meghatarozasa. 
Nos, figyeljetek oda, mit mond az Ur: 

,,En, az Ur, feszftettem ki az eget es teremtettem a folder ket kezem 
munkajaval; es min den az enyem, ami [ azon l van. Es szandekom, 
hogy gondoskodjam szentjeimrol." 

Hallottatok, mit mondott az Ur? 

,,Szandekom, hogy gondoskodjam szentjeimrol, mert minden az 
enyem. De sztikseges, hogy minden a magam m6djan tbrtenjen." 
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,,Es ime, en, az Ur, azt hataroztam, hogy [igy] tortenjen a gondos
kodas szentjeimrol." 

Nos, figyeljetek mega k6vetkez6 kijelentes jelentoseget: 

,,A szegenyek felemeltessenek, a gazdagok pedig lejjebb keriilje
nek." 

Nos, ez a terv .... Az Ur pedig igy folytatja: 

,,Mert a foldon nagy a bOseg, [ minden] van elegendo, sot felesleg 
is. En teremtettem mindent, es megengedtem az embereknek, hogy sa
jat valasztasuk szerint cselekedjenek. Aki tehat elvesz a b6segb61, 
amit en teremtettem es evangeliumom torvenye szerint nem ad az 6 
reszeb61 a szegenyeknek es nelkiil6z6knek, az a gonoszok k6z6tt, a 
pokolban kfnl6dva fogja magat talalni" (T&Sz 104:14-18). 

Nos, mit ert az Ur e kifejezes alatt? Az 6 m6dja az, ,,hogy a szege
nyek felemeltessenek, a gazdagok pedig lejjebb kertiljenek." 

A ,,felemeltessenek" a sz6tari meghatarozas ertelmeben, es biztos 
vagyok benne, hogy az Ur is azt akarja itt sugallni, azt jelenti: ,,btisz
ken es orommel sikerrel jarjanak". fgy kell felemelntink a szegenye
ket, ,,btiszken es orommel, hogy sikerrel jarjanak". Es hogyan kell 
megtenntink ezt? A gazdagok lejjebb keriilesevel. 

Nos, ne ertsetek felre a ,,gazdag" sz6t. Ez nem mindig olyan em
berre utal, akinek sok penze van. Lehet, hogy valaki szegeny penz 
tekinteteben, de gazdag a szakmai tudas teren. Lehet, hogy itel6ke
pesseg teren gazdag. Lehet, hogy a j6 pelda teren gazdag. Lehet, 
hogy ragyog6 optimizmusban, es meg sok olyan tulajdonsagban 
gazdag, amire sztikseg van. Es amikor a papsagi kv6rum tagjai osz
szefognak, altalaban megtalaljuk mindazon ritka tulajdonsagokat, 
amelyek a sziikolkodok es nyomorg6k felemelesehez kellenek, 
hogy btiszken es orommel jarjanak sikerrel. Ennel t6keletesebben 
nem is miikodhet az Ur terve. 

Nos, tartsatok eszben ezt a tovabbi gondolatot: az Ur ismetelten el
mondta nekiink, hogy minden miivenek lelki celja van. Emlekeztek ra, 
mit mondott a Tanok es szovetsegek huszonkilencedik reszeben? 

,,Bizony, mondom nektek tehat: nalam minden szellemi, es en soha
sem adtam nektek muland6 torvenyt; sem egyes embereknek, sem az 
egesz emberisegnek, sem pedig Adam atyatoknak, akit en teremtet
tem" (T&Sz 29:34). 
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Vajon minden tetteteket egyedi.il az adott egyen dicsosegere iranyu-
16 tekintettel vegzitek, hogy vegi.il lelki lenye legyozze a fizikait? Az 
Dmak ebben az eletben kizarolag az a celja, hogy segftsen nekunk es 
utat mutasson, hogy elettink vegen keszen alljunk a celesztialis 6r6k
segre. Nern errol van sz6? Kepesek vagytok minden odaadott kosar 
etelt, minden altalatok nyujtott szolgalatot ennek a hatalmas celnak az 
eszben tartasaval adni? Vajon fgy kell tenntink ahhoz, hogy segftstink 
testveriinknek a fokozottabb elOrehaladasban es abban, hogy ave le
hessen celesztialis 6r6ksege? Az Ur ezt a celt tiizi ki.2 

A j61eti program hatalmas jelent6seggel bir az Ur munkajaban. Mi
elott magasabb szferaba emelhetnenk a gondolkodasm6djukat, ki kell 
elegftentink [az emberek] fizikai sztiksegleteit, es meg kell izleltet
ntink veltik azt a fajta ildvozi.ilest, aminek elnyeresehez nem kell meg
halniuk. Ebben rejlik az Ur j61eti programjanak celja, amely a kezde
tektol fogva minden safarsagban jelen volt az 6 egyhazaban. A j6leti 
program nem 1936-ban kezdodott, hanem akkor, amikor az Ur elkez
dett gondot viselni nepere ezen a foldon. 3 

Amikor romokban all az otthon, mert hfjan vannak az etelnek, a fe
delnek, a ruhanak es a fiitoanyagnak, ... akkor elso teendonk a bizton
sagerzet, egyfajta anyagi j61et kialakitasa, mielott elkezdhetnenk abba 
a szferaba emelni a csaladot, ahol eltiltethetjilk benntik a hitet. Ez a 
kezdet, am ha tettilnk celjat - ami a hit erositese - nem tartjuk szem 
elott, akkor kudarcot val! a pusztan anyagi segitsegnyujtas. Meg kell 
ertenilnk azt, hogy ha anelki.il pr6baljuk meg erositeni a hitet, hogy 
eloszor megtoltenenk a bendojilket es meggyozodnenk arr61, hogy 
mindenki megfelelOkeppen fel van ruhazva, el van szallasolva es ott 
eleg meleg van, akkor lehet, hogy kudarcot vallunk a hit erositese te
ren. 

Gyakran elismeteltilk mar azt a kijelentest, amelyet [Heber J.] Grant 
elnokt61 hallottunk ennek a Li61eti] programnak a beinditasakor. Ezek 
az 6 szavai: 

,,Elsodleges celunk egy olyan rendszer lehetosegeink szerinti felal
lftasa volt, amely eliizi a semmitteves atkat, megszabadft az alamizsna 
gonosz velejar6it61, es ujra megval6sftja neptink kozott a fiiggetlense
get, az iparkodast, a takarekossagot es az onbecstilest. Az egyhaznak 
az a celja, hogy segftsen az embereknek sajat maguk megsegfteseben. 
A munkat vissza kell helyezni tr6njara, egyhaztagsagunk es eletiink 
uralkod6 tantetelekent!" [Conference Report, 1936. okt6ber, 3. o.] 
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Az Elso Elnokseg keresere elder Melvin J. Ballard tarsasagaban 
egyhazszerte mindenhova elutaztam a j6leti program elso idoszaka
ban, hogy a helyi egyhazi vezetokkel megbeszelji.ik a kezdes szi.ikse
ges reszleteit. Elder Ballardnak volt harom kedvenc szentfrasresze, 
amiket gyakran idezett az embereknek. Az egyik, altala gyakran isme
telt kijelentes a kovetkezo volt: ,,Gondoskodnunk kell a mieinkrol, 
mert az Or elmondasa szerint ezt meg kell tenni.ink azert, hogy , ... az 
egyhaz fiiggetleni.il lehessen minden mas teremtmeny felett a 
celesztialis vilag alatt' (T&Sz 78: 14)." 

A Tanok es szovetsegek szaztizenot6dik reszebOl [is idezett]: ,,Bi
zony, mondom nektek, mindnyajatoknak: Keljetek fel! Vilagftsatok! 
Ti.indokoljetek! Legyetek zaszl6 a nepek szamara!" [es azt tanftotta, 
hogy] ez az a nap, amikor az Or megmutatja hatalmat nepe erdekeben. 
(T&Sz 115:5). Majd ismet a szaznegyedik reszt idezve: 

,,Aki tehat elvesz a bOsegbOl, amit en teremtettem es evangeliumom 
torvenye szerint nem ad az o reszebOl a szegenyeknek es nelki.ilozok
nek, az a gonoszok kozott, a pokolban kinl6dva fogja magat talalni" 
(T &Sz 104: 18). 

Azert olvasom fel nektek ezeket az idezeteket, hogy emlekeztesse
lek titeket az alapkovekre, amelyeken az egyhaz j6leti munkaja nyug
szik.5 

Milyen forrasokat hasznaljunk az egyen joleti 
problemajanak megoldasahoz? 

Milyen forrasok vagy eszkozok allnak az egyhaz rendelkezesere, 
amelyek segfthetnek az egyeni j6leti problemak megoldasakor? Ho
gyan latunk hozza a megoldashoz? Tegyi.ik fel, hogy most felteszem 
nektek ezt a kerdest. Tegyi.ik fel, hogy ma este egy csaladapa telefon
hfvast kap a munkahelyen, mely azt a szomoru hfrt kozli vele, hogy 
kisfiat eli.itOtte egy auto, es eletveszelyes seri.ilesekkel k6rhazba szallf
tottak. A csaladnak nagyon keves a bevetele, eppen csak arra eleg, 
hogy elelmet es alapveto dolgokat vegyen a csalad. Most a csalad rog
t6n szembenez egy orvosi szamlaval, egy k6rh3.zi szamlaval - hogyan 
kezelnetek ezt? 

Att61 felek, ha feltennem nektek ezt a kerdest, es mar most vala
szolnotok kellene ra, akkor a legtobben kozi.iletek azt mondanak: 
,,Hat, a bojti felajanlasok penzalapjahoz fordulnank". Am a j6leti 
program nem igy kezdOdik, es mi itt kovetji.ik el a hibat. Elosz6r is, 
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magaval az egyennel kezdjiik. Addig nem megyiink tovabb, amfg nem 
segitettiink az egyennek abban, hogy minden tole telhetot megtegyen 
sajat problemaja megoldasaert. Nos, az erzekenyseg es erzelmi szim
patiank talan mas kovetkeztetesekre juttat, am ez az elso, aztan pedig 
kitagftjuk a kart az adott csalad kozvetlen rokonsagara. Veszftiink a 
csaladi szolidaritasb61, a csaladi egysegbOI eredo erobOI, ha nem adjuk 
meg a lehetoseget es nem segitiink annak kidolgozasaban, ahogyan a 
bajba jutott csalad kozvetlen hozzatartoz6i oveik segftsegere siethet
nenek. 

A kovetkezo lepes aztan az, hogy azonnali sziiksegletek kielegftese 
vegett a tarhazhoz fordulunk. Az altalam elobb emlitett otthon esete
ben szeretnem, ha meglatnatok annak elonyeit, ha a csaladot ellatjuk 
par h6napra sziikseges ruhazattal, etellel, agynemiivel, tiizelOanyaggal, 
hogy mentesitsiik oket azon keszpenz kifizetesetol, amit ezek elvinne
nek, es azt a penzt a siirgos k6rhazi szamla kifizetesere kolthessek. Ez 
jobb annal, mintha egyszeriien vennenk a bojti felajanlasokat es oda
adnank nekik a penzt. 

Nos, a tarhazb61 beszerezheto dolgok utan a kovetkezo dolog ter
meszetesen az, hogy javasoljuk a ptispoknek a bojti felajanlas penz
alapjanak felhasznalasat. Errol tudja, hogy elOszor az hasznaland6 fel, 
amirol sajat erofeszitesei es vezetOi erOfeszitesei folytan gondosko
dott. Ezert a bojti felajanlasok begyiijtese, a bojti felajanlasok ossze
genek novelese, valamint a b6jt t6rvenyenek tanftasa a j6leti terv 
egyik legfontosabb resze. 

Most pedig mindezek utan eljutottunk problemaink rehabilitaci6s 
oldalahoz. Itt a Segitoegylet es a papsagi kv6rumok jatsszak a fO sze
repet. Nos, milyen szerepet jatszik a Segitoegylet egy rehabilitaci6s 
programban? Az elso, amit megtesztek a bajban levo csalad otthona
nak meglatogatasakor, az otthoni koriilmenyek felmerese a piispok ke
rese szerint. 

Elmentek, felmeritek a helyzetet, megnezitek a koriilmenyeket, ha 
sziikseges, akkor kitoltotok egy rendelest a tarhaznak, majd jelentest 
tesztek piispokotoknek a csalad sziiksegleteirol, hogy a tarhazi rende
Iest j6vahagyja es sort kerftsen annak megval6sftasara, vagy ha arra 
van sziikseg, akkor a rendelkezesere all6 penzalapokb6l adjon. Maso
dik lepeskent meggyozodtok arr61, hogy valaki felmeri az otthon igaz
gatasanak problemait, es elindul egy olyan kepzesi folyamat, amely 
segit a jelenlevo rossz dolgok meggy6gyftasaban. Keszen kell allnotok 
otthoni veszhelyzetek, betegseg, halaleset es egyeb hasonl6 koriilme-
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nyck kezelesere, amelyck igenylik a notestverek azon egyiitterzeset, 
amelynck kifejezesrc kell jutnia a Segitocgyletben. Aztan pedig nek
tek is mindig emelnetek kell a program e reszebcn a hangulatot. Le
gyen a ti kezetek felemelo kez, amely a veszhelyzet folyaman bizton
sagot ad a esalad helyzetenek!6 

Itt van az ideje annak, hogy a papsag tagjai megismerjek a 
kv6rumukat vagy esoportjukat! Minden kv6rumnak ismernie kell a 
tagjait, valamint azok sztiksegleteit, fel kell kutatnia azokat, akik 
komoly ad6ssagba keveredtck, es kedvesen javaslatot kell tennie 
arra, hogyan keriilhetnek ki abb61. Soha nines nagyobb sziikseg ba
ratra, mint akkor, ha valakit nyomasztanak az ilyen koriilmenyek. 
Itt az ideje annak, hogy elesebbe tegyiik a latasukat es erot adjunk 
nekik az e!Orchaladashoz! Nemesak azt kell megtanftanunk az em
bereknek, hogy jussanak ki az ad6ssagb61, hanem azt is, hogy ke
rtiljek el azt. 7 

Elvarjuk az egycntol, hogy minden tole telhetot megtegyen, legyen 
sz6 egyetlen esaladot vagy az egesz kozosseget erinto veszhclyzctrol. 
Elvarjuk a rokonsagt61, hogy minden toliik telhetot megtegycnek, az
tan pedig kozbelep az egyhaz tarhazanak dolgaival, majd a bOjti fel
ajanlasokkal, hogy elegct tegycn azon sziikseglcteknek, amelyek a 
tarhazb61 nem elegithetok ki. Vcgiil pedig a Segitoegylct es a papsagi 
kv6rumok segftenek a rehabilitaei6ban.8 

Hogyan tehetjiik onellatobbakka 
a haztartasunkat? 

A kovetkezo ot lepest kell megtenni ahhoz, hogy oncllat6 legyen 
egy egyen vagy egy kozosseg: 

Eloszor: A lustasagnak nines helye az egyhazban ! 

Masodszor: Meg kell tanulnunk az onfelaldozas leekejet! 

Harmadszor: El kcll sajatftanunk az egytitteles es az egytitt dolgo-
zas muveszetet! 

Negycdszer: Tetteinkben is mutatkozzon meg a tcstveriseg a papsa
gi kv6rumainkban! 

btc)dszor: Ossze kell szedniink az ahhoz sztikseges batorsagot, hogy 
sajat magunk kezdcmenyezokeszsegevel szembcnezziik a mindennapi 
problemakkal, es teljes mertekben kimerftsiik a rendelkezesiinkre all6 
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vagy a helyi forrasokat, mielott masokat megkernenk ra, hogy jojjenek 
es segftsenek nekiink a problema megoldasaban !9 

Ne felejtsetek el, hogy az egyhazi j6leti programnak veletek kell 
kezdodnic, egyenileg es szemelyesen! Ez minden egyhaztagra igaz. 
Takarekosnak kell lennetek es el6relat6nak. Magatoknak kell csele
kednetek, magatoknak kell reszt vallalnotok, mielott a j6leti program 
miikodesbe lephetne a haztartasotokban. 

Jarjatok olyan uton, ... amely biztosftja azt, hogy van etel a haza
tokban; es a szomszedaitoknak, a barataitoknak is tanacsoljatok ezt, 
mert valaki eleg bi.)lcs volt hozza, hogy lassa, erre sziikseg van es 
szukseg lesz a jovoben, es ez a valaki mar a multban is nepunk meg
mentoje volt. 

Ne legyiink balgak, es ne kepzeljiik azt, hogy mert ma meg slit a 
nap, holnap nem lesznek felhOk! Az Ur kinyilatkoztatas altal elmon
dott nekiink nehany elottunk al16 dolgot, es olyan idokben eliink, ami
kor kozel van ezen pr6feciak beteljesedese. Meg vagyunk riadva, am 
semmi olyan dolog nem tOrtenik ma, amit a pr6fetak ne lattak volna 
el ore. 

Segftsen nekiink Isten hazunk rendben tartasaban, es abban, hogy 
azokon tartsunk a szemiinket, akik ebben az egyhazban elnokolnek, es 
kovessiik az utmutatasaikat! Akkor nem fognak rossz utra terfteni 
benniinket. 10 

Mutassatok nekem egy nepet, amely keszen all a kemeny munkara, 
az ad6ssag szolgasaganak elkeriilesere, valamint arra, hogy i.)nzetlen 
szolgalattal egy nagyobb eel elerese erdekeben egyiitt dolgozzon, es 
en mutatok nektek cgy nepct, aki a lcheto legnagyobb biztonsagot 
nyerte el az emberek es az anyagi dolgok vilagaban. 11 

Mindenhova lesujtanak a csapasok. Az egyik legsulyosabb csapa
sunk [egy foldrenges] volt, lent a San Fcrnando-volgyben [Kalifornia
ban l. Agg6dtunk, amikor napok teltek el, es nem tudtunk kapcsolatba 
Iepni veliik, mert a telefonvonalak till voltak terhelve, es nem jutott el 
hozzank annak hfre, hogy van a nepiink. fgy hat kapcsolatba leptiink 
cgy [papsagi vezetovel] a foldrenges teriilete mellctt, es megkertiik, 
tudja meg, mi a helyzet. Aztan jott a hfr: ,,J61 vagyunk. Az elelmiszer
keszleteinkhez fordultunk, amit felreraktunk. Volt elraktarozott vi
ziink." A rendes viz fertozott volt, az emberek bajban es veszelyben 
voltak a viz fertozottsege miatt, de nepunknek, akik hallgattak a ta
nacsra, volt elraktarozott vize es elelmiszerkeszlete, valamint mas 
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dolgai, amik atsegitettek oket ezen az idoszakon. Bar ncm mindenki
nek volt elelmiszerkeszlete es vize, akik hallgattak a tanacsra es felke
szliltek, azok nem feltek, es csodalatoskeppen osszefogtak, hogy se-

, k , \) g1tsene egymason. -

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Lee elni.)k magyarazata szerint hogyan gondoskodik az Ur a szege
nyekrol es a szukolkodokrol? (Lasd T&Sz 104:14-18.) 

• Milyen forrasok allnak rendelkezestinkre, amelyeket megosztha
tunk a szukolkodokkel? 

• Miert kell a szegenyek cs a szi.lkolkodok szolgalatara iranyul6 ero
feszfteseinknek arra bsszpontosftania, hogy segftstink nekik az orok 
eletre t6rteno felkeszi.ilesben? Hogyan tehetjtik meg ezt? 

• Miert tegyenek meg az egyenek es a csaladok minden toli.ik telhetot 
sajat maguk megsegfteseert? Milyen aldasokat kapnak azok a csa
ladok, akik sztikseg idejen segftik az oveiket? Milyen szerepet jat
szanak a papsagi kv6rumok es a Segitoegylet a sziikolkodok meg
segfteseben? 

• Mit jelent onellat6nak Jenni? Milyen lepeseket kell megtenniink 
azert, hogy onellat6bbak legyiink? 

• Miert alapvetoen fontos az onellatasban az, hogy kepesek es haj
land6ak legyiink a munkara? Hogyan tanfthatjuk meg dolgozni a 
gyermekeinket? 

• Milyen aldasokat kapunk, ha vezetOink tanacsara hallgatva kifizet
jtik az ad6ssagainkat es takarekosan banunk a penziinkkel? 
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Szakits idot arra, hogy 
szent legyel! 

Hogyan dolgozhatunk nap mint nap azon, 
hogy lelkileg taplaljuk magunkat? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnok gyakran tanftott a lelki taplalkozas fontossaga
r61. Azt mondta, hogy testiink egy erOdhoz hasonlithat6, amelyet al
land6an el kell latni szalHtmanyokkal ahhoz, hogy eras maradjon 
azokban az idoszakokban, amikor tamad az ellenseg. 

,,Emberi ,erodotOk' ellensegei fizikai es lelki termeszetuek" -
mondta. Ide tartozhat ,,a varatlan banat, a csaladi kegyvesztettseg, a 
penziigyi osszeomlas, egy velt barat [hiitlensege ], vagy az Isten tOrve
nyei ellen elkovetetett titkos blin". Amikor ilyen dolgokra kertil sor az 
eletiinkben, ,,tovabbi keszletekre van sziikseg lelki forrasainkb61. Ha 
gondatlansag miatt megszakadt a kapcsolatod az egyhazzal, es elhal
vanyult az Istenbe vetett hited, ha tanulmanyozas es tanulas altal nem 
ertetted meg, milyen lit vezet vetkeid megbocsatasahoz, vagy ha nem 
nyerted el imadsagos lelek altal annak megerteset, hogy biztos vagy az 
aldozathozatalokert es a fajdalomert jar6 jovobeni jutalomban, akkor 
elvagtad a lelki utanp6tlasok erkezesenek utjat, es kimerult az ero, 
amire Jelkednek sziiksege van. Erododnek az a sorsa, hogy beveszik a 
Satan seregei. Akkor aztan a balga emberhez vagy hasonl6, aki ho
mokra epftette hazat, es a viharok bealltaval nagy volt annak bukasa. 
(Lasd Mate 7:24-27.) 

Arra kerlek tehat titeket, ... eljetek mindennap ugy, hogy a vilagos
sag forrasat61 megkaphassatok azt a taplalekot es erot, amire nap mint 
nap sziiksegetek van! Eletetek min den napjan szakitsatok idot arra, 
hogy szentek legyetek!" 1 
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Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan taplalhatjuk lelki onmagunkat? 

Mindegyiki.inkben ott lakik egy szellem, amely tokeletes masa a 
felnott fizikai testeteknek. Bizonyos idokozonkent, gyakran gondos
kodnotok kell etelrol es italr61 ahhoz, hogy eleteros es egeszseges ma
radjon a fizikai testetek. Testetek minden ossejtjenek idegi 6sszek6tte
tessel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az eletfenntart6 folyamatok 
miikodjenek. Ha az idegi 6sszekottetes nines karbantartva, illetve ha 
nem adjuk meg a szi.ikseges taplalekokat, az a fizikai test hanyatlasa
hoz, stagnalasahoz, betegsegehez es vegi.il halalahoz vezet. 

Szellemi testeteknek is sziiksege van bizonyos idokozonkent -
gyakran - a taplalckra ahhoz, hogy eros es elettel tclt maradjon. A 
foldtol kapott etel nem elegiti ki ezt a sziiksegletet. A lelki szi.iksegle
teket kielegito taplaleknak lelki forrasokb61 kell szarmaznia. Az orok 
igazsag evangeliumban tal<llhat6 tanteteleire, valamint a lelki teve
kenysegekben torteno reszvetel gyakorlataira van szi.ikseg lelki onma
gunk ehsegenek csillapftasahoz. A szellem letfontossagti folyamatait 
hasonl6keppen csak az igazsag lelki forrasaival val6 intelligens kap
csolattartas tarthatja miikodesben. A lelki betegseg es a halal, amely a 
lelki vilagossag forrasat61 val6 tavolletet jelent, biztos kovetkezme
nyei annak, ha levaltok a lelki idegkozpontr61, Jezus Krisztus egyha
zar61. 2 

Gyakorlatozas altal fejlesztji.ik ki lelki val6nkat. Ha teljes mertekii 
fejlettsegre vagyunk, akkor lclki val6nkat is ugyanolyan gonddal kell 
kepezni.ink, ahogyan fizikai testi.inket kepezzi.ik. Naponta gyakorlatoz
tatni kell a szellemi.inket ima, mindennapos j6 cselekedetek es masok
kal val6 osztozas altal. Naponta taplalni kell a szellemi.inket a szent
frasok mindennapos tanulmanyozasa, a [csaladi estekl, a gyiilesek 
latogatasa es az tirvacsoravetel altal. Keri.ilntink kell a karos hatasu 
mergeket, amelyek akkor jutnak el hozzank, ha megszegjtik Isten va
lamelyik parancsolatat. Ez olyan, akar a mereg a szellemi testtinknek. 

Lelki ertelemben akkor megytink orvoshoz, amikor szemtol szemben 
allunk Isten lelki orvosaival - piispokUnkkel, covekelnokiinkkel es idon
kent altalanos felhatalmazottakkal, es ok elbeszelgetnek veltink, aminek 
mindig az a celja, hogy segitsen nekiink a lelki elorelepesre val6 felkeszti
lesben. Idonkent ezen beszelgetesek eredmenyekent szi.ikseg van sulyos 
miitetekre a lelki val6nkon. 
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Harold B. Lee elniik azt tanftotta: ,.Eljetck mindennap ugy, hogy a vilagossag 
forrasat61 megkaphassatok azt a taplalekot es erot, amire nap mint nap sziiksegetek 

van' Eletetek mindcn napj<1n szakitsatok idol arra, hogy szentck legyctek!" 
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Ami Isten akarataval ellenkezik, az mereg a lelki eletetek szamara, 
es eppen ugy keriilnotok kell, ahogyan otthon az orvossagos szek
renyben levo cimkezett mergeket keriilitek.4 

Az igazlelkii ember onmaga fejlesztesere torekszik, tudvan, hogy 
nap mint nap sziiksege van rossz tetteinek vagy hanyagsaganak a 
megbanasara. Nern annyira azzal torOdik, hogy mit tud megszerezni, 
inkabb azzal, hogy mennyit adhat masoknak, tudvan, hogy csak ily 
m6don lelhet igaz boldogsagra. Igyekszik minden napot mestermiive 
tenni, hogy az ej kozeledtevel lelkeben es Istene elott tanusfthassa, 
hogy ami aznap a kezebe keriilt, azzal a tole telheto legjobbat tette.5 

Hogyan taplalja a szellemet a sabbat napjanak 
megszentelese? 

A vasarnap tobbet jelent egy olyan napnal, amin megpiheniink a het 
altalanos elfoglaltsagait6l. Nern szabad csupan a henyeles, a tunyasag, 
a semmitteves vagy a fizikai elvezetek napjanak tekinteni. A szellemi 
testiink iinnepnapja ez. A lelki lakomazas helye az imadat hazaban 
van. ltt azokkal egyiitt tisztelhetitek Istent, akik hozzatok hasonl6an 
lelki taplalekot keresnek. Egyiitt enekeltek, imadkoztok es h6doltok a 
Magassagosnak. Vesztek a szent urvacsorab61, amely emlekeztet tite
ket kotelessegeitekre, Isten fiakent vagy leanyakent itt a haland6sag
ban, felidezi az D<lvozit0 altal hozott kiengesztelest, es Iehetoseget ad 
arra, hogy ismet hiiseget eskiidjetek az 6 nevenek. 

Legyetek otthon vagy az egyhazban, gondolataitok es viselkedese
tek mindig maradjon osszhangban a sabbat szellemevel es celjaval ! 
Bar a sz6rakoz6helyekre es a kikapcsol6dast nyujt6 helyekre megfele-
16 idoben sziikseg lehet, ezek nem segitik a lelki novekedest, es az 
ilyen helyek nem oriznek meg ,,szeplotlennek a vilagt61", hanem in
kabb megtagadjak toletek ,,a foldnek teljesseget", amelynek igeretet 
azok kaptak meg, akik eleget tesznek a sabbat t6rvenyenek. (Lasd 
T&Sz 59:9, 16.) Akiknek szokasava valik a sabbat megszegese, es 
nem szentelik meg azt, azok orommel telt lelket veszftenek el egy 
gyiisziinyi elvezetert. Tul sok figyelmet szentelnek testi vagyaiknak, 
es ez lelki egeszsegiik rovasara megy. A sabbat megszegoje eseteben 
koran megmutatkoznak a hit gyengiilesenek jelei: elhanyagolja a min
dennapos csaladi imakat, hibat keres, nem fizeti a tizedet es a felajan
lasait; es az ilyen ember elmeje kezd elsotetiilni, mert a lelki eheztetes 
hamarosan olyan ketelyeket es felelmeket sziil, amelyek keptelenne 
teszik ot a lelki termeszetii tanulasra, vagy az igazlelkiisegben torteno 
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tovabblepesre. Ezek a lelki leepi.iles es a lelki betegseg jelei, es csakis 
megfelelO lelki taplalas utjan gy6gyithat6k. 

Vajon remelhetjiik, hogy az Or napjan imadattal telt tevekenysege
ink mellett minimalisra csokkentjiik az otthoni munkak mennyiseget, 
az otthonon kfviil pedig csak a halaszthatatlan dolgokat vegezziik el? 
Tegyetek ezt a napot olyanna, amikor imadsagos lelekkel, elgondol
kozva tanulmanyozzatok a szentfrasokat es mas, j6 konyveket! Mig el
tblt a sabbat orome, frjatok levelet a kedveseteknek, egyik tavol levo 
szeretteteknek, avagy egy olyan baratnak, akinek sziiksege lehet a lel
ki erotOkre! Tegyetek otthonotokat olyan hellye, ahol a nap szelleme
vel osszhangban levo csodas dalokat enckeltek es jatszotok! Az este 
kozeledt6vel, amikor osszegyultok csaladotokkal vagy barataitokkal 
egyiitt a tuzhelynel, beszelgessetek az evangelium becses igazsagair61, 
es fejezzetek be ezt egy csaladi imaval ! Tapasztalatb61 tudom, hogy a 
hithu egyhaztag lclkiismerctenek k6sztet6se a legbiztosabb jelz6se an
nak, hogy mi ellenkezik az imadat szellemevel a sabbat napjan. 

Am ne feltetelezzetek, hogy a sabbat torvenyenek szigoru betartasa 
bnmagaban is eleg ahhoz, hogy j6 egeszsegnek orvendjen a szellemi 
testetek! A het minden napjan taplalnotok kell lelki lenyeteket! A csa-
13.di es az egyeni imak, a szentfrasok olvasasa, az otthon uralkod6 sze
retet es a masokert vcgzett onzetlen szolgalat mennybol erkezo man
na, amcly taplalja a lelketeket. A hetente megtartott csaladi estek is 
forrasat jelentik az otthoni igazlelkusegnek. 

Arra kerlek tehat titeket, hogy ne fosszatok meg a sabbat napjanak 
megszegese altal szcllemi tcsteteket annak elengedhetetleni.il fontos 
erejetol, es arra biztatlak titeket, hogy inkabb eljetek mindennap ugy, 
hogy a vilagossag forrasat61 megkaphassatok azt a taplal6kot es erot, 
amire nap mint nap sziiksegetek van!6 

Milyen tekintetben valik javunkra lelkileg a bojtoles 
es a bojti felajanlasok fizetese? 

Feltettem magamnak a kerdest: ,,Mi a bojt tbrvenye?", es ratalaltam 
Joseph F. Smith elnok szavaira, amelyek meghatarozzak ezt es szerin
tem kiva16 ertelmezest adnak: 

,,Ezert hat minden utols6 napi szent vallan ott nyugszik annak fele
lossegc, hogy a bojt napjan piispokenek odaadja azt az etelt, amit csa-
13.dja az adott napon elfogyasztott volna, hogy azt a szegenyeknek le
hessen adni, az 0 javukra es megaldasukra; illetve az etel helyett 
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adhatjak az ertekenek megfelelo penzosszeget, vagy ha az illeto gaz
dag, akkor nagylelkii felajanlast, amely penzt aztan felretehetnek es a 
szegenyeknek szentelhetnek" [Gospel Doctrine, 5. kiad. (1939), 243. 
o.]. 

Aztan ezt kerdeztem magamt61: ,,Milyen aldasokat fger meg ne
kiink az Ur abb61 eredoen, hogy bOjtOllink es bojti felajanlasokat fize
tiink?" [Heber J.] Grant elnok egy feljegyzett szovegben a kovetkezo 
valaszokat adta nekem: eloszor is, penzi.igyi aldast, aztan pedig lelkit. 
A penziigyi aldasokat illetoen azt mondta: 

,,Hadd fgerjem meg nektek ma azt, hogy ha a mai napt61 fogva az 
utols6 napi szentek mint nep, becsiiletesen es lelkiismeretesen betart
jak a havonkenti btijttit, piispokiik kezebe pedig kifizetik az annak 
megfelelo osszeget, amit kifizettek volna azert a ket etkezesert, amit 
kihagytak, . . . akkor teljes mertekben eleg lenne a penziink ahhoz, 
hogy gondoskodjunk a tetlenekrol es a szegenyekrol" [Gospel 
Standards, szerk. G. Homer Durham (1941), 123. o.]. 

A lelki aldasokr61 azt mondta: 

,,Minden el6 leleknek az utols6 napi szentek kozott, aki havonta ket 
etkezesen at bojtol, az lelkileg javara valik, es megerosodik az ur Je
zus Krisztus evangeliumaba vetett hite - lelkileg csodalatoskeppen fog 
gyarapodni" [Gospel Standards, 123. o.]. 

Ezt a megallapftast olvasva eszembe jutott, mit mondott Esaias pr6-
feta azon aldasokr61, amelyeket a bOjtolok es a kenyeriiket szegenyek
nek ad6k kapnak majd. ltt negy pampas lelki fgeretet tesz az Ur azok
nak, akik bojtolnek es az ehezoknek adjak kenyeriiket. Esaias irasai 
szerint igy hangzik az elso igeret: 

,,Akkor felhasad, mint hajnal a te vilagossagod, es meggy6gyulasod 
gyorsan kiviragzik, es igazsagod elotted jar; az ur dicsosege kovet." 

Aztan azt fgeri az Ur: 

,,Akkor kialtasz, es az Ur meghallgat, jajgatsz, es 6 azt mondja: 
fme, itt vagyok." 

Ismetelten az Ur megfgeri: 

,,Ha odaadod utols6 falatodat az ehezonek, es az elepedt lelkiit 
megelegfted: feltamad a setetsegben vilagossagod, es homalyossagod 
olyan lesz, mint a del." 

v egiil a kovetkezo igeret: 
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,,Es vezerel teged az Ur sztintelen, megelegfti lelkedet nagy szaraz
sagban is, es csontjaidat megerositi, es olyan leszel, mint a megont6-
zott kert, es mint vfzforras, a melynek vize el nem fogy" (Esaias 58:8-
11 ). 

Ezeket az aldasokat, az elet helyzeteire es problemaira lefordftva 
eleg j61 illusztralja egy olyan eset, amelyrol egyik misszi6elnokiink 
meselt nehany eve az altalanos felhatalmazottaknak. Mfg a haboni 
alatt a ketseg napjait eltiik, ez az apa a kovetkezo esetet meselte el: 

Bojti nap volt. Koran reggel felkelt, ellatta a farm teendoit, majd 
nehany percet eltoltott kint a mezon, mielOtt eljott volna az ideje an
nak, hogy elmenjen a kora delelotti papsagi gyi.ilesre. 

Ezen a reggelen a mezon jarva nem kifejezetten az a ket fia jart 
eszeben, akik a harcmezon voltak, am hirtelen megallitotta at egy 
szomyi.i benyomas, amely szerint valami nines rendben ezen fiuk 
egyikevel. Megfordult, hogy visszamenjen a hazba. Azt mondta: 
,,Nern setaltam, hanem futottam, lehfvtam csaladomat a nappaliba, es 
azt mondtam nekik: ,Azt akarom, hogy ma a csaladomb61 senki ne 
egyen egy falatot sem, azt akarom, hogy b0jt6ljetek, es azt akarom, 
hogy imadkozzatok. Most pedig terdeljetek le velem, es mondjunk 
egy csaladi imat, mert az a benyomasom tamadt, hogy valami nines 
rendben a fiunkkal a haboniban.' " 

fgy hat osszegyi.iltek es elmondtak reggeli imajukat. Bojt6ltek, az
tan nem szakftottak meg a bojtat, hanem a nap vegeztevel is folytat
tak. Tfz napi agg6das utan a Voroskereszten kereszttil hfrt kaptak, 
amely szerint azon a reggelen (es amikor az idokiilonbseget is figye
lembe vettek, kidertilt: pontosan abban a pillanatban, amikor edesap
juknak az a benyomasa tamadt), a fiu bajtarsaval egytitt raesett egy ta
pos6aknara, bajtarsa sz6 szerint darabokra szakadt a robbanast61, o 
pedig rettenetesen megcsonkult es a halal torkaban fektidt. 

Bojt es ima - ,,Akkor kialtasz, es az Ur meghallgat, jajgatsz, es 0 
azt mondja: fme, itt vagyok."7 

Hogyan visz minket kozelebb az Urhoz 
az elmelkedes? 

[David O.] McKay elnok azt mondta: ,,Nern szakitunk eleg idot az 
elmelkedesre". En koran reggel . . . ot 6rakor felkelek, amikor elmem 
es szellemem tiszta es pihent. Aztan elmelkedem. Kozelebb kertilhet-
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tek az Urhoz annal, mint amit elkepzeltek, ha megtanultok elmelkedni. 
Engedjetek, hogy a Szellem tanftsa a szellemeteket! 8 

A Tizenkettek nem fogjak hamar elfelejteni David 0. McKay elnok 
inteset, amelyet egy reggeli tanacsiilesunkon mondott el, amikor kife
jezesre juttatta annak lenyegi fontossagat, hogy idot szakitsunk az el
melked6src, cs ezaltal lelkileg megfelelo hullamhosszon maradjunk. 
,,Nagyszerii dolog fogekonynak lenni a Szellem suttogasara, es tudjuk, 
hogy amikor ezek a suttogasok elernek hozzank, akkor ajandek es ki
valtsag meghallani azokat. Akkor erkeznek el hozzank ezek, amikor 
pihentek vagyunk, es nem tomyosulnak elottiink megbeszelt idopon
tok." 

Az elnok aztan sort kerftett egy John Wells piispok elet6b61 szar
maz6 t6rt6net elmondasara, aki korabban az Elnoklo Piispokseg tagja 
volt. Wells piispok egyik fia meghalt az Emigration-szurdokban, egy 
vasuti palyan. A fiut egy tehervonat iitotte el. Wells notestver vigasz
talhatatlan volt. A temet6s elott h3.rom napig sirt, a temetesen sem 
nyert vigaszt, es nagyon kimeriilt volt az idegallapota. Sajat elmonda
sa szerint egy napon, nem sokkal a temetes utan, mfg az agyan fekve 
pihent, meg mindig gyaszolva, megjelent neki a fia es azt mondta: 
,,Anyam, ne gyaszolj ! Ne sfrj ! J61 vagyok." 6 elmondta fianak, hogy 
nem erti, miert tC'>rtent ez a baleset. A fiu elmagyarazta, hogy jelt adott 
a mozdonyvezetonek a tovabbhaladasra, majd szokasos m6don meg
pr6balta elkapni a tehervonat racsozatat, de a laba beakadt egy gyo
kerbe, ezert nem erte el a racsot, es a vonat ala esett. Nyilvanval6an 
baleset volt. Elmondta, hogy amit felismerte, hogy mas kornyezetben 
van, megpr6balta meglatogatni az edesapjat, de nem tudta felvenni ve
le a kapcsolatot. Apjat annyira lefoglaltak a hivatali dolgai, hogy nem 
valaszolt sz61ongat6 szavara; anyjahoz jott tehat es azt mondta neki: 
,,Mondd el te apanak, hogy minden rendben van velem. Nern akarom, 
hogy tovabb gyaszoljatok!" 

Aztan McKay elnok azt mondta, ezzel arra akart utalni, hogy ami
kor sajat szobankban piheniink, akkor sokkal fogekonyabbak vagyunk 
az ilycn dolgokra, es az 6 eseteben a legjobb gondolatok eddig akkor 
jottek, amikor reggel kipihenten felkelt es atgondolta a nap tennival6-
it. A benyomasok ilyenkor olyan tisztan erkeznek, mintha hangot hal
lana, es ezek a benyomasok helyenval6ak. Ha valami aggaszt minket 
es fel vannak kavarodva az erzelmeink, akkor nem kapunk inspiraci6t. 
Ha ugy eliink, hogy elmenk mentes az aggodalomt61, lelkiismeretiink 
tiszta, erzeseink pedig helyen vannak egymas irant, akkor az Ur Szel-
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lemenek szellemiinkre gyakorolt hatasa olyan val6sagos, mintha fel
vennenk a telefont. Am amikor ezek a hatasok megerkeznek, es ezt je
gyezzetek meg, eleg batornak kell lenniink ahhoz, hogy a javasolt m6-
don cselekedji.ink. 

Legyen ez olyan valami, amit nem felejtiink el - ti is tegyetek ha
sonl6keppen! Szakitsatok idot az elmelkedesre! Sokszor olyan prob
lemakkal fogtok ki.iszkodni, amelyek megoldasa lelki sikon ismerheto 
fel.9 

Ne valjatok olyan elfoglaltakka, hogy ne legyen idotok az elmelke
desre! Szakitsatok idot! A legfontosabb bizonysagot nem a latas adja, 
hanem a belso tanusagtetel. Lehet, hogy Krisztus kozelebb van, mint 
tudjuk. ,,Kozottetek vagyok, de ti nem lathatok engem. A Szentlelek 
tesz biztos tamisagot. Rajtatok van a szemem. Eljon a nap, amikor 
tudni fogjatok, hogy en vagyok." (Lasd T&Sz 38:7-8.) 10 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Miert kell idot szakitanunk 6nmagunk lelki taplalasara? Mit tehe
ti.ink nap mint nap lelkisegiink fejleszteseert? 

• Mi akadalyozhatja onmagunk lelki taplalasara iranyul6 erofoszite
seinket? 

• Hogyan tehetji.ik olyan hellye az otthonunkat, ahol minden csalad
tag lelkisege taplalekhoz jut? 

• Milyen tekintetben segitett neked a lelki fejlodesben a sabbat nap
janak megtartasa? A sabbat napjan milyen tevekenysegek segftenek 
neked es csaladodnak az imadat szellemenek megtartasaban a nap 
folyaman? Miert van az, hogy a sabbat megszegesekor ,,orommel 
telt lelket veszit[iink] elegy gyusziinyi elvezetert"? 

• Milyen aldasokat kapnak azok, akik bojtblnek? (Lasd Esaias 58:8-
11.) Mikent lattad ezen aldasok beteljesedeset? 

• Mit tanulunk John Wells puspok t6rteneteb61 annak fontossagar61, 
hogy idot szakitsunk a lelki dolgokon torteno elmelkedesre? Ho
gyan tudtad a lelki dolgokon torteno elmelkedest beepiteni az ele
tedbe? 
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Az erkolcsi 
tisztasag torvenye 

szerint elni 

Mit tehetiink sajdt magunk 
es csalddunk erkolcsi tisztasdgdnak 

megvedeseert? 

Bevezetes 

,,Ha szeretnetek megkapni az Ur Szellemenek aldasait, akkor tisz
tan kell tartanotok testeteket, Isten templomat" - mondta Harold B. 
Lee elnok. 1 

E tanacs fontossaganak szemleltetesehez felolvasta egy olyan 
ferfi banattal teli leveler, aki megszegte az erkolcsi tisztasag torve
nyet: ,,Amikor meg velem volt az Ur Szelleme es az evangelium 
szerint eltem, a szentfrasok ugy nyiltak ki e!Ottem, hogy mindig uj 
dolgokat ertettem meg azok lapjair61, es a szentfrasok lapjainak je
lentese ataramlott a lelkembe. Kizarasom 6ta mar nem ugy olvasok, 
hogy meg is ertem azt; ketelkedve olvasom azokat az oldalakat, 
amelyekrol azelott azt gondoltam, tisztan ertem oket. Korabban 
magam vegezhettem el az evangelium szertartasait gyermekeim 
szamara; megaldottam a kisgyermekeimet, kesobb megkereszteltem 
es konfirmaltam oket, es ha betegek voltak, szolgaltam nekik. Most 
felre kell allnom, es ugy neznem, amint valaki mas vegzi el ezeket 
a szertartasokat. Korabban orommel latogattam a templomot, ma 
viszont zarva vannak elottem annak kapui. Regebben egy kicsit zti
gol6dtam az egyhaz altal kert hozzajarulasok, a tizedfizetes, a bbjti 
felajanlasok fizetese es az ehhez vagy ahhoz torteno hozzajarulasok 
miatt, most azonban kizartkent nem fizethetek tizedet; a mennyek 
bezarultak elottem, mert nem fizethetek tizedet. Eletemben soha 
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t6bbe nem zugol6dom az egyhaz arra iranyul6 kerese miatt, hogy 
aldozzak a javaimb61. Gyermekeim nagyon kedvesek hozzam, de 
lelkem melyen tudom, hogy szegyellik apjukat, akinek nevet vise
lik."2 

Lee elnok azt mondta: ,,Val6ban gazdag az a ferfi vagy no, aki 
az orok elet orok celjan tartja a szemet, mert egesz lelket olyan tiiz 
tolti el, amelybOl csak azok kapnak, akik arra erdemesen elik az 
eletiiket. "3 

Harold B. Lee tanitasai 

Miert lenyeges engedelmeskedniink az erkolcsi 
tisztasag torvenyenek? 

Az Ur minden fiatal ferfi es minden fiatal no keblebe vagyat helye
zett a masik tarsasaga irant azert, hogy a ferfi es a no e szent hazassagi 
kotelekben eggye lehessen, es foldi hajlekokat keszfthessenek a meny
nyei szellemek szamara. Ezek a kesztetesek szentek, am rendkfvtil 
erosek. Isten a komoly vetkek kozott - amelyekre a Tfzparancsolatban 
hfvta fel a figyelmtinket - elso helyen az emberolest nevezte meg, az
tan rogton masodikkent a nemi tisztatalansagot, hogy ne becstiljtik le 
az eletet, es ezek az eletet teremto folyamatok ne alacsonyodjanak le 
az emberi vagyak oncelu kielegftesere. ,,Ne olj ! Ne paraznalkodjal !" 
(Lasd 2 Mozes 20:13-14.) Az egyhaz azt tanacsolja nektek, hogy le
gyetek szerenyek 6lt6zkodesetek es modorotok teren, es tiltsatok ki 
elmetekbol azokat a rossz gondolatokat, amelyek kozonseges beszed
re, hitvany es illetlen viselkedesre kesztetnek ... Tisztan kell tartani az 
elet forrasait ahhoz, hogy a lehet6 legnagyobb boldogsagot erjetek el a 
szent hazassag kotelekeben.4 

Legyetek erenyesek! Ez az egyik legnagyobb parancsolat. 

,,J6sziviiseg toltse el bensodet hittestvereid irant, sot minden ember 
irant es ereny diszitse gondolataidat sziinteleniil! Es akkor megeroso
dik bizalmad Isten elott, es a papsag tana ugy permetezi majd a lelke
det, mint egbOl a harmat. 

A Szentlelek alland6 kiserod lesz, es jogarod az igazsag valtozatlan 
jogara; birodalmad 6rokkeval6 birodalom lesz es orokkon orokke, 
kenyszer nelktil teged fog illetni" (T &Sz 121 :45-46). 
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Am a vilagon soha nem lesz mienk ez a birodalom, ez a hatalom, a 
Szentlelek e tarsasaga, ha nem tanulunk meg erkolcsosnek lenni gon
dolatainkban, szokasainkban es cselekedeteinkben.5 

Oltsetek fel az igazlelkiiseg fegyverzetet! Ne engedjetek a gyenge
seg pillanataban! Vedjetek a tisztasag e fellegvarat! Testetek, ha tisz
tan tartjatok, a Szentlelek temploma.6 

Gondolataitok tisztan tartasa altal eljetek az erkolcsi tisztasag tOr
venye szerint, tokeletesebben annal, mint azt azelott tettetek! Ne fe
lejtsetek el, mit mondott a Mester: ,,Megmondatott a regieknek: Ne 
paraznalkodjal! En pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra 
tekint gonosz kivansagnak okaert, immar paraznalkodott azzal az 6 
szfveben" (Mate 5:27-28). Nos, tisztanak kell lenni a gondo
latainknak. Gyozzetek le minden olyan szokast, amely erkolcstelen 
cselekedetekre indfthat, es tiltsatok ki az erkolcstelenseget, amely 
egyebkent peneszkent eloskodne az eleteteken! 7 

Milyen kovetkezmenyekkel 
jar az erkolcsi tisztasag torvenyenek 

megszegese? 

Soha nem nezett meg szembe ilyen kihivassal az igazlelkiiseg, a 
tisztasag es az erkolcsosseg tana. Az erkolcsi normakat egyre inkabb 
alaassak a gonosz hatalmak. Nines fontosabb tennival6nk annal, mint 
hogy a leheto leghatekonyabban tanitsunk az Ur Szelleme altal, es 
meggyozziik nepiinket a vilagban, hogy a hatalmas kisertese eme 6ra
jaban eljenek kozel az Orhoz. 

A Satan ma leginkabb a csalad elpusztftasaval fenyeget, es csufot 
kivan iizni az erkolcsi tisztasag torvenyebOl, valamint a hazassagi szo
vetseg szentsegebOl.9 

Erdekes mondanival6val zarult egyszer az egyik covekkon
ferenciank. Amikor a covekelnok felallt, hogy befejezze a konferenci
at, felnezett a fiatalokkal telt erkelyre, es azt mondta: ,,Van valami, 
amit el szeretnek mondani nektek, fiatalok, ott fent az erkelyen. Elo
fordulhat, hogy amfg covekelnokotOk vagyok, mindannyian el fogtok 
jonni hozzam, hogy interjut keszftsek veletek - papsagi elorelepes, va
lamilyen pozfci6 miatt, amibe elhfvtak, illetve templomi ajanlas kap
csan - es tObbek kozott fel fogok tenni nektek egy onvizsgalatot 
igenylO kerdest: Tisztak vagytok erkolcsileg? Ha oszinten azt tudjatok 
felelni: ,Igen, elnok ur, erkolcsileg tiszta vagyok' - akkor boldogok 
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lesztek. Ha valaszotok ,Nern, nem vagyok az', akkor szomoniak lesz
tek; ha pedig hazudtok nekem, akkor egesz eletetekbcn keseriiseg tOlti 
majd el a lelketeket." 

Egy napon oda kell allnunk Alkot6nk ele - Moroni szavaival el
ve, aki kifejezo beszeddel azt kerdezte: ,,Azt gondoljatok, hogy 
boldogan tudtok majd egyi.itt lakni azzal a szent Lennyel, amikor 
lelketeket buntudat gyotri?" Azt mondta: ,,Tisztatalansagotok tuda
taban nagyobb nyomorusag lenne nektek egy szent es igazsagos Is
tennel lakni, mint a pokolban az elkarhozott lelkek koz()tt elni." 
(Lasd Mormon 9:3-4.) 10 

Amikor megszegji.ik a parancsolatokat, magunknak es masoknak is 
artunk. A hiba altalaban szomorusaghoz, lehangoltsaghoz, ellenseges
kedeshez vagy elki.iloniileshez vezet, ha nem tartunk bunbanatot. Tu
lajdonkeppen onbecsi.ilesi.inket csokkentji.ik; Isten fiaikent es Ieanyai
kent jatszott szerepi.inket fokozzuk le; es meg az is lehet, hogy 
elszoki.ink annak vegso val6sagat61, hogy val6jaban kik vagyunk! 

Ha bunt koveti.ink el, kevesbe hatekony tagjaiva valunk az embe
riseg csaladjanak. Masokban is kart teheti.ink; az is lehet, hogy sajat 
kudarcainkert fonak m6don visszavagunk az emberiseg csaladja
nak, es fgy megsokszoroz6dik az emberi szenvedes. A szi.ilok er
kolcstelensege olyan lancreakci6t valthat ki, amely nemzedekeken 
is atfvelhet, bar lehet, hogy a csal6dott gyermekek neheztelese es 
lazadasa mas formaban nyilvanul meg. Ha hianyzik otthonr61 a sze
retet, az olyan reakci6hullamokat valt ki, amelyek mindannyiunkra 
hatassal vannak; az emberiseg fizcti mcg az arat az ilyen kudarcert. 
Mire lehetne nagyobb szi.iksege az embcriseg csaladjanak annal, 
mint hogy erkolcsosek legyi.ink, hogy szeretet legyen az ottho
nunkban - es tulajdonkeppen minden parancsolatot betartsunk? 11 

Nern fordult meg elo ebben az cgyhazban az, hogy felelos pozici6-
ban 16vo ferfi vagy no ugy nem elt a tole elvart normak szerint, hogy 
ne sodort volna magaval olyanokat, akik valamikor hittek benne. 
Megsebezte a lelkiismereti.iket; magaval sodorta a gyengebb hitueket, 
es sokan akkort61 szamftjak az egyhazt61 val6 eltavolodasuk idejenek 
kczdetet, amikor valaki, akiben hittek, nem elt a tole elvart normak 
szerint. 12 

Ramutattam a bun borzalmas voltara; hogy a biin zsoldja a halal, es 
hogy az Or Jezus Krisztus kiengesztelese altal nyerhetnek bocsanatot 
azok, akik bunt kovettek el es igazan megbanjak azt; es ez az ut vezet 
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oromhOz ebben az eletben, valamint teljesseghcz az eljovendo elet
ben.13 

Mil yen f elelOsseggel birnak 
a papsag viselOi az erkolcsi tisztasag 

kapcsan? 

Testverek, nekiink magunknak is tijra el kell hataroznunk, hogy be 
fogjuk tartani az erkolcsi tisztasag tbrvenyet; es ha kovettiink el hiba
kat, akkor most kezdjiink hozza e hibak helyrehozatalahoz! Menjiink a 
feny fele; es az eg szerelmere, testverek, ne eljetek vissza a ferfiakkent 
nektek adott csodalatos lehetoseggel, amely ertelmeben kez a kezben 
jarhattok a Teremtovel az emberi lelkek nemzese saran! Ne vegyetek 
reszt tOrvenytelen kapcsolatban, amely tigyis csak szegyent eredme
nyez, es osszetori felesegetek es gyermekeitek szfvet! Testverek, ko
nyorgiink nektek, maradjatok tisztak erkolcsileg, ja1jatok az igazsag es 
az igazlelkuseg osvenyein, elnyerve ezaltal Mennyei Atyank tetszeset, 
akinek fiai vagytok ! 14 

Szeretnem a papsag e hatalmas csoportjat figyelmeztetni Sodoma es 
Gomora nagy bunere, amely komolysag tekinteteben azonnal maso
dikkent koveti az emberoles vetket. A paraznalkodas bunerol besze
lek, amely nevet, mint tudjatok, a Mester adta a paraznalkodas es a 
hazassagtores meg ncm engedett szexualis buncnek. Emellctt a homo
szexualitas bune is hasonl6an komoly bUn, bar ugy tunik, egyre elfo
gadottabb lesz a vilag Babilonjanak tarsadalmaban, am az egyhaz tag
jainak nem szabad csatlakozni hozzajuk! 

Bar a vilagban eliink, nem szabad a vilagb61 val6nak lenniink. 
Az iskolak es a sz6rakoz6helyek minden olyan pr6balkozasanak, 
amely fitogtatja a szexualis perverzi6kat - amelyek termeszetiikbOI 
ad6d6an kfserletezesre biztatnak -, energikus es hajthatatlan [el
lenallastJ kell kivaltania egyhazunk papsagaban, amelynek minden 
lehetseges tOrvenyes eszkozt meg kell ragadnia az ezzel szembeni 
harcban. 15 

Ha Isten gyermeke, es kiilonosen olyan valaki, aki viseli a papsagot 
es aktiv az egyhazban, puszta jatekszernek tartja a teremto hatalmak 
ezen Tsten-adta ajandekat, illetve elsosorban vagyai es kivansagai ki
elegftesere hasznalja kedvesehez fiizo kapcsolatat, akkor az illeto a 
Satan jatekat jatssza, aki tudja, hogy az ilyen viselkedes biztos m6dja 
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az ahhoz sztikseges kifinomultsag elpusztftasanak, amelyre az Ur 
Szelleme tarsasaganak elnyeresehez volna sztikseg. 16 

Hogyan tanithatjak mega sziilok 
gyermekeiknek az erkolcsi tisztasag megerteset 

es azt, hogy a szerint eljenek? 

Nos, az egyhazban a legfontosabb tanftas a csaladban folyik, ahol 
az a felelasseg nyugszik otthon az apan es az anyan, hogy meg kisko
rukban megtanftsak gyermekeiknek a hit, a biinbanat, az Udvozitabe 
vetett hit tanteteleit, valamint az erkolcsi tisztasag, az ereny, a tisztes
seg stb. elsa tanteteleit. A legnagyobb era, ami a gyermekeket vissza
tarthatja a vilag e dolgait61, annak felelme lesz, hogy elveszftik helyti
ket az orok csaladi korben. Ha mar gyermek- es fiatalkorukban 
megtanftjak nekik a csalad szeretetet es az otthon tiszteletet, akkor 
ketszer is meggondoljak, mielatt olyan valamit tennenek, ami orokre 
megakadalyozza aket abban, hogy ehhez az orok csaladi otthonhoz 
tartozzanak. Szamunkra a hazassag, a gyermekek vilagra hozasa, az 
erkolcsosseg es az ereny a birtokunkban leva legbecsesebb igazsagok 
koze tartozik - es ezek egyben a legalapvetabb dolgok is. 17 

Vajon meggyazadtiink arr61, hogy a gondjainkra bizott apr6 lelket 
fejladese soran soha nem hagytuk erett eveink elanyei nelkiil, es meg
tanftottuk neki mindannak mikentjet, amit mi tudunk? Vajon az evek 
soran, mig felnattek, lefektettiik-e az eras, sikeres es boldog elet alap
jat es keretet, vagy a pr6batetelek es hibak ,,talal - nem talal" elvere 
hagytuk ezt, azt remelven, hogy a Gondviseles valahogy majd megve
di kedvenctinket, mfg tapasztalatokat nyer? 

Talan egy elethii eset megerasiti a gondolatot, amelyet kozvetf
teni pr6balok. Egy fiatal pil6ta egyediil repiilt a repiilater felett egy 
reptilesi gyakorlaton. . . . Hirtelen azt kialtotta az iranyft6torony 
tisztjenek a radi6rendszeren at: ,,Nern latok! Megvakultam!" Haaz 
iranyft6tornyon is urra lett volna a panik, az biztossa tette volna a 
fiatal pil6ta es az ertekes gep pusztulasat; am szerencsere egy sokat 
latott tiszt tilt ott, aki tapasztalatb61 tudta, hogy nagy fesztiltseg ha
tasara bizonyos kortilmenyek kozott ideiglenesen megvakulhat a fi
atal novendek. A tiszt higgadtan beszelt a fent leva ifjuhoz, ira
nyitva at a lefele ereszkeda korozesben, ugyanakkor pedig 
elrendelte, hogy iitkozes esetere azonnal vigyenek ki mentOfelsze
relest. Az esemenyt figyelak szamara vegeerhetetlennek tiina, le
legzetelallf t6 percek utan a megvakult pi16ta a leszall6 palyara fain-
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tette gepenek kerekeit, vegiggurult azon es megallt. A ment6s6k 
azonnal besiettek a fiuval a bazis k6rhazaba, hogy kezelest kaphas
son. 

Mi fortent volna, ha az iranyft6torony tisztje idegesse valt volna, 
visszarettent volna a kotelessegetol, vagy nem tudta volna, hogyan ke
zeljen egy ilyen veszhelyzetet? A valasz a kovetkezo: ugyanaz tortent 
volna, ami ma [egy olyan fiatallal] fortenhet, akinek hatat fordft ta
pasztalt, boles tanacsad6ja, amikor 6 megdobbento krizissel nez 
szembe, amelyhez nines hozzaszokva. Mindket esetben megcsonkult 
vagy elpusztult volna egy elet, es meghiusult volna az elobbre lepes 
lehetosege. 

Barcsak minden anya hallhatta volna annak a draga, kedves leany
nak a szivb61 jovo sirasat es kerdeseit, aki, amikor ugy runt, mar 
majdnem kezeben tartja a templomi hazassag kisleany kora 6ta dedel
getett almat, megszegte az erkolesi tisztasag torvenyet, es mostanra ... 
a vadol6 lelkiismeret kfnz6kamrajaban elt. A kovetkezo kerdesek vol
tak benne: ,,Honnan kellett volna tudnom, hogy veszelyben vagyok? 
Miert nem volt erom ahhoz, hogy ellenalljak?" A megvakult pil6tahoz 
hasonl6an 6 is vakon repiilt, de szerencsetlensegere nem volt az ira
nyft6toronyban tiszt, aki utat mutathatott volna neki, hogy biztonsag
ban erjen foldet a krfzishelyzetben. 6, barcsak megbeszelhette volna 
problemajat egy bales edesanyaval! 

Vajon anyjat tulsagosan lefoglalta az egyhazi munkaja, a 
hazimunkaja, a tarsadalmi esemenyek vagy a klubok, es azert nem 
jott letre kozotte es leanya kozott egy olyan bajtarsiassag, amely 
arra kesztette volna a leanyt, hogy megossza vele titkait e szent 
dolgok teren? Talan olyan anyar61 volt sz6, aki megelegedett azzal, 
hogy leanyaval az iskolaban megismertetik ezeket a kenyes 
temakat, am ezek az ismertetok gyakran semmi mast nem tesznek, 
csak kfserletezesre biztatjak a tanul6kat. Talan nem ismerte fel, 
hogy nappalijaba a radio, a foly6iratok es a televfzi6 naponta torz, 
am okosan aleazott kepeit kozvetftik a szerelemnek, az eletnek es a 
Mzassagnak, es hogy ezeket a kepeket a fiatalok till gyakran 
osszekeverik a boldogsag osvenyevel. 18 

Anyak, maradjatok kozel a leanyaitokhoz! Amikor meg kisgyerme
kek, ne engedjetek, hogy valaki mas meseljen nekik az elet dolgair61 ! 
Es amint kisgyermekeitek elkezdenek kerdeseket feltenni nektek, kis 
intim dolgokr61, akkor iiljetek le, es beszeljetek nekik ezekrol, ameny
nyire azt felfog6kepessegiik korlatai megengedik! Akkor azt mondjak 
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majd: ,,Rendben, anya, j61 van." Es aztan, egy kicsit kesobb, amikor 
tizenevesek lesznek, masodszor is odajonnek hozzatok, most mar egy 
kicsit tapasztaltabban. Aztan randevuzni kezdenek, es vajon kihez for
dulnak tanacsert? Ha j61 vegeztetek dolgotokat, akkor anyat61 kernek 
tanacsot ebben es abban, es hazassaguk estejen is anyjukt61 kernek ta
nacsot, nem az atlagn6t61. 

Es ti, apak, legyetek baratsagosak a fiaitokkal ! Soha ne utasftsatok 
el fiatokat, amikor tanacsot akar kerni toletek azon dolgokat illetoen, 
amiket meg akar beszelni az apjaval ! Ebben rejlik az otthoni bizton
sag. Ebben rejlik fiataljaitok biztonsaga. Anyak es apak, ne vonjatok 
meg toliik ezt a biztonsagot! 19 

Fiataljaink tanitasakor t6bbek k6z6tt az a teendonk, hogy reflex 
szintjen meg kell tanftanunk nekik, hogyan nezzenek szembe az 6vat
lan pillanatban erkezo kisertessel. 

Ezert elsodlegesen a fiu apja a felelos. Ez nem azt jelenti, hogy az 
apa egy reggel felebredven agya melle hfvja fiat, es tizenot percben 
elmondja neki az elet minden dolgat. A fiunak nem erre van sztiksege. 
Olyan apara van sziiksege, aki valaszol, amikor 6 kenyes termeszetii 
kerdest tesz fel. Ehezi a tudast, kfvancsi. 

Haaz apa nyilt es oszinte, es fia felfog6kepessege szintjen, mig fel
no, valaszol neki, akkor ez az apa lesz az, akihez a fiu a kesobbi evek
ben is visszater tanacsert. Ez az apa horgony lesz a fiu lelke szamara, 
mert az apa sajat tapasztalatai k6nyveb61 vesz ki olyan leckeket, ame
lyeket a fianak adva segfthet neki reflex szintjen megtanulni, mit tehet 
annak lehetosege ellen, hogy egy 6vatlan pillanatban beleessen a veg
zetes csapdaba. 20 

6, barcsak elmetekbe veshetnem ma nektek, akik naponta kiseta.I
tok az alattatok zug6 aradatkent elfoly6 vilagiassag es biin fiiggohidja
ra, amikor ketelkedtek es feltek, ami az ima, a hit es a szeretet ritmu
sanak elvetesere kesztet, barcsak meghallanatok hangomat, amely 
mintha visszasz6lna az elet hfdjar61: ,,Legyen hitetek, j6 uton jartok, 
en messzebbre latok, mint ti"! Azt kerem Istentol, hogy erezzetek ma 
a lelkembOl feletek arad6 szeretetet, es tudjatok, milyen mely szerete
tet erzek irantatok, amikor szembeneztek a nap problemaival! Itt van 
az ideje annak, hogy mindannyi6toknak sajat labra kell allnia. Itt az 
ideje annak, amikor egyetlen ferfi vagy no sem tarthat ki k6lcs6nvett 
vilagossag mellett. Mindenkit a benne levo vilagossagnak kell iranyf
tania. Ha nem rendelkeztek ezzel, akkor nem maradtok talpon. 21 
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J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Miert kell tisztanak lenni a gondolatainknak, ha az erkolcsi tiszta
sag torvenye szerint akarunk elni? 

• Mil yen aldasokat kapnak azok, akik erkolcsosek es erenyesek? 

• Miert vezet fizikai es lelki ertelemben is pusztulashoz az 
erkolcstelenseg osvenye? Hogyan jelkepezi az erkolcstelenseg 
azt, hogy elfutunk ,,annak vegso val6sagat61, hogy val6jaban kik 
vagyunk"? 

• Milyen felelosseg nyugszik a papsag viseloinek vallan annak tekin
teteben, hogy megvedjek magukat es szeretteiket az erkolcstelenseg 
vesz61 yeito I? 

• Mit tanftsanak az apak es az anyak gyermekeiknek a nemi tisztasag
r61? Mit tehetnek a szi.ilok, amivel biztossa teszik azt, hogy gyer
mekeik elegge bfznak benni.ik, es megbeszelik veli.ik a kenyes te
makat? 

• A vilag mely mai hatasai csokkenthetik az erkolcstelensegre csabft6 
kfsertesekkel szembeni ellenallasunk kepesseget? Miert vonatkozik 
ki.ilbnosen az erkolcsi tisztasag tbrvenyenek mai vilagban torteno 
betartasara az a tanacs, hogy ,,egyetlen ferfi vagy no sem tarthat ki 
kolcsc:invett vilagossag mellett"? 
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Tokeletessegre torekedve 

Hogyan igyekezhetiink eleget tenni a ,, legyetek 
azert ti tokeletesek" parancsolatnak? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elnc)k tanftott annak fontossagar61, hogy kovcssi.ik az 
Odvozito peldajat, amikor tokeletessegre tarekszi.ink: 

,,Biztos vagyok benne, hogy a Mester nemcsak viszonylagos erte
lemben gondolkozott, amikor azt mondta: ,Legyetek azert ti Wkelete
sek, mikent a ti mennyei Atyatok tokeletes' (Mate 5:48). Feltetelezne
tek az Udvozitorol, hogy olyan celt tliz ki, amelyet lchetetlen elerni, es 
ezaltal kicsufolja az ilyen t6keletesseg eleresere iranyul6 erofeszitese
inket? ltt, a haland6sagban lehetetlen elerni.ink a tbkeletesseg azon al
lapotat, amirol a Mester beszelt, am ebben az eletben csupan az alapo
kat fektetji.ik le, amelyekre aztan az orokkeval6sagban epfti.ink; meg 
kell tchat gyozOdni.ink arr61, hogy az alapokat igazsagra, igazlelkuseg
re es hitre fektetji.ik. Ennek a celnak az eleresehez be kell tartanunk Is
ten parancsolatait, itteni eleti.inknek egeszen a vegeig hunek kell ma
radnunk, majd a sfr utan is tovabb kell fejlodni.ink az igazlclkuseg cs a 
tudas tekinteteben, mfg olyanokka nem valunk, mint Mennyei Atyank. 

[Pal apostol] megmutatta a t6keletesseghez vezeto utat. Jezusr61 be
szelve azt mondta: ,Ambar Fiu, megtanulta azokb61, a miket szenve
dett, az engedelmesseget; es tbkeletessegre jutvan, orok idvesseg szer
zoje lett mindazokra nezve, a kik neki engedelmeskednek' (Zsid6k 
5:8-9). 

Ne muljon el nap ugy, hogy ne tanulnank fKrisztus] eletenek nagy
szeru tankonyvebOl, hogy mikent jutott el 6 a t6k6letes elethez! Jar
junk mi is ezen az uton, es erji.ik el OfOk celunkat!" 1 
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Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan segit nekiink tokeletesse valni az, ha megertjiik, 
minek vagyunk meg hijan? 

Harom alapvet6 dologra van sziikscg ahhoz, hogy valaki kesztetest 
erezzen a krisztusi eletre - vagy pontosabban, a szentfrasok nyelven 
sz6lva arra, hogy meg inkabb ugy eljen, ahogy a Mester elt. Az ehhez 
sziikseges els6 alapvet6 dolog, amit megnevezek, a kovetkez6: A tanf
tand6 vagy tOkeletes eletre vagy6 egyennek tudatara kell ebrednie an
nak, hogy neki mire van sziiksege. 

A gazdag ifjut nem az emberoles vagy a gyilkos gondolatok meg
banasara kellett tanftani. Nern kellett kioktatni 6t annak tekinteteben, 
hogy mikent banja meg a hazassagforest, a lopast, a hazudozast, a csa
last vagy azt, ha nem tiszteli az edesanyjat. Mindezeket fiatalkorat61 
kezdve betartotta; a kerdese az volt: ,,Mi fogyatkozas van meg ben
nem?" (Lasd M<.lte 19:16-22.) 

A Mester a Nagy Tanit6 eles tisztanlatasaval es hatalmaval tbkele
tescn megallapitotta, mir61 van itt sz6: A fiatalembernek arra volt 
sziikscge, es annak volt hijan, hogy legy6zzc a vilagi dolgok szeretetet 
es a gazdagsagba vetett bizalom hajlamat. Aztan Jezus elmondta, mi a 
hatekony gy6gym6d: ,,Ha tbkeletes akarsz Jenni, eredj, add el vagyo
nodat, es oszd ki a szegenyeknek; es kincsed lesz mennyben; es jer es 
kovess engem" (Mate 19:21 ). 

Pal apostol dramai megterese sonin, amikor fizikailag elvakftotta a 
feny, mikor Damaszkuszba tartott, ... hangot hallott, amely azt ker
dczte tole: ,,Saul, Saul, mit kergetsz engem?" (Ap. csel. 9:4.) Es az 
alazatos Saul lelke melyeb61 feltette azt a kerdest, amelyet mindig fel
tesz az, aki megerzi, hogy valamire sziiksege van: ,,Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?" (Ap. csel. 9:6.) 

Enosz, Lehi unokaja elmondja, mennyit viv6dott Isten el6tt, miel6tt 
elnyerte volna biinei bocsanatat. Azt nem tudjuk meg, milyen biinei 
voltak, de nyilvan nagyon is nyfltan beismerte ezeket. Aztan fgy sz6lt: 
,,Lelkem ehezett ... " (Enosz 1 :4 ). Amint latjatok, annak tudata, hogy 
valamire nagy sziikseg van, valamint lelkenek megvizsgalasa azt 
eredmcnyezte, hogy szembenezzen velc, minek van hfjan es mire van 
sziiksege. 

Annak megerzese, hogy mire van sziikseg az esettinkben, kifejezes
re keriil a hegyi beszedben, amikor a Mester azt mondja: ,,Boldogok a 
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lelki szegenyek: mert ovek a mennyeknek orszaga" (Mate 5:3). A lelki 
szegenyek kifejezes termeszetesen azokra utal, akiknek lelkileg sztik
sege van valamire, akik annyira elszegenyedetteknek erzik magukat 
lelkiekben, hogy keztiket kinyujtva segftsegert konyorc)gnek. 

Ha el akarjuk erni a tOkeletesseget, akkor valamikor mind
annyiunknak fel kell tenni magunknak a kovetkezo kerdest: ,,Mi fo
gyatkozas van meg bennem?", aztan folytatnunk kell felfele vezeto 
utunkat a tOkeletesseg fele. 

Hogyan segit nekiink a tokeletesse valasban 
az ujjasziiletes? 

A tOkeletesseghez sztikseges masodik alapveto dolog, amit megne
vezek, abban a beszelgetesben rejlik, amit Nikodemusszal folytatott a 
Mester. Amikor Nikodemus felkereste Ot, latta, hogy olyan valamire 
keres valaszt, amit mar sokan megkerdeztek Tole: ,,Mit kell tennem 
azert, hogy tidvoztiljek?" A Mester pedig azt valaszolta: ,,Bizony, bi
zony mondom neked: ha valaki ujonnan nem sztiletik, nem lathatja az 
Isten orszagat". Mire Nikodemus megkerdezte: ,,Mim6don sztilethetik 
az ember, haven?" Jezus azt felelte: ,,Bizony, bizony mondom neked: 
Ha valaki nem szl.iletik viztol es Lelektol, nem mehet be az Isten or
szagaba" (Janos 3:3-5). 

A tOkeletessegre ti:irekvo embernek ,,ujja kell sziiletnie" ahhoz, 
hogy meglassa Isten kiralysagat vagy belepjen abba. Es vajon mikent 
sztilettink ujja? Enosz is ugyanezt kerdezte. Es talan emlekeztek az 
egyszerii valaszra, amelyet kapott: ,,Ugy, hogy hiszel Krisztusban, ab
ban, akit meg sohasem Iattal, es akit m eg sohasem hallottal. Es meg 
sok ev fog eltelni addig, amig o testben kinyilatkoztatja magat. Menj 
hat, mert hited megtartott teged!" (Enosz 1:8.) 

Marion G. Romney testver es en az irodaban tilttink egy nap, ami
kor bejott egy fiatalember. Misszi6ba kesztilt, a szokasos m6don inter
jukat keszftettek vele, es beismert nehany olyan vetket, amelyet fiata
labb koraban kovetett el. Hozzank azonban fgy sz6lt: ,,Nern tartom 
elegendonek azt, hogy pusztan beismertem ezeket. Honnan tudhatom, 
hogy bocsanatot nyertem?" Mas szavakkal: ,,Honnan tudhatom, hogy 
ujjasztilettem?" Ugy erezte, jelenlegi erzeseivel nem tud misszioba 
menm. 

Beszelgetestink kozepette Romney testver azt mondta: ,,Fiam, em
lekszel ra, mit mondott Benjamin kiraly? Olyanoknak predikalt, akik 
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testi mivoltunk latvanya miatt felebredtek a szfvtikben, es ugy ereztek, 
hogy ,meg a fold poranal is kevesebbek. Es akkor mindannyian egy
szerre fgy kialtottak fel: 6, irgalmazz nektink es add, hogy Krisztus 
engesztelo vere altal bi.inbocsanatot nyerhessi.ink es szivi.ink megtisz
tuljon; mert hisztink Jezus Krisztusban, lsten Fiaban, aki a mennyet es 
a foldet es a mindenseget teremtette, es aki majd lejon az emberekhez. 
Es tOrtent, hogy amikor ezt kimondtak, megszallta oket az Or Lelke, 
es 6rommel teltek el, mert elnyertek buneik bocsanatat, es lelkiisme
rettik megnyugodott, mivel oly nagyon hittek Jezus Krisztusban ... '" 
(M6zias 4:2-3). 

Romney elnok fgy sz61t az ifjuhoz: ,,Fiam, varj es imadkozz addig, 
amfg Jezus Krisztus kiengesztelesebe vetett hited folytan meg nem 
nyugszik a lelkiismereted, es akkor tudni fogod, hogy buneid megbo
csattattak!" Enelktil - ahogy azt Romney elnok elmagyarazta - mind
annyian el vagyunk szegenyedve, es kodben tevelygtink, mfg nem ta
pasztaljuk meg ezt az ujjasztiletest. 

Nern elhettek krisztusi eletet anelki.il, ... hogy ujja ne sztiletnetek. 
Ha nem tisztftjuk meg magunkat, akkor soha nem lehettink boldogok 
Izrael Szentjenek szine elott. 

Hogyan segit nekiink a tokeletesse 
valasban az, ha teljesebb mertekben a parancsolatok 

szerint eliink? 

Es vegi.il a harmadik alapveto dolog: segiteni kell a tanul6nak az 
evangelium megismereseben azaltal, hogy az evangelium szerint el. 
Maximalis egyeni erofeszitesnek kell megeloznie az i.idvozi.ileshez 
sztikseges lelki bizonyossagot. Szemelyes igyekezetnek kell megeloz
nie a kegyelmet, vagyis az Ur kiengesztelO hatalmanak ingyenes ajan
dekat. Ojra Nefi szavait ismetelve: ,,Miutan mindent megtetttink, csak 
kegyelembol igazulhatunk meg" (2 Nefi 25:23). 

Nos, ez elengedhetetlen akkor, ha tokeletes eletet akartok elni. El 
kell hataroznunk azt, hogy a parancsolatok szerint fogunk elni. 

A Mester megvalaszolta a zsid6k arra vonatkoz6 kerdeset, hogy 
honnan tudhatjak biztosan, vajon Isten ki.ildte-e 6t, vagy 6 is csak 
olyan, mint a robbi ember. Az Ur azt mondta: ,,Ha valaki cselekedni 
akarja az o akaratat, megismerheti e tudomanyr61, vajjon Istentol van
e, vagy en magamt61 sz6lok" (Janos 7: 17). 
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Az igazsag bizonysaga soha nem erkezik el ahhoz, akinek tisztata
lan a hajleka. Az Ur Szelleme es a tisztatalansag nem lakhat valakiben 
egyszerre. ,,En, az Ur, el vagyok kotelezve, ha azt teszitek, amit mon
dok; de ha nem teszitek azt, amit mondok, akkor nines fgeret szamo
tokra" (T &Sz 82: I 0). ,,Ezt a dicsoseget csak akkor erheted el, ha be
tartod tOrvenyemet" (T &Sz 132:21 ). Ezt az igazsagot ujra es ujra 
elismetlik a szentfrasok. 

Az evangelium tantetelei es szertartasai bizonyos ertelemben mind 
csak meghfvnak minket arra, hogy tanftasainak alkalmazasa altal megta
nuljuk az evangeliumot. Senki nem ismeri a tizedfizetes tantetelet, amfg 
nem fizet tizedet. Senki nem ismeri a Bolcsesseg szavanak tantetelet, mfg 
be nem tartja a Bolcsesseg szavat. A gyerekek - es a felnottek sem, ha 
mar itt tartunk - nem temek meg addig a tized, a Bolcsesseg szava, a 
sabbat napjanak megszentelese vagy az ima tantetelehez csupan azaltal, 
hogy halljak, amint valaki beszel azokr61. Ugy tanuljuk meg az evangeli
umot, hogy a szerint eliink. 

Osszefoglalaskeppen hadd mondjam el a kovetkezoket: Igazab61 
semmit nem tudunk az evangelium tanftasair61 addig, amfg nem ta
pasztaljuk meg az adott tantetelek szerinti eletbOl eredo aldasokat. Va
laki azt mondta: ,,Maguk az erkolcsi tanftasok csak felszfnesen hatnak 
a szellemre, ha nem tamasztjak ala cselekedetek". Az evangelium 
szamotokra es szamomra legfontosabb parancsolatai azok, amelyeket 
betartasa ebben a pillanatban a legnagyobb lelkiismereti vizsgalatot 
igenyli. Mindannyiunknak fel kell memie azt, hogy esetiinkben mire 
van sziikseg, es mar ma el kell kezdeniink a gyozelemre tOrekvest, 
mert csak akkor kapunk helyet Atyank kiralysagaban, ha gyozedel
meskediink.2 

Milyen tekintetben kepezik a boldogmondasok 
,,a tOkeletes elet alkotmanyat"? 

Szeretnetek tudni, milyen ,,lepesek" altal teheti valaki teljes mer
tekben olyanna az eletet, hogy melt6 polgarra vagy ,,szentte" valjon 
Isten kiralysagaban? A legjobb valaszra ugy talalunk ra, hogy tanul
manyozzuk Jezus eletet a szentfrasokban. Krisztus nemcsak azert jott 
el a vilagra, hogy kiengeszteljen az emberiseg buneiert, hanem azert 
is, hogy peldat allftson a vilag ele Isten tarvenyenek tokeletessegi 
normaja, valamint az Atya iranti engedelmesseg tekinteteben. A hegyi 
beszedben a Mester valamelyest megjelenitette elOttiink sajat jellemet, 
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amely takeletes volt, ... es ennek megtetelevel modellt allftott a sajat 
eletiinkh6z. 

Paratlan hegyi beszedeben Jezus nyolc ktilonall6 m6djat nevezte 
meg annak, ahogyan ... oromben lehet resztink. Mindegyik kijelentese 
a ,,Boldogok" sz6val kezdodik. A Mester e kijelenteseit a boldogmon
dasok neven ismeri a kereszteny vilag. Tulajdonkeppen a takeletes 
elet alkotmanyat foglaljak magukban. 

Gondolkozzunk el rajtuk egy par percig! Koztiltik negy sajat ma
gunkkal, lelki, szemelyes eletiinkkel van kapcsolatban, amennyiben 
tOkeletesek akarunk lenni es ra akarunk talalni arra az aldott, belso 
oromre: 

Boldogok (aldottak) a lelki szegenyek. 

Boldogok (aldottak), akik sfrnak. 

Boldogok (aldottak), akik ehezik es szomjuhozzak az igazsagot. 

Boldogok (aldottak), akiknek szfvtik tiszta. (Lasd Mate 5:3-4, 6, 8.) 

Lelki szegenynek lenni 

Lelki szegenynek lenni annyit tesz, mint erezni, hogy lelkileg sztik
segtink van valamire, hogy mindig az Urt61 ftiggtink, ami ruhazatun
kat, eteltinket, a belelegzett levegot, az egeszsegtinket, az elettinket il
leti; felismerni, hogy nem mulhat el nap buzg6 halaad6 ima, 
utmutatas, megbocsatas es az adott naphoz sztikseges ero kerese nel
ktil. Ha egy ifju felismeri lelki sztiksegleteit, amikor veszelyes helye
ken jar, ahol kockan forog az elete, akkor elofordulhat, hogy legna
gyobb pr6batetele 6rajaban kozel hllz6dik az igazsag forrasahoz, es 
kesztetest kap az Ur Szellemetol. Szomoru az, hogy gazdagsag, tanult
sag vagy vilagi pozfci6 miatt egyesek ugy erzik, nines koztik ehhez a 
lelki sztikseglethez. [A lelki szegenyseg] a gog es az onteltseg ellente
te. Ha alazatossagotokban megerzitek lelki sziiksegleteteket, akkor ke
szen alltok arra, hogy befogadjanak titeket az Elsosztilott egyh:izaba, 
es Isten valasztottjaiva legyenek. (Lasd T&Sz 76:54; 84:34.) 

Simi 

A sfras, a Mester itteni tanftasa ertelmeben azt jelenti, hogy va
laki biinb:inatra vezeto, ,,Isten szerint val6 szomorusagot" mutat, es 
akkor ez a biinok bocsanatat eredmenyezi a biinb:in6nak, es meg
tiltja azon biinokhoz val6 visszaterest, amelyek miatt sir. (Lasd 2 
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21. FEJEZET 

Korinthusbeliek 7: 10.) Azt jelenti, hogy Pal apostol szavai szerint 
meglatjuk a dicsoseget a pr6batetelekben, tudvan, hogy azok tii
relmet eredmenyeznek, a tiirelem tapasztalatot, a tapasztalat pedig 
remenyt. (Lasd R6mabeliek 5:3-4.) Keszen kell allnunk ,,egymas 
terheit is viselni, es egymason konnyfteni". Keszen kell allnunk 
egyiitt sfrni azokkal, akik sirnak, es megvigasztalni azokat, akik vi
gasztalasra szorulnak. (M6zias 18:8-9.) Amikor egy edesanya ma
ganyaban sir onfeji.i leanya visszaterteert, akkor az erzo lclki.ieknek 
meg kell tiltaniuk az elso ko rea veteset. Az idosekkel, ozvegyekkel 
es arvakkal egyiitt sfrasnak a sziikseges segftseg nyujtasara kell in
dftania minket. Egy sz6val olyanoknak kell lenniink, mint a vam
szedonek, nem pedig olyannak, mint a farizeusnak. ,,lsten, legy ir
galmas nekem bunosnek!" (Lasd Lukacs 18: I 0-13.) Jutalmatok 
lennekJ megteteleert sajat lelketek aldott vigasza lesz, mert bocsa
natot nyertek a sajat bi.ineitekre. 
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Ehezni es szamjiihozni valamit 

Eheztetek-e mar valaha az etelt, vagy szomjuhoztatok-e a vizet any
nyira, hogy a gyotro fajdalmat enyhitO morzsanyi szaraz kenyer vagy 
korty langyos viz is minden tulajdon lcgbecsesebbjenek tiint volna? 
Ha ereztetek mar ilyen ehseget, akkor lehet, hogy kezditek erteni, mi
lyen ertelemben mondta azt a Mester, hogy ehezzlik es szomjuhozzuk 
az igazlelkuseget. Ez az ehezes es szomjuhozas veszi ra az otthonr61 
tavol levoket arra, hogy a szentek kozossegere vagyjanak, es elmenje
nek az urvacsorai gy(ilesekre. Ilyenkor barhol legyenek is, h6dolattal 
ad6znak az Ur napjan. Ez valtja ki a buzg6 imat, es viszi el labainkat a 
szent templomokhoz, arra kerve minket, hogy bent legylink tisztelet
tud6ak. Aki megszenteli a sabbat napjat, az olyan tart6s oromot kap, 
amely sokkal kfvanatosabb az olyan tevekenysegek mul6 oromeinel, 
amelyek nem Isten parancsolatai szerint val6k. Ha ti ,,komolyan, 
Krisztusba vetett hittel, igaz szandekkal kerdez[tek], a Szentlelek ereje 
altal ki fogja nektek nyilvanftani ... az igazsagot" (Moroni I 0:4-5). 

Tiszta szfviinek lenni 

Ha latni szeretnetek Istent, akkor tisztanak kell lennetek. Egyesek 
Jezus tarsai koziil csak J6zsef, az acs fiakent lattak ot. Masok szavai 
kovetkezteben boriv6nak illetve reszegesnek hittek ot. Megint masok 
ugy gondoltak, ordogok laknak benne. Csak az igazlelkiiek lattak ot 
ugy, mint Isten Fiat. Csak a tiszta szivuek latjak meg Istent, valamint 
kiscbb mertekhen azert lathatjatok meg ,,lstent" vagy a j6t az ember
ben, es azert szeretitek ot, mert latjatok benne a j6sagot. J6l jegyezze
tek meg azt, aki kritizalja es becsmerli Isten emberet vagy az Ur fel
kent vezetoit az o egyhazaban! Az ilyen ember tisztatalan szivbol sz61. 

Nemcsak j6nak kell Jenni.ink ahhoz, hogy bebocsatast nyerjtink a 
menny kiralysagaba, hanem arra is sztikseg van, hogy j6t tegylink es 
j6k legylink valamirc. Ha tehat naponta a fokeletesseg celjakent a tel
jes elet fele vezeto uton szeretnetek jami, akkor tanulnotok kell a ma
radek negy ,,tetelbOI" is, amely a Mester szerint alkot6eleme a tokele
tes eletnek. Ezek a boldogmondasok az emberek tarsadalmi 
kapcsolataira vonatkoznak: 

Boldogok (aldottak) a szelfdek. 

Boldogok (aldottak) az irgalmasok. 

Boldogok (aldottak) a bekessegre igyckezok. 
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Boldogok (aldottak) azok, akiket i.ildoznek. (Lasd Mate 5:5, 7, 9-
10.) 

Szelidnek lenni 

A szelfd ember meghatarozasa olyan valakire utal, akit nem kony
nyen bosszantanak fel, ingerelnek a bantasok vagy bosszantasok, es 
aki beketura. A szelidseg nem rokonertelmu a gyengeseggel. A szelfd 
ember eras, hatalommal bir6, teljes mertekben ura onmaganak. 6 az, 
aki batorsagot merit az erkolcsi meggyazOdeseibOl, meg akkor is, ha 
az a csoport vagy a tarsasag nyomasa ellenere van. Erdekes viszont, 
hogy az a iteletebOl lesz az utols6 sz6, j6zan tanacsa pedig elnyomja a 
csacselek meggondolatlansagat. Elmejeben alazatos, nem hetvenke
dik. ,,Jobb a hosszutura az erasnel" (Peldabeszedek 16:32). Termesze
tenel fogva vezeta, es a hadsereg, a tengereszet, az uzleti elet es az 
egyhaz is, ahol emberek kovetik, at valasztja ki a vezetesre. 6 annak a 
foldnek ,,s6ja", melyet orokol. 

lrgalmasnak lenni 

Udvozi.ilesi.ink mulik azon, milyen irgalmat tanusftunk masok irant. 
A rideg es bant6 szavak, illetve az ember vagy allat ellen elkovetett, 
indokolatlanul kegyetlen cselekedetek tunhetnek mar megtorlasnak, 
am az elkovetot megfosztjak annak jogat61, hogy irgalmat nyerjen, 
amikor az itelet napjan foldi vagy mennyei t6rvenyszekek elott irga
lomra van szi.iksege. Van-e olyan ember, akin soha nem ejtett sebet 
valaki ragalmazasa, akit baratjanak gondolt? Emlekeztek ra, milyen 
ki.izdelemre volt szi.ikseg ahhoz, hogy visszatartsatok magatokat a 
bosszuallast61? Aldottak kozottetek mindazok, akik irgalmasok, mert 
irgalmat nyemek ! 

Bekessegre igyekezonek lenni 

A bekessegre igyekezaket lsten gyermekeinek fogjak nevezni. A 
bajkeverat, a t6rveny- es a rendbont6t, a csocselek vezeret, a tOrveny
szegat gonosz motivaci6k serkentik, es ha nem allnak ellen, akkor a 
Satan gyermekeinek neveztetnek majd, nem Isten gyermekeikent lesz
nek ismertek. Maradjatok tavol att61, aki nyugtalanft6 gondolatokat i.il
tetne el elmetekbe azaltal, hogy konnyelmuen kezeli a szent dolgokat, 
mert az ilyen nem bekessegre torekszik, hanem zavarkeltesre. Aki vi
tatkozasra hajl6 vagy viszalyt kelto, akinek beszede nem az igazsag 
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felfedesenek celjat szolgalja, az megszeg egy alapveto tantetelt, ame
lyet a Mester fektetett le, es a teljes, gazdag elet eleresenek elengedhe
tetlen alkot6elemekent nevezte meg ezt. ,,E foldon Mkesseg, es az 
emberekhez j6akarat" - enekelte az angyal, aki hfrtil hozta a Bekesseg 
Hercegenek sztileteset (lasd Lukacs 2: 14 ). 

Uldoztetesek elviselese az igazlelkuseg erdekeben 

Isteni tulajdonsagokra utal az, ha valakit igazlelkiiseg miatt tildoz
nek egy nagyszerii i.igyben, ahol ereny es tisztesseg forog kockan. 
Minden nagyszerii i.igynek voltak vertanui. Az i.ildoztetesbOl esetlege
sen eredo nagy kar nem maga az tildoztetes, hanem annak lehetseges 
hatasa az i.ildozotton, akit az talan elrettent az i.igy igazlelkiisege iranti 
buzg6sagt61. Az ilyen tildoztetes nagy resze a megertes hianyab61 
ered, mert az emberek hajlamosak ellenallni annak, amit nem ertenek 
meg. Mas resze pedig gonosz szandeku emberektol. De barmi is le
gyen az ok, az i.ildoztetes olyan egyetemesnek tiinik azok ellen, akik 
igazlelkii i.igyben munkalkodnak, hogy a Mester arra figyelmeztet 
minket: ,,Jaj nektek, mikor minden ember j6t mond feloletek; mert 
epen igy cselekedtek a hamis pr6fetakkal az 6 atyaik" (Lukacs 6:26). 

Emlekezzetek erre a figyelmeztetesre, amikor suttognak es gtinyo-
16dnak azert, mert nem vagytok hajland6k kompromisszumot kotni 
azon normak tekinteteben, hogy mitol tart6zkodtok, illetve a tisztesseg 
es az erkolcsosseg tekinteteben azert, hogy tapsoljon nektek a tomeg! 
Ha a tomeg gunyo16dasa vagy akar a fizikai eroszak ellenere is szilar
dan kialltok a j6ert, akkor elnyeritek az orok orom aldott allapotanak 
koronajat. Ki tudja, talan napjainkban is, akar a korabbi idokben, a 
szentek es talan az apostolok koztil is egyeseknek elettiket kell majd 
adniuk az igazsag vedelmeert! Ha eljon ez az ido, akkor adja Isten, 
hogy ne bukjanak el! 

Ha imadsagos lelekkel atgondoljuk ezeket a tanftasokat, fokozato
san felfedezziik azt, ami nehanyakat esetleg meglep, hogy vegtil Isten 
nem annak alapjan meri erteki.inket az 6 kiralysagaban, hogy milyen 
magas pozfci6kat toltottiink be az emberek kozott vagy egyhazaban, 
illetve milyen tiszteletet szereztiink, hanem inkabb annak alapjan, 
hogy milyen eletet eltiink, es mennyi j6t tettiink a ,,tokeletes elet al
kotmanya" fenyeben, amelyet Isten Fianak elete nyilatkoztatott ki. 

Tegyetek eletetek alkotmanyava a boldogmondasokat, es nyerjetek 
el ezaltal az abban rejlo megigert aldott allapotot!3 
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Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Hogyan tanulhatunk naponta Krisztus eletenek ,,nagyszen'.i tan
konyvebOl"? 

• Miert fontos gyakran megkerdezni magunkt61, hogy milyen hia
nyossagaink vannak, amikor igyekszi.ink krisztusiva valni? 

• Milyen elmenyek segftettek neked annak megerteseben, hogy az 
evangelium tanftasait tigy tanuljuk meg, ha azok szerint eli.ink? 

• Milyen hatassal van hozzaallasunkra es viselkedesiinkre az, ha fel
ismerji.ik, hogy eletunk minden aictasa tekinteteben az Drt61 fi.ig
gi.ink? 

• Milyen jelentestartalmakkal bir a kovetkezo kijelentes: ,,Boldogok 
(aldottak), akik sfrnak"? 

• Hogyan tompfthatja el a vilagi dolgok szeretete a lelki dolgok iranti 
ehsegi.inket es szomjtisagunkat? 

• Hogyan segft nekiink meglatni masokban a j6sagot az, ha tiszta szf
viiek vagyunk? 

• Hogyan segit neki.ink a szelfdseg, hogy erosek legyi.ink? 

• Hogyan mutathatunk irgalmat masok irant a mindennapi eleti.ink
ben? 

Jegyzetek 

I. Decisions for Successful Living (1973), 
40-41., 44. 0. 

2. Stand Ye in Holy Places (1974), 
208-216. 0. 

3. Decisions for Successful Living, 
55-62. o. 
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______ __,_c~j) l Cc~"-1 ------

Beke legyen Ielkedben! 

Miert van szUkseg csapdsokra az Or orok 
celjainak beteljes{tesehez? 

Bevezetes 

,,Akik ezen a foldon elnek, azokat mind pr6bara teszik majd a csa
pasok viharai" - mondta Harold B. Lee. 1 Maga is j61 ismerven a csa
pasokat, Harold B. Lee az 1960-as evekben elvesztette feleseget, Fern 
Tanner Lee-t, valamint leanyat, Maurine Lee Wilkins-t. Emellett ko
moly egeszsegtigyi problemakkal ktiszkodott azon evek saran, mfg al
talanos felhatalmazott volt. 1967-ben az altalanos konferencian el
mondta: ,,Ala kellett vetnem magam bizonyos pr6bateteleknek, 
komoly pr6bateteleknek az Ur elott, szerintem azert, hogy pr6bara te
gyen es meglassa, vajon hajland6 vagyok-e minden olyan dolognak 
alavetni magamat, amit az Ur j6nak lat kivetni ram, ahogyan a kis
gyermek is alaveti magat apja akaratanak". (Lasd M6zias 3: 19.)2 

Am Lee elnok elmondta, mi ad vigaszt, amikor megpr6baltatasok
kal neztink szembe: ,,Aki magabiztosan eloretekint, es maga elott latja 
a haland6sagban tett erOfesziteseiert jar6 orok jutalmat, az a legkomo
lyabb pr6batetelekben is Afland6 tamaszra lel. Amikor csal6das eri a 
szerelemben, nem kovet el ongyilkossagot. Amikor szerettei halnak 
meg, nem esik ketsegbe; amikor alulmarad egy fontos ktizdelemben, 
nem Mz6dik vissza; amikor haboni es pusztftas foszlatja szerte a jo
vojet, nem stillyed lehangoltsagba. Sajat vilaga felett el, es soha nem 
vesziti szem elol iidvoziilesenek celjat."3 

A [felmagasztosulashoz] vezet6 ut rogos es meredek. Sokan meg
botlanak es elbuknak, es elkeseredettsegiik folytan soha nem szedik 
magukat ossze az ujrakezdeshez. A gonosz erOi sok ijesztO felhovel 
homalyosftjak el az utat, es gyakran megpr6balnak rossz iranyba veze
to osvenyekre terelni minket. Am az utazas saran - biztosftott minket 
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Lee elnok - mindig jelen van az a megnyugtat6 tudat, hogy ha a j6t 
valasztjuk, akkor sikerrel jarunk, es ennek elerese olyan szemellye 
formal es alakft es alkot minket, ami kierdemli azt, hogy bcengedjek 
Isten szfne ele. Milyen nagyobb siker Iehct annal, minthogy megkap
juk mindazt, amivel Isten rendelkezik?"4 

Harold B. Lee tanitasai 

Hogyan segitenek nekiink a csapasok abban, hogy 
hasonlobba valjunk Istenhez? 

Szerintem a szcnvedes olyan megtisztft6 folyamatot kepez, amely
ben maskent nem lehet resztink, csak szcnvcdes altal. Ki::izelebb kerti
liink Ahhoz, aki eletet adta azert, hogy lehessen ember. Olyan rokon
sagot erziink, amit azclott soha. 6 tobbct szcnvedctt mindannal, amit 
mi el tudunk kepzelni. Am ugy tiinik, amilycn mertekben szenvediink, 
olyan mertekben visznek minket azok kl"izelebb az istenseghez, segf
tenek nektink lelktink megtisztftasaban, valamint abban, hogy meg
szabaduljunk azokt61 a dolgokt61, amelyek nem tetszenek Istennek.5 

Esaias azt mondta: ,,Most pedig, Uram, Atyank vagy Te, mi sar va
gyunk es Te a mi alkot6nk, es kezed munkaja vagyunk mi mindnya
jan" (Esaias 64:7). 

Sokszor elolvastam mar ezt a verset, de mindaddig nem lattam meg 
annak teljes jelentoseget, amig egy par eve le nem mentcm Mexik6ba, 
Telacapacaba, ahol kiilonbozo cserepedenyeket keszitenek a fazcka
sok. Ott lattam, amint vesznek egy nyers, kezdetleges m6dszerrcl 6sz
szekevert agyagdarabot, amelyet a formaz6 a megfelelo kevercdes er
dekeben megforgat a sarban. Ez aztan a fazekas korongjara kertil, aki 
kezdi formaba onteni a kesobb cladasra kerti!O cserepedeny bonyolult 
reszleteit. Ezt figyelve lattuk, hogy idonkent a keverek hibajanak k6-
vetkezteben sztikseg volt az egesz agyagr6g szett6resere es arra, hogy 
visszadobvan ujra sarral keverjek azt. Ennek folyamatat idonkent 
t6bbsz6r is meg kellett ismetelni, mielott megfele!O mertekben ossze
keveredett az agyag es a sar. 

Ezt szem elott tartva kczdtem meglatni e szentiras jelcnt6set. Min
ket is pr6bara kell tennie a szegenysegnek, a betegsegnek, szeretteink 
halalanak, a kisertesnek, cs annak, hogy idonkent velt barataink el
arulnak minket, valamint a j6m6dnak es a gazdagsagnak, a k6nnyii 
eletnek es a fenyiizesnek, a hamis tudomanyos elveknek es a vilag hf
zelgesenek. Egy apa azt mondta, amikor errol bcszelt a fianak: 
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,,Es miuran megteremtette elso sziileinket, az erdo vadjait, az eg 
madarait, egysz6val mindent, ellentetnek is kellett lenni, hogy orok
keval6 tervet az ember erdekeben megval6sfthassa. Igen, a tiltott 
gytimolcs is ellentete az elet fajanak, mert az egyik Cdes, a masik pe
dig keserii" (2 Nefi 2: 15). 

Joseph Smith pr6feta volt az, aki errol a megtisztit6 folyamatr61 
sz6lva egy nagy, erdes kohoz hasonlftotta magat, amely legordtil a 
hegyoldalr61, es csak az csiszol rajta, ha valamely erdes sarok valami 
mashoz hozzaerve itt-ott lepattan. Am hozzatette: ,,fgy valok ... fe
nyezett nyilvesszove a Mindenhat6 tegezeben" (History of the 
Church, 5:401. o.). 

Csiszol6dnunk kell tehat; pr6bara kell tetetntink ahhoz, hogy bebi
zonyitsuk, milyen ero es hatalom rejlik benniink. 6 

Ha az Isten szava altal tanftott hit iranyft minket, akkor a lelek kep
zesenek nagyszerii folyamatakent tekintiink az eletre. A szereto Atya 
mindig odafigyelo tekintete alatt az altalunk elszenvedett dolgok altal 
tanulunk, az akadalyok legyozesebOI meritiink erot, es diadalmas gyo
zelmet szerztink a felelem felett ott, ahol veszely leselkedik rank (lasd 
Zsid6k 5:8). Isten szavanak tanftasai ertelmeben hit altal ertjtik meg, 
hogy ami az eletben kozelebb visz minket Jezus normajahoz: ,,Legye
tek azert ti tbkeletesek, mikent a ti mennyei Atyatok tokeletes" (Mate 
5:48), az j6t tesz nektink es javunkra valik, meg akkor is, ha a forma
zas folyamataba belevegytil egy minden tekintetben bblcs Isten szigo
ni dorgalasa, ,,Merta kit szeret az Ur, megdorgalja, megostoroz pedig 
mindent, a kit fiava fogad" (Zsid6k 12:6). 

fgy kioktatvan es kikepezven a sotetseg eroi es a lelki gonoszsag 
elleni kiizdelemre, fordulhat elo az, hogy ,,mindeniitt nyomorgatta
tunk, de meg nem szorfttatunk; ketsegeskedtink, de nem estink ket
segbe; tildoztettink, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem ve
sztink" (2 Korinthusbeliek 4:8-9).7 

Akinek bizonysaga van az elet celjar61, az ugy tekint az elet akada
lyaira es pr6bateteleire, mint lehetosegekre, amelyek megadjak az 
orokkeval6sag munkajanak elvegzesehez sztikseges tapasztalatot. 

A halallal szembenezven nem fel az ilyen ember, ha laban ,,a be
kesseg evangeliumanak" sarujat viseli (Efezusbeliek 6: 15), es akik 
szeretteiket vesztik el, azok hisznek majd Mor6ninak, a hadsereg kapi
tanyanak a szavaiban, aki azt mondta: ,,Az Ur megengedi, hogy az 
igazakat megoljek, de igazsagos ftelete lesujt a gonoszokra. Es ne 
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gondoljatok, hogy az igazak elvesztek, mert megoltek oket! Nern, nem 
vesztek el, hanem bejutottak az Omak, Istentiknek nyugalmaba!" 
(Alma 60: 13)8 

Hallgassatok meg, milyen tanulsagot von le a Mester az emberi 
kertmiivelesbOI: ,,Minden szo!Ovesszot, a mely ... gytimolcsot terem, 
megtisztftja [avagy megmetszi], hogy tObb gytimolcsot teremjen" 
(lasd Janos 15:2). 

Aligha talalunk olyan igazan nagyszerii lelket, akit nem tettek pr6-
bara az evek es a csapasok - akin ne latsz6dna az, hogy megmetszette 
ot a mesterkertesz keze. A kes es a nyesoo116 alkalmazasaval az ag ls
ten mindenhat6 terve szerint formal6dik es alakul, hogy ezaltal meg 
tObb gyiimolcs teremjen. 

Mindenkinek megpr6baltatasokat, nehezsegeket, szfvfajdalmakat es 
csal6dasokat kell elviselnie. Ha bank6dtok es el vagytok keseredve, 
akkor a kovetkezo lecke megtanulasa vigaszt adhat nektek, ha esze
tekbe jut: ,,Mert a kit szeret az Ur, megdorgalja, megostoroz pedig 
mindent, a kit fiava fogad" (Zsid6k 12:6) - majd ismet: ,,Az Omak fe
nyfteset fiam, ne utald meg, se meg ne und az o dorgalasat. Mert a kit 
szeret az Ur, megdorgalja, es pedig mint az atya az o fiat, a kit kedvel" 
(Peldabeszedek 3:11-12).9 

Joseph [Smith l pr6fetat ... aggasztottak a szenteket ert csapasok, es 
- amint emlekeztek ra - gondjai kozepette fgy kialtott fel: ,,6, Iste
nem, mennyi ido telik meg el addig, mig szemed meglatja es fiileid 
meghalljak a szentek esdeklo kialtasait, es serelmeikert bosszut allsz 
ellensegeiken?" (Lasd T&Sz 121:1-6.) Aztan, mintha a Mester karjai
ba vonta volna az ijedt gyermeket, mondvan: 

,,Fiam, beke legyen lelkedben ! Gyotrelmed es szenvedesed csak 
egy pillanat rovid lesz. 

Es azutan, ha hlisegesen kitartasz, Isten felemel a magassagba, es 
gyozedelmeskedni fogsz minden ellensegeden" (T&Sz 121 :7, 8). 

Aztan mondott valami megdobbentot: 

,,Fiam, ... tudjad, hogy mindez tapasztalatot ad neked, es a javadra 
valik majd" (T &Sz 122:7). 

Ezt kovetoen azt mondta a Mester: 

,,Az Ember Fia mindezeknel melyebbre szallt le. Nagyobb vagy te 
onala? 

209 



22. FE.IEZET 

Mialatt Joseph Smith pr6feta nagy csap<'isokkal nezett szembc a 
Liberty b(irWnhen, vigaszt ad6 kinyilatkoztatasokat kapott, amelyek 121. es 122. 

reszkent keriiltek he a Tanok es szi)vetsegekhe. 

Te tehat maradj meg utadon .... Ne felj ... att61, amit az emberek 
tehetnek, mert Isten veled lesz mindbrc)kre" (T&Sz 122:8, 9). 

Olyan idoszakhoz erkcztem el az eletemben, amikor czt magamra 
kellett vonatkoztatnom. Az Ember Fia atelte mindezt. 10 

Az Ur M6zesnck adott kinyilatkoztatasa vilagosan megmondja, 
hogy miert vagyunk itt. Azt mondta: ,,Ez muvem es dicsosegem, 
hogy letrehozzam az ember halhatatlansagat es orok eletet" (Mozes 
I :39). ,,Az ember faok elete" azt jelcnti, hogy visszaterhet az Atya
isten, valamint az 6 Fia szine ele, hogy orokke Veliik eljen. Nos, 
nem azt ncvezte meg c6ljanak, hogy minden gyermeke fenyuz6 
m6don, gazdagon es kifonyeden eljen itt a foldon, hogy ne legyen 
resze fajdalomban es banatban. Nern ezt mondta. Mert idonkent, 
Esaias megfogalmazasaban, csodalatos mirtusz nevelkedik a bo
gancs helyen (lasd Esaias 55:13). Ami egy ideig talan tragedianak 
tunik, az a teljes kepct tekintve, Atyank bolcsessege szerint latva a 
kezdett61 a v6gct, lehet nagyszeri.\ aldas, ncm pcdig tragikus veg, 
ahogyan azt mi felteteleztiik. 11 
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Hogyan talalhatunk belso erore es bekere 
a gondok idejen? 

Minden olyan lelek, amely a foldon jar, mindannyian - legyi.ink 
gazdagok vagy szegenyek, j6k vagy rosszak, fiatalok vagy idosek -
pr6bara leszi.ink teve, pr6bara tesznek minket a csapasok viharos sze
lei, amelyek ellen vedekezni.ink kell. Es csak azok nem vallanak ku
darcot, akik sziklara epitettek a hazukat. Es vajon mi ez a szikla? A 
Mester tanftasanak ertelmeben a Jezus Krisztus evangeliuma tanftasai 
es tantetelei iranti engedelmesseg sziklaja. 

Nern mentegetozom, ... amikor ma reggel arra kerlek titeket, hogy 
velem egyiitt higgyetek az igaz vallas alapveto elgondolasaiban - az 
Istenbe es az 6 Fiaba, Jezus Krisztusba vetett hitben, hogy 6 a vilag 
Udvozitoje, hogy az 6 neveben tortentek es tortennek ma csodak, es 
hogy csakis ezen igazsagok teljes mertekii elfogadasa altal vethetiink 
horgonyt a csalhatatlan kik6t6ben, amikor diihongenek kori.ilotti.ink az 
elet viharai. 

Arra kerlek tehat titeket, hogy alazkodjatok meg, ... es imadsagos 
lelekkel merjetek elhinni mindazt, amit a szentirasokb61 a szent pr6fe
tak kezdettol fogva tanitottak nekiink az evangeliumr61. 13 

Az elet legfontosabb kerdese tehat nem az, hogy mi t6rtenik vele
tek, hanem az, hogy mikent reagaltok arra. Ez a legfontosabb. A hegyi 
beszed vegen, emlekeztek ra, a Mester elmondott egy peldazatot. Azt 
mondta: 

,,Valaki azert hallja en tolem e beszedeket, es megcselekszi azokat, 
hasonlitom azt a b6lcs emberhez, a ki a kosziklara epitette az 6 hazat: 

:Es omlott az eso, es eljott az arviz, es rujtak a szelek, es beleiitkoz
tek abba a hazba; de nem dolt ossze: mert a kosziklara epittetett ... " 
(Mate 7:24-25). 

Mit pr6balt meg hangsulyozni ezzel? Megpr6balta elmondani azt, 
hogy ezen a foldon minden ember hazat ostromolni fogjak a csapasok 
szelei, a katasztr6fak arvizei, a nehezsegek; es csak azok nem buknak 
el - amikor a toltes ledol, amikor elveszitetek valakit, akit szerettek, 
vagy barmely mas katasztr6fa t6rtenik, - az egyetlen dolog, amely mi
att atveszelji.ik az elet e viharait es feszi.iltsegeit az lesz, ha Isten pa
rancsolatainak betartasa altal kosziklara epitiink. 

Az i.ildoztetesek es a komoly pr6batetelek idejen ti.irelmesen var
junk az Urra. Az Ur azt mondta: 
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,,Bizony mondom nektek, barataimnak: Ne feljetek! Legyetek nyu
godtak, nyugodjon meg a szivetek, sot mindig orvendezzetek, es adja
tok halat mindenert. 

Remenykedjetek ttirelmesen az Urban, mert imaitok eljutottak 
Sabaoth Uranak fiilehez, es feljegyeztettek ezzel a pecsettel es szovet
seggel: az ur megeskudott es elrendelte, hogy meghallgattatnak" 
(T&Sz 98:1-2). 14 

Vajon mit mondhatunk azoknak, akik felelmeiket csillapit6 belso 
bekere vagynak, amely megnyugtatja a faj6 szfvet, megertest eredme
nyez, es a ma nyomonisagos megpr6baltatasain tulra emeli a tekinte
tet, hogy meglassak a haland6sag utani vilag remenyeinek es almainak 
megval6sulasat? 

A Mester utalt ra, milyen forrasb61 ered a mindent meghalad6 be
kesseg, amikor azt mondta tanftvanyainak: ,,Bekesseget hagyok nek
tek; az en bekessegemet adorn nektek: nem ugy adorn en nektek, a 
mint a vilag adja. Ne nyugtalankodjek a ti szfvetek, se ne feljen!" (Ja
nos 14:27). 15 

,,Tartsatok be Isten parancsolatait" - mert ennek utja vezet el ahhoz 
a belso bekehez, amelyrol a Mester beszelt, amikor bucsut mondott a 
tanftvanyainak: ,,Azert beszelem ezeket nektek, hogy bekessegetek le
gyen en bennem. E vilagon nyomorusagotok leszen; de bfzzatok: en 
meggyoztem a vilagot" (Janos 16:33). igy hat, a kortilottetek levo ziir
zavar kozepette mindannyian ratalalhattok a mindannyiunkat szereto 
Mester altal adott mennyei igeretre, amely minden felelmet eliiz, ha a 
Mesterhez hasonl6an mi is feltilkerekedtink a vilag dolgain. 16 

Hol talalunk biztonsagot a mai vilagban? A biztonsag nem nyerheto 
el tankok, fegyverek, repi.ilok es atombombak altal. Csak egy bizton
sagot ad6 hely van, es ez a Mindenhat6 Isten hatalmanak birodalma
hoz tartozik. Az jut el ide, aki betartja a parancsolatait, es hallgat sza
vara, amikor az e ce!ra elrendelt csatornakon at sz61 hozzank. 

Beke legyen veletek, nem az a beke, amit a parlament termeiben 
sziiletett torvenyek adnak, hanem az a beke, amely a Mester altal 
meghatarozott m6don erkezik, a vilag minden dolganak legyozese al
tal ! Segftsen nektink Isten megerteni, es tudjatok ezt olyan biztosan, 
ahogyan en tudom, minden ketseget kizar6an, hogy ez az 6 munkaja, 
hogy 6 ma vezet es iranyit minket, amint azt az evangelium minden 
safarsagaban tette!1 7 
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U gy tunik, ma, a pr6feciaknak megfeleloen, az egesz vilagban 
nyugtalansag van, es az emberek szfve elbizonytalanodik. A nehezse
gek es a szerencsetlensegek idejen igazan el kell varnunk azt, hogy 
olyan bclso bek6vel 6lji.ink, amely Jezus Krisztus evang6liumanak al
kalmazasab61 ered. A szfv elbizonytalanodasa reszben elkeseredes mi
att eri utoJ az embcrekct, es CZ figyeJemrem61t6 m6don olyan idoszak
ban kovetkezik be, amikor kihul az emberek szeretete. Pal 
Tim6theusnak adott tanacsahoz hasonl6an neki.ink is elo kell hivnunk 
a papsag ma bcnni.ink levo hatalmat, es m6g azokat is szerctni.ink kell, 
akik rosszindulatuan kihasznalnak minket. Emellett eles eszunek kell 
maradnunk. (Lasd 2 Timotheus I :7.) Ha nem igy teszi.ink, akkor hatas
talanokka valunk. Nern fogunk megfclclo biztosit6kokat kapni. Es ak
kor az ellensegnek meg arra sem lesz sziiksege, hogy ravegyen minket 
a parancsolatok megszegesere vagy az elpartolasra. Mar magunkt61 
elvesztegetti.ik az eronket. 18 

Egy, a Georgia allambeli Atlantaban elo i.izletember ismerosom 
... vigasztalni pr6balt cngem egy elkeserito veszteseg folyaman. 
Felrevont es azt mondta: ,,Nos, szeretnek elmondani neked valamit. 
Sokkal idosebb vagyok naiad. Harmincnegy evvel eze!Ott megsz6-
lalt a telefon a bankban, amelynek igazgat6ja voltam. Az i.izenet az 
volt, hogy felesegem eletveszelyesen megseri.ilt egy aut6baleset
ben. En azonnal azt mondtam: ,6, Istenem, ne engedd, hogy valami 
is tortenjen a szerelrnemrnel, hisz o olyan csodalatos, olyan kcdves 
es olyan szep!' Am egy 6ran belul hfrt kaptam rola, hogy mcghalt. 
Akkor fgy kialtott fel a szfvern: ,Meg akarok halni; nem akarok el
ni; hallani akarom a hangjat!' Arn nem haltam meg, es nem is hal
lottarn a hangjat. Akkor leiiltem, es rnegpr6baltam gondolkozni. 
Mit jelenthet ez a magany es ez a tragedia, arnely mind
annyiunknak utjaba lopakodik? Es eszcmbe jutott, hogy ez a legne
hezebb pr6batetel, amivcl szernbe kell nezni.ink az elet saran. Ha 
kepesek vagyunk ra, akkor nern lesz olyan pr6batetel, arninek ne 
tudnank eleget tcnni." 

Arnikor aznap cste hazarepi.iltem, valahogy bekesseget ereztem, es 
akkor eloszor elkezdtem kimenni az arnyekb61. Aztan az is eszembe 
jutott, amit Pal apostol rnondott a Mestcrrol: ,,Arnbar Fiu, rnegtanulta 
azokb61, a rniket szenvedett, az engedelmesseget; es tbkeletessegre 
jutvan, 6r6k idvesseg szerzoje Jett mindazokra nezve, a kik neki enge
delmeskednek" (Zsid6k 5:8-9). Nos, gondoljatok bele, az elki.iloni.ilt
seg, a rnagany, a lehangoltsag finomft6 folyarnatan kereszti.il szerin-
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tern kapunk valamit, amivel rendelkezni.ink kell, mielOtt keszen all
mink arra, hogy szembenezziink az elet mas pr6bateteleivel. 19 

NeMz feladatokat kaptunk egy neMz korban, am ez mindannyiunk 
szamara lehet a nagy kaland, a sok tanulas, a hatalmas belso elegedett
seg ideje. A haboru, a varosiasodas, a tanok hfgftasanak es az otthonok 
hanyatlasanak egymassal osszefog6 kihfvasai minden bizonnyal ma 
hason16 szerepet tOltenek be, mint annak idejen a fennsfk atszelese, a 
felreertesek kibirasa, es a kiralysag vilagszerte tOrteno megalapftasa a 
csapasok kozepette. Azert imadkozom, hogy tegyiik meg resziinket az 
tit Soran, es legytink Ott az egyhazzal - vezetve azt -, amikor belep az 
utols6 kivalasztott helyre - az 6 szine ele. 20 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen forrasai vannak a biztonsagnak es a bekenek csapasok ide
jen? Mi erositett meg teged es adott neked bekesseget eleted meg
pr6baltatasai kozepette? 

• Miert van az, hogy mindenki - az igazlelkiiek es a hamislelkiiek is 
- ki van teve a pr6bateteleknek es a csapasoknak? 

• Milyen tekintetben hoz aldast eletiinkre a csapas? Hogyan segfthet
nek nekiink a pr6batetelek abban, hogy megerosodji.ink es meg in
kabb kepesek Iegyiink az Or szolgalatara? 

• Miert kell Mennyei Atyank ,,mindenhat6 terveben" bfznunk? Mit 
jelent hasonl6nak Jenni az Or kezeben levo agyaghoz? 

• Mit jelent tiirelmesen varni az Orra a pr6batetelek idejen? Mit ta
nultal meg ennek so ran? 

• Hogyan ad nekiink Isten bekesseget, amely aztan segft minket a 
csapasok idejen? 
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~~~~~~~____..<~) l Cc~~'~~~~~~~-

A f eltamadas, a Ielek 
horgonya 

Hogyan erosit meg minket foldi pr6bateteleink 
saran az, ha bizonysagunk van Jezus Krisztus 

feltamadasar6l es a sajat jovobeli 
feltamadasunkr6l? 

Bevezetes 

Harold B. Lee elni:iknek szilard tamibizonysaga volt Jezus Krisztus 
feltamadasar61, es ez meginkabb megerosodott nem sokkal azutan, 
hogy 1941 aprilisaban el hf vast kapott a Tizenket Apostol K v6rumaba. 
fgy emlekezett vissza: ,,A tizenkettek egyike odajott hozzam es azt 
mondta: ,Szeretnenk, ha te beszelnel a vasarnap esti gyU!esen. Husvet 
vasamapja volt. Felszentelt apostolkent ktili:inleges tanujanak kell len
ned Urunk es Odvozitonk, Jezus Krisztus kiildetesenek es feltamada
sanak.' A ti:irtentek ki:iztil az volt a legriaszt6bb es leghatalmasabb te
her, ha belegondoltam ebbe. 

Bezark6ztam az egyhazi irodaeptilet egyik szobajaba, es elovettem 
a Bibliat. Olvasgattam a negy evangeliumb61, ktili:ini:isen azokat a 
szentirasokat, amelyek az Ur halalar61, keresztre fesziteserol es felta
madasar61 sz6ltak, es olvasas ki:izben egyszer csak eszrevettem, hogy 
valami furcsa dolog ti:irtenik. Nern csupan ti:irtenetet olvastam, mert 
ugy tiint, az altalam olvasott esemenyek olyan val6sagosak, mintha en 
elnem meg azokat. Vasamap este elmondtam szereny iizenetemet, es 
hozzatettem: ,Es most, a napjainkban a foldon elo apostolok legki
sebbjekent tanubizonysagot teszek nektek arr61, hogy teljes lelkemmel 
tudom: Jezus a vilag Odvozitoje, o elt, meghalt es feltamadt ertiink.' 

A Mt saran kapott ktili:inleges tanubizonysag folytan tudtam ezt. 
Aztan valaki azt kerdezte tolem: ,Hannan tudod? Lattad?' Elmondha-
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tom, hogy a latasnal is erosebb az a tanubizonysag, amely a Szentlelek 
hatalma altal erkezik es bizonysagot tesz a szellemiinknek arr61, hogy 
Jezus a Krisztus, a vilag Udvozitoje." 1 

Harold B. Lee tanitasai 

Milyen tekintetben ,,szivderitO igeret" a 
feltamadas val6saga? 

,,A hetnek elso napjan pedig kora reggel a sirhoz menenek [ az asz
szonyok]. Es a kb vet a sfrr61 elhengerftve talalak. Es mikor bementek, 
nem talalak az Ur Jezus testet. Es Ion, hogy mikor ok e felett 
megdobbenenek, fme ket ferfiu <ilia mellejok fenyes oltozetben: Es 
mikor ok megremiilven a foldre hajtak orczajokat, azok mondanak ne
kik: Mit keresitek a holtak kbzbtt az elOt? Ti ne feljetek; mert tudom, 
hogy a megfeszftett lNazaretiJ Jezust keresitek. 

Nincsen itt, mert feltamadott, a mint megmondotta volt. Jertek, las
satok a helyet, a hol fekiidt vala az Ur - a hova ot helyezek. 

De menjetek el, mondjatok meg az 6 tanitvanyainak es Petemek, 
hogy elOttetek megyen Galileaba; ott meglatjatok ot. Emlekezzetek ra, 
mint beszelt nektek, meg mikor Galileaban volt. Mondvan: Sziikseg 
az ember Fianak atadatni a biinos emberek kezebe, es megfeszittetni, 
es harmadnapon feltamadni. fme, megmondtam nektek." (Lasd Lu
kacs 24:1-7; Mate 28:5-7; Mark 16:5-7.) 

fgy jegyeztek fel Mate, Mark es Lukacs evangeliumanak fr6i a vilag 
tOrtenelmenek legnagyszeriibb esemenyet, az Ur Jezus Krisztusnak, az 
emberiseg Odvozitojenek sz6 szerinti feltamadasat. Dramai m6don 
megmutatkozott Isten testet oltott Fia isteni hatalmanak legnagyobbi
ka. A gyaszol6 Martanak testvere, Lazar halalakor azt mondta: ,,En 
vagyok a feltamadas es az elet: a ki hisz en bennem, ha meghal is, el" 
(Janos 11 :25). 

A gyilkos szandeku zsid6knak ennel is vilagosabban es jelentoseg
teljesebben jelentette ki isteni hatalmat. ,,Bizony, bizony mondom 
nektek, hogy eljo az ido, es az most vagyon, mikor a halottak halljak 
az Isten Fianak szavat, es a kik halljak, elnek. 

Mert a mikent az Atyanak elete van onmagaban, akkent adta a Fiu
nak is, hogy elete legyen onmagaban: 
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A fcltamadt Udvi)zit6 rnegjelent Mari{mak a sirboltnal. A Szentlclek 
tanlis<1gtetelen kereszti.il rnindannyian clnyerhetji.ik azt a vigaszta16 tudast, hogy 

az Udviizitll fclt{unadt a halalb6l cs az cgcsz cmbcriscg szarrnira 
szettiirte a halal Hitelekeit. 
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Es ... [hogy fteletct gyakorolhassonJ, mivelhogy [o lstcnnek] Fia" 
(Janos 5:25-27). 

Nern sokkal sajat feltamadasat kovetoen mcgmutatkozott egy ma
sodik, minden felett all6 cro, amely kepes fcltamasztani a sirb61, nem
csak 6t magat, hanem masokat is, ,,akik bar halottak valanak, hittek 
Obcnne". Mate fgy jegyzi le egyszcruen es nyiltan a hithuek testi ha
lalbol valo csodalatos feltamadasat: ,,Es a sfrok mcgnyilanak, es sok 
elhunyt szentnek teste foltamada. Es kijoven a sfrokbol, a Jezus folta
madasa utan bementek a szent varosba, es sokaknak megjelentek" 
(Mate 27:52-53). 

Es nem ez volt a vege Isten e kivalo Fia megvalto hatalmanak. A 
korokon at, minden safarsagba eljut a szivdcrito igeret: ,,Mert a 
mikepen Adamban mindnyajan meghalnak, azonkepen a Krisztusban 
is mindnyajan megelevenfttetnck" (I Kor. 15 :22), ,,a kik a jot csele
kedt6k, az elet feltamadasara; a kik pedig a gonoszt muvelt6k, a kar
hozat feltamadasara'' (Janos 5:29). Az ido gyorsan halad afcle, hogy 
teljes m6rt6kben bcteljesedjen az 6 isteni kiildetese. 

Ha ezcn izgalmas esemenyek teljes jelentoseget megertcnek napja
inkban, amikor a profetak jbvendmese szerint a gonoszok a gonoszok 
megolesere keszi..ilnek, es ,Jelelem szall meg minden embert" (T&Sz 
63:33), akkor ez a tudat sok embert es nemzetet zavaro felelmet es ag
godalmat e!Uzne. !gen, ha Wjiik az Istent, es tisztelji..ik a kiralyt (lasd 
I Peter 2: 17), akkor jogot formalhatunk a Mester dicso igeretere: ,,Ha 
kivetitek magatokbol a Wtekenyseget es aggalyoskodast, es megalaz
kodtok e!Ottem, ... akkor ... latni fogtok engem" (T &Sz 6 7: I 0). 2 

Az eletnek az volt a celja, hogy veghezvigye a halhatatlansagot cs 
az orok eletet (lasd Mozes I :39). Nos, a halhatatlansag azt jelenti, 
hogy vegi..il egy olyan testet kapunk, amely mar nines kiteve a halan
d6sag fajdalmainak, mar nem targya egy masik testi halalnak, mar 
nem abrandul ki, es mindezen korabbi dolgok elmultak.3 

Hogyan erosit meg minket szenvedes vagy halal 
idejen a feltamadasr61 alkotott tudas? 

Ereztetek mar ugy, hogy !elkileg hatalmas csapast mer ratok egy 
vigasztalan gyasz? 

Hadd vezessek el titeket egy szent helyszfnre, ahol olyan valaki all, 
akinek ugy tiint, rnindene kicsuszik a kezebOI, hogy erezzetek ercjet 
ebben a szerencsetlen 6raban ! A kereszt labanal ott gfanyedt egy cso-
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daszep, kozepkoni anya figuraja, aki szorosan sallal vonta be fejet es 
vallait. Felette kegyetlen kfnokat szcnvedett elsoszi.ilott fia. Nagyon 
kis mertekben erhetjiik csak meg, milyen mertekben szenvedett Maria 
anyai szfve. Most val6sagosan szembenezett az idos Simeon sziiksza
vti jovendolesenek jelentesevel, aki apr6 gyermekkent megaldva e fiat 
azt mondta: Jc! lesz o, ,,akinek sokan ellene mondanak; Sot ate lelke
det is altalhatja az eles tor". (Lasd Lukacs 2:34-35.) 

Mi adott neki erot e tragikus megpr6baltatas idejen? Tudta, hogy 
va16ban van let e haland6 elet utan. Hisz nem beszelt-e o angyallal, Is
ten hfrnokevel? Ketsegteleniil hallotta fianak elarulasa elOtt mondott 
utols6 feljegyzett imajat, amelyet fgy frt le Janos: ,,Es most - imadko
zott - te dicsoits meg engem, Atyam, te magadnal azzal a dicsoseggel, 
amelylyel birtam te naiad a vilag letele elott" (Janos 17:5). Ez a szent
te valt anya lehajtott fejjel hallotta Fianak utols6 imajat, amelyet meg
kinzott szaja suttogott a keresztrol: ,,Atyam, ate kezeidbe teszem le az 
en lclkemef' (Lukacs 23:46), igy inspiralva ot beletorodessel es annak 
bizonysagaval, hogy hamarosan ujra talalkozik majd Vele es Istennel, 
az o Mennyei Atyjaval. A menny nines messze att61, aki mely gyasz
ban, de magabiztosan varja a feltamadas dicso napjat.4 

Biztos-e a viszontlatas es az, hogy aztan majd va16ra valnak az al
maink? f gy kialt fel minden anya gyasza, amikor csecsemo gyermeket 
atadja a hala!nak. Ezt a kerdest suttogja el gyakran hallhatatlanul a be
teg es az idos, amikor gyorsan pereg az elet homok6raja. Milyen erot 
es vigaszt kap az, aki ilyen kori.ilmenyek kozott meghallja az Or dicso 
fgeretet: 

,,Megelevenednek halottaid es holttesteim folkelnek: serkenjetek fol 
es enekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az elet harma
ta, es visszaadja a fold az arnyakat!" (Esaias 26: 19). 

Konnyebbe va!ik a halal nehez keze, kilyukad a homalyt ad6 lepel, 
es megenyhiilnek a liikteto sebek, amint az Or Jezus Krisztus kien
gesztelese altal a hit a haland6 elet nyomortisagos pr6batetelei es M
natai fole emel minket, szebb napokat es oromtelibb kilatast mutat, 
amint azt a kinyilatkoztatas mondja, amikor ,,Isten eltorol minden 
konnyet az o szemeikrol; es a halal nem lesz tobbe; sem gyasz, sem 
kialtas, sem fajdalom nem lesz tobbe, mert az elsok elmultak" (Jel. 
21 :4). Ilyen hittel es megertessel melyik gyaszo16 tud tigy enekelni, 
amint az megfratott: ,,Elnyeletett a halal diadalra. Halal! ho! a te ful
lankod? Pokol! ho! ate diadalmad? (I Kor. 15:54-55).5 
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Ti is tudhatjatok, hogy Megvaltotok el, ahogyan azt Job tudta, ami
kor kfsertest erzett arra, hogy ,,Atkozd meg az Istent es halj meg!" 
(lasd Job 2:9; 19:25), es azt is tudjatok, hogy ti is kinyithatjatok az aj
t6t, es behivhatjatok Ot, hogy veletek vacsorazzon. (Lasd Jelenesek 
3:20.) Lassatok meg magatokat is, egy napon feltamadt lenykent, aki 
rokonsagra formal jogot 6vele, aki eletet adta azert, hogy meg akkor 
is az 6r6k elet gytimolcsei jutalmazzak a halando emberek foldi ktisz
k6deseit es tapasztalatszerzeset, ha emberi mertekkel merve az elet 
munkaja kudarcot vallott.6 

Milyen tekintetben horgonya lelkiinknek az, ha 
megertjiik a f eltamadast? 

Tekintstik Peter peldajat, [aki] ... az elarulas ejszakajan haromszor 
megtagadta a Mestert! Hasonlftsuk ossze ezt a felelem-szaggatta Pe
tert azzal a batorsaggal, amit nem sokkal ezt kovetoen mutatott 
ugyanazon vallasi bigottok elOtt, akik nemreg meg Jezus halalat kove
teltek. Gyilkosoknak nyilvanitotta es biinbanatra sz6litotta oket, el
szenvedte a bebOrtonzest, kesobb pedig felelem nelkiil ment el, hogy 6 
maga is vertamihalalt haljon. 

Mi valtoztatta meg ot? Szemelyes tamija volt annak a valtozasnak, 
ami a keresztrol levett, megtort, fajdalom sujtotta testtel tortent, mie
lott megdicsoiilt, feltamadt testte valt volna. Az egyszerii es nyilvan
valo valasz az, hogy Peter a feltamadt Ur hatalmanak megismerese 
folytan valtozott meg. Tobbe nem volt egyedtil Galilea partjain, a b6r
t6nben vagy halalakor. Ura ott volt a kozeleben.7 

Tudom, ... mit jelent a magany mindent osszetoro pusztitasa, amely 
szerettiink hirtelen eltiineset koveti. Az evek soran sokszor kertek meg 
a gyaszolok vigasztalasara, es meg is probaltam ezt, de mfg nem kel
lett sajat magamnak elismetelnem azokat a dolgokat, amelyeket addig 
masoknak mondtam, addig nem ereztem meg azt, ami nem ontheto 
szavakba, aminek a lelek legmelyeig kell hatolnia, mielOtt valaki igazi 
vigaszt nyujthatna. Ehhez latnod kell, amint egy reszedet eltemetik a 
sfrban. Latnod kell annak halalat, akit szeretsz, es fel kell tenned ma
gadnak a kerdest: Hiszed azt, amit eddig masoknak tanftottal? Biztos 
vagy abban, hogy Isten el? Hiszel az Ur es Mester kiengeszteleseben, 
hogy 6 megnyitotta a feltamadas dicsosegesebb eletre nyil6 ajtajat? 
Idonkent, amikor csupaszon, teljesen egyediil allunk, akkor kell me
lyen gyokerezni a bizonysagunknak ahhoz, hogy ne omoljunk ossze es 
ne bukjunk el. 
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Amint azt Job felesege mondta: ,,Atkozd meg az Istent, es halj 
meg!" (Lasd Job 2:9.) Am Job szenvedese meltosagaban olyan vala
mit juttatott kifejezesre, aminek megismetlese nelki.il szerintem nem 
teljes a temetes. Azt mondta: ,,Mert en tudom, hogy az en megvaltom 
el, es utoljara az en porom felett megall. Es miutan ezt a boromet 
megragjak, testem[ben] latom meg az Istent. A kit magam latok meg 
magamnak ... , nem mas. Az en veseim megemesztettek en bennem" 
(Job 19:25-27). Ti, akik ma itt vagytok, ha tudjatok, hogy lelketek an
nak isteni tanubizonysagaban horgonyzik, hogy 6 el, hogy az utols6 
napon e fOldon all majd, es ti szemtol szembe talalkoztok vele, ha tud
jatok, hogy a kosziklara epitettetek a hazatokat, akkor - a kockazatok
t61, a felelOssegektol es a tragediaktol fiiggetleni.il - nem buktok el. 
Igen, athaladtok a szerettetek elvesztese feletti banat remiszto elme
nyen, de nem buktok el; vegi.il meg nagyobb hittel keriiltok ki ebbOl, 
mint amilyennel azelott rendelkeztetek. 8 

Minel osszetettebb az eletiink es a vilag helyzete, annal fontosabb 
szamunkra az, hogy vilagosan lassuk Jezus Krisztus evangeliumanak 
celjait es tanteteleit. A vallasnak nem az a feladata, hogy minden ker
dest megvalaszoljon Istennek a vilagegyetem erkocsi kormanyzataval 
kapcsolatban, hanem az, hogy hit altal batorsagot adjon a tovabbhala
dashoz olyan kerdesek mellett, amelyekre jelenlegi helyzetiinkben so
ha nem talalunk valaszt.9 

Ma a vilag legnagyobb gyozelmere emlekezve megkerem az oszin
te szivueket mindenhol, hogy mely alazattal emelkedjenek feliil embe
ri felelmeiken es kudarcaikon, es orvendezzenek, ahogyan azt a 
nemzsidokhoz kiildott apostol tette: ,,De hala az Istennek, a ki a dia
dalmat adja nektink a mi Urunk Jezus Krisztus altal'' (1 Kor. 15:57). 10 

J avaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Mit ertett az Udvozito a kovetkezo kijelentese alatt: ,,En vagyok a 
feltamadas es az elet"? (Janos 11 :25). Mit erzel, amikor az Udvozf
to feltamadasara gondolsz? 

• Milyen hatassal volt es van mindennapi eletedre az, hogy erted a 
feltamadas valosagat? 

• Milyen tekintetben erosit minket a feltamadasr61 kapott tanubizony
sag akkor, ha meghal valaki, akit szerettink? Milyen egyeb helyze-
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tekben vigasztal minket es segit nekiink a felelem legyozeseben a 
feltamadasr61 kapott bizonysag? 

• Mit tehetiink azert, hogy meg jobban megertsiik a feltamadast, es 
meg erosebb tanubizonysagot kapjunk arr61? 
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--------'<'~~· ~)J I d~.~"'·"''~· --------

V egre biztonsagban 
otthon 

Vajon biztonsagosan jarunk-e 
azon az uton, amely orok otthonunkhoz es az 

Atyank szine elotti elethez vezet? 

Bevezetes 

S zolgalata soran Harold B. Lee hangsulyt fektetett a ki:ivctkezo tanf
tasra: ,,Igyeksziink ugy viselkedni es elni, hogy cgy napon visszater
ven hazamehessiink ahhoz az Istcnhcz, aki eletet adott nekiink - visz
sza az i:iri:ik Mennyei Atya szfne elc." 1 

fgy emlekezett vissza: ,,Valamikor olvastam egy hfres ujsagfr6 altal 
irt cikket, aki elmagyarazta, hogyan keszitett elo egy jclentosegteljes 
beszelgetest valakivel, akivel interjut akart keszfteni. Ehhez hasonl6 
kerdeseket akart feltenni: ,Meselne nekem arr61, milycn sfrfeliratot 
szeretne majd?' Elmondta, hogy sokan azt valaszolnak erre: ,erezzetek 
j61 magatokat! ', ,elmentem egy masik gyulcsre' stb. Aztan az ujsag
fr6t61 megkerdeztek, o maga milyen sirfeliratot szeretnc. 6 csendben 
es oszinten igy valaszolt: , v egre biztonsagban otthon,. 

Amikor felfogjuk ennek a kijelentesnek a jelentosegct, akar meg is 
kerdczhctjuk magunkt61: ,Vcglil is mirol sz6l ez az elet, es mit reme
lunk ezt ki:ivetoen, mivel hiszunk az ezt ki:iveto eletbcn?' Vallasi 
hovatartozasat61 fiiggetleniil majdnem mindenki varakozassal tckint 
egy olyan letre, amelyet sokfelekeppen meg lehet hatarozni. Ha fel
tetelezesem helyes, akkor mindannyian szeretnenk, ha elettink mun
kajanak az lenne a sfrfelirata, hogy , vegre biztonsagban otthon' va
gyunk."2 
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Harold B. Lee tanitasai 

Mi halando Cletiink celja? 

Mi az elet celja ... ? A szentfrasokban, amelyek kinyilatkoztatjak, 
milyen cellal adott eletet egyaltalan Isten, csak egy valasz talalha
to, es ezt a celt egy olyan kinyilatkoztatas magyarazza el, amely 
Mozes pr6fetanak adatott: ,,Ez mi.ivem es dicsosegem, hogy letre
hozzam az ember halhatatlansagat es orok eletet" (Mozes I :39). Ha 
csak egyetlen pillanatig lelegeznenk a halando eletbcn, majd elve
tetnenk, avagy ha addig elnenk, akar egy fa, Mennyei Atyank celja 
mindket estetben bctoltctne, ami a halhatatlansag elnyereset illeti. 
Az orok eletnek nevezett dolog eleresehez pedig ugy kell elniink, 
hogy eletiink alapjan erdemesek legyiink az orok eletre az Atya es a 
Fiu szine e!Ott. 1 

A szellemvilagban az ember az Istenseg leszarmazottja volt. A 
mennyekben sziiletett szellemek halando testenek lakhelyckent megte
remtettek es osszerendeztek a foldct, hogy megvizsgaltassanak, vajon 
,,megtesznek-e mindent, amit az Ur, az Isteniink, nekik mindig paran
csolni fog" (Lasd Abraham 3:25). Istennek ezzel az volt a celja, hogy 
,,letrehozza a ... halhatatlansag[ot] es [az] or6k elet[et]", vagyis mas 
szavakkal, halando eletiink sikerenek az a kovetkezmenyc, hogy min
dcn lelek feltamadott tcsttel, amely nines Wbbe kiteve a hal<.llnak, es 
ezaltal tokeletes, visszavitetik ,,ahhoz az Istenhez, aki ncki az eletet 
adta", hogy or6kke az Ur, a mi Mesteriink, es mindannyiunk Atyja je
lenleteben eljen.4 

[George F. Richards elnok] meselte el egy olyan fiatalember torte
netet, aki nagyon szeretett volna felsobb iskolakba jarni. Sziileinek 
nem volt penze, hogy egyetcmre kiildjek, fgy hat gyalog jart el a varo
si egyetemre, es szorgos k6rdezosk6des utan talalt egy helyet, [aho!J 
meg tudta fizetni a szallast es az etelt. Kesobb az egyik cgyetemi pro
fesszor munkat ajanlott neki, favagassal megkereshctte a tandfjat. Ma
sak, meghallvan milyen jo munkat vegez, szinten alkalmaztak, hogy 
fat vagjon nekik. Hamarosan azon vette eszre magat, hogy nines ideje 
egyetemre jarni, es megelegedett azzal, hogy sikeres fav<.1go lett belo
le. 

Ez sokunk helyzetere emlekeztet. Hatarozott cellal joviink a foldre 
- azert, hogy kimunkaljuk a sajat i.idvossegiinket, vagy mas szavakkal, 
felkesziiljunk az eljovendo, 6r6kke tart6 eletre. Ugy tunik, cgyesek el
felcjtcttek, milyen eel lebcgett cgykor szemuk elott, es mcgelegedtek 
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azzal, hogy az elet nyujtotta gazdagsagot es hfrnevet hajszoljak, va
gyis mas szavakkal, megelegedtek a puszta ,,favagassal".5 

Barcsak fgy kialtanank fel Atyankhoz mi, akiknek bizonysagunk 
van [Jezusr61]: ,,Uram, mit akarsz, hogyan cselekedjem?" (Ap. csel. 
9:6.) 

Es ha val6di oszinteseggel es hittel imadkozunk, akkor a szentira
sok valaszt adnak nektink az imankban elhangzott kerdesre. Gyakran 
ismetelve, ujra es ujra megkaptuk mar ezt a valaszt: ,,mindent ugy 
tegy[i.ink], hogy szem[i.ink] csak Isten dicsosegere iranyul" (T&Sz 
82: 19). Mi Isten dicsosege? Az Ur azt mondta M6zesnek: 

,,Ez miivem es dicsosegem, hogy letrehozzam az ember halhatatlan
sagat es orok eletet" (Mozes I :39). 

Ha mindig elotti.ink van ez a eel, es latjuk, hogy eleti.ink minden tet
te, az altalunk meghozott minden dontes egy olyan eletvitel kialakula
sat segiti elo, amely lehetove teszi szamunkra azt, hogy belepji.ink az 
Ur, a mi Mennyei Atyank szfne ele, es elnyerjiik az orok eletet, akkor 
sokkal tobb bolcsesseg lesz az elet sok dolgaban.6 

A szentfrasok, az inspiralt egyhazi vezetok irasai es a tud6sok meg
jegyzesei alapjan az orok elet meghatarozhat6 ugy, mint az elet ezen 
orok Lenyek, az Atyaisten es Fia, Jezus Krisztus jelenleteben. E 
meghatarozas lerovidftesekent elmondhatjuk azt, hogy az orok elet 
Isten elete. 

Minden haland6 leny soha veget nem era torekvesenek kellene len
nie annak, hogy vegiil elerje ezt a celesztialis t6keletesseget. 

Keszen allunk arra, hogy Isten iteloszeke 
ele alljunk? 

Mindenkinek ... oda kell allnia ,,lzrael Szentjenek iteloszeke [ele], 
es ... Isten szent ftelete szerint meg kell hogy fteltessenek" (2 Nefi 
9:15). Janos latomasa szerint pedig: ,,Konyvek nyittatanak meg, majd 
egy mas konyv nyittatek meg, a mely az eletnek konyve; es 
megiteltetenek a halottak azokb61, a mik a konyvekbe voltak irva, az o 
cselekedeteik szerint" (Jel. 20: 12). Az itt emlftett ,,konyvek" a foldon 
vezetett konyvek a cselekedeteinkrol. ,,Amelyiket a mennyben veze
tik, az az elet konyve" (T&Sz 128:7). Akik koziiletek igazlelkii eletet 
eltek, es ugy haltak meg, hogy nem valtak a biin szolgaiva, vagy akik 
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Harold B. Lee elnok tanitasa szerint haland6 crofcszitescinknek amt 
kell osszpontositania, hogy ,,tcljes es bosegcs eletet el[jtink] itt, es felkeszi.il[ji.ink] 

a celesztialis vilagra". 

igazan megtertek a blineiktol, azok ,,az Ur nyugalmaba" lepnek, amely 
nyugalom ,,az Ur dicsosegenek teljessege" (lasd T&Sz 84:24).8 

Inspiralt frasok elmondjak nekiink, hogy ,,sajat szavaink, sajat cse
lekedeteink okozzak majd karhozatunkat (vagy felmagasztosulasun
kat, illetve azok emelnek fel minket) ... " (lasd Alma 12: 14 ), amikor 
szemtol szemben allunk mindannyiunk Hatalmas Birajaval, es remel
hetoleg clnyerjiik a Mester dicseretct: ,,161 vagyon j6 es hii szolgam" 
(Mate 25:21). A vallasszakertok altai<foos elkepzelesevel ellentetben -
amely szerint Peter apostol a kovetkezo eletre nyil6 kapu orzoje - mi 
tudjuk, hogy ,,a kapu 6rzoje maga Izrael Szentje; es 6 nem tart ott 
szolgat" (2 Nefi 9:41 ).9 

Az ember altal elszenvedheto legnagyobb pokol a lelkiismeret ege
tese. A szentfrasok azt mondjak, hogy gondolatai el fogjak ftelni ot, 
mert elenken emlekezni fog az egesz eletere (lasd Alma 12:14; 11:43). 
Emlekeztek ra, hogy a szentfrasok beszelnek a Barany birtokaban levo 
elet konyverol, amely az ember eletenck feljegyzese, amelyet a 
mennyben vezetnek. Az emberek az eleti.ikrol vezetett feljegyzesek 
alapjan fteltetnek meg. (Lasd T&Sz 128:6-7.) Nos, amikor felismer
juk, hogy elszalasztottuk a dicsoseg legmagasabb fokat, es felismer
jiik, mit vesztettiink, ugy eget majd minket a lelkiismeretiink, hogy az 
rosszabb lesz barmilyen fizikai termeszetii tiiznel, amit valaki is el
szenvedhet.10 
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A halal kapuin athaladva ... 6 igy sz61 majd hozzank: ,,Nos, 
magatokra vettetek a nevem. Mihez kezdtetek a nevemmel? Egyha
zam tagjaikent szegyent hoztatok-e valaha is az Ur Jezus Krisztus 
nevere?" Kepzeljetek el egy rosszall6 tekintetet, kepzeljetek el, 
amint megrazza fejet, elfordul es elmegy! De azt is kepzeljetek el, 
milyen ugy talalkozni vele, hogy mosoly ragyog az arcan! Hfv6 
karjait felenk tarva azt mondja nekiink: ,,Fiam, leanyom, hithii vol
tal a foldon. Megtartottad a hitet. Befejezted a munkadat. Most el 
van keszftve az ilyenek szamara, mint te, egy korona a kir:ilysa
gomban." (Lasd 2 Timotheus 4:7-8.) Nern jut eszembe a vilag 
minden orome koziil olyan, amely meghaladna azt, ha fgy fogadnak 
minket a Mindenhat6 szine elOtt az eljovendo vilagban! 11 

Hogyan kesziiliink fel az Urral 
val6 talalkozasra? 

Az ido mulasanak aranyaban az Ur adott nekiink meg nehany 
napot, meg neh:iny hetet vagy meg neh:iny evet - nem szamft, 
mennyi idot -, mert a Mindenhat6val torteno elszamolas tekintete
ben a felkesztiles minden napja sokat er. Az egyik pr6feta fgy fo
galmazta ezt meg: ,,Mert az ember ebben az eletben kesztiljon fel 
az Istennel val6 talalkozasra. Igen, az embernek ebben az eletben 
kell munkajat elvegeznie .... Mert ha biinbanatotok napjat halalo
tokig halasztjatok, ... teljesen az ordog hatalmaba kertilt6k" (Alma 
34:32, 35). 12 

Nern szabad elfelejtentink azt, hogy nem szamft, fiatalon vagy ko
zepkoruan halunk meg, nem az a fontos, hogy mikor halunk meg, ha
nem az, hogy mennyire vagyunk felkesztilve akkor, arnikor megha
lunk. Ez az Urukkal val6 talalkozasra torteno felkesziiles napja az 
embereknek. Mily nagyszerii es irgalmas volt 6 annak tekinteteben, 
hogy lehetove tette szamunkra a pr6batetel idoszakat, amelynek soran 
az ember feladata a tokeletesedes! 13 

Ma van a napja annak, hogy hozzalassunk lelktink megvizsgala
sahoz. Felfedeztetek mar, hogy melyik parancsolat a legfontosabb 
ma szamotokra? Mar ma elkezdtek dolgozni rajta? Vagy addig var
tok, amig majd tul keso lesz? A kisfiu azt mondja: ,,Hat, majd ha 
nagyfiu leszek, akkor ezt es ezt teszem." Es mi tortenik? Mire 
nagyfiu lesz, ... azt mondja: ,,Majd ha megh:izasodom, akkor ezt es 
ezt teszem." Es miutan meghazasodik, mindez megvaltozik: ,,Hat, 
ha majd nyugdfjba megyek." Aztan nyugdfjba megy, hideg szel zu-

228 



24. FEJEZET 

dul ra, es 6 hirtelen - till keson - felismeri, hogy mindent elvesz
tett . .Es mar tul keso. Am egesz eleteben rendelkezesere allt a szuk
seges ido. Csak nem hasznalta ki. Nos, ma van itt a napja annak, 
hogy hozzalassunk es tegyiink valamit, mielOtt meg tu! keso Jen-

i 14 ne. 

Egy olyan tortenet uut eszembe], amit a Hawaii-szigeteken hallot
tam mult nyaron egy kislanyr61, aki hazavitte magaval a baratnojet. 
Jatszottak, es az idos nagymama, aki otthon volt, ideje nagy reszet a 
Biblia olvasasaval toltotte, mfg ott voltak. Amikor ez a kis szomszed
lany atjott, a nagymama mindig a Bibliat olvasta, es a lany vegiil 
megkerdezte az unokat61: ,,Miert van az, hogy a nagymamad olyan 
sok idot tolt a Biblia olvasasaval?" A kis unoka pedig fgy valaszolt: 
,,6, nagymama az utols6 vizsgara magol." 

Hat, nem sokat tevedett. Es szerintem mindannyiunknak j6t tenne, 
ha egy kicsit jobban odafigyelnenk arra, hogy magoljunk az utols6 

· , I 15 v1zsgara. 

Mi6ta halogatjatok annak napjat, hogy megbanjatok a helytelen cse
lekedeteiteket? A ratok var6 fteletre az Igazlelku Bira elott keriil majd 
sor, aki szamftasba veszi a kepessegeinket es a korlatainkat, a leheto
segeinket es a fogyatekossagainkat. Aki biint kovet el, majd megbanja 
azt, es celtudatos erofeszitesekkel tolti meg eletet, az nem veszit any
nyit az igazlelku itelet napjan, mint az, aki bar nem kovetett el sulyos 
bunt, nyomorult m6don elbukik, mert elmulasztotta annak megtetelet, 
amire kepes volt, es amire lehet6sege volt, am 6 nem volt hajland6 

, 16 ra. 

Amiot itt iiliink, es elgondolkozunk az eletiinkon, tegyiik fel, hogy 
valami tortenik veliink, amikor elmegyiink, es eletiink utja megszakad. 
Van befejezetlen dolgunk, amit meg el kell vegezni, mielott ez beko
vetkezik? Tettetek helytelen dolgokat, amiket helyre kell hozni, mie-
16tt ez bekovetkezik? Vannak olyan emberek a masik oldalon, akik 
varnak ratok, es biiszkek lesznek arra, hogy talalkozhatnak veletek, ha 
ma elvegeztek bizonyos befejezetlen dolgokat? Keszen alltok arra, 
hogy talalkozzatok az ottani emberekkel, mert mar minden toletek tel
hetot megtettetek a jovojuk kilatasaiert? Vannak olyan biineitek, ame
lyeket meg kell Mnnotok, mielOtt hazaternetek 6hozza, aki eletet 
adott nektek? 17 

Itt es most, a haland6sagban, mindannyiunknak lehetosege van arra, 
hogy megvalassza, milyen tOrvenyeknek engedelmeskedik. Vajon 
celesztialis tOrvenyek szerint eliink, es engedelmeskediink azoknak, 
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amelyek a celesztialis dicsosegre jelolnek minket, vagy terresztrialis 
torvenyek szerint ell.ink, amelyek ... terresztrialis dicsosegre jelolnek, 
esetleg talan telesztialis torvenyek szerint? Az orok vilagokban elfog
lalt helyi.inket az hatarozza meg, ahogyan a ki.ilonbozo kiralysagok 
t6rvenyeinek engedelmeskedtiink, mfg itt voltunk a foldon, a haland6-
sagban.18 

Hogyan kesziiliink fel az Urral val6 talalkozasra? Az Ur azt 
mondta: ,,Szenteljetek meg hat magatokat, hogy figyelmetek csak 
Istenre osszpontosuljon es akkor eljonnek a napok, amikor latni 
fogjatok ot, ... az altala meghatarozott idoben es m6don, es az 6 
akarata szerint" (T &Sz 88:68). Egy nagyszerii kinyilatkoztatasban 
a kovetkezo szavakat sz6lta: ,,Bizony, fgy sz61 az Ur: Az fog t6r
tenni, hogy minden lelek, aki elhagyja biineit, es hozzam jon, es 
nevemen sz6lft, es hangomnak engedelmeskedik, es megtartja pa
rancsolataimat, az meg fogja latni arcomat es tudni fogja, hogy en 
vagyok" (T&Sz 93:1). 19 

Milyen jutalom var azokra, 
akiknek elete ,,melt6 arra a bizonysagra, hogy 

Isten el es Jezus a Krisztus"? 

A menny, ahogyan arra altalaban gondolunk, az igazlelkiiek lak
helye, miutan eltavoztak ebbOl a foldi eletbol, valamint az a hely, 
ahol Isten es Krisztus lakik. Errol a boldog allapotr61 azt mondta 
Pal apostol: ,,A miket szem nem latott, fiil nem hallott, es ember
nek szfve meg se gondolt, a miket Isten keszitett az ot szeretoknek" 
(1 Korinthusbeliek 2:9).20 

A siker sok mindent jelent a ki.il6nb6z6 embereknek, am Isten 
gyermeke szamara vegso soron azt jelenti, hogy 6r6ksegkent az 6 je
lenleteben lehet, es j61 erzi majd magat vele.21 

Atyank munkajat illetoen csupan egy celunk van, ez pedig az, hogy 
vegi.il, miutan elvegezti.ik munkankat itt a foldon, legyen az ido tekin
teteben rovid vagy hosszu, mi is legyozzi.ik a vilagot, es kierdemelji.ik 
annak jogat, hogy helyet kaphassunk a celesztialis kiralysagban.22 

Aki melt6n el arra a tarnibizonysagra, hogy Isten el es Jezus a 
Krisztus, es aki hajland6 alland6 kerdesfelteves altal kozeledni Ohoz
za, hogy tudja, vajon helyes utan jar-e, az el itt teljes es boseges eletet, 
es az kesziil fel a celesztialis vilagra, amely azt jelenti, hogy orokke 
Mennyei Atyjaval el majd.23 
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Hadd emlekeztesselek titeket arra, hogy gondoljatok at, milyen fge
retet adott az Or mindazoknak, akik hithiiek: 

,,Es ha szemetek csak az en dicsosegemre iranyul, akkor egesz tes
tetek megtelik vilagossaggal es nem lesz bennetek sotetseg. Akinek 
lenye megtelik vilagossaggal, az mindent felfog es mindent megert" 
(T&Sz 88:67). 

Azert imadkozom alazatosan, hogy mindenki, aki erre tOrekszik, 
szerezze meg maganak azt a rendfthetetlen bizonysagot, amely szilar
dan arra az utra helyezi labat, ami biztosan a halhatatlansag es az orok 
elet dicsoseges celja fele vezet.24 

Javaslatok a tanulmanyozashoz es a 
beszelgeteshez 

• Milyen tekintetben hasonlitunk idonkent a fiatalemberhez, aki fat 
vagott? 

• Mi segfthet nektink abban, hogy mindennap a Mennyei Atyankhoz 
torteno biztonsagos visszateres celjara osszpontositsunk? 

• Milyen tekintetben valasztjuk ki mar most azt a helyet, amit az 
orok vilagokban elfoglalunk majd? Milyen kovetkezmenyekkel 
jar az, ha halogatjuk az Isten itelOszeke ele allasra torteno felke
sztilest? 

• Mihez kezdhetiink meg egy nappal, amit Istentol kapunk? 

• Mit jelent ugy elni, hogy egyedtil Isten dicsoseget tartjuk szem 
elott? (Lasd T&Sz 88:67-68.) 

• Mit jelent szamodra az, hogy magadra vetted az Or Jezus Krisztus 
nevet? Mit tehettink annak erdekeben, hogy tiszteletet hozzunk az 
6 nevere? 

• Mit tanftott neked Harold B. Lee elnok tanftasainak tanulmanyoza
sa, hogyan terhetiink vissza biztonsagban haza, Istenhez? 
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segftenek hasonl6va valni Istenhez, 
206-210. 

iildoztctes az igazlelkuseg miatt, 204. 

E,E 

Egyediila116 feln6ttek, oromet talalnak 
masok szolgalataban, 114-115. 

Egyeztetes 

Harold B. Lee felel6ssegei ennek 
teren, xx, 146-147. 

meghatarozasa, 146, 149. 

Egyhaz 

celjai, 147-148. 

minden tcvekenyscge er6sitse a 
csaladokat, 148-149. 

Ehezni es szomjuhozni az 
igazlelkuseget, 202. 

Ellenallas. Lasd Csapasok 

Elmelkedes 

fontossaga, 182-183. 

John Wells ptisp("ik fianak elmenye, 
182-183. 

Eln("ik, az egyhiize 

Harold B. Lee-t felszenteltek mint 
ilyent, xx. 

hogyan valasztjak ki, 81-84. 

kinyilatkoztatasokat kap az egyhaz 
reszere, 80-81, 84-87. 

kovetesenek fontossaga, 84-87. 

Lasd meg Pr6fetak 

El6re elrendeles a haland6sag el6tti 
eletben, 12-13. 

Elso latomas, 73-74. 

Engedelmesseg, sztiksegessege 

a megszcntel6dcshez, 33-35. 

a tOkeletesseghez, 195, 198-199. 

az els6 tantetelek es szertartasok 
tekinteteben, 5. 

az evangelium tanainak 
bizonysagahoz. 198-199. 

az ori:ik elethez. 23-25, 33-35, 
228-231. 

bekehez a csapasok idejen, 211-214. 

bizonysag elnyeresehez, 40-43, 199. 

imara kapott valaszokhoz, 55-57. 
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Erdemesseg 

szi.ikseg van ra a tcmplomi munkahoz, 
105-107. 

Lasd meg Engedelmesseg 

Erenyesseg. Lasd Erkiilcsi tisztasag 

Erkiilcsi tisztasag 

a fiatalok tanftasa err61, 190-193. 

a papsagvisel6k felcl6ssege e 
tekintetben, 189-190. 

e ti.irveny megszegesenek 
kiivetkezmenyei, 185, 187-189. 

elengedhetetlen, hogy betartsuk e 
tiirvenyt, 186-187. 

Erkiilcstelenseg. Lcisd Erkiilcsi tisztasag 

Etel raktarozasa, 172-173. 

Eva 

bukasa, 18-23, 110. 

iiriikkeval6 hazassaga, I I 0-1 I I. 

Evangelium 

hatalommal es felhatalmazassal 
tanftsuk, 159-161. 

minden problemara ad megoldast, 
154. 

tanftasa otthon, 119-127. 

Evangelium, megosztasa. Lrisd 
Misszionariusi munka 

F 

Favag6 tortenete, 225-226. 

Fazekas agyaga, hasonlft a haland6khoz. 
207. 

Fegyelmezes, gyermekeke, 130-134. 

Felesegek. Lasd Hazassag, iiriikkeval6 

Felmagasztalas, paps<1gi elhfvasoke, 
91-97. 

Felmagasztosulas. Lasd Oriik elet 

Felruhaz<1s, templomi, 100-103, 106. 

Feltamadas 

az err61 alkotott tudas cr6t ad a 
csapasok idejen, 220-223. 

Harold B. Lee tanubizonysaga r6la, 
216. 

Jezus Krisztuse, 216-223. 

val6saga,, 216-219. 

Lcisd meg Kiengeszteles 

Ferjek. Lasd Hazassag, i5riikkcval6 

Fiatalok 

G 

felkeszftese az orokkeval6 hazassagra, 
115-117. 

rossz utra tert fiatalokr61 soha ne 
mondjunk le, 134-136. 

tanftasuk az erkiilcsi tisztasagr61, 
190-193. 

tanftasuk otthon, 119-127. 

Geneal6giai munka, I 03-104. 

Gondolatok tisztasaga, 186-187. 

Gy 

Gyaszolni, aldottak (boldogok) ilk, 
201-202. 

Gyermekek 

H 

edesany<1k tanftjak nekik az 
evangeliumot, 142-144. 

mit tanftsunk nekik, 123-124. 

nagyobb szcrctct kimutatasa irantuk, 
129-134. 

nem lehet i\ket megkiserteni a 
fclcl6ssegre vonhat6sag koranak 
elercsc cl6tt. 122, 142-145. 

szeretet rossz utra tertek irant, 134-136. 

szcretettel tiirten6 fegyelmezes, 
130-134. 

tanftasuk csaladi esteken. 125-127. 

tanftasuk otthon, 119-127. 

Lcisd meg Apak; Otthon, Anyak 

Halal, fizikai 

a fcltamadasr61 alkotott tudas 
bekesseget ad neklink, 220-223. 

szerettlink halalanak elfogadasa, 
23-24. 206, 213-214, 220-223. 

Halal, lelki/szellemi. Lcisd Szellemi/lelki 
halal. 

Haland6s<1g 

a felkeszi.iles ideje, 228-230. 

celja. 3-4, 225-226. 

Haland6sag eli\tti elet 

ell\re elrendcles ckkor, 12-13. 
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intelligenciak itt, 9-11. 

Isten szellemgyermekei, 9-12. 

Halhatatlansc1g 

a kiengeszte!es teszi lchet6ve, 21-25. 

meghatarozasa, 15. 

Halottak, ertlik vegzett templomi munka, 
103-104. 

Hazassag, orokkeval6 

a fiatalok felkeszftese erre, I 15-117. 

aldasai, 110-117. 

er6sitesi.ik egesz eletcn :it, 11 1-1 14. 

nemi kapcsolatok ebben, I 12, 186. 

partnerek ebben, I 09-110. 

szi.ikseg van ra az orok elethez, 15-16, 
110-111. 

tanacs azoknak, akiknek nines, 
114-115. 

Hazassagtores Lasd Erkolcsi tisztasag 

Hinckley, Gordon B., Lee elnok eletenek 
osszegzese, xi-xxi. 

Hit 

az evangelium alapvet6 tantctele, 5, 
28-29. 

imaja, 52-55. 

Jezus Krisztusban, 5. 23-25. 

kibontakozasa, 28-29. 

szi.ikseg van ra a csapasok 
elvisclesehez. 211-214. 

Ho Jik Kim, Dr., megterese, 162. 

Homoszexualitas, 189-190. 

I, f 
Igazsag. a szentfrasok jelentik a mercet, 

64-65. 

Illes, szelleme, otthonainkban, 125, 129. 

Ima 

a hite, 52. 

anyak gyermekekert mondott. 141. 

engedelmessegre van sziikseg ahhoz, 
hogy valaszokat kapjunk rajuk, 
55-57. 

hogyan imadkozzunk, 52-57. 

kinyilatkoztatas elnyerese altala, 
52-57. 

TARGYMUTATO 

Jntelligenciak a haland6sag e16tti 
eletben, 9-11. 

lrgalom, 203. 

Istcn gycrmckei, 9-12, 225-226. 

Isten, az Atya 

hozza intezett ima, 52-57. 

szellemi.ink Atyja, 3, 9-12, 225. 

Istenek, Iehet6segiink van azokka valni, 
15-16. 

itelet, v6gs6, 226-230. 

J 
Jezus Krisztus 

a csapasok segftenek hasonl6va valni 
Hozza, 206-210. 

az egyhaz Feje, 80. 

beket ad neki.ink a csapasok idejen, 
211-214. 

Bfr6, 226-230. 

edesanyja banata, 220. 

feltamadasa, 216-223. 

gyermekek tanftasa arra, hogy legyen 
R61a tani.ibizonysaguk, 123-124. 

hit Obenne, 23-25. 

keresztelkedese, 3 I. 

tani.ihizonysag megosztasa Rola, 
153-161. 

tani.ibizonysagot nyerni R6la, 38-40. 

Teremt6, 3. 

Lasd meg Kiengeszteles 

J6leti munka 

a papsagi kv6rumok cs a Segit6cgylet 
szerepe, 170-171. 

a tarhazak szerepe, 170-171. 

alapvct6 tantetclci, 166-169. 

az egyen es a csalad felel6ssegei, 
169-173. 

elelem (elelmiszer) raktarozasa, 
172-173. 

Harold B. Lee vezeti, xvi-xvii, 
165-166. 

kezdetei, xvi-xvii, 165-166. 

szi.ikseg van hozza (inellatasra, 
168-173. 

Joseph Smith. Lasd Smith, Joseph 
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K 

Katona 

csalad btijtOlt erte, 181-182. 

misszi6t akart szolgalni, 157-158. 

Kegyelem, 24-25. 34. 

Kereszteles 

a halottakert, I 03-104. 

szovetsege. 3 l-32. 

sziikseg van ra ahhoz, hogy belepjiink 
Isten kiralysagaba, 5, 31-32. 

Kiengeszteles 

az errol alkotott tudas erot ad a 
csapasok idejen, 216-223. 

lcgyozi a bukast, 18-23. 

lehetove leszi a halhatatlansagot es az 
orok eletet, 21-25. 

lehetove teszi a rnegbocsatast, 
197-198. 

sziikseg van ra az iidvoziiles tervehez, 
4-5. 

Lasd meg Kegyelern; Feltarnadas 

Kinyilatkoztatas 

a csaladtortencti munkaban, 104. 

a tamibizonysag kinyilatkoztatas. 
38-40. 

az egyhaz eln(ike altal, 80-81, 

84-87. 

elrnelkedes utjan, 182-183. 

fajtai, 49-52. 

Harold B. Lce-t hallhat6 hang 
figyelrneztette, 47. 

irna altal kapott, 52-57. 

kiili:inbi:iz6 iigyeket illet6en kapottak, 
51. 

templornokban kapott, 100-103. 

Kitartas, rnindvcgig, 33-35. 

Konfirrnalas. 32-33. 

Kiildetesek. cl6rc clrcndclt kiildctcseink, 
12-13. 

L 

Lee, Fern Lucinda Tanner, xv, xix, 206. 

Lee, Freda Joan Jensen, xix. 

Lee, Harold B. 

a figyclrncztet6 hang rneghallasanak 
elrnenye kisfiukoraban, 47. 

a szentfrasokb61 tanftott, 59. 

apostoli elhfvasa, xvii. 

az egyh<lz elnoke, xx-xxi, 79. 

covekelncik, xvi. 

edesanyja tette megmenti, 141-142. 

elmenye a diszn6kkal kisfiukoraban, 
132-133. 

er6feszitesei az egyeztetes teren, xx, 
146. 

halala, xxi. 

hazassaga, xv. xix. 

j616ti cr6fcszitesei, xvi-xvii. 165-166. 

megosztja az evangeliumot a 
pincernovel, 153. 

misszi6ja. xv. 

pr6bara tcttck a csapasok. 206, 
209-210, 213-214. 

szUlei, xi-xii. 

sziiletese, xii. 

unokajaval a tancfesztivalon, 
131-132. 

Lee, Helen, xv. 

Lee, Maurine, xv, xix. 206. 

M 

Manti Templom, latvanya viharban, 97. 

Maria, Jezus edesanyja, 220. 

Megbocsatas, 197-198. Ldsd meg 

BCmbanat 

Mcgszentelodes, sziikseg van hozza 
engedelmessegre 33-35. 

Megteres 

a Mormon konyve altal, 62-64. 

szemelyes, 40-41. 

Lasd 1neg Misszionariusi munka; 
Tamibizonysag 

Melkisedeki papsag 

celjai, 90. 

Lasd meg Papsag 

Mennyei At ya. Llisd Istcn. az Atya 

Mercek, az igazsage, a szentfrasok, 
64-65. 
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Millennium, az evangelium 
visszaaJlftasa felkeszft minket ra, 

75-76. 

Misszionariusi munka 

a Mormon konyvenek szerepe abban, 
62-63. 

a Szellem szerepe abban, 159-161. 

a visszatert katona elmenye, 157-158. 

aldozathozatalra van sziikseg hozza, 
156-159. 

az evangelium visszaallftasanak celja, 
75-76. 

fontossaga, 153-156. 

hatalommal es felhatalmazassal 
tortcno tanitas, 15 9-161. 

peldamutatasra van sziikseg hozza, 
161-162. 

Misszionariusi szolgalat, Harold B. Lee
e, xv. o. 

Mormon konyve 

Joseph Smith hozta napvilagra, 75-76. 

tanulmanyozasa noveli a lelki 
fogekonysag szintjet, 62-64. 

Munka 

N 

sziiksegessege, 168-169, 171-173. 

tanftasanak erteke, 124. 

Nemi kapcsolatok a hazassagban, 112, 
186. 

Ltisd meg Erkolcsi tisztasag 

Nok 

0 

akiknek nines (irokkeval6 hazassaga, 
114-115. 

Ltisd meg Anyak 

Otthon 

a legfontosabb helye az evangelium 
tanftasanak, 120-123. 

a legfontosabb Isten intezmenyei 
kozott, 148-149. 

a legfontosabb munkat itt vegezziik, 
134. 

a papsagi es a segedszervezeti 
programok segftik, 148-151. 

L4RGYMUTAT6 

anyak befolyasa itt, 138-144. 

az evangelium tanftasa itt, 119-127. 

boldogsag ott, 115-117. 

nagyobb szeretet kimutatasa itt, 
129-134. 

Ltisd meg Csalad 

bnellatas, 168-173. 

brok elet 

a csapasok legyozese segit elnyerni, 
206-210. 

a haland6 elet celja, 224-226. 

a kiengeszteles teszi lehetove, 21-25. 

az egyhaz felkeszft minket ra, 
147-148. 

az iidvoziiles terve e fele vezet, 1-8. 

meghatarozasa, 15-16. 

mindennapos tetteink e fele vezetnek, 
7-8, 228-230. 

orokkeval6 hazassagra van sziikseg 
hozza, 15-16, 110-111. 

se nem kezdet, se nem veg, 9. 

tamibizonysagra van sziikseg hozza, 
230-231. 

brokkeval6 hazassag. Ltisd Hazassag, 
orokkeval6 

p 

Papsag 

hamislelkii hasznalataert jar6 biintetes, 
91. 

hogyan hasznaljuk igazlelkiien, 91-96. 

iranyftja a segedszervezeteket, 
149-151. 

kv6rumok szerepe a j6leti munkaban, 
170-171. 

meghatarozasa, 89-91. 

vezetok feladatai, 96-97. 

viselOi az Ur megbizottjai, 92-97. 

viselOinek feleli\ssege az erkolcsi 
tisztasag tekinteteben, 189-190. 

viseloinek igazlelkiinek kell lennii.ik, 
94-96. 

Parancsolatok. Ltisd Engedelmesseg, 
sziiksegessege 
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Pecseteles. L{IS(f Hazass;1g, fai"ikkevalo 

Peldamutatas, elengcdhetetlen a 
misszionariusi munkahoz, 161-162. 

Peter cs az Udviizit6 feltamadasa, 
221-223. 

Pi Iota 

a csillagokjeliiltek az utat, 99. 

a megvakult pilota elmenye, 190-191. 

a tengeren jelzett lit kovetese, 86. 

Pokol, a lelkismeret egetese, 227-228. 

Probatetelek. Uisd Csapasok 

Pn'ifetak 

az el6 pr6fCta kiivetese, 79-87 

hogyan valasztjak ki es keszftik fel, 
72-73, 81-84. 

kcivetesenek fontossaga, 84-87. 

Lasd meg Elni"ik, az egyhaze; Smith, 
Joseph 

PUspiikiik 

a kiizosseg bfrai Izraelben, 29-30. 

templomi ajanlasert folytatott interjuk, 
105-106. 

PUspi"ikiik tarhazai, 170-171. 

R 

Raktarozas, elelem (elelmiszer), 
172-173. 

Rossz utra tert gyermekek iranti szeretet, 
134-136. 

s 
Sabbat nap. taplalja a szellemet, 

178-179. 

Safarsag mint korszak 

az id6k teljessegee, 73-76. 

meghatarozasa, 73-76. 

Salt Lake Templom, esillagkep rajta, 89. 

Segcdszervezetek 

meger6sitik a csaladokat, 148-151. 

papsagi iranyitas alatt rnuki.idnek, 
149-151. 

Segit6cgylet, szerepe a j6leti rnunkaban, 
170-17 l. 

Smith, Joseph 

Sz 

<1ltala kerUlt napvilagra a Mormon 
kiinyve, 75-76. 

az 6si J6zscihez hasonl6, 73. 

edesanyja erte mondott imai, 141. 

cls6 latomasa, 73-74. 

felkeszi.ilt az elhfvasara, 72-73. 

mindent felaldozott, 157. 

nagyszerii dolgokra keriilt sor altala, 
73-76. 

probara tettek a csapasok, 208-210. 

tanubizonysagot kell nycrni.ink rola, 
69-72. 

Szegenyek es szuk6lkiid6k, az (Jr 
m6djan tbrteno gondoskodas r6luk, 
166-169. 

Szegenyek, lelki, 196-197, 200. 

Szelidseg, 200, 203. 

Szellem, lllese otthonainkban, 125, 129. 

Szellem, Szent. Lc.isd Szentlelek 

Szellcmek 

hasonlft a fizikai testhez, I 1-12. 

Istcn mindannyiuk Atyja, 9-12, 225. 

taplalasuk, 175-183. 

Szellemi/lelki fogekonysag 

szert tehetlink r;1 a Sabbat betartasa 
altal, 178-179. 

szert teheti.ink ra a szentfrasok 
tanulmanyozasa ;\Ital, 59-64, 
66-67. 

szcrt tcheti.ink ra bojtales attal, 
180-182. 

szert teheti.ink ra elmelkedes utjan, 
182-183. 

szi.ikseg van ra ahhoz, hogy valaszokat 
kapjunk az imainkra, 55-57. 

taplalja a szellemi.inket, 175-178. 

Szellcmi/lelki halal. 

a Szentlclek segft a legy6zcscben, 
32-33. 

annak kapcsan, ha ncm hiszi.ink az 616 
pr6fetakban, 85-86. 

meghatarozasa, 21. 

Szentfrasok 
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a Mormon konyve tanulmanyoz:isanak 
aldasai, 62-64. 

az igazs:ig mercei, 64-65. 

fejlesztik a lelki fogekonysagot, 
59-64, 66-67. 

Harold B. Lee czekbol tanftott, 59. 

hasznalatuk az evangelium tanft:isa 
soran, 65-66. 

sziikseg van ra, hogy tanulmanyozzuk 
oket, 59-62, 66-67. 

tanulm:inyozasuk a misszion:iriusi 
munk:iban, 159-160. 

Szentlelek 

a hamislelkii iigyek elvesztik, 91, 
186-187. 

aj:indeka megletenek ald:isai, 32-33. 

kinyilatkoztat:is <lltala, 50-52. 

kinyilatkoztatja a tanubizonys:igot, 
38-40. 

lelki/szellemi halal legyozetik a 
segftsegevel, 32-33. 

sziikseg van r:i az evangelium 
tanft:is:ihoz, 159-161. 

Szentseg, idot szakitani annak 
kifejlesztesere, 175-183. 

Szenvedes. Lasd Csap:isok 

Szeretet 

a papsagviselok mutassanak, 9 l-97. 

kifejlesztese a hazassagban, 111-114. 

kifejlesztese otthon, l 29-134. 

rossz utra tert gyermekek ir:int, 
134-136. 

Szolg:ilat 

a hazassagban, 111-114. 

e!Okesziilet a templomi munkahoz, 
107. 

gyermekek tanftasa errol, 124. 

papsagviselok altal v6gzett, 91-97. 

Sziikolkodok, az Ur m6djan fort6no 
gondoskodas r6luk, 166-169. 

Sziilok 

a fiatalok tanft:isa az erkolcsi 
tisztasagr61, 190-193. 

az evangelium tanft:isa a 
gyermekeknek, 119-127, 142-143. 
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gyermekek szeretettel tbrteno 
fegyelmezese, l 30-134. 

mit tanftsanak a gyermekeknek, 
123-124. 

nagyobb szeretet kimutat:isa a 
gyermekek ir:int, 129-134. 

rossz utra tert gyermekek ir:inti 
szeretet, 134-136. 

tanft:is csaladi esteken, 125-127. 

Lasd meg Gyermekek; Ap:ik; Any:ik 

Tanacs, mennyei, 3, 10-12. 

Tanft:is 

a sziilok felelosek az evangelium 
tanft:is:iert, 119-127, 142-144. 

az evangelium tanft:isa hatalommal es 
felhatalmaz:issal, 159-161. 

az otthon a legfontosabb helye, 
120-123. 

csal:idi estek, 125-127. 

evangeliumi tantetelek tanft:isa a 
gyermekeknek, 123-124. 

szentfr:isok haszn:ilata abban, 65-66. 

Tanubizonys:ig 

a lelek horgonya, 44-45. 

az or(ik elethez vezet, 230-231. 

elnyerese, 40-42. 

gyermekek tanft:isa arra, hogy 
rendelkezzenek ezzel, 123-124. 

Joseph Smith-rol nelkiilozhetetlen 
69-72. , 

megerosit6se, 42-43. 

meghat:iroz:isa, 37-40. 

megoszt:isa masokkal, 153-161. 

novekszik a szentfrasok 
tanulmanyozasaval, 59-64, 66-67. 

noveli az engedelmesseg, 40-43, 
198-199. 

Templomi h:izass:ig. Lasd H:izassag, 
orokkeval6 

Templomok 

a halottakert veazett munka itt 
103-105. b ' 

Cardston Alberta Templom, l 06. 
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felkesziiles arra, hogy itt szolgaljunk, 
105-107. 

felruhazas, 100-103, 106. 

itt kapott aldasok, 99-103. 

itt kapott kinyilatkoztatasok, 100-103. 

Manti Utah Templom. 97. 

Salt Lake Templom, 89. 

Terv, az iidvoziilese 

a bekehez vezet6 egyctlcn ut, 7. 

alapvet6 tantetelei, 4-5. 

az i.irok elethez vezet, 1-8. 

celjai, 3, 225-226, 228-230. 

Test, a szellemiinkhoz hasonl6, 11-12. 

Theophaniak, 49. 

Tiszta szivuck, 202-203. 

Tisztasag 

a gondolate, 186-187. 

sziikseg van ra a bizonysag 
elnyeresehez, 40-43. 

Lasd meg Erkolcsi tisztasag 

Titkok, az istenseg titkait nyilatkoztatjak 
ki a templomok, 100-103. 

Tokeletesseg 

a boldogmondasok utat mutatnak 
hozza, 199-205. 

az egyhaz segft ennek elereseben, 147. 

erre iranyu16 igyekezet, 195-205. 

parancsolatot kaptunk az clcresere, 
195. 

Tragcdia. Lcisd Csapasok 

u,u 
Ujjasziiletes, sziikseg van ra, I 97-198. 

(J tkeresztez6desek otthon, edesanyak ott 
vannak, 139-140. 

Ut6dlas az egyhaz elnoksegeben, 81-84. 

fJ, fJ 
0dvi.izit6k/Megment6k/Szabadit6k Sion 

hegycn, 103-104. 

Odvi.iziiles terve. Uisd Terv, az 
iidvoziilese 

Oldiiztetes elviselese az igazlelkusegert, 
204. 

Urhaj6, Apollo 13, 1-2, 6. 

v 
V alaszl<lS Lase/ Akaral 

Vezetes, papsagi, 89-97. 

Visszafogottsag, 186. 

w 
Wells, John Wells plispiik elmenye 
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