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Bevezetés

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indítot-
ta el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen az
egyháztagoknak az evangélium tanait illetŒ ismereteik elmélyíté-
sében, valamint abban, hogy e sáfárság prófétáinak tanításai által
közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz. Ez a könyv Heber J.
Grant elnök tanításait mutatja be, aki 1918 novemberétŒl 1945
májusáig szolgált Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza elnökeként.

Az utolsó napi szentek áldottak lesznek, ha életükben alkal-
mazzák Grant elnök tanításait, aki hangsúlyozta: „Nem számít,
milyen mértékben rendelkezünk tudással, sugalmazással és bi-
zonysággal Isten munkájának isteni mivoltáról, mert mindez
semmi hasznunkra nem lesz, csak akkor, ha ezt a tudást átültet-
jük a gyakorlatba mindennapi életünk során. Nem az egyén tu-
dásának mértéke válik az Œ és társai hasznára, hanem annak a
tudásnak a gyakorlati alkalmazása.”1

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

E könyv minden fejezete négy részbŒl áll: (1) egy kijelentés-
bŒl, ami röviden bemutatja a fejezet témáját; (2) a „Heber J.
Grant életébŒl” részbŒl, ami a fejezet üzenetét Grant elnök éle-
tébŒl vett egy vagy több eseménnyel támasztja alá; (3) a „Heber
J. Grant tanításai” részbŒl, ami Grant elnök prédikációiból, 
írásaiból, és az elnöksége idejébŒl származó elsŒ elnökségi 
üzenetekbŒl merít tanokat; valamint (4) a „ Javaslatok a 
tanulmányozáshoz és a beszélgetéshez” részbŒl, ami kérdéseket
tartalmaz a személyes áttekintéshez és kutatáshoz, az evangéliu-
mi alapelvek alkalmazásához, valamint az otthoni és egyházi
megbeszéléshez. Ha Grant elnök tanításainak tanulmányozása
elŒtt átnézik ezeket a kérdéseket, az további bepillantásokat ad-
hat tanításaiba.
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E könyvet a következŒ kereteken belül kell használni:

Személyes és családi tanulmányozás. Ha az egyének imádsá-
gos lélekkel és figyelmesen tanulmányozzák azokat, akkor sze-
mélyes tanúságot szerezhetnek a Grant elnök által tanított
igazságokról. Ez a kötet emellett kiegészíti az egyháztagok evan-
géliumi könyvtárát, és fontos forrásanyagként szolgál a család ok-
tatására és az otthoni tanulásra.

Beszélgetés a vasárnapi gyıléseken. Ez a könyv a vasárnapi
gyılések tananyaga a fŒpapi csoportokban, az elderkvórumok-
ban és a SegítŒegyletben, általában minden hónap második és
harmadik vasárnapján. Ezek a vasárnapi gyılések beszélgetések
legyenek, amelyek az evangélium tanaira és alapelveire összpon-
tosítanak! A tanítók összpontosítsanak a könyv tartalmára, és se-
gítsenek az egyháztagoknak, hogy életükben alkalmazzák e
tanításokat! A tanítók az osztálytermi beszélgetés elŒsegítése ér-
dekében meríthetnek az egyes fejezetek végén található kérdé-
sekbŒl. Az egyháztagok a megfelelŒ alkalmakkor tegyenek
bizonyságot, és osszák meg a leckéhez kapcsolódó személyes ta-
pasztalataikat! Ha a tanítók a tanítás elŒkészítése és levezetése
alatt alázatosan keresik a Szellemet, akkor a résztvevŒk kivétel
nélkül megerŒsödnek az igazság ismeretében.

A vezetŒk és a tanítók biztassák az egyháztagokat, hogy a va-
sárnapi gyılésekre való felkészülés részeként olvassák el a feje-
zeteket, és hozzák magukkal a könyvüket! Becsüljék meg a
tanulók felkészülését azáltal, hogy Grant elnök szavaiból taníta-
nak! Ha az egyháztagok elŒre elolvassák a fejezetet, akkor készen
állnak majd egymás tanítására és építésére.

Nem szükséges és nem is ajánljuk, hogy az egyháztagok to-
vábbi magyarázó szövegek vagy forrásanyagok beszerzésével egé-
szítsék ki a könyvben található anyagot. Az egyháztagokat arra
biztatjuk, hogy forduljanak a szentírásokhoz, ha mélyrehatóbban
szeretnék tanulmányozni az adott tant.

Mivel ez a könyv személyes tanulmányozásra és evangéliumi
forrásanyagként is alkalmas, sok fejezet több anyagot tartalmaz
annál, amit teljes mértékben meg lehetne beszélni a vasárnapi
gyıléseken. Az otthoni tanulmányozás tehát elengedhetetlenül
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fontos ahhoz, hogy Grant elnök tanításait alaposabban magun-
kévá tegyük.

Az ebben a könyvben idézett források

Grant elnök ebben a könyvben található tanításai különbözŒ
forrásokból vett szó szerinti idézetek. Az idézetekben megtartot-
tuk az eredeti forrás központozását és helyesírását, kivéve amikor
a megfelelŒ érthetŒség szerkesztŒi és tipográfiai változtatásokat
kívánt. Ezért az olvasók észrevehetnek apró következetlenségeket
a szövegben.

Jegyzet

1. „Concerning Inactive Knowledge”,
Improvement Era, 1943. márc., 141. o.
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Történelmi összefoglalás

Ez a könyv nem történelemkönyv, hanem inkább a Heber J.
Grant elnök által tanított evangéliumi alapelvek gyıjteménye. A
következŒ idŒrend rövid történelmi vázat biztosít e tanításokhoz.
Ez az idŒrendi összeállítás nem tartalmazza a világtörténelem je-
lentŒs eseményeit, úgymint a háborúkat és a gazdasági világvál-
ságokat. Kihagyja továbbá Grant elnök magánéletének több
fontos eseményét is, mint például a házasságkötéseit, valamint
gyermekei születését és elhalálozását.

1856. november 22.: Heber Jeddy Grant megszületik Rachel
Ridgeway Ivins Grant és Jedediah Morgan
Grant gyermekeként, a Utah állambeli
Salt Lake Cityben. Heber édesapja, aki
Brigham Young elnök második tanácso-
saként szolgált, kilenc nappal késŒbb
meghal.

1875. június 10.: Elfogadja az elhívást, hogy a Salt Lake
City 13. Egyházközség Fiatal Férfiak
Közös FejlŒdési Társaságának elnökségé-
ben szolgáljon.

1880. április 6.: Megkezdi a Fiatal Férfiak Közös FejlŒdési
Társasága általános elnökségének titkára-
ként végzett szolgálatát.

1880. október 30.: Megkezdi cövekelnöki szolgálatát a Utah
állambeli Tooelében.

1882. október 16.: George Q. Cannon elnök, az ElsŒ
Elnökség tagja, apostollá szenteli.

1883–1884: Ellátogat az amerikai indiánok közössége-
ibe, ahol más egyházi vezetŒkkel együtt
papságviselŒket hívnak el és választanak
el az ottani szolgálatra.
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1897: A Fiatal Férfiak Közös FejlŒdési Társasága
általános elnökségének tagjaként, valamint
az egyház Improvement Era (A fejlŒdés
kora) címı folyóiratának pénzügyi igazga-
tójaként szolgál.

1901. augusztus 12.–
1903. szeptember 8.: Megszervezi Japánban az elsŒ missziót, és

elnökeként szolgál.

1904. január 1.–
1906. december 5.: A brit és az európai missziók felett elnököl.

1916. november 23.: Elválasztják a Tizenkét Apostol 
Kvórumának elnökeként.

1918. november 23.: Elválasztják Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

1919. november 27.: Felszenteli a Laie Templomot a Hawaii-
szigeteken.

1920: Ã vezeti az elsŒ látomás 100. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezést.

1923. augusztus 26.: Felszenteli a Cardston Templomot a ka-
nadai Albertában.

1924. október 3–5.: Elnököl a rádión elsŒ alkalommal közve-
tített általános konferencián.

1926: Az ElsŒ Elnökség irányítása alatt az egy-
ház bevezeti a vallási insztitút programot.

1927. október 23.: Felszenteli a Mesa Templomot Arizona
államban.

1930. április 6.: Elnököl az egyház megalapításának 100.
évfordulója alkalmából rendezett megemlé-
kezésen.

1936: Az ElsŒ Elnökség létrehozza az Egyházi
Biztonsági Tervet, amit ma az egyházi
jóléti programnak nevezünk.
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1940 februárja: Agyvérzést kap.

1942. április 6.: Utolsó alkalommal mond beszédet az ál-
talános konferencián. A következŒ három
év során minden konferenciai beszédét
mások olvassák fel.

1945. május 14.: Meghal a Utah állambeli Salt Lake
Cityben.
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Heber J. Grant élete és szolgálata

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1899. ok-
tóberi általános konferenciáján elder Heber J. Grant, aki akkor a
Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tagja, azt mondta:
„Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, amikor Isten parancsol,
mi pedig engedelmeskedünk.”1 Ez az egyszerı kifejezés visszaté-
rŒ motívum volt Heber J. Grant életében és szolgálatában. Nem
volt mentes a nehézségektŒl, ám minden akadályt hittel, enge-
delmesen, szorgalommal és lelkesedéssel közelített meg.

A változás és fejlŒdés kora

Heber J. Grant elnök a rendkívüli változások korában élt.
1856-ban született egy olyan világba, amikor még az ökrös sze-
kereken és a lóvontatású kocsikon zajló számos utazás hosszát
hónapokban mérték. 1945-ben bekövetkezett halálakor az autók
és repülŒgépek világát hagyta maga mögött, amikor az utazáso-
kat órákban mérték. Ifjúságának postakocsis levelezését felvál-
tották a kommunikáció egyéb eszközei: a telefon, a rádió és a
légiposta.

Heber J. Grant, aki 26 évvel az egyház megalapítása, és 9 évvel
a pioníroknak a Sóstó-völgybe érkezése után született, Isten föl-
di királysága hatalmas mértékı fejlŒdésének volt tanúja. Egész
élete során közeli kapcsolatban állt az egyház elnökeivel, és se-
gített olyan férfiak felkészítésében, akik késŒbb Œt követték eb-
ben az elhívásban. Fiatal korában gyakran látogatott el Brigham
Young elnök otthonába. A Tizenkét Apostol Kvórumának tagja-
ként szolgált John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow és
Joseph F. Smith elnök vezetése alatt. Három másik olyan férfival
szolgált a Tizenkettek Kvórumában, akik késŒbb az egyház elnö-
kei lettek: George Albert Smith, David O. McKay és Joseph
Fielding Smith. Az egyház elnökeként végzett szolgálata során
Heber J. Grant szentelte apostollá Harold B. Lee-t, Spencer W.
Kimballt és Ezra Taft Bensont. 1935-ben pedig Œ és az ElsŒ
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Elnökségben lévŒ tanácsosai felvettek egy fiatal visszatért misszi-
onáriust, Gordon B. Hinckley-t, hogy az egyháznak a rádióban,
nyilvánosan és a misszionáriusok által felhasznált irodalommal
foglalkozó részlegének ügyvezetŒ igazgatója legyen.

Anya és gyermek közötti szeretŒ kapcsolat

Heber Jeddy Grant 1856. november 22-én született a Utah ál-
lambeli Salt Lake Cityben, Rachel Ridgeway Ivins Grant és
Jedediah Morgan Grant – aki Brigham Young elnök második ta-
nácsosaként szolgált – egyetlen gyermekeként. Kilenc nappal
Heber születése után édesapja tífusz és tüdŒgyulladás szövŒdmé-
nyei következtében meghalt.

Gyermekkora java részében Hebernek és özvegy édesanyjának
anyagilag küszködnie kellett az életben maradásért. Elviselték „a
viharos éjszakákat úgy, hogy nem égett tız a kandallóban; hosszú
hónapokat, amikor nem volt cipŒjük; soha nem volt egyszerre
több, mint egyetlen öltözet házi készítésı ruhájuk; és az éppen
elégséges kenyértartalékon kívül csekélyke élelmiszer-tartalékuk
volt csupán, ami pusztán néhány font vajat és cukrot jelentett
évente”2.

Rachel eltökélte, hogy eltartja magát és kisfiát. VarrónŒként
dolgozott, és bérlŒket fogadott otthonába. Fivérei gondtalan éle-
tet ajánlottak neki, ha elhagyja az egyházat, ám Œ hı maradt hi-
téhez. Ez az odaadás és áldozathozatal maradandó benyomást
tett Heberre, aki késŒbb így emlékezett vissza:

„Édesanyám fivérei, akik anyagi jólétben éltek, felajánlották,
hogy évjáradékot fizetnek neki egész életére, ha megtagadja val-
lását. Egyik fivére így szólt hozzá: ’Rachel, szégyent hoztál az Ivins
névre. Soha nem akarunk viszontlátni, ha azokkal a szörnyı mor-
monokkal maradsz – ez akkor volt, amikor Utah-ba indult –, de –
folytatta fivére – gyere vissza egy év múlva, öt év múlva, vagy akár
tíz vagy húsz év múlva, nem számít, mikor jössz vissza, az ajtónk
nyitva áll elŒtted, és bŒségben és gondtalanságban lesz részed.’

KésŒbb, amikor a szegénység vált osztályrészévé, ha nem tud-
ta volna, hogy Joseph Smith Isten prófétája és az evangélium
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igaz, csupán annyit kellett volna tennie, hogy visszatérjen kelet-
re és engedje, hogy fivérei a gondját viseljék. De ahelyett, hogy
visszatért volna vagyonos rokonaihoz, ahol megfelelŒen gondos-
kodtak volna róla, és nem kellett volna küszködnie saját és gyer-
meke életben maradásáért, mégis inkább azok közt maradt,
akikhez erŒsebb szálak fızték, mint saját rokonságához, akik
nem vallották az Œ hitét.”3

Rachel Grant és fia anyagiakban szegény volt ugyan, de bŒvel-
kedtek az egymás iránti szeretetben, valamint a Jézus Krisztus
visszaállított evangéliuma iránti odaadásukban. Grant elnök azt
mondta: „Én természetesen mindent édesanyámnak köszönhe-
tek, hiszen édesapám meghalt, amikor én még csak kilenc napos
voltam; és édesanyám csodás tanításai, hite és feddhetetlensége
mindig ösztönzést jelentett számomra.”4

Az édesanyjától kapott ilyen ösztönzés által Heber J. Grant ki-
alakította azt a jellemvonását, amirŒl egyházszerte ismertté vált:
az állhatatosságot. Szorgalma és a munkára való hajlandósága
segített legyŒznie természetes gyengeségeit. Például a többi fiú
kigúnyolta a baseballpályán tanúsított ügyetlensége miatt.
Csúfolódásukra válaszul elég pénzt keresett, és vett egy baseball
labdát, majd hosszú órákat töltött azzal, hogy a labdát a pajta fa-
lának dobálta. Állhatatossága eredményeképpen késŒbb egy baj-
nokságot nyert baseball csapatban játszott. Az iskolában néhány
osztálytársa ugratta hanyag kézírása miatt. KésŒbb így emlékezett
vissza: „Ezek és más megjegyzések, bár nem bántó szándékkal
mondták, hanem puszta jóindulatú mókának szánták, mégis
mély sebet ejtettek lelkemen, és életre hívták bennem az eltö-
kéltség szellemét. Megfogadtam, hogy jegyzeteket fogok másolni
az egyetemre járók számára, valamint hogy egy nap szépírást és
könyvelést oktatok majd abban az intézményben. (. . .) Attól
kezdve szabadidŒmet a betıvetés gyakorlására fordítottam, évrŒl
évre így folytatván, mígnem ’a föld legnagyszerıbb körmölŒjé-
nek’ neveztek.” IdŒvel egy területi kiállításon elsŒ díjat nyert
szépírásban, majd szépírást és könyvelést oktatott a Dezeret
Egyetemen (University of Deseret, ma Utah Egyetem).5
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„Pénzügyekben járatos, iparkodó vezetŒ”

Heber J. Grant fiatalon került az üzleti világba, hogy segíteni
tudjon édesanyja ellátásában. 15 éves korában egy biztosítótár-
saság könyvelŒként és ügyintézŒként alkalmazta. A bankszakmá-
ban is dolgozott, és a munkaidŒ után üdvözletek és meghívók
megírásával, valamint térképkészítéssel keresett pénzt.

Amikor elŒre tekintett a további lehetŒségek felé, „elsöprŒ vá-
gya volt, hogy egyetemi oktatásban részesüljön, és egy kiváló is-
kolában szerezzen diplomát”. Úgy érezte, „igen csekély remény
van arra, hogy meg is szerezheti, hiszen nem rendelkezik a szük-
séges anyagi fedezettel és özvegy édesanyjáról is gondoskodnia
kell”, de felajánlottak neki egy helyet az Egyesült Államok
Tengerészeti Akadémiáján. Így emlékezett vissza:

„Életemben elŒször nem aludtam jól; szinte egész éjjel ébren
feküdtem, és örvendeztem, hogy életem nagy álma beteljesülni
látszik. Egy kicsivel napkelte elŒtt merültem álomba; édes-
anyámnak kellett felkeltenie.

Azt mondtam neki: ’Édesanyám, milyen csodálatos dolog,
hogy olyan kitınŒ oktatásban részesülhetek, mint bármely más
fiatalember egész Utah-ban! Alig tudtam aludni; ébren voltam
majdnem hajnalig.’

Amikor a szemébe néztem, láttam, hogy sírt.

Hallottam olyan emberekrŒl, akiknek a vízbefúlás szélén má-
sodpercek leforgása alatt lepereg az egész életük a szemük elŒtt.
Lelki szememmel láttam magamat admirálisként. Láttam, hogy
körbeutazom a világot egy hajón, megözvegyült édesanyámtól tá-
vol. Felnevettem, átöleltem és megcsókoltam, majd azt mondtam:

’Édesanyám, nem vágyom tengerésziskolába. Üzletember le-
szek; azon nyomban hivatalba is lépek és gondoskodom rólad,
hogy ne kelljen többé bérlŒket fogadnod a megélhetésed miatt.’

Érzelmei erŒt vettek rajta; sírva fakadt és azt mondta, egész éj-
jel le sem hunyta a szemét, hanem azért imádkozott, hogy adjam
fel életem álmát, hogy ne maradjon magára.”6

Miközben Heber üzleti téren haladt tovább, már fiatalon sike-
reket ért el, különösen a banki és biztosítási szakmában.
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Becsületes, szorgalmas üzletember hírében állt. Heber M. Wells,
Utah állam elsŒ kormányzója, ezt figyelte meg vele kapcsolatban:
„Úgy sétál be Amerika legnagyobb pénzügyi és ipari intézményei
vezetŒinek és igazgatóinak irodáiba, hogy melegen és szeretettel
üdvözlik azok a férfiak, akik büszkén vallják Œt barátjuknak, vala-
mint pénzügyekben járatos, iparkodó vezetŒnek.”7 Egy 1921-bŒl
való pénzügyi kiadványban a következŒ méltatás olvasható Grant
elnökrŒl: „Mr. Grantben megvannak a valódi vezetŒ jellemvoná-
sai: a céltudatosság, a jellem nemessége és alázatossága, a lelke-
sedés, amellyel minden ügye iránt viseltetik, és a fáradhatatlan
iparkodás. Jól ismerik és nagyra becsülik Œt az Egyesült Államok
nyugati harmadában élŒ üzletemberek, vallási hovatartozásuktól
függetlenül.”8

Heber J. Grant azonban nem mindig járt sikerrel üzleti pró-
bálkozásaiban. Például 1893-ban gazdasági válság söpört végig az
Egyesült Államok nagy részén, sok száz bankot, vasúttársaságot,
bányát és egyéb üzletet döntve romba anyagilag. Ez a válság, amit
az 1893-as pániknak is neveznek, meglepetésszerıen érte elder
Grantet, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tagja.
Olyan adósságokat hagyott rá mindez, hogy évekbe telt, míg
visszafizette azokat. E nehéz idŒk során az egész Grant család
összefogott, hogy segítsenek könnyíteni a család anyagi terhein.
Egyik lánya így emlékezett vissza: „Mihelyt elég idŒsek voltunk,
munkába álltunk . . ., és fiatal életünkben az adta a legnagyobb
megelégedést, hogy éreztük: neki segítünk azzal, ha gondosko-
dunk önmagunkról.”9

Végül Heber J. Grant elnök rendbejött anyagilag, javait pedig
egyének, családok, az egyház és a közösség megsegítésére fordí-
totta. Azt mondta: „Míg keményen dolgoztam a Pénz szolgálatá-
ban, ti tudjátok, ahogy minden barátom is tudja, aki teljes
mértékben ismeri szívem legbensŒbb érzéseit, hogy a Pénz nem
volt az istenem, és szívem soha nem csüngött rajta; egyedül arra
vágytam, hogy jóra fordíthassam mindazt, ami esetlegesen a bir-
tokomba kerül. LeghŒbb vágyam, hogy mindig így érezzek.”10

Grant elnöknek nagy öröme telt könyvek ajándékozásában.
Sok ezer könyvet ajándékozott másoknak; legtöbbjüket szemé-
lyes ajánlásával látta el. Azt mondta, hogy a „szivarpénzén” vette
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ezeket, úgy érvelve, hogy az ajándékozási szokására fordított
pénz körülbelül ugyanannyi lehet, mint amennyit egy dohányzó
ember költene a szivarozás iránti vágyának kielégítésére.11 Az
ilyen nagyszámú ajándék átnyújtása során idŒnként nem tudta
nyomon követni önmagát. „Egyszer adtam egy könyvet egy férfi-
nek – mondta –, aki nagyon kedvesen megköszönte, majd így
szólt: ’Grant testvér, igen nagyra becsülöm ezt a könyvet. Ez a
harmadik példányom belŒle, amit ÖntŒl kaptam.’” Ez után az él-
mény után Grant elnök feljegyzést vezetett az ajándékba adott
könyvekrŒl.12

Azt is mondták Grant elnökrŒl, hogy „azért ad, mert szeret ad-
ni – úgy tınik, ez ösztönösen fakad nagyszerı és nemeslelkı szí-
vébŒl”13. Lánya, Lucy Grant Cannon, „a világ legnagylelkıbb
embereként” beszélt róla, és mesélt az özvegyek és árvák iránti
különös törŒdésérŒl: „kifizette a házukon lévŒ jelzálogot, gyer-
mekeiket különbözŒ üzleti pozíciókba helyezte, és meggyŒzŒdött
arról, hogy a betegeknek megfelelŒ orvosi ellátásban van részük.”
Még „az 1893-as válságot követŒ szıkös esztendŒkben is – mond-
ta –, amikor nehezebb volt öt centet adni, mint korábban öt vagy
tíz dollárt, édesapám akkor is segített a bajban lévŒknek”14.

„Figyelemre méltó családfŒ”

Grant elnök lánya, Frances Grant Bennett azt mondta: „Bár jól
ismert [édesapám] jellemének ereje, kevesen ismerik fel, milyen
figyelemre méltó családfŒ volt.”15 Egyházi feladatai gyakran szólí-
tották távoli utazásra, mégis közel maradt családtagjaihoz, több
ezer levelet és üzenetet írva nekik. Unokája, Truman G. Madsen,
így emlékszik vissza: „A gyakori utazással járó sok távolléttel úgy
birkózott meg, hogy írt. (. . .) A vonatokon, a várótermekben, a
szállodákban, és az emelvényen két gyılés között üzeneteket
jegyzett le, amikben megosztotta élményeit és benyomásait, va-
lamint választ adott az Œ leveleikre.”16

Másik lánya, Lucy, így emlékszik vissza a csodás idŒkre, amit Œ
és testvérei édesapjukkal töltöttek, amikor hazatért a szentek
szolgálatából:
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„Milyen örömteli idŒ volt, amikor apa hazaért! Mindannyian kö-
ré gyıltünk, és hallgattuk, amint élményeirŒl mesél. Most is ma-
gam elŒtt látom, ahogy körbesétál a házban, egy-egy gyermekével
a lábába kapaszkodva, vagy a térdén lovagoltat minket. (. . .)

Emlékezetem felidézi a kocsikázásainkat öreg lovunk, John
mögött. Bár kocsink két ülése szıkös volt mindannyiunknak,
mégis mind menni akartunk. Apa a kedvenc útvonalunkon haj-
tott, a West Temple [Streeten], egészen a Liberty Parkig. A West
Temple nyárfákkal volt végigültetve. Kora tavaszban jártunk, ami-
kor az élet kezdett visszatérni a fákba; apa megállt, levágta a fa
egy zsenge ágát, és sípot készített nekünk. Mily érdeklŒdve fi-
gyeltük, ahogy gyengéden lehántja a kérget és bevágja a fa rost-
ját, majd visszateszi a kérget, és már kész is volt a sípunk! És hogy
szóltak azok a sípok a hazafelé vezetŒ úton! Úgy tınt, mindegyik
épp csak egy kicsit más hangon szól, mint a többi.”17

Grant elnök fegyelmet tudott tartani az otthonában anélkül,
hogy fizikai büntetéshez folyamodott volna. Lucy nevı lánya ezt
mondta: „Attól tartok, édesapánk soha nem vette komolyan az ’a
ki megtartóztatja az Œ veszszejét, gyılöli az Œ fiát’ parancsot. (. . .)
Azt hiszem, nagyobb fájdalmat éreztünk annak tudatában, hogy
szüleinknek nem tetszŒ módon cselekedtünk, mint ha nádpálca
sajgatott volna bennünket.”18

Grant elnök arra ösztönözte a szülŒket, hogy „olyan rend sze-
rint éljék életüket, hogy példájuk ösztökélje gyermekeiket”19, és
Œ is e tanítás szerint élt. Frances nevı lánya mesélt egy olyan al-
kalomról, amikor édesapja példájából tanult:

„Volt egy eset, ami olyan mély benyomást tett rám, hogy nem
felejtettem el egész életemben. Néhány olyan szót használtam,
amit apa nem helyeselt, és azt mondta nekem, hogy az ilyen sza-
vakat ki kell mosnia a számból. Szappannal alaposan kimosta a
számat, és így szólt: ’Most már tiszta a szád. Nem szeretném,
hogy valaha is újra bepiszkítsd ilyesfajta szavakkal!’

Több napra rá, amikor épp reggeliztünk, apa egy történetet
mesélt, és miközben valaki mást idézett, egy trágár kifejezést
használt. Gyorsan ráharaptam.
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Heber J. Grant elnök (a jobb szélen) 1922. május 6-án intézett elŒször beszédet 
a világhoz rádión keresztül.



xix

H E B E R  J .  G R A N T  É L E T E  É S  S Z O L G Á L A T A

’Apa – mondtam –, az én számat kimostad, amiért ilyesmiket
mondtam!’

’Úgy is van – felelte. – És nekem ugyanúgy nem lenne szabad
ilyet mondanom, mint neked. Szeretnéd kimosni a számat?’

Hát persze, hogy szerettem volna! Fogtam a mosószappant, és
alapos munkát végeztem.

Apám találhatott volna kibúvót. Mondhatta volna, hogy igazá-
ból nem is káromkodott, ami természetesen igaz is volt; de Œ
nem ilyen volt. Egy kisgyermek nem ismeri fel, mi idézet és mi
valós, apa jól tudta ezt. Attól a pillanattól fogva tudtam, hogy
édesapám mindenben teljesen becsületes lesz velem, és ez soha
nem is volt másként. Azután soha nem hallottam még csak idéz-
ni sem semmiféle trágárságot. Szeretett lendületesen mesélni, és
ilyenkor ezt mondta: ’John nagy nyomatékkal ezt és ezt mond-
ta’ – de Œ maga soha nem ejtette ki azokat a szavakat. Ãszintén
hitt a példamutatás általi tanításban, és soha nem kért minket
olyasmire, amit Œ maga nem tenne meg.”20

Lucy felidézte, édesapjuk milyen gyengéd szeretettel volt édes-
anyjuk iránt, aki 34 évesen hunyt el: „Anya betegségének évei so-
rán, ami hosszú idŒt ölelt fel, olyan állandó és körültekintŒ
figyelmet tanúsított iránta, hogy nem csupán családja és közeli ba-
rátai, hanem az odaadás e megnyilvánulását ismerŒ idegenek is
tisztelettel beszéltek róla. Hat hónapig édesanyám mellett voltam,
miközben egy kaliforniai kórházban ápolták, és amilyen gyakran
lehetséges volt, apa is ott volt velünk. Gyakorta érkezett virág;
gyümölcsök, finomságok, új ruhák – minden, amit csak küldeni
tudott, anyáé volt. Szinte mindennap érkezett levele, és ha az va-
lamilyen okból késett, még az ápolónŒk is felfigyeltek rá.
Emlékszem, amikor a fŒ apácanŒvér (ugyanis katolikus kórház-
ban voltunk) azt mondta anyának, hogy ápolói évei során soha
nem látott egyetlen férfit sem olyan figyelmesen gondoskodni a
feleségérŒl, ahogy azt édesapám édesanyámmal tette.”21

Lucy mesélt édesapja saját édesanyja iránti folytonos gondos-
kodásáról is: „Nem volt részem abban a kiváltságban, hogy nála
figyelmesebb vagy odaadóbb fiat láttam volna. Az iránti aggodal-
ma, hogy édesanyja idŒs korában is boldog legyen, valamint
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készsége, hogy mindenét megossza vele és megfelelŒen gondját
viselje, szinte szenvedély volt nála. Minden nap, amikor a csalá-
di imánál apára került a sor, nagymama mellé térdelt, és úgy
imádkozott, hogy Œ is hallja, akkor is, amikor már elveszítette a
hallását. Apa beszélt hozzá, és nagymama meghallotta a hangját
akkor is, amikor másokat már nem hallott. (. . .) Nagymama éle-
tének utolsó hét évét az én otthonomban töltötte, és nem em-
lékszem egy olyan napra sem, amikor apa itthon volt, hogy ne
jött volna át, vagy ne telefonált volna, vagy ne érdeklŒdött volna
nagymama után. Apa mindig nagyon büszke volt nagymamára fi-
nom modora, ragyogó lelkisége, csinos, sugárzó arca miatt –
olyan arca volt, ami megelégedettséget és békét sugárzott.”22

Odaadással és egyházi szolgálattal töltött élet

Cövekelnök
Nem sokkal 24. születésnapja elŒtt Heber J. Grantet elhívták,

hogy hagyja el Salt Lake City-beli otthonát, és költözzön
Tooelébe, ahol cövekelnökként fog szolgálni. Életének e szaka-
szára így emlékezett vissza: „Tapasztalatlan voltam, és erŒsen
éreztem gyengeségemet.”23 Azonban teljes mértékben új felada-
tának szentelte magát. KésŒbb ezt mondta: „Meg sem fordult a
fejemben, hogy nem [Tooelében] fogom leélni az egész élete-
met. Soha nem gondoltam másként.”24

1880. október 30-án a Utah Tooele Cövek tagjai meglepŒdtek,
amikor a 23 esztendŒs Heber J. Grantet, egy teljesen idegen fér-
fit mutattak be cövekük új elnökeként. Rövid beszédben mutat-
kozott be az egybegyılteknek. Bár a prédikáció rövidebb volt,
mint szerette volna, mégis bepillantást nyújtott az embereknek
abba, milyen ember szolgál majd papsági vezetŒjükként. Évekkel
késŒbb felidézte beszéde központi üzenetét:

„Egy hét és fél perces beszédben bejelentettem, hogy senkit
sem fogok arra kérni Tooelében, hogy legyen becsületesebb ti-
zedének fizetésében, mint én; hogy senkit sem fogok arra kérni,
hogy a rendelkezésére álló eszközeinek függvényében többet ad-
jon, mint én; hogy senkit sem fogok arra kérni, hogy nálam job-
ban éljen a Bölcsesség szava szerint; valamint hogy a bennem



xxi

H E B E R  J .  G R A N T  É L E T E  É S  S Z O L G Á L A T A

lévŒ lehetŒ legjobbat fogom nyújtani Sion e cövekének tagjai
számára.”25

Grant elnök hithıen szolgált cövekelnöksége két éve során,
majd elhívták a szent apostolságra.

Apostol
1882. október 16-án elder Heber J. Grantet George Q. Cannon

elnök, John Taylor elsŒ tanácsosa apostollá szentelte. A
Tizenkettek Kvórumában töltött 36 éve alatt elder Grant nagy
hozzájárulást nyújtott az egyháznak vezetŒként, tanítóként, üzle-
temberként és misszionáriusként. Az egyházban a fiatal férfiak
szervezete általános igazgatóságának tagjaként szolgált, és Œ volt
az Improvement Era (A fejlŒdés kora) címı egyházi folyóirat
egyik fŒ alapítója. Az Improvement Era pénzügyi igazgatójaként
is szolgált.

Elder Grant apostolként öt évet töltött teljes idejı misszioná-
riusi szolgálattal. Az ElsŒ Elnökség elhívására válaszolva meg-
szervezte az elsŒ missziót Japánban, és annak elnöke lett; késŒbb
a brit és az európai missziók felett is elnökölt. A vele szolgáló
misszionáriusoknak adott tanácsaiban gyakran ismételt el két
dolgot. ElŒször is arra intette Œket, hogy tartsák be a misszió sza-
bályait és a parancsolatokat. Másodszor pedig kemény munkára
ösztönözte Œket. A Brit Misszióban új iramot diktált – minden ko-
rábbinál több órát dolgoztak naponta. Az eredményesség magas-
ra szárnyalt missziószerte, annak ellenére is, hogy a
misszionáriusok száma évrŒl évre csekély mértékben csökkent.26

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke
Joseph F. Smith elnök 1918. november 19-én hunyt el, tudva,

hogy Heber J. Grant fogja követni Œt az egyház elnökének tiszt-
jében. Smith elnök Grant elnökhöz intézett utolsó szavai így
hangzottak: „Az Úr áldjon meg, fiam, az Úr áldjon meg! Hatalmas
felelŒsség nyugszik rajtad. Mindig emlékezz rá, hogy ez az Úr
munkája, nem emberé! Az Úr hatalmasabb minden embernél.
Tudja, kit szeretne egyháza vezetŒjeként, és soha nem hibázik! Az
Úr áldjon meg!”27

Az ElsŒ Elnökség feloszlott, és így a Tizenkét Apostol Kvóruma
– a kvórum elnökeként álló Heber J. Grant elnökkel az élén – lett
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az egyház felhatalmazott vezetŒje. 1918. november 23-án Grant
elnököt elválasztották Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza elnökeként. Megtartotta a Smith elnökkel szol-
gált tanácsosokat: Anthon H. Lund elnököt mint elsŒ tanácsost,
valamint Charles W. Penrose elnököt mint második tanácsost.

Az egyház elnökeként Grant elnök elsŒ általános konferenciá-
jára 1919 júniusában került sor, mivel két hónappal el kellett ha-
lasztani egy világméretı influenzajárvány miatt, ami hatással volt
a Sóstó-völgyben élŒkre is. Az egyház elnökeként mondott elsŒ
konferenciai beszédének egy része visszhangozta a Tooele Cövek
elnökeként elmondott elsŒ beszédét:

„Az, hogy itt állhatok elŒttetek ezen a délelŒttön, betöltve azt
a pozíciót, amiben most támogattatok, olyannyira alázattal tölt
el, hogy az IstentŒl kapott tehetségemmel ki sem tudom fejezni.
Emlékszem arra, amikor a hallgatóság elŒtt álltam Tooelében,
miután támogattak annak a cöveknek az elnökeként, amikor hu-
szonhárom éves fiatalember voltam, és a bennem rejlŒ lehetŒ
legjobbat ígértem az egybegyılteknek. Ma teljes alázattal állok
itt, felismerve saját gyengeségeimet, bölcsességem és tudásom
hiányát, valamint azt, hogy nincs meg bennem a képesség, hogy
betöltsem azt a magasztos pozíciót, amiben most támogattatok.
De amit ifjúként mondtam Tooelében, azt mondom most itt is:
hogy az Úr segítségével megteszek minden tŒlem telhetŒt, hogy
képességem végsŒ határáig eleget tegyek minden kötelezettség-
nek, ami Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza el-
nökeként rajtam nyugszik.

Nem kérek senkit arra, hogy legyen bŒkezıbb javaival, mint
amilyen én vagyok az enyémmel – annak függvényében, hogy mi-
je van –, Isten Királyságának elŒrelendítése érdekében. Senkit
sem fogok arra kérni, hogy nálam szigorúbban tartsa be a
Bölcsesség szavát. Senkit sem fogok arra kérni, hogy nálam lelki-
ismeretesebben és pontosabban fizesse tizedét és felajánlásait.
Senkit sem fogok arra kérni, hogy legyen készségesebb és hajlan-
dóbb korán érkezni és késŒn távozni, elméje és teste teljes erejé-
vel dolgozni, mint ahogy én fogok dolgozni, mindig alázatosan.
Reménykedem az Úr áldásaiban és imádkozom értük, szabadon
és Œszintén elismerve, hogy az Úr áldásai nélkül lehetetlen lesz 
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sikerre vinnem a hatalmas elhívást, amire elhívattam. De az Œsi
Nefihez hasonlóan tudom, hogy az Úr nem támaszt elvárásokat az
emberek gyermekei elé, hacsak elŒ nem készíti számukra az utat,
ami által végrehajthatják azt, amit Ã kíván [lásd 1 Nefi 3:7]. De ez-
zel a tudással a szívemben elfogadom a nagy felelŒsséget, nem
tartva a következményektŒl, tudva, hogy Isten támogatni fog en-
gem, ahogy e pozíciót betöltŒ minden elŒdömet is támogatta, az-
zal a feltétellel, hogy alázattal és szorgalommal munkálkodom,
mindig a Szent Szellem útmutatását keresve; és igyekezni fogok
mindezt megtenni.”28

Grant elnök közel 27 évig szolgált az egyház elnökeként –
hosszabb ideig, mint bármely más egyházelnök, Brigham Young ki-
vételével. Ez alatt az idŒ alatt az egyház tagjai – világszerte sok mil-
lió más emberrel egyetemben – sokat szenvedtek az elsŒ
világháború utóhatásaitól, a gazdasági világválság okozta anyagi
összeomlástól, valamint a második világháború megpróbáltatásai-
tól és szörnyıségeitŒl. Míg ezt az idŒszakot nagy megpróbáltatások
jellemezték, ugyanakkor az örvendezés idejét is jelentette. Az utol-
só napi szentek ekkor ünnepelték az elsŒ látomás és Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megszervezésének 100.
évfordulóját. Örvendeztek a templomok felszentelésének a Hawaii-
szigeteken lévŒ Laie-ben, a kanadai Cardstonban és az arizonai
Mesában. És 1924 októberével kezdŒdŒen mindazok, akik nem
tudtak a Salt Lake Tabernákulumban vagy az azt körülvevŒ épüle-
tekben részt venni az általános konferencián, a rádió hullámain ke-
resztül mégis hallhatták az utolsó napi szent próféták szavait.

A szentekhez intézett üzeneteiben Grant elnök újra meg új-
ra kihangsúlyozta a parancsolatok betartásának fontosságát.
Kijelentette: „Az élŒ Isten szolgájaként megígérem nektek,
hogy minden férfi és nŒ, aki betartja Isten parancsolatait, bol-
dogulni fog, és az IstentŒl kapott minden ígéret valóra válik
számára, valamint növekedni és gyarapodni fog bölcsességben,
fényben, tudásban, intelligenciában, és – mindenek felett – az
Úr Jézus Krisztusról való bizonyságban.”29 Amikor a parancso-
latok betartásának szükségességérŒl beszélt, gyakran különös
figyelmet szentelt a Bölcsesség szavának és a tized törvényének.
Egyik konferenciai beszédében ezt tanította:
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„Az ördög készen áll elvakítani szemünket e világ dolgaival, és
boldogan megfosztana minket az örök élettŒl, ami minden aján-
dék közül a legnagyszerıbb. Az ördögnek azonban nem adatott
meg, és soha nem is adatik meg az ahhoz szükséges hatalom,
hogy legyŒzzön egyetlen olyan utolsó napi szentet is, aki betart-
ja Isten parancsolatait. Az emberi lélek ellenségének nem ada-
tott hatalom arra, hogy elpusztítson minket, ha a
kötelességünket végezzük. Ha nem vagyunk teljességgel becsü-
letesek Istennel, akkor lejjebb tesszük a mércét, akkor elpusztít-
juk a minket védŒ erŒdítményünk egy részét, és az ördög
beléphet. De soha egyetlen ember sem veszítette el az evangéli-
umról való bizonyságát, soha senki nem fordult jobbra vagy bal-
ra úgy, hogy rendelkezett az igazsággal, eleget tett
kötelezettségeinek, betartotta a Bölcsesség szavát, fizette a tize-
dét, valamint eleget tett az egyházban betöltött hivatala és elhí-
vása feladatainak és kötelezettségeinek.

Vannak néhányan, akik örökké azt kérik az Úrtól, hogy mond-
ja el, mit vár tŒlük, majd vonakodni látszanak megtenni azt.
Ãszinte meggyŒzŒdésem, hogy az Úr azt várja tŒletek és tŒlem,
vagy bármely más férfitól és nŒtŒl az egyházban, hogy tegyünk
eleget feladatunk egészének, és tartsuk be Isten parancsolatait.”30

Az 1930-as évek gazdasági világválsága során, amikor világ-
szerte sokan küszködtek a munkanélküliséggel és a szegénység-
gel, Grant elnök tanácsosaival, ifj. J. Reuben Clark elnökkel és
David O. McKay elnökkel nagyon aggódott az utolsó napi szen-
tek jóléte miatt. 1935. április 20-án irodájukba kérették Harold
B. Lee-t, a fiatal cövekelnököt, akinek a cöveke sikeresen gon-
doskodott a szegényekrŒl és a szıkölködŒkrŒl. Lee elnök így em-
lékszik vissza:

„Grant elnök . . . azt mondta, hogy az egyháznak nincs fonto-
sabb dolga, mint hogy gondját viselje szükséget szenvedŒ tagjai-
nak, valamint hogy ami Œt illeti, minden mást fel kell áldozni
[annak érdekében, hogy] népünk megfelelŒ segítségben része-
sül[hessen]. Bámulattal hallottam, hogy gondolkodásuk és ter-
vezésük eredményeképp, valamint a Mindenható Isten
sugalmazása révén már évek óta ott volt elŒttük az a zseniális
terv, ami már egy ideje várakozott és elŒkészítés alatt állt arra az
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idŒre, amikor megítélésük szerint az utolsó napi szentek hite úgy
megerŒsödött, hogy készek voltak követni azon férfiak tanácsát,
akiket vezetni és elnökölni hívtak el ebben az egyházban.”31

1936 áprilisában, miután az ElsŒ Elnökség tanácskozott Lee el-
nökkel, valamint az általános felhatalmazottakkal, üzletemberek-
kel és másokkal, bemutatták az Egyházi Biztonsági Tervet, ami
ma az egyház jóléti programjaként ismeretes. Az 1936. októberi
általános konferencián Grant elnök így magyarázta el e program
célját: „ElsŒdleges célunk egy olyan rendszer felállítása volt,
amely – amennyire csak lehetséges – véget vet a semmittevés át-
kának, megszünteti a munkanélküli segély áldatlan hatásait, és
ismét megteremti a függetlenséget, a szorgalmat, a takarékossá-
got és az önbecsülést népünk között. Az egyháznak az a célja,
hogy segítsen az embereknek saját maguk megsegítésében. A
munkát vissza kell helyezni trónjára, mint uralkodó tantételt az
egyház tagjainak életében.”32

Ifj. J. Reuben Clark elnök bizonyságát tette: „A Jóléti program
kinyilatkoztatáson alapszik. (. . .) A szervezet felállítása a
Szentlélek Grant elnöknek adott kinyilatkoztatásának eredmé-
nye.”33 Elder Albert E. Bowen, akit Grant elnök szentelt apostol-
lá, így magyarázta a program éleslátását: „A jóléti program igazi
hosszútávú célja a jellem építése az egyház tagjaiban – akár azok-
ról van szó, akik adnak, akár azokról, akik kapnak –, megmentve
mindazt a jót, amely mélyen ott van a bensŒjükben, és virágba
borítva a szellemet, hogy gyümölcsöt hozzanak rejtett kincsei.”34

1940 februárjában Grant elnök agyvérzést kapott, ami kihatott
beszédképességére, és átmenetileg megbénította teste bal felét.
Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy folytassa az Úr
munkáját. Minden nap dolgozott néhány órát, és a következŒ két
évben továbbra is mondott rövidebb beszédeket az általános
konferenciákon. 1942. április 6-án utolsó alkalommal mondott
beszédet általános konferencián. Attól kezdve beszédeit mások
olvasták fel. Utolsó konferenciai beszéde, amit Joseph Anderson
olvasott fel 1945. április 6-án, a következŒ bizonysággal zárult:

„A legdicsŒségesebb dolog, ami valaha is történt a világ törté-
nelmében azóta, hogy maga az ÜdvözítŒ itt élt a földön, az, hogy
maga Isten jónak látta, hogy ellátogasson a földre szeretett, 
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egyszülött Fiával, Megváltónkkal és ÜdvözítŒnkkel, és megjelen-
jen az ifjú Joseph elŒtt. Ezrek és százezrek vannak, akik tökéletes,
személyes bizonysággal és tudással rendelkeznek errŒl az örök-
kévaló igazságról. Az evangélium, a maga tisztaságában, vissza lett
állítva a földre, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nekünk mint
népnek egyetlen mindenek fölött álló dolgunk van, ami nem más,
mint hogy felhívjuk a világot a bınök megbánására és az Isten pa-
rancsolatainak való engedelmességre. És minden másnál elŒbbre
való az a feladatunk, hogy otthon vagy messzi földeken elŒlép-
jünk, ahogy idŒnk és körülményeink lehetŒvé teszik, és hirdessük
az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Az is feladatunk továbbá, hogy
gondoskodjunk Atyánk azon gyermekeirŒl, akik az evangéliumról
való tudás nélkül távoztak elŒttünk a halálba, és feltárjuk szá-
mukra az üdvözülés kapuját a templomainkban, ahol nekünk is
eleget kell tennünk kötelezettségeinknek.

Tanúságomat teszem nektek arról, hogy tudom, hogy Isten él;
hogy Ã hallja és megválaszolja az imákat; hogy Jézus a Krisztus,
a világ Megváltója; hogy Joseph Smith az igaz és élŒ Isten prófé-
tája volt és az ma is; valamint hogy Brigham Young és mindazok,
akik Œt követték, szintén Isten prófétái voltak és ma is azok.

Nem áll rendelkezésemre az ahhoz szükséges beszédmód,
hogy kifejezzem Istennek a hálát, amit a bennem lévŒ tudás mi-
att érzek. Szívem újra és újra ellágyult, szemembŒl a hála öröm-
könnyei hullottak azért a tudásért, hogy Ã él, és hogy a
mormonizmusnak nevezett evangélium valóban az élet és az üd-
vözülés terve, hogy az valóban az Úr Jézus Krisztus evangéliuma.
Isten segítsen nektek és nekem és mindenkinek, hogy e szerint
élhessünk, és segítsen mindazoknak, akik nem ismerik az igazsá-
got, hogy elnyerhessék ezt a tanúságot, ez az én állandó és hŒ
imám, és ezt Jézus Krisztus nevében kérem. Ámen.”35

Grant elnök állapota folyamatosan romlott az 1945. május 14-
én bekövetkezett haláláig. A temetés szertartását négy nappal ké-
sŒbb tartották. Joseph Fielding Smith elnök így emlékezett vissza:
„Amikor a gyászmenet elhaladt, ezrek álltak az utcákon lehajtott
fŒvel. Tiszteletüket fejezték ki más egyházak képviselŒi is, és fel-
zúgtak a katolikus székesegyház harangjai. (. . .) Távoli tájakról is
érkeztek közismert emberek, hogy tisztelegjenek elŒtte; a város
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sok boltja bezárt, és általános gyászt tartottak, mert egy hatalmas
férfi hazavitetett hosszú és eseménydús élete végeztével.”36

A Grant elnök elsŒ illetve második tanácsosaként szolgált ifj. J.
Reuben Clark elnök és David O. McKay elnök beszélt a gyász-
szertartáson. Tiszteletadásuk sok százezer utolsó napi szent ér-
zéseit visszhangozta, akik prófétájukként támogatták Heber J.
Grant elnököt.

Clark elnök azt mondta, hogy Grant elnök „igazlelkıen élt, és
elnyerte Mennyei Atyánktól mindazokat az áldásokat, amelyeket
azok kapnak, akik betartják parancsolatait és engedelmeskednek
azoknak”37.

McKay elnök kijelentette: „Tetteiben állhatatos, Œszinte, be-
csületes, minden ügyében egyenes, beszédében optimista, csele-
kedeteiben dinamikus, a gonoszsággal kompromisszumot nem
kötŒ, a szerencsétlen sorsúakkal együtt érzŒ, a legteljesebb mér-
tékben nemeslelkı, életében minden rá bízott dologban hısé-
ges, szerettei iránt gyengéd és figyelmes, barátaihoz, az
igazsághoz és Istenhez hı – ilyen volt a mi nagyra becsült, hŒn
szeretett elnökünk: kimagasló vezetŒ, követendŒ példa az egy-
ház és a világon élŒ minden ember számára.”38
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Az evangélium tanulása 
és tanítása

Az evangélium tanítása egyedül akkor hatásos, 
ha azt a Szentlélek sugalmazása által végzik és fogadják.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök azt mondta: „Nem ismerek semmit, ami
nagyobb örömet hozna az emberek szívébe, mint az, hogy ott-
hon vagy messzi földeken munkálkodnak az emberek lelkének
üdvözüléséért. Nem ismerek semmi olyat, ami mélyebb szerete-
tet ébresztene bennünk minden jó iránt, mint Jézus Krisztus
ezen evangéliumának tanítása.”1

Azon felül, hogy Grant elnök odaadó evangéliumi tanító volt,
hŒn igyekezett mások bizonyságából is tanulni. Azt mondta:
„Mindig örömömre szolgál, amikor lehetŒségem van az utolsó
napi szentekkel találkozni, legyen szó bármilyen gyılésükrŒl.
Soha nem veszek részt egy gyılésünkön sem – akár az egyház-
községekben, a cövekekben vagy az általános konferenciákon –
anélkül, hogy meg ne áldatnék, hogy ne részesülnék oktatásban
és bátorításban az evangéliumról való hitben, vagy hogy ne hal-
lanék valamit, ami valóban az élet kenyerével táplál engem.”2

Amikor Heber J. Grant fiatal ember volt, része volt egy olyan
élményben, ami segített felismernie a Szellem általi tanítás és ta-
nulás fontosságát. KésŒbb így emlékezett vissza:

„Ifjúságom sok emlékezetes eseménye szól a csodálatos sugal-
mazásról és hatalomról, amit az evangéliumot a bizonyság és az
ima szellemével prédikáló emberek által tapasztaltam. Eszembe
jut egy ilyen eset abból az idŒbŒl, amikor még fiatalember vol-
tam, úgy tizenhét vagy tizennyolc éves lehettem. A néhai Millen
Atwood püspököt hallottam prédikálni a Tizenharmadik
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„Nem ismerek semmi olyat, ami mélyebb szeretetet ébresztene bennünk minden jó
iránt, mint Jézus Krisztus ezen evangéliumának tanítása.”
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Egyházközségben. Akkoriban nyelvtant tanultam, Œ pedig vétett
néhány nyelvtani hibát a beszédében.

Leírtam az elsŒ mondatát, és így mosolyogtam magamban: ’Itt,
ma este, Atwood testvér harminc perces beszéde alatt az esti is-
kolai nyelvtan órámra egész télre elegendŒ anyagot gyıjtök.’
Minden órára két, nyelvtanilag helytelen mondatot kellett vin-
nünk, vagyis hetente négy mondatot, a javításainkkal együtt.

Úgy gondoltam, elvégzem a szükséges javításokat, miközben
Atwood testvér prédikációját hallgatom. De az elsŒ mondat után
nem írtam többet – egyetlen szót sem; és amikor Millen Atwood
befejezte a prédikációját, könnyek patakzottak végig az arco-
mon: a köszönet és hálaadás könnyei, amik a szemembe gyıltek
a miatt a csodálatos bizonyság miatt, amit az a férfi tett Joseph
Smith, Isten prófétája isteni küldetésérŒl, és arról a csodás su-
galmazásról, ami a prófétát kísérte minden munkájában.

Bár több, mint hatvanöt éve volt, hogy azt a prédikációt hall-
gattam, ma is éppoly élénken él bennem; a benyomások és érzé-
sek éppúgy bennem élnek, mint azon a napon, amikor hallottam
azt. Tudjátok, éppen úgy eszembe se jutott többé, hogy felhasz-
nálom a mondatokat, amikben nyelvtani hibát ejtett, mint ahogy
az sem jutott volna soha eszembe, hogy kiálljak az osztály elé, és
káromoljam Isten nevét. Az az isteni bizonyság tette az elsŒ mély
benyomást szívemre és lelkemre a próféta isteni küldetésérŒl.
Sok bizonyságot hallottam, amik megörvendeztettek és hatással
voltak rám, de ez volt az elsŒ bizonyság, ami könnyekre fakasz-
tott, Isten Szelleme annak az embernek adott sugalmazása által.

Az azóta eltelt évek során soha nem botránkoztattak meg vagy
bosszantottak az evangéliumot prédikálók nyelvtani hibái vagy
tévesen ejtett szavai. Ráébredtem, hogy olyan az, mintha valakit
az általa viselt ruhák alapján ítélnék meg, mintha a lelkét beszé-
dének ruházata által ítélném meg. Attól a naptól fogva a mai na-
pig az a dolog, ami mindenek felett hatást gyakorol rám, a
Szellem, az élŒ Isten sugalmazása, amivel az egyén rendelkezik,
amikor az evangéliumot hirdeti, nem pedig a beszéde. (. . .)
Teljes mértékben megtanultam, hogy a Szellem az, ami életet és
értelmet ad, nem pedig a betı.” [Lásd 2 Korinthusbeliek 3:6.]3
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Heber J. Grant tanításai

Az evangélium tanításakor egyszerı, alapvetŒ tantételekre
és parancsolatokra kell összpontosítanunk

Nem az az étel szolgál a javunkra, amire rátekintünk és amit íz-
letesnek vélünk, hanem csakis az, amit el is fogyasztunk és meg-
emésztünk. Nem is a pompás lakoma az, ami leginkább
hozzájárul erŒnkhöz és kényelmünkhöz, és segít jól teljesíte-
nünk az élet csatájában, hanem épp ellenkezŒleg: gyakorta a leg-
egyszerıbb étel válik csupán az azt elfogyasztók javára
megfelelŒképpen és maradandóan. Így van tehát az is, hogy nem
mindig a tanultak által elŒkészített lakoma járul hozzá erŒnkhöz,
hogy nemesen és bátran végezzük kötelességünket az élet csatá-
jában, hanem gyakorta a legszerényebb képességı emberek ta-
nítása talál utat a szívünkbe és lelkünk mélyébe, ami erŒt ad
ahhoz, hogy elŒre haladjunk és elvégezzük feladatunkat a fejlŒ-
désért vívott mindennapos küzdelemben.4

Az egyházi szervezetek célja az legyen, hogy szilárd bizonysá-
got építsenek fel a szentek, különösen a fiatalok elméjében és
szívében – bizonyságot a visszaállított evangélium igaz voltáról;
Urunk, Jézus Krisztus messiási mivoltáról; Joseph Smith próféta
küldetésének isteni valóságáról; az Isten és Szent Fia, valamint a
Próféta által alapított ezen egyház isteni eredetérŒl; és arról a
tényrŒl, hogy ez ma és mindörökké Jézus Krisztus egyháza,
mindazzal együtt, amit ez magában foglal –, mindezt pedig avég-
re, hogy a szentek rendelkezhessenek e bizonyságokkal és ör-
vendezzenek bennük, hogy az Úr parancsolatait betartva
élhessenek, hogy állandóan növelhessék az igazságról való tudá-
sukat, ami így képessé teszi Œket az olyan életre, hogy megadat-
hasson számukra az üdvözülés, a felmagasztosulás és az örök
boldogság a celesztiális királyságban, és végül hogy Œk pedig a vi-
lágból másokat is elvezessenek az igazságról való tudásra és bi-
zonyságra mind tanításuk, mind pedig példájuk által, elhozván
számukra ugyanezeket az áldásokat.5

Úgy hiszem, hogy az a tanító, akiben él az Isten iránti szeretet
és az Ãróla való tudás, a Jézus Krisztus iránti szeretet és az Ã is-
teni mivoltáról való bizonyság, a Joseph Smith próféta isteni kül-
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detésérŒl való bizonyság, valamint aki elülteti mindezeket a dol-
gokat az általa tanított gyermekek szívébe és egész lényébe – az
ilyen tanító az egyik legnemesebb, legragyogóbb és legfigyelem-
reméltóbb munkára kötelezte el magát, amire ember elkötelez-
heti magát.6

Tanítsátok az evangélium alapvetŒ tételeit, és éljetek azok sze-
rint! Hagyjátok a mennyek titkait, hadd várjanak, amíg bejuttok
a mennybe!7

Dalaink gyakori énekléséhez hasonlóan . . . soha nem ismétel-
hetjük el Isten parancsolatait túlságosan gyakran ennek a nép-
nek, és nem buzdíthatjuk eléggé a szenteket arra, hogy azok
szerint éljenek.8

Igen sokszor szóltak hozzám így az emberek: „MeglehetŒsen
unom már, hogy újra és újra ugyanazt hallom. Nem kell annyit
ismételgetni!” Sokan kifogásolják a prédikációkat, amiket halla-
nak, mert ismétlések vannak bennük. (. . .) Úgy tınik, az Úr fel-
ismeri, hogy az ismétlés szükséges, ha bármilyen üzenetét be
szeretné vésni az emberek elméjébe. Tanításai során ÜdvözítŒnk
más szavakkal újból és újból elismételte ugyanazt az elgondolást,
nyilvánvalóan azért, hogy azt visszavonhatatlanul bevésse hallga-
tói elméjébe és szívébe.9

Ahhoz, hogy hatékony evangéliumi tanítók legyünk, 
a Szent Szellem ereje által kell tanítanunk

A legelsŒ utazásom során, amit a Tizenkettek Tanácsának tagjá-
vá szentelésem után tettem a néhai ifj. elder Brigham Younggal
[aki szintén a Tizenkettek Tanácsának tagja volt], emlékszem, el-
határoztam, hogy azon az úton – ami körülbelül négy hónapig tar-
tott – soha többé nem beszélek arról, amit mi a „Bölcsesség
szava”-ként ismerünk. (. . .) Megfogadtam, hogy a legközelebbi
gyılésen, amin részt veszek, bizonyosan találok majd valami más
témát. Mintegy húsz percig próbáltam valami másról beszélni, de
teljes kudarcot vallottam. Azután még húsz percig beszéltem a le-
hetŒ legkönnyedebben a Bölcsesség szaváról; és késŒbb megtud-
tam, hogy ha volt bármi, amire az általam látogatott kisvárosban
az embereknek szüksége van, akkor az a Bölcsesség szavának ta-
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nítása. (. . .) Az után az élmény után elhatároztam, hogy ha bár-
mikor késztetést érzek egy bizonyos témáról beszélni, és úgy ér-
zem, meg kell tennem, akkor – bár már több hete egyfolytában
arról beszélek – bizonyos, hogy újra prédikálok róla. (. . .)

Az emberek között végzett szolgálatom során mindig örö-
mömre szolgált, ha tanúsíthattam azt, hogy amikor alázatosak és
imádságos lelkıek vagyunk, és vágy él bennünk az emberek ta-
nítására, akkor az Úr igenis ad nekünk sugalmazást.10

Mindannyiunkban él egyfajta rettegés és bátortalanság, amikor
kiállunk az emberek elé, hogy az élet és az üdvözülés tervét hir-
dessük nekik. Úgy vélem, helyénvaló, hogy ez így van, hiszen így
felismerjük saját függŒ viszonyunkat, saját gyengeségünket, és
azt, hogy a Szent Szellem segítsége nélkül képtelenek vagyunk
tanítani azokat, akikhez szólunk. (. . .) Én magam is hálás vagyok
azért, hogy a bátortalanság e szelleme mindig elkísért, amikor
nyilvános beszédet intéztem az utolsó napi szentekhez, mert so-
ha nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, amikor nem érzek vá-
gyat arra, hogy Isten fénye és sugalmazása bennem lakozzék,
amikor az emberekhez szólok. Tudom, hogy fel sem foghatom,
mi szolgálja leginkább az emberek javát, hacsak nem a sugalma-
zás hangja által.11

Mindig is arra vágytam, amikor az utolsó napi szentekhez szól-
tam, hogy elmémet világítsa meg a Szent SzellemtŒl jövŒ sugal-
mazás. Felismerem, hogy ha az emberek tanításakor a
beszélŒnek nem ad sugalmazást Mennyei Atyánk, akkor lehetet-
len bármi olyat is mondani, ami a szentek javára vagy hasznára
válna.12

Senki sem taníthatja Jézus Krisztus evangéliumát az élŒ Isten
sugalmazásával és a mennyekbŒl érkezŒ hatalommal, hacsak
nem az evangélium szerint él.13

Ez a mi kötelességünk: hogy olyan pozícióba helyezzük ma-
gunkat, hogy amikor kiállunk az embereket tanítani, akkor Isten
szellemének sugalmazása által taníthassuk Œket, ami ránk fog
ereszkedni; ám ha nem tartjuk be Isten parancsolatait, akkor
nem lehetséges hatalommal, befolyással és erŒvel arra buzdíta-
nunk másokat, hogy engedelmeskedjenek azoknak a parancsola-
toknak, amiknek mi magunk nem engedelmeskedünk.14
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Ahhoz, hogy az egyházi gyılések és tanórák 
a hasznunkra váljanak, fogékonyaknak kell lennünk,

valamint készen kell állnunk arra, hogy a 
tanultakat átültessük a gyakorlatba

Nem számít, milyen erŒteljes a bizonyság, vagy milyen sugal-
mazás húzódik meg benne, ha az azt hallgató személynek nem
fogékony az elméje, csekély benyomással lesz rá. Olyan ez, mint-
ha jófajta gabonát vetnénk meddŒ földbe.15

Az éhség nagyon ízletessé teszi az ételt. A Jézus Krisztus evangé-
liuma iránti éhség élvezetessé teszi számunkra a konferenciákat.16

Vannak néhányan, akik évrŒl évre részt vesznek a gyıléseken,
és meghallgatják Isten szolgáit, akik egyszerıen és alázattal ta-
nítják nekik a rájuk háruló felelŒsségeket, majd elmennek azok-
ról a gyılésekrŒl, és soha nem ültetik át a gyakorlatba a
hallottakat; ám arra mégis nagyon büszkék, hogy mindig ott van-
nak a gyıléseken. Nos, barátaim, ha mindig leülnétek vacsoráz-
ni, majd jól megnéznétek az ételt és soha nem vennétek belŒle
magatokhoz, akkor hamarosan éhen halnátok. Néhány utolsó
napi szent, aki eljár a gyılésekre, éhen hal lelkileg, mert nem ve-
szi magához és emészti meg az ott adott lelki táplálékot. Az igé-
nek nemcsak meghallóinak, hanem cselekvŒinek is kell lennünk
[lásd Jakab 1:22]!17

Amikor egy gyılésen vagyunk, részesülünk annak a gyılésnek
a szellemében. Amikor hiányzunk és valaki más meséli, hogy mi-
lyen csodálatos szellemiség uralkodott, és mi történt annak ered-
ményeképp, hogy ott volt és részese volt, akkor mindazt nem
tudjuk igazán értékelni. Nagyon is olyan ez, mint az az ember, aki
éhes volt, és valaki mesélt neki egy ízletes vacsoráról, de az em-
ber nem igazán tudta értékelni azt. Nekünk magunknak kell en-
nünk, nekünk magunknak kell élnünk; végeznünk kell
kötelességünket ahhoz, hogy részesülhessünk az Úr
Szellemében, ha az Úr Szelleme megnyilvánul.

(. . .) Francis M. Lymannak [a Tizenkét Apostol Kvóruma tag-
jának] a gyılésünk elŒtti este kellett elindulnia TooelébŒl, és
[Salt Lake Cityben] kellett töltenie egy éjszakát és az egész napot
annak érdekében, hogy jelen lehessen az elnökség és az aposto-
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lok két-három órás gyılésén, de Œ soha nem maradt le egy gyı-
lésrŒl sem.

Egy nap így szóltam hozzá: „Figyelemre méltó számomra az,
hogy olyan pontosan érkezel, és mindig jelen vagy a gyıléseinken.”

Így felelt: „Nem akarok lemaradni az Úr egy sugalmazásáról
sem; nem akarom, hogy az Úr Szelleme másodkézbŒl érjen el
hozzám. Magam akarok részesülni benne, magam szeretném
érezni, ráébredni és megismerni.”18

A hit imája által a tanítók és a tanulók 
kölcsönösen okulnak és erŒsödnek

Arra vágyom, amire mindig, amikor a szentekhez szólok: hogy
részem legyen hitetek és imáitok áldásaiban, hogy a drága
Szellem jelen lehessen közöttünk, és hogy kölcsönösen okuljunk
és erŒsödjünk legszentebb hitünkben azáltal, hogy összegyıl-
tünk. (. . .) Tudom, néhányan szinte állandósult szófordulatnak
vélik a beszélŒk körében, hogy a szentek hitéért és imáiért folya-
modnak, de el kívánom mondani, hogy véleményem szerint az
emberek általában véve túlságosan elhanyagolják, hogy az Úrhoz
fohászkodjanak azért, hogy megáldja és inspirálja azokat, akik
beszélni fognak. Az ehhez hasonló alkalmakkor szinte mindig
bınösek vagyunk abban, hogy gondolatainkat és érzéseinket
nem összpontosítjuk a beszélŒre, és nem vágyunk arra Œszintén
és imádságos lélekkel, hogy az Úr áldásai kísérjék. Magam is bı-
nösnek vallom magam abban, hogy idŒnként, amikor testvéreim
beszélnek, elfelejtek az Úrhoz imádkozni, hogy áldja meg Œket az
Ã Szent Szellemével.

Tapasztalatból tudom, hogy egy elder sem áll ki beszédet in-
tézni a szentekhez – ha Œszintén vágyik arra, hogy az a javukat
szolgálja – anélkül, hogy hŒn vágyna az emberek hitének és imá-
inak támogató erejére. (. . .) Az egybegyılt szentek imáira vá-
laszul tudom, hogy Isten meg fog áldani engem és másokat, akik
idŒrŒl idŒre kiállnak elétek, hogy hirdessék nektek azokat a fela-
datokat és kötelességeket, amikkel TeremtŒtöknek tartoztok.19

Amikor gyılésre megyünk, szívünkben azt az imát kell hor-
doznunk, hogy az Úr az Ã Szelleme által adjon sugalmazást azok-
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nak, akik beszélni fognak, majd miután Szelleme sugalmazása ál-
tal szóltak hozzánk, azzal az elhatározással, vággyal és imával kell
távoznunk, hogy valóban tanulunk a hallott leckébŒl, és azt a
gyakorlatban is alkalmazzuk életünkben.20

Soha nem ért olyan öröm, boldogság vagy béke az életemben,
ami hasonlítható lenne ahhoz az örömhöz, boldogsághoz és bé-
kességhez, amit akkor tapasztaltam, amikor azok, akik Jézus
Krisztus evangéliumáról szóló prédikációmat hallgatták, odajöt-
tek hozzám, és elmondták, hogy tanúságuk van e munka isteni
mivoltáról, valamint hogy az ajkaimat elhagyó szavak elültették
szívükbe az arról való tudást, hogy az élet és üdvözülés terve
visszaállíttatott a földre. Hiszem, hogy a földön semmi sem fog-
ható ahhoz az örömhöz, amit akkor érez az ember, amikor felis-
meri, hogy eszköz volt az élŒ Isten kezében annak során, hogy
elérjen néhány Œszinte szívhez, majd azt az Isten iránti szeretet-
re és az Ã szolgálata iránti vágyra serkentse.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért szükséges „újra és újra” tanítani az evangélium alapvetŒ
tételeit? Miként vált javadra az evangélium alapelveinek gya-
kori ismétlése?

• Milyen lehetŒségeink vannak az evangélium tanítására? Miért
fontos elismernünk gyengeségünket az Úr elŒtt, amikor taní-
tani készülünk?

• Mit jelent a Szent Szellem sugalmazása által tanítani? (Lásd
még 2 Nefi 33:1; T&Sz 50:13–22; 100:5–8.) Mit tehetünk azért,
hogy tanításunk során részesüljünk a Szellem útmutatásában?
(Lásd még Alma 17:2–3; T&Sz 11:18–21; 42:14.)

• Milyen felelŒsség hárul ránk, amikor másokat hallgatunk, akik
az evangéliumot tanítják? Miként befolyásolja fogékonyságunk
az egyházi tanórákon szerzett élményeinket? Fogékonyságunk
miként lehet hatással a tanítóra és az osztály tagjaira?

• Mit tehetnek a tanítók annak elŒsegítése érdekében, hogy a
tanulók aktívan vegyenek részt az órán?
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• Miként segítettek neked az egyházi gyılések a lelki növeke-
désben? Miért kötelességünk azokért imádkozni, akik egyházi
gyıléseinken tanítanak?

• Amint elŒretekintünk Grant elnök tanításainak tanulmányozá-
sára, mit tehetünk, hogy alkalmazzuk az e fejezetben tanulta-
kat?
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Joseph Smith próféta küldetése

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
szilárdan áll azokon a kinyilatkoztatásokon, 

amiket Isten adott Joseph Smith próféta által.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant Joseph Smith prófétáról való bizonysága gyer-
mekkorában kezdett kialakulni, amikor édesanyja és édesanyja
barátnŒje, Eliza R. Snow a prófétával való személyes élményeik-
rŒl meséltek neki. A prófétáról való bizonyságára hatással volt
Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow és
Joseph F. Smith elnök bizonysága is. Ãk mind olyan férfiak vol-
tak, akik személyesen ismerték Joseph Smith-t. Grant elnök azt
mondta: „Édesanyám és a Joseph prófétát ismerŒ sok száz többi
ember bizonysága által, valamint Isten Szellemének számomra
adott kinyilatkoztatásai révén tudom, hogy Joseph Smith Isten
prófétája volt.”1

Apostolként, majd az egyház elnökeként végzett szolgálata so-
rán Heber J. Grant szeretett bizonyságot tenni Joseph Smith pró-
fétáról és az evangélium visszaállításáról. Kijelentette: „Senkinek
nem szerzett valósabb örömet az, ha bizonyságot tehetett tudá-
sáról, miszerint Isten él és Jézus a Krisztus, valamint hogy Joseph
Smith Isten prófétája, mint nekem. Én örömet találok ebben.”2

Mialatt elder Grant a Tizenkét Apostol Kvórumában szolgált, a
Joseph prófétáról való bizonysága hozzájárult féltestvére, Fred
megtéréséhez, „aki azelŒtt meggondolatlan, közömbös és konok
volt, és aki semmiféle érdeklŒdést nem tanúsított Jézus Krisztus
evangéliuma iránt”3. Egy nap elder Grant a Salt Lake
Tabernákulumban volt; egy közelgŒ beszédére készült, amikor
látta, hogy Fred lép be az épületbe. Így mesélt errŒl:
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„Az Atya és a Fiú Joseph Smith próféta elŒtti megjelenésével 1820 kora tavaszán 
megnyílt minden idŒk legnagyszerıbb evangéliumi sáfársága.”
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„Amikor . . . elsŒ alkalommal pillantottam meg Fredet a
Tabernákulumban, és ráébredtem, hogy Istent keresi, akitŒl
fényt és tudást vár e munka isteni mivoltával kapcsolatban, meg-
hajtottam a fejemet, és azért imádkoztam, hogy ha a hallgatóság-
hoz kell szólnom, adjon nekem sugalmazást az Úr, Szelleme
kinyilatkoztatása által, hogy olyan módon beszéljek, hogy bátyám
elismerje elŒttem: természetes képességeimet felülmúlva beszél-
tem, és hogy az Úr sugalmazást adott nekem. Tudtam, hogy ha
ezt elismeri, akkor meg tudom mutatni neki, hogy Isten bizony-
ságot adott neki e munka isteni mivoltáról.”

Amikor elder Grant következett, kiment a pulpitushoz, ahol
kinyitott egy könyvet, hogy az utat mutasson neki, miközben el-
mondja beszédét, amivel készült. Azután így szólt a gyülekezet-
hez: „Nem tudom pontosan megmondani, miért, de egész
életemben soha nem vágytam még annyira az Úr sugalmazására,
mint ma.” Akkor „az emberek hitéért és imájáért folyamodott”,
majd tovább imádkozott magában sugalmazásért. Miután har-
minc percig beszélt, visszatért a helyére. KésŒbb így emlékezett
vissza:

„Amikor beszédem után helyet foglaltam, eszembe jutott,
hogy könyvem még mindig nyitva áll a pulpituson. George Q.
Cannon elnök [az ElsŒ Elnökség elsŒ tanácsosa] közvetlenül mö-
göttem ült . . ., és hallottam, amint azt suttogja maga elé: ’Hála
legyen Istennek e bizonyság erejéért!’ Amikor ezt meghallottam,
eszembe jutott, hogy teljességgel megfeledkeztem a prédikáció-
ról, amit mondani szándékoztam, és könnyeim záporként hul-
lottak a szemembŒl. Könyökömet térdemre támasztottam,
kezemmel pedig eltakartam az arcomat, hogy a körülöttem ülŒk
ne lássák, hogy úgy könnyezek, mint egy gyermek. Amikor meg-
hallottam George Q. Cannon azon szavait, tudtam, hogy Isten
meghallotta és megválaszolta az imámat. Tudtam, hogy bátyám
szíve megérintetett.

Harminc percemet szinte kizárólag az arról való tudásomról
tett bizonyságnak szenteltem, hogy Isten él, hogy Jézus a
Krisztus, továbbá pedig Joseph Smith próféta csodálatos tettei-
nek, tanúságot téve az IstentŒl kapott tudásomról, miszerint
Joseph Smith valóban az igaz és élŒ Isten prófétája volt.



14

2 .  F E J E Z E T

Másnap reggel fivérem bejött az irodámba, és így szólt:
’Heber, ott voltam a tegnapi gyılésen, és hallottalak prédikálni.’

Azt feleltem: ’Gondolom most hallottad elŒször az öcsédet
prédikálni.’

’Ó, nem – mondta –, már sokszor hallottalak. Általában késŒn
érkezem, és a karzaton foglalok helyet. Gyakran kimegyek, mie-
lŒtt még a gyılés véget érne. De még soha nem beszéltél úgy,
mint tegnap! Természetes képességeidet felülmúlva szóltál. Az
Úr sugalmazást adott neked.’ Ugyanezeket a szavakat használtam
elŒzŒ nap, az Úrhoz intézett imámban!

Azt kérdeztem tŒle: ’Még mindig imádkozol az evangéliumról
való bizonyságért?’

Azt felelte: ’Igen, és már majdnem beleŒrülök.’

Azt kérdeztem: ’MirŒl prédikáltam tegnap?’

Így válaszolt: ’Jól tudod, mirŒl prédikáltál!’

Azt mondtam: ’Mégis, mondd meg te!’

’Joseph Smith próféta isteni küldetésérŒl prédikáltál.’

Hozzátettem: ’Igen, és természetes képességeimen felüli su-
galmazásban részesültem; soha nem hallottál még úgy beszélni,
ahogy tegnap beszéltem. Azt várod tán, hogy az Úr fogjon egy hu-
sángot, és lesújtson rád? Milyen további bizonyságot akarsz Jézus
Krisztus evangéliumáról annál, mint hogy egy férfi a természetes
képességein felül szól Isten sugalmazása alatt, amikor Joseph
Smith próféta isteni küldetésérŒl tesz tanúságot?’

A következŒ sabbat napon keresztelésért folyamodott hozzám.”4

Heber J. Grant tanításai

Isten visszaállította az evangélium teljességét 
Joseph Smith próféta által

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza üzenete a
világ számára az, hogy Isten él, hogy Jézus Krisztus az Ã Fia, és
hogy Ãk megjelentek az ifjú Joseph Smith-nek, és megígérték ne-
ki, hogy eszköz lesz az Úr kezében az igaz evangélium visszaállí-
tásában a világnak.5
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[Jézus] keresztre feszítése és az általa kiválasztott apostolok
halála után, akik vértanúhalált haltak az általa tanított igazságok-
nak ellenszegülŒk kezétŒl, úgy tınt, hogy küldetése és szolgála-
ta kudarcot vallott; ám az idŒ múlásával, amikor a kereszténység
tanait egyre jobban megértették, az elmélkedŒ emberek Ãhozzá
fordultak világosságuk és erŒsségük forrásaként, így tartva fenn a
hitet küldetésében és szolgálatában. Ez azt eredményezte, hogy
a kereszténység vált az uralkodó hatássá a világ civilizációja és fej-
lŒdése során.

Az idŒ múlásával nézeteltérések támadtak az Œsi egyházban.
Megszegték az egyházat uraló törvényeket, melyeket maga a
Megváltó adott; megváltoztatták a szertartásokat; „megtörték az
örök szövetséget” [Ésaiás 24:5]. Az emberek saját parancsolataik
tanait kezdték tanítani [lásd Máté 15:9]; kialakult az imádatnak
egy olyan formája, amit kereszténységnek neveztek, ám ami nem
rendelkezett Isten erejével, ami pedig az Œsi egyházat jellemezte.
Lelki sötétség borította a földet, és sırı éj az emberek elméjét
[lásd Ésaiás 60:2].

Aztán következett a föld történelmének újabb lényeges kor-
szaka. Elérkezett az idŒ, amit az Úr elŒre elrendelt és amit pró-
fétái elŒre megmondtak, amikor egy új evangéliumi sáfárságnak
kellett kezdŒdnie, amikor a királyság evangéliumát vissza kellett
állítani, és azt az egész világnak hirdetni kell, tanúságként min-
den embernek, mielŒtt eljön a vég.

A mennyek ismét örvendeztek; újra mennyei lények közvetí-
tették az Atya akaratát a földön élŒ gyermekeinek, és az emberek
is boldogok voltak, amikor megkezdŒdött az idŒk teljességének
sáfársága.

Joseph Smith volt a közvetítŒ, akin keresztül az Úr jónak látta
megindítani a nagyszerı utolsó napi munkát. Mennyei látomás-
ban megjelent neki az Atya és a Fiú; ráruházták az örökkévaló
papság kulcsait, a másokra való átruházás felhatalmazásával és
azzal az ígérettel együtt, hogy a papság soha nem vétetik el újból
a földrŒl, míg az Atya céljai meg nem valósulnak.6

Sok helyen találkoztam olyanokkal, akik hitünket tanulmá-
nyozták. Néhányan ezt mondták: „Minden tanításotokat el tud-
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nám fogadni, kivéve ezt az embert, Joseph Smith-t. Bárcsak ki-
hagynátok Œt!”

Soha nem jöhet el az a nap, amikor megtesszük ezt!
Ugyanilyen módon kihagyhatnánk Jézus Krisztust, az élŒ Isten
Fiát. Joseph Smith vagy látta Istent és beszélt vele, és maga Isten
vagy bemutatta Jézus Krisztust az ifjú Joseph Smith-nek, és vagy
elmondta Jézus Krisztus Joseph Smith-nek, hogy eszköz lesz
Isten kezében Jézus Krisztus igaz evangéliumának újbóli megala-
pítása során – vagy az úgynevezett mormonizmus csupán egy mí-
tosz. A mormonizmus pedig nem mítosz! Ez Isten ereje az
üdvözülésre. Ez Jézus Krisztus egyháza, amit az Ã irányítása alatt
alapítottak meg, és a világ teljes hitetlensége sem képes megvál-
toztatni Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával
kapcsolatos alapvetŒ tényeket!

Minden utolsó napi szent hisz abban, hogy Isten megjelent az
ifjú Joseph Smith-nek, és minden utolsó napi szent hiszi, hogy
maga Isten a következŒképp mutatta be Jézus Krisztust az ifjú
Joseph Smith-nek: „Ez az én Szeretett Fiam, Œt hallgasd!” [Joseph
Smith története 1:17]7

Ezen egyház teljes alapzata szilárdan áll az élŒ Isten Joseph
Smith prófétán keresztül adott sugalmazásán.8

Joseph Smith elsŒ látomása egy „nagyszerı mı és csoda”
kezdetét jelentette

A legdicsŒségesebb dolog, ami valaha is történt a világ törté-
nelmében azóta, hogy maga az ÜdvözítŒ itt élt a földön, az, hogy
maga Isten jónak látta, hogy ellátogasson a földre szeretett,
Egyszülött Fiával, Megváltónkkal és ÜdvözítŒnkkel, és megjelen-
jen az ifjú Joseph elŒtt.9

Az Úr dicsŒsége beragyogta Joseph Smith-t, és maga Isten, lé-
nyének dicsŒségében és magasztosságában megmutatta magát
látomásban Egyszülött Fiával, Jehovával együtt, és saját hangján
jelölte ki Joseph Smith-t arra, hogy az az eszköz legyen, aki által
megnyílik minden korok legnagyszerıbb evangéliumi sáfársága.
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Nem volt semmiféle hivalkodás, pompa vagy színpadias meg-
jelenítés; egyszerı, ünnepélyes alkalom volt az, páratlanul di-
csŒséges és leírhatatlanul lenyıgözŒ.

Ismét hallhatóvá vált az Úr hosszú korszakokon át nem halla-
tott hangja. Újból felhangzott az oly gyakran elismételt mennyei
üzenet: „Ez az én Szeretett Fiam, Œt hallgasd!” Az Atya és
Egyszülött Fia természete ismét kinyilatkoztatott, hogy az embe-
riség a maguk valójában ismerhesse Œket.10

Ez az esemény jelöli a „nagyszerı mı és csoda” kezdetét, amit
Ésaiás próféta megjövendölt [lásd Ésaiás 29:13–14], majd Dániel
megerŒsített [lásd Dániel 2:29–44], és amirŒl a Jelenések köny-
vét író János is további jövendölést adott [lásd Jelenések 14:6–7].
Az Atya és a Fiú személyes látogatása, ami során Josephet az idŒk
teljességének sáfársága vezetŒjévé választották, jelezte e munka
kezdetét. Mindezt angyalok és más szent hírnökök látogatása
egészítette ki, akik Josephre ruházták a papság – vagyis az Isten
nevében történŒ cselekvésre adatott felhatalmazás – hatalmait,
hogy Jézus Krisztus evangéliuma isteni felhatalmazással hirdet-
tessen az emberiségnek, és hogy Jézus Krisztus igaz egyháza is-
teni irányítás alatt megszervezŒdjék és megalapíttassék az utolsó
napokban.11

Alázattal és a rajtunk nyugvó felelŒsség teljes tudatában tanú-
ságot teszünk a világ népeinek, hogy az Atya és a Fiú Joseph
Smith próféta elŒtti megjelenésével 1820 kora tavaszán megnyílt
minden idŒk legnagyszerıbb evangéliumi sáfársága: a világosság
sáfársága, mely világosság Isten jelenlétébŒl sugárzik, megvilágít-
ván az emberek elméjét, növelve az intelligenciát és a tudást, ami
Isten dicsŒsége.12

A papság kulcsai visszaállíttattak Joseph Smith próféta által

„Hisszük, hogy Isten hatalmazza fel az embereket az evangéli-
um hirdetésére és szertartásainak elvégzésére kinyilatkoztatás és
olyan személyek kézrátétele által, akiknek erre felhatalmazásuk
van.” [Hittételek 1:5]
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És kijelentjük a világnak, . . . hogy mi rendelkezünk ezzel a fel-
hatalmazással. Kijelentjük, hogy ugyanaz a férfi, aki megkeresz-
telte a világ ÜdvözítŒjét, és akit KeresztelŒ János néven
ismerünk, lejött erre a földre, és kezét Joseph Smith és Oliver
Cowdery fejére helyezte, majd megadta nekik az ároni, vagyis az
alacsonyabb papságot, ami rendelkezik a keresztelésre jogosító
felhatalmazással. Miután így felszentelte Œket, azt mondta nekik,
kereszteljék meg egymást, és megígérte nekik, hogy Péter, Jakab
és János, az Úr Jézus Krisztus apostolai, akik a keresztre feszítés
után az egyház fejeként álltak, késŒbb ellátogatnak majd hozzá-
juk, és rájuk ruházzák az apostolságot, a melkisédeki, vagyis ma-
gasabb papságot.

Kijelentjük az egész világnak, hogy Œk valóban eljöttek, mi pe-
dig megkaptuk azt a felhatalmazást, és a világ teljes hitetlensége
sem változtathatja meg e két látogatás, e két felszentelés tényét.
Ha ezek a dolgok tények, akkor a hitetlenség nem képes meg-
változtatni Œket. Mi pedig kijelentjük, hogy ezek tények.13

A visszaállítás gyümölcsei bizonyságot tesznek
Joseph Smith küldetésérŒl

Az elsŒ látomás isteni mivoltára, valamint az elsŒ látomást kö-
vetŒ, angyalok és más hírnökök Joseph prófétánál tett látogatá-
saira adott legnagyszerıbb bizonyítékok azok a gyakorlati
eredmények, amik az átadott üzenetekbŒl és az átruházott felha-
talmazásból származnak. Az evangélium visszaállíttatott a földre
a maga tisztaságában. Az e kontinensen a régmúlt idŒkben élt
emberek csodálatos feljegyzése, a Mormon könyve napvilágra
került a Kumóra-dombon lévŒ rejtekhelyérŒl, az evangélium tel-
jességét tartalmazva, amit Urunk és ÜdvözítŒnk, Jézus Krisztus
tanított ezen az amerikai kontinensen. Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1830. április 6-án megalapít-
tatott a Seneca megyei Fayette-ben, New York államban, és virág-
zásnak indult . . . az állandó üldöztetések és akadályok
ellenére.14

Ha megállunk, hogy elgondolkodjunk a Joseph próféta által
véghezvitt csodás munkán, idŒnként eltınŒdöm, vajon egy in-
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telligens ember hogyan tekinthet be annak a férfinak az életébe,
ismervén bebörtönzését, zaklatását, üldöztetését, szurokba és
tollba forgatását, halálos ítéletének kimondását, majd elolvasván
a Tanok és szövetségekben rendelkezésünkre álló csodálatos
dolgokat, úgy, hogy ne ismerné fel az Úr sugalmazását minden
tettében.

Nem tudom megérteni, hogy egy intelligens ember hogyan
képzelheti, hogy egy olyan ember, akit nem segít az Úr, létre tud-
ta volna hozni a Mormon könyvét, ami már több mint száz éve
elŒttünk áll, és mindez idŒ alatt kiállta a próbát, az ellene ilyen
vagy olyan okokból felhozott gúnyolódás ellenére is. Ez a könyv,
amit Joseph Smith fordított az Úr eszközeként, páratlanul kima-
gaslik ma. Ez a legnagyszerıbb misszionáriusunk ma az evangé-
lium hirdetésére; nincs semmi más, ami hozzá fogható lenne.15

Ez az egyház . . . egy nagyszerı mı és csoda. Nincs semmi hoz-
zá hasonló az egész világon, mivel Jézus Krisztus, Isten Fia ala-
pozta meg, és Ã annak feje; mivel Jézus Krisztus megjelentette
magát a próféta és Oliver Cowdery, továbbá mások elŒtt; és mi-
vel Isten az imára adott válaszként széles e világon, ahova az
evangélium eljutott, mindenkinek személyes tudást és bizonysá-
got tett ennek a munkának az isteni mivoltáról, amiben elköte-
leztük magunkat.16

Az Úr házának hegye erŒsen áll a hegyek tetején, és minden
nemzetbŒl özönlenek hozzá az emberek [lásd Ésaiás 2:2]. Az Úr
munkálkodásukért adott áldásai által a puszta legyŒzetett, és „vi-
rul mint Œszike”; a kietlen helyek örvendeznek miattuk. [Lásd
Ésaiás 35:1.] Városok alapíttattak, forrásvizek törtek a felszínre,
életet adva a szomjúhozó földnek, az utcákon, ahol hosszú ide-
ig elhagyatottság és csend uralkodott, zene és gyermekzsivaj
hallatszik.

Templomok emeltettek, melyekben a megváltás munkája a ha-
lottak megszámlálhatatlan serege számára lett elvégezve. (. . .)

Visszatekintve az egyház megszervezésére, amire a legszeré-
nyebb és a világ elŒtt rejtett körülmények között került sor, majd
végig követvén annak történelmét az üldöztetésen, szegénysé-
gen és nyomorúságon át, tagadható-e, hogy nagyszerı mı és
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csoda jött létre, hogy az Úr ígéretei valóra váltak, valamint hogy
megnyilvánult ereje, ami által elvégzi mindazt, amit elhatároz?

DicsŒség és tisztelet adassék Istennek, a mi Atyánknak, Fia,
Jézus Krisztus által mindörökké, mivel Ã mindennek a szerzŒje!17

Jézus Krisztus ezen evangéliuma, amit jómagam befogadtam
és amit ti is befogadtatok, valóban az élet és az üdvözülés terve,
ami ismét kinyilváníttatott a földnek. Ugyanaz az evangélium ez,
mint amit Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus is hirdetett. (. . .)

Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Tudom,
hogy Joseph Smith Isten prófétája volt. Kinyújtottam a kezemet,
és szakítottam az evangélium gyümölcseibŒl. Ettem belŒlük, és
azok édesek, igen, édesebbek minden édesnél. Tudom, hogy
Isten választotta ki prófétáját, Joseph Smith-t, és Ã adott neki
utasításokat és felhatalmazást e munka megalapítására, valamint
hogy Joseph Smith hatalma és hatása ma is érezhetŒ, ahogy azt
[Moróni] angyal megígérte. Nevének jó és rossz híre is van a vi-
lágon [lásd Joseph Smith története 1:33], ám rossz híre csak
azok között van, akik rágalmazzák Œt. Azok, akik ismerik Œt, akik
ismerik a tanításait, azok tudják, hogy élete tiszta volt, és tanítá-
sai valójában Isten törvényei. (. . .)

Ismét azt mondom: Ugyanaz az evangélium ez, mint amit
Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus is hirdetett, és amiért életét
adta bizonyságul, valamint hogy prófétánk és pátriárkánk
[Joseph és Hyrum Smith] is életét adta annak a munkának az is-
teni mivoltáról való tanúságként, amiben mi is elköteleztük ma-
gunkat. Az úgynevezett mormonizmus valóban az Úr Jézus
Krisztus evangéliuma. Isten tanúságot adott nekem ezekrŒl a
dolgokról.18

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért elengedhetetlen része az evangéliumról való bizonyság-
nak a Joseph Smith prófétáról való bizonyság ?

• Hogyan kaphatunk személyes bizonyságot Joseph Smith kül-
detésének isteni mivoltáról? Mi erŒsítette meg a Joseph Smith
prófétáról való bizonyságodat?
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• Miben lesznek mások mindennapjaink, ha van bizonyságunk
Joseph Smith prófétáról?

• Milyen igazságokat tudsz meg Mennyei Atyánkról és Jézus
Krisztusról, miközben az elsŒ látomásról szóló feljegyzésen
töprengsz? (Lásd Joseph Smith története 1:11–20.) Miben se-
gít, ha tudod, hogy „maga Isten jónak látta, hogy ellátogasson
a földre szeretett, Egyszülött Fiával”?

• Mi módon mondhatjuk, hogy az utolsó napok „a világosság
sáfársága”? Milyen bizonyítékait látod a világosságnak a mai
világban?

• Miért volt szükséges, hogy a papság visszaállíttassék? Ma mi-
lyen áldásokban lehet részünk a papság visszaállítása miatt?

• Mi módon nyújt reményt a visszaállítás üzenete ebben a nyug-
talan világban?

Jegyzetek

1. Gospel Standards, szerk. G. Homer
Durham (1941), 20. o.

2. „God’s Power Manifested”, Deseret
News, 1935. aug. 24., egyházi rész, 8. o.

3. Gospel Standards, 366. o.
4. Gospel Standards, 368–370. o.; a be-

kezdésekre bontás eltér az eredetitŒl
5. Gospel Standards, 146. o.
6. James R. Clark, szerk., Messages of the

First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 kö-
tet (1965–1975), 5:246–247. o.

7. Gospel Standards, 3. o.
8. Gospel Standards, 83. o.
9. Gospel Standards, 16. o.

10. az ElsŒ Elnökség üzenete,
Conference Report, 1930. ápr., 8. o.;
felolvasta Heber J. Grant elnök

11. Gospel Standards, 16. o.
12. az ElsŒ Elnökség üzenete,

Conference Report, 1930. ápr., 4. o.;
felolvasta Heber J. Grant elnök

13. Gospel Standards, 8. o.
14. Gospel Standards, 17–18. o.
15. Gospel Standards, 15. o.
16. Conference Report, 1924. okt., 7. o.
17. az ElsŒ Elnökség üzenete, Conference

Report, 1930. ápr., 11–12. o.; felolvas-
ta Heber J. Grant elnök

18. Conference Report, 1943. ápr., 7–8. o.
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Az ÜdvözítŒ azt mondta: „A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat,
az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt,

és kijelentem magamat annak.” (János 14:21)



Az örök élethez vezetŒ
ösvényen járni

Ha Œszintén arra törekszünk, hogy az evangélium szerint
éljünk, és életünk középpontjába Isten dolgait helyezzük,

akkor biztonságosan azon az ösvényen maradunk, 
ami az örök élethez vezet.

Heber J. Grant életébŒl

Általános konferenciai beszédeiben Heber J. Grant elnök újra és
újra arra intette a szenteket, hogy maradjanak az örök élethez veze-
tŒ keskeny és szoros ösvényen. Figyelmeztette Œket annak veszélye-
ire, ha fontossági sorrendjüket helytelenül állítják fel, és hagyják
magukat elcsábítani a legértékesebb dolgoktól. „Elrejthetjük ma-
gunkat az Úr áldásai elŒl azáltal, ha túlságosan ragaszkodunk e világ
dolgaihoz – mondta. – Örökkévaló javakat áldozhatunk fel ezzel –
dollárokat rézcentekért, hogy úgy mondjam.”1

Hogy szemléltesse az örök értékı dolgok felismerésének és
keresésének fontosságát, Grant elnök gyakran mesélt egy hithı
utolsó napi szent nŒtestvérrŒl, aki úgy vélte, Grant elnök „bor-
zasztó kinézetı” aktatáskával jár. Szerette volna, ha valaki adna
neki egy „valamire való, tekintélyt parancsoló táskát”. Azt azon-
ban nem tudta, hogy Grant elnök aktatáskája igenis sok pénzt
ért, és üzlettársaitól kapta nagyrabecsülésük jeleként. „A hölgy
nem ismerte annak értékét” – mondta Grant elnök. Ezzel ellen-
tétben az a fajta táska, amit a hölgy elŒnyben részesített, jelen-
tŒsen gyengébb minŒségı volt. Grant elnök e nŒtestvér
„helytelen értékbecslését” ahhoz hasonlította, ahogy a világ nem
ismeri fel a visszaállított evangélium igazságait. „Nem ismerik az
igazságot – mondta. – Nem ismerik fel Jézus Krisztus evangéliu-
mának értékét.”2
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Grant elnök azt tanította: „Mi az evangélium? Az élet és az üd-
vözülés terve. Ez az, ami nagyobb értékkel bír, mint az élet ma-
ga. Nem csoda, hogy készek vagyunk áldozatokat hozni az
evangéliumért, amikor felismerjük, hogy mit is jelent, ha a sze-
rint élünk.”3 Ez volt élete vezérelve. Sok képessége és érdeklŒ-
dési területe ellenére nem engedte, hogy a kisebb problémák
elhomályosítsák elŒtte a legfontosabb dolgokat. Például üzleti
szaktudása kiválóságra emelte számos szakmai vállalkozásban.
Szeretett versenyjellegı sportokat játszani, különösen teniszezni
és golfozni. Rajongott a színházért és az operáért. Élvezte az ol-
vasást, nagyra becsülte a természetet, és élvezettel forgott társa-
ságban. Aktívan politizált. Sokat utazott egyházi és üzleti
ügyekben; családjával nagyon szerették az új helyeket és az új él-
ményeket. Odaadása és szolgálata elismeréseként számos kitün-
tetést kapott. De tevékenységei, közismertsége és sikere nem
térítette el az örök élethez vezetŒ ösvényrŒl.

A keskeny és szoros ösvényen haladásra adott tanácsa egyenes
volt. Egyszerıen arra tanította a szenteket, hogy végezzék el kö-
telességüket – tartsák be a parancsolatokat. Kijelentette: „Azt
mondom minden utolsó napi szentnek: tartsátok be Isten pa-
rancsolatait! Ez az én alapeszmém – ez a néhány szó: tartsátok
be Isten parancsolatait!”4

Heber J. Grant tanításai

Ha szeretjük az Urat, életünk nagy célja az, hogy
szolgáljuk Ãt és betartsuk a parancsolatait

Máté 22. fejezetében a következŒ áll:

„A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémí-
totta vala, egybegyılének;

És megkérdé Œt közülök egy törvénytudó, kisértvén Œt, és
mondván:

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbŒl, teljes lelkedbŒl és teljes elmédbŒl.

Ez az elsŒ és nagy parancsolat.
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A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat.

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”
[Máté 22:34–40]

Minél tovább élek, minél többet tanulmányozom az evangéli-
umot, minél inkább kapcsolatba lépek az emberekkel, annál erŒ-
teljesebben hat rám ÜdvözítŒnk mondásainak igazsága azokban
a szavakban, amiket most felolvastam nektek. Ha minden tet-
tünkben teljes szívünkbŒl, teljes lelkünkbŒl és teljes elménkbŒl
szeretnénk az Urat, a mi Istenünket, akkor nem lenne szükség ar-
ra, hogy idŒrŒl idŒre buzdítsuk az embereket az Úr parancsola-
tai betartására. Akkor örömüket lelnék Isten szolgálatában és
parancsolatai betartásában. Megmondatott, hogy ahol az ember
kincse, ott van a szíve is [lásd Máté 6:21], és ha az Urat teljes szí-
vünkbŒl, lelkünkbŒl és elménkbŒl szeretnénk, akkor az Ã szol-
gálata lenne életünk nagy célja, a kincs pedig, aminek
elnyeréséért fáradoznánk, az Ã szeretete lenne. Ha betartanánk
a második parancsolatot, hogy szeressük felebarátunkat, mint
magunkat, . . . akkor nehézségeink mind békés megoldásra ta-
lálnának. (. . .) Szinte [szükségtelen] lenne adományokért folya-
modni az emberekhez, vagy bŒkezıségre, nagylelkıségre
ösztönözni Œket, arra, hogy felebarátaik javára és jólétére töre-
kedjenek.5

Amikor betartjuk a parancsolatokat, az Úr megáld minket
és segítséget nyújt munkánkban

Megmondatott nekünk, hogy a tettek nélküli hit halott; mi-
ként a test a szellem nélkül halott, úgy a hit is halott cselekede-
tek nélkül [lásd Jakab 2:17, 26], és sajnos azt kell mondanom,
hogy sok, magát utolsó napi szentnek valló ember lelkileg halott.

Gyakran feltesszük magunknak a kérdést: miért van az, hogy
egy ember elŒre halad az élet és üdvözülés tervében, míg ugyan-
olyan intelligens, ugyanolyan képességekkel, látszólag ugyano-
lyan bizonysággal és erŒvel – esetleg még többel is – rendelkezŒ
szomszédja egy helyben áll? Elmondom nektek, hogy miért. Az
egyik betartja Mennyei Atyánk parancsolatait, a másik elmulaszt-
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ja azt megtenni. Az ÜdvözítŒ azt mondja, hogy az, aki betartja az
Ã parancsolatait, szereti Ãt, és azt, aki betartja Isten parancsola-
tait, az Atya szeretni fogja; az ÜdvözítŒ azt mondja, hogy szeret-
ni fogja Œt, és megmutatja magát neki [lásd János 14:21].

Az Úr azt is mondja nekünk, hogy azok, akik meghallják be-
szédét, és a szerint cselekszenek, hasonlatosak lesznek a bölcs
emberhez, aki kŒsziklára építette a házát, és amikor ömlött az
esŒ, eljött az árvíz, a szelek tomboltak és verdesték a házát, az
mégsem omlott össze, mert kŒsziklára épült. MásrészrŒl az
ÜdvözítŒ azokat, akik hallották ugyan beszédeit, de nem azok
szerint cselekedtek, egy bolond emberhez hasonlította, aki ho-
mokra építette házát, és amikor ömlött az esŒ, eljött az árvíz, a
szelek tomboltak és verdesték a házát, az összeomlott, és nagy
volt annak pusztulása. [Lásd Máté 7:24–27.] Sok utolsó napi
szent van, aki homokra építi a házát. Nem tesznek eleget
Mennyei Atyánk parancsolatainak, amiket sugalmazott szolgái ál-
tal kapunk idŒrŒl idŒre.

Nos, ha rendelkezésünkre áll az evangélium (és tudjuk, hogy
ez így van), azt mondom minden egyes utolsó napi szentnek, aki
fejlŒdni és növekedni szeretne az evangéliumban, hogy be kell
tartania Isten parancsolatait. Amikor betartjuk Isten parancsola-
tait, és Istenhez hasonlóan élünk, telve leszünk jószívıséggel,
hosszútıréssel és szeretettel felebarátaink iránt, és mindazokban
a dolgokban növekedést és gyarapodást tapasztalunk, amelyek
nemessé és Istenhez hasonlóvá tesznek minket. Elnyerjük továb-
bá a körülöttünk lévŒk szeretetét és bizalmát. Egyszerı, minden-
napi kötelességek elvégzése hozza el nekünk azt, hogy
növekedjünk Isten Szellemében.6

Mérhetetlenül örvendezem Jézus Krisztus evangéliumában,
ami kinyilváníttatott ezekben a napokban, és Œszintén vágyom ar-
ra, hogy képes lehessek a többi utolsó napi szenttel együtt úgy
rendezni életemet, hogy elmém soha ne boruljon sötétségbe, és
én magam soha ne távolodjak el az igazságtól, vagy ne szegjek
meg egyetlen szövetséget sem, amit az Úrral kötöttem. Ãszintén
vágyom Mennyei Atyám szándékának és akaratának megismeré-
sére, valamint arra, hogy meglegyen a képességem és jellembeli
szilárdságom annak végrehajtására életemben. Ugyanez a vá-
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gyam minden utolsó napi szent számára is. Teljességgel hálás va-
gyok azért a tényért, hogy az Isten parancsolatainak betartása te-
rén tanúsított szorgalmunk, hithıségünk és alázatunk
mértékében Ã megáld minket és segítséget nyújt munkánkban;
mindenkinek kötelessége tehát Œszinte szívvel az Úrhoz fordulni,
szándékainak megismerése végett.7

Az Úr kegyes gondoskodásában mindenki, aki Jézus Krisztus
evangéliuma szerint él, elŒbb vagy utóbb elnyeri azt a bizony-
ságként ismert becses dolgot Isten természetének örök részére
vonatkozóan, a bizonyságot annak a munkának az isteni mivol-
táról, amiben elköteleztük magunkat.

Nincs még egy olyan nép, amelyik meghozná azokat az áldo-
zatokat, amiket mi, de számunkra mindez nem áldozat, hanem
kiváltság – az engedelmesség kiváltsága, és annak kiváltsága,
hogy mıködŒ szövetséges kapcsolatra léphetünk Mennyei
Atyánkkal, és kiérdemelhetjük az azok számára ígért különleges
áldásokat, akik szeretik Ãt és betartják az Ã parancsolatait.8

Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, amikor Isten parancsol,
mi pedig engedelmeskedünk. (. . .) Nefi [azt mondta]: „Mert tu-
dom, hogy az Úr nem ad olyan parancsot az emberek fiainak
anélkül, hogy el ne készítené számukra az utat, amely által vég-
rehajthatják azt, amit parancsolt nekik.” [1 Nefi 3:7] Értsük meg
ezt, valamint azt is, hogy Isten parancsolatainak betartása elhoz-
za számunkra Szellemének világosságát és sugalmazását! Akkor
az lesz majd szívünk vágya, hogy megismerjük az Úr szándékát és
akaratát; akkor majd azért imádkozunk, hogy legyen erŒnk és le-
gyünk képesek véghez is vinni azt, ezáltal járva Urunk és
Mesterünk, Jézus Krisztus nyomdokaiban.9

Amikor teljesítjük kötelességeinket, valamint 
növekszünk hitünkben és bizonyságunkban, 

az ellenfél nem vezethet minket tévútra

Az ördög készen áll elvakítani szemünket e világ dolgaival, és
boldogan megfosztana minket az örök élettŒl, ami minden aján-
dék közül a legnagyszerıbb. Az ördögnek azonban nem adatott
meg és soha nem is adatik meg az ahhoz szükséges hatalom, hogy
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legyŒzzön egyetlen olyan utolsó napi szentet is, aki betartja Isten
parancsolatait. Az emberi lélek ellenségének nem adatott hata-
lom arra, hogy elpusztítson minket, ha a kötelességünket végez-
zük. Ha nem vagyunk teljességgel becsületesek Istennel, akkor
lejjebb tesszük a mércét, akkor elpusztítjuk a minket védŒ erŒ-
dítményünk egy részét, és az ördög beléphet. De soha egyetlen
ember sem veszítette el az evangéliumról való bizonyságát, soha
senki nem fordult jobbra vagy balra úgy, hogy rendelkezett az
igazsággal, eleget tett kötelezettségeinek, betartotta a Bölcsesség
szavát, fizette a tizedét, valamint eleget tett az egyházban betöl-
tött hivatala és elhívása feladatainak és kötelezettségeinek.

Vannak néhányan, akik örökké azt kérik az Úrtól, hogy mond-
ja el, mit vár tŒlük, majd vonakodni látszanak megtenni azt.
Ãszinte meggyŒzŒdésem, hogy az Úr azt várja tŒletek és tŒlem,
vagy bármely más férfitól és nŒtŒl az egyházban, hogy tegyünk
eleget feladatunk egészének, és tartsuk be Isten parancsolatait.10

Ha mutattok nekem egy férfit, aki eljár kvórumának gyılései-
re, aki eleget tesz feladatainak abban az egyházközségben, ahol
él, aki becsületesen fizeti tizedét – akkor én megmutatom nek-
tek, milyen az a férfi, akit teljességgel eltölt Isten Szelleme, és aki
növekszik és gyarapodik az evangéliumról való bizonyságban.
MásrészrŒl viszont ha mutattok nekem egy férfit, aki angyalokat
látott, akinek csodálatos megnyilatkozásokban volt része, aki lá-
tott ördögöket kiızetni, aki elment a világ végére is az evangéli-
umot hirdetni, ám aki nem tartja be Isten parancsolatait – akkor
én megmutatom nektek, milyen az a férfi, aki bírálja az Úr fel-
kentjeit és hibát talál mindenben, amit az elnök tesz, abban,
hogy merre jár, miben foglalatoskodik és hogyan végzi az egyház
ügyeit. (. . .)

Azt fogjátok látni, hogy azok, akik nem tesznek eleget köteles-
ségüknek, mindig panaszkodnak azokra, akik viszont elvégzik
azt, és kifogásokat is keresnek maguk számára. Soha nem talál-
koztam olyan emberrel, aki Isten parancsolatait betartva bármi
bírálatnak is hangot adott volna az egyház ügyeinek bárminemı
intézése miatt. A kötelességek elhanyagolása és Isten parancso-
latainak be nem tartása elhomályosítja az ember elméjét, az Úr
Szelleme pedig visszahúzódik. Ezt így találjuk feljegyezve a
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Tanok és szövetségekben: „Mert még ha sok kinyilatkoztatást kap
is valaki, és sok hatalmas cselekedetet képes is véghezvinni, ha
saját erejével dicsekszik, Isten tanácsát semmibe veszi és saját
akaratának ösztökélését és saját testi kívánságait követi, akkor . . .
el kell buknia.” [T&Sz 3:4]11

Olyan gyakorlatias alkat vagyok, hogy ha egy utolsó napi szent
azt mondja nekem: tudja, hogy Isten munkájában szorgoskodik;
tudja, hogy ez az Úr munkája; tudja, hogy Joseph Smith sugal-
mazott próféta volt; tudja, hogy az egyház élén ma álló férfiak
Isten sugalmazott szolgái; ám ez az ember nem szentel figyelmet
a neki napról napra, hónapról hónapra, évrŒl évre tanított egy-
szerı kötelességeknek – nos, akkor nemigen hiszek annak az
embernek.12

Egy férfi vagy nŒ sem forog abban a veszélyben, hogy elveszíti
hitét ebben az egyházban, ha alázatos, imádságos lelkı és köte-
lességtudó. Soha nem hallottam arról, hogy egy ilyen ember el-
veszítette volna a hitét. Kötelességünk végzése által hitünk egyre
növekszik, mígnem tökéletes tudássá válik.13

Láttam férfiakat és nŒket elpártolni az egyháztól, és szinte ki-
vétel nélkül azt láttam, hogy az elpártolás fokozatosan követke-
zett be.

Amikor felsorakoztok kötelességeitek elvégzésére, olyan az,
mintha egy póznasor elŒtt állnátok, ahol minden pózna egy vo-
nalban van. De lépjetek ki egy lépést, és úgy látjátok majd, mint-
ha nem teljesen lennének egy vonalban. Minél távolabb kerültök
attól az egyenes vonaltól, annál tekervényesebbnek tınik majd a
póznasor. A kötelesség keskeny és szoros ösvénye az, ami vissza-
vezet titeket és engem Isten jelenlétébe.14

A parancsolatok segítenek felkészülnünk arra, 
hogy Mennyei Atyánkkal éljünk

Az Úr, tudván, mi a legjobb nektek és nekem és minden
egyénnek, törvényeket adott nekünk, amik – ha betartjuk azokat
– hasonlóbbá tesznek minket Istenhez, valamint érdemessé tesz-
nek és felkészítenek arra, hogy visszatérhessünk Mennyei Atyánk
színe elé, és vele élhessünk, kiérdemelve a dicséretet: „Jól va-
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gyon jó és hı szolgám, kevesen voltál hı, sokra bízlak ezután.”
[Máté 25:21]

Ez az, amiért munkálkodunk.

Jelenleg egy iskolában vagyunk, hogy érdemessé váljunk és
felkészítsük magunkat arra, hogy méltóak és képesek legyünk
visszatérni Mennyei Atyánk színe elé és Vele élni; az az ember pe-
dig, aki azt állítja, hogy tudja: az evangélium igaz, ám nem a sze-
rint él, nem tartja be Isten parancsolatait. Az ilyen ember soha
nem éri el azt az erŒt, azt a hatalmat, azt a kiválóságot és azt a ké-
pességet Isten egyházában és királyságában, amit elérhetne, ha
engedelmeskedne Isten törvényeinek.15

A követésre legméltóbb út az elénk támasztott kötelességek
mindennapos ellátása akkor, amikor azok felmerülnek. Ily mó-
don az ember megjutalmaztatik útja során, miközben az üdvö-
züléshez vezetŒ ösvényen jár.16

TeremtŒnk szemében a siker igen gyakran, sŒt, szinte mindig
szöges ellentéte annak, amit az ember sikernek tart.
MeglehetŒsen gyakran emelnek ki sikeresként egy olyan embert,
aki vagyont szerzett, de figyelmen kívül hagyják azt, hogy miként
szerezte vagyonát, vagy mire használja azt. Lehetséges, hogy el-
pusztította természete minden kifinomodott érzését, és meg-
fosztotta magát annak kiváltságától, hogy Alkotójával éljen az
eljövendŒ életben, e világ dolgainak Œrült hajszolása miatt, amik
nem bírnak semmiféle maradandó értékkel. (. . .)

Tegyük meg Mennyei Atyánk akaratát ma, és akkor felkészültek
leszünk a holnap kötelességeire, valamint az eljövendŒ örökké-
valóságokra is! Soha ne feledjük, hogy az igazgyöngy – az örök
élet – az, amiért munkálkodunk! Egyedül az lesz sikeres ember,
akinek az élete munkája biztosítja azt számára.17

Ha megvizsgáljuk az élet és az üdvözülés tervét, ha megvizs-
gáljuk a nekünk, Isten egyháza tagjainak adott parancsolatokat,
azt találjuk, hogy minden egyes parancsolat azzal a kimondott
céllal adatott, hogy a javunkat szolgálja, hogy okulásunkra szol-
gáljon, hogy érdemesek és felkészültek legyünk visszatérni
Mennyei Atyánk jelenlétébe, és Vele élni. E kötelességek és köte-
lezettségek szándéka az, hogy természetünkben istenivé alakítsa-
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nak minket. Az a céljuk, hogy Isteneket formáljanak belŒlünk, va-
lamint alkalmassá és érdemessé tegyenek arra, hogy – amint azt
ígérték is nekünk – örököstársai legyünk Urunknak és
ÜdvözítŒnknek, Jézus Krisztusnak, és Ãvele éljünk Isten, az
Örökkévaló Atya jelenlétében az örökkévalóság megszámlálha-
tatlan ideje során.

E földre helyeztetésünk célja az, hogy kimunkáljunk egy fel-
magasztosulást, és felkészítsük magunkat a Mennyei Atyánkhoz
való visszatérésre és a Vele folytatott életre; Atyánk pedig, ismer-
vén az emberek hibáit és gyengeségeit, bizonyos parancsolatokat
adott nekünk, hogy azoknak engedelmeskedjünk, és ha meg-
vizsgáljuk azokat a követelményeket és a ránk háruló dolgokat,
azt látjuk, hogy mindazok személyes hasznunkat és elŒmenete-
lünket szolgálják. Az élet iskolája, amibe helyeztettünk, és a lec-
kék, amiket Atyánk tanít nekünk, pontosan azzá tesznek minket,
amit Ã kíván, hogy felkészültek legyünk arra, hogy Vele éljünk.18

Ez hát az alapelgondolás, utolsó napi szentek! Ismerjük fel,
hogy Isten hatalmasabb az egész földnél! Ismerjük fel, hogy ha
állhatatosak vagyunk Isten parancsolatainak a betartásában, ak-
kor az Ã ígéretei az utolsó betıig betöltetnek! Hiszen Ã azt
mondta, hogy egy jóta vagy egy pont sem múlik el, míg minden
be nem teljesedik [lásd Máté 5:18]. A gond csak az, hogy az em-
berek lelkének ellensége elvakítja az elméjüket. Úgymond port
hint a szemükbe, és így elvakítják Œket e világ dolgai. Az emberek
nem a mennyben gyıjtenek kincseket, ahol a moly vagy a rozsda
nem emészti meg, ahol a tolvajok nem ássák ki vagy lopják el
[lásd Máté 6:19–20], hanem inkább e világ dolgain csüng a szí-
vük, így az ellenfél hatalmat szerez felettük.

Azt mondom nektek, utolsó napi szenteknek, hogy az igaz-
gyöngy az örök élet. Isten megmondta nekünk, hogy a legna-
gyobb ajándék, amit az embernek adhat, az örök élet [lásd T&Sz
14:7]. Ezért a nagyszerı ajándékért munkálkodunk, és az a mi-
énk is lesz, ha betartjuk Isten parancsolatait. Az azonban nem
használ nekünk, ha pusztán kijelentéseket teszünk és az egész vi-
lágnak hirdetjük, hogy ez az evangélium – az használ, ha meg-
tesszük Isten akaratát.19
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A legfontosabb dolog számotokra és számomra az, hogy meg-
lássuk, vajon az örök élethez vezetŒ keskeny és szoros ösvényen
járunk-e, és ha nem, akkor hol engedtük meg az ellenfélnek,
hogy elvakítsa elménket és arra indítson minket, hogy letérjünk
arról az ösvényrŒl, ami visszavezet minket Isten színe elé.
Mindenkinek meg kell vizsgálnia a szívét, hogy megtalálja, hol
vallott kudarcot, majd szorgalmasan Mennyei Atyánkhoz kell for-
dulnia Szent Szelleme segítségéért, hogy visszatérhessen a szo-
ros ösvényre.20

Elhangzott, . . . hogy nem teszünk meg minden tŒlünk telhe-
tŒt. Nem hiszem, hogy bárki is van, aki eszményei szerint él, de
ha törekszünk, ha munkálkodunk, ha próbálkozunk – legjobb
képességünk szerint –, hogy napról napra jobbá váljunk, akkor
készen állunk kötelességeink elvégzésére. Ha törekszünk saját
hibáink kijavítására, ha úgy élünk, hogy kérhetünk IstentŒl vilá-
gosságot, tudást, intelligenciát és – mindenek felett – a
Szellemét, hogy legyŒzhessük gyengeségeinket, akkor elmond-
hatom nektek: az örök élethez vezetŒ keskeny és szoros ösvé-
nyen járunk; akkor nem kell félnünk.21

Csupán egyetlen biztonságos ösvény létezik az utolsó napi
szentek számára, ez pedig a kötelesség ösvénye. Nem csupán a
bizonyság, nem a csodálatos megnyilatkozások, nem annak tu-
dása, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz, és hogy ez az üdvö-
zülés terve; nem annak bizonyos tudása, hogy az ÜdvözítŒ a
Megváltó, és hogy Joseph Smith az Ã prófétája volt – nem ezek
fognak megmenteni titeket és engem, hanem Isten parancsolata-
inak betartása és az utolsó napi szentek életvitele szerinti élet.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Az engedelmesség mi módon „nem áldozat, hanem kiváltság”?
Miként teszi parancsolatainak betartását örömmé az, ha szí-
vünk telve van Isten szeretetével?

• Milyen tapasztalataid voltak, amik megerŒsítik azt az igazságot,
hogy Isten kötve van ígéretei betartását illetŒen, ha úgy cse-
lekszünk, ahogy azt parancsolja? (Lásd még T&Sz 82:10.)
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• Miként téríthet le minket az örök élethez vezetŒ ösvénytŒl a si-
ker helytelen megítélése?

• Életünk mely szempontjai vonhatnak el minket attól, hogy
Isten dolgaira összpontosítsunk? Hogyan elŒzhetjük meg,
hogy ezek eltereljék figyelmünket?

• Miért van az, hogy kötelességeink elhanyagolása gyakran fo-
kozatosan következik be? Mit tehetünk, ami segít szorgalmas-
nak és állhatatosnak maradni kötelességeink teljesítése terén?

• Milyen mindennapos kötelességek nyugszanak az egyház min-
den tagján? Milyen további feladatok vonatkoznak konkrétan
személyes körülményeidre?

• Miért a kötelesség az „egyetlen biztonságos ösvény . . . az utol-
só napi szentek számára”?
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Állhatatosság

Az igazlelkı vágyakra való törekvés során 
tanúsított állhatatosság segíthet nekünk abban, 
hogy kifejlesszük tehetségeinket, elérjük lelki 

céljainkat és szolgáljunk másokat.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant egész életében szorgalmasan munkálkodott
önmaga jobbá tételén, hiszen úgy vélte, hogy „minden egyén
napról napra, évrŒl évre jobbá válhat, és az évek múlásával egy-
re inkább képes lehet megtenni bizonyos dolgokat”1. Ismertté
vált állhatatossága. Azt mondták róla, hogy „soha nem bírálta má-
sok gyengeségeit, hanem inkább hadat üzent a sajátjainak”2. A
következŒ történetet mesélte ifjúságából, amikor állhatatosság-
ról tett tanúságot:

„Amikor egy baseball klubhoz csatlakoztam, velem egykorú és
nálam egy kicsit idŒsebb fiúk alkották a kezdŒ játékosokat; a ná-
lam fiatalabbak játszottak másodjára, és akik még fiatalabbak vol-
tak, harmadikként játszottak, és én közéjük tartoztam. Ennek
egyik oka az volt, hogy nem tudtam a labdát elhajítani az egyik
alapvonaltól a másikig, a másik ok pedig az volt, hogy híján vol-
tam az erŒnek a futáshoz vagy a labda elütéséhez. Amikor fel-
kaptam a labdát, a fiúk általában azt kiabálták: ’Dobd ide,
anyámasszony katonája!’ Fiatal társaim szemében oly sokszor
voltam már mulatság tárgya, hogy ünnepélyes esküvel megfo-
gadtam, azzal a kilenccel fogok játszani, akik megnyerik majd a
utah-i területi bajnokságot.

Édesanyám akkoriban bérlŒket tartott, hogy megéljünk, én pe-
dig addig fényesítettem a csizmáikat, míg össze nem spóroltam
egy dollárt, amin vettem egy baseball labdát. Hosszú órákat töl-
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töttem azzal, hogy a labdát a szomszéd (Edwin D. Wooley) pajtá-
ja falához dobáltam, ami miatt Œ a Tizenharmadik Egyházközség
leglustább fiújának nevezett el. Gyakran úgy fájt a karom, hogy
éjjel alig bírtam aludni. De tovább gyakoroltam, és végül sikerült
bekerülnöm a klubunk másodikként játszó csapatába. Aztán egy
jobb klubhoz csatlakoztam, és végül abban a csapatban játszot-
tam, amelyik megnyerte a területi bajnokságot. Ezzel valóra vál-
tottam a magamnak tett ígéretet, és búcsút mondtam a baseball
küzdŒtérnek.”

Grant elnök késŒbb elismerte, hogy „részben elfecsérelte” a
szomszédjuk pajtája falának dobálásával töltött „órákat és napo-
kat és heteket és hónapokat”. Azt mondta: „Az a gondolat kerí-
tett hatalmába, hogy nem . . . a legmagasztosabb foglalatosságot
ıztem, amire természetem képes lett volna. (. . .) Volt egy dolog
azonban, amit elértem labdajátékosi tapasztalatom során, még-
hozzá az, hogy valóra váltottam a magamnak tett ígéretemet.”3

Heber J. Grant fiatalon kialakította az állhatatosság tulajdonságát. KésŒbb ezt
mondta: „Nem ismerek egyszerı formulát a sikerre. Kitartás, kitartás, KITARTÁS;

munka, munka, MUNKA – ez számít az élet csatájában!”
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Az ifjú Heber J. Grant kitartást tanúsított akkor is, amikor meg-
tanult üveggolyókkal játszani, helyesebb nyelvhasználatra töre-
kedett, és gyönyörı kézírást alakított ki.

Mivel fiatal korában megtanulta az állhatatosság erejét, idŒ-
sebb korában is folytatta ennek az alapelvnek az alkalmazását.
Például eltökélte, hogy meg fog tanulni énekelni. Így emlékszik
vissza: „Kilencéves koromtól fogva próbáltam énekelni. Újból és
újból megpróbáltam, a legkisebb nyilvánvaló siker nélkül.
Amikor körülbelül negyvenhárom éves voltam, volt egy magán-
titkárom, akinek gyönyörı bariton hangja volt. Elmondtam neki,
hogy a világon bármit megadnék azért, ha akár csak a tiszta ének-
lésre képes volnék. Felnevetett és így felelt: ’Bárki tud énekelni,
akinek van hangja és állhatatos.’ Azon nyomban kineveztem
énektanárommá.

Énekóráim aznap este kezdŒdtek. Két órai gyakorlás után még
mindig nem tudtam elénekelni annak az éneknek egy sorát sem,
amit egészen addig gyakoroltunk. Miután több mint ötezerszer
gyakoroltam azt az éneket, teljességgel elrontottam, amikor meg-
próbáltam nyilvánosan elŒadni. További hat hónapig gyakorol-
tam. Most már néhány óra alatt meg tudok tanulni egy-egy dalt.”4

Grant elnök kedélyesen viszonyult az énektanulással kapcso-
latos küszködéséhez, de nem hagyta, hogy hibái vagy mások ne-
vetése és bírálata elrettentse. Az egyház fiataljaihoz intézett egyik
beszédében ezt mondta:

„Amikor énekelni tanultam, . . . gyakorlásom során [egy bizo-
nyos] dalt tizenkétszer énekeltem el egymás után. Három
versszaka van, így hát harminchat versszakot énekeltem.
Tényleges számolás szerint egy versszakban öt hibát ejtettem, így
egy gyakorlás során 180-szor hibáztam úgy, hogy észre sem vet-
tem. Amikor elkezdtem énekelni tanulni, három-négy hónapba
telt, hogy megtanuljak két egyszerı himnuszt. Pár héttel ezelŒtt
három óra alatt tanultam meg egy himnuszt – hat napon át min-
den este fél órát gyakoroltam, és egész jól megtanultam.”5

Heber J. Grant elnök gyakran idézte a következŒ kijelentést,
amit néhányan Ralph Waldo Emersonnak tulajdonítanak: „Ha ki-
tartunk valami mellett, megtétele könnyebbé válik számunkra;
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nem azért, mert magának a dolognak a természete megváltozik,
hanem mert a cselekvésre való erŒnk növekszik.”6 Grant elnök
jól példázta ezt az igazságot, különösen az Úr szolgálatában. Az
olyan nehézségek ellenére, mint a szegénység és édesapja korai
halála, állhatatos volt a parancsolatok betartásában, egyházi elhí-
vásai végzésében és mindannak megtételében, amit csak tenni
tudott Isten királyságának felépítésében a földön.

Heber J. Grant tanításai

Bármilyen érdemes célt el tudunk érni, 
ha állhatatosak vagyunk

Hiszem, hogy képesek vagyunk elérni bármit, amit elhatáro-
zunk, és egyetlen fiúnak vagy lánynak sem szabad leülnie és azt
mondania, hogy mivel Œ nem olyan jó valamiben, mint valaki
más, inkább nem is tesz semmit. Isten néhány embernek tíz ta-
lentumot adott, másoknak egyet, de azok, akik kihasználják azt
az egyetlen talentumot, megérik azt a napot, amikor messze túl-
ragyognak azokon, akiknek bár tíz talentum adatott, nem hasz-
nálták ki azokat.7

A megbízhatóság, a kitartás és az eltökéltség az a tulajdonság,
ami segíteni fog nektek megnyerni az élet csatáját.8

Úgy hiszem, hogy hacsak nincs ambíciónk bizonyos dolgok el-
érésére és megtételére, akkor igen kevéssel fogunk rendelkezni
az élet harcában. Nem ismerek semmi olyat ebben a jelenlegi
idŒben, ami szomorúbb számomra, mint az, hogy népünk közül
jó néhányan elveszítik a feddhetetlenség, az odaadás és a dolgok
megtételére való ambíció szellemét. Számomra ez teljességgel
helytelennek tınik. Minden egyénnek vágynia kell arra, hogy
növekedjen és gyarapodjon a dolgok megtételére való erŒben és
képességben. Bizonyos, hogy a szándék puszta kifejezésre jutta-
tása vagy egyedül a vágy révén nem érünk el semmit. Ehhez a
vágyhoz társítanunk kell a vágyott dolgok eléréséhez szükséges
munkát is. Bizonyos vagyok abban, hogy az a fiatal férfi, aki tel-
jes mértékben elégedett azzal, amit tesz, tegyen bármilyen keve-
set is, és nincs vágya arra, hogy annál többet tegyen, egy helyben
fog állni. De arról is meg vagyok gyŒzŒdve, hogy minden egyén
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napról napra, évrŒl évre jobbá válhat, és az évek múlásával egy-
re inkább képes lehet megtenni bizonyos dolgokat. Teljes szí-
vembŒl hiszek ebben.9

Gyakorlás és alkalmazás által válunk jártassá az élet bármely
hivatásában vagy foglalatosságában, legyen az akár vallási, akár
világi természetı.10

Nem ismerek egyszerı formulát a sikerre. Kitartás, kitartás, KI-
TARTÁS; munka, munka, MUNKA – ez számít az élet csatájában!11

Állhatatosság szükséges ahhoz, hogy az örök 
élethez vezetŒ ösvényen maradjunk

Elismerem, hogy mindannyiunk részérŒl állandó erŒfeszítést
igényel az, ha sikeressé szeretnénk tenni életünket. Egyáltalán
semmiféle erŒfeszítés nem szükséges ahhoz, hogy leguruljunk a
domboldalon, ahhoz azonban erŒfeszítés kívántatik, hogy fel-
másszunk a hegy csúcsára. Nem szükséges semmiféle erŒfeszítés
a pusztuláshoz vezetŒ széles út járásához, ahhoz azonban kell
erŒfeszítés, hogy az örök élethez vezetŒ keskeny és szoros ösvé-
nyen maradjunk.12

Úgy érzem, meg kell tanulnunk soha el nem csüggedni. (. . .)
Úgy hiszem, hogy ha szívünkben elhatározzuk, hogy Isten, a mi
Mennyei Atyánk áldásai által és révén el fogunk végezni egy bi-
zonyos munkát, akkor Isten megadja nekünk azt a képességet,
amivel elvégezhetjük azt a munkát; ha azonban feladjuk, ha el-
csüggedünk, ha a hegy tetejére tekintve azt mondjuk, lehetet-
lenség felmászni a csúcsra – ha soha nem teszünk erŒfeszítést,
akkor soha nem érünk el semmit.

Nefi azt mondta édesapjának, hogy elmegy és megteszi mind-
azt, amit az Úr parancsolt neki [lásd 1 Nefi 3:7], és miután fivé-
reinek nem sikerült megszerezni a lemezeket, és elcsüggedve
tértek vissza, Œ nem csüggedt el. (. . .) Így szólt fivéreihez: „Az élŒ
Úrra és az életünkre fogadom, hogy addig nem megyünk le
atyánkhoz a pusztába, amíg nem teljesítettük azt, amit az Úr pa-
rancsolt nekünk.” [1 Nefi 3:15] Nos, nekünk, utolsó napi szen-
teknek emlékeznünk kell arra, hogy Nefi sikerrel járt;
emlékeznünk kell arra, hogy az akadályokkal szembenézve biz-
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tonságba helyezte az Isten drága szavait tartalmazó lemezeket;
hogy biztonságba helyezte a mérhetetlenül értékes feljegyzést,
ami felbecsülhetetlen értékkel bírt leszármazottjai számára, és
ami nélkül sokuk számára lehetetlen lett volna megtalálni az
örök élethez vezetŒ keskeny és szoros ösvényt.

Ha van egy szereplŒ a Mormon könyvében, akit minden más
szereplŒnél jobban csodálok, és akinek a példáját követni szeret-
ném, akkor az a régmúlt idŒkben élt Nefi; soha nem csüggedt, so-
ha nem kedvetlenedett el, mindig készen állt, mindig elszánt volt
képessége legjava szerint munkálkodni Isten céljainak eléréséért.13

Ha tudni szeretnétek, hogyan lehet üdvözülni, elmondhatom
nektek: Isten parancsolatainak betartása által. Nincs hatalom a
földön, nincs hatalom a föld alatt, ami bármikor is megakadá-
lyozhatná, hogy ti vagy én vagy bármely más utolsó napi szent
üdvözüljön, kivéve mi magunk. Mi vagyunk életünk építészei,
nemcsak az itteni életünké, hanem az örökkévalóságban eljöven-
dŒ életünké is. Mi magunk képesek vagyunk eleget tenni minden
kötelességnek és kötelezettségnek, amit Isten az emberektŒl kí-
ván. Soha nem adatott számunkra olyan parancsolat, ami mellé
Isten meg ne adta volna az annak a parancsolatnak a betartásá-
hoz szükséges erŒt is. Ha kudarcot vallunk, mi és csakis mi va-
gyunk a felelŒsek a kudarcért, hiszen Isten minden szolgáját, az
egyház elnökétŒl egészen a legszerényebb egyháztagig felruház-
za mindazzal a képességgel, mindazzal a tudással, mindazzal az
erŒvel, ami ahhoz szükséges, hogy hithıen, szorgalmasan és
megfelelŒen eleget tegyen minden kötelességnek és kötelezett-
ségnek, ami rajta nyugszik, és nekünk, csakis nekünk kell felel-
nünk majd azért, ha kudarcot vallunk ebben a tekintetben.14

A gyakorlás nélküli hit és tudás értéktelen. A világ minden tu-
dása nem ér semmit, ha nem ültetjük át a gyakorlatba. Mi va-
gyunk életünk tervezŒi és építŒmesterei, és ha tudásunkat nem
ültetjük át a gyakorlatba, és nem teszünk eleget a ránk háruló kö-
telességeknek, akkor kudarcot vallunk életünkben.15

Mennyei Atyánk segítségével nincs olyan kötelezettség vagy
törvény az egyházban, aminek ne tudnánk eleget tenni. Az Úr
meg fogja nekünk adni az erŒt és a képességet minden ránk vá-
ró kötelesség és munka elvégzéséhez, az Ã tetszése szerint. Az
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csupán a kérdés, hogy rendelkezünk-e a hajlandósággal. Tegnap
hallottam egy [férfirŒl], aki azt mondta, nem tud leszokni a ká-
vézásról. Nem hiszem, hogy ez a férfi igazat mond. Véleményem
szerint hiányzik belŒle a megfelelŒ hajlandóság, hogy megpró-
bálja feladni szokását.16

Sokszor találkoztam olyanokkal, akik azt kérdezték: „Mr.
Grant, mivel magyarázza azt a tényt, hogy sokan azok közül, akik
tanúságot tettek a mormonizmusnak nevezett munka isteni mi-
voltáról és Joseph Smith próféta isteni küldetésérŒl szerzett tu-
dásukról, késŒbb elfordultak az utolsó napi szentek
evangéliumától, és annak megkeseredett ellenségeivé váltak?”
Egyszerıen azt felelem, hogy nem adatott ígéret egyetlen férfi-
nek, nŒnek vagy gyermeknek sem arra – bármilyen bizonyságot
is kapjanak, vagy bármilyen mértékben adasson nekik világosság
és intelligencia IstentŒl –, hogy szilárdak és megingathatatlanok
lesznek az örök élethez vezetŒ keskeny és szoros ösvényen, csak-
is akkor, ha betartják Isten parancsolatait. Nem tudok egy olyan
egyénrŒl sem az utolsó napi szentek között, aki hithıen eleget
tett családi és titkos imáinak, részt vett közös és kvórumbeli gyı-
lésein, aki hajlandó és kész volt éves jövedelmének egy tizedét
befizetni az Úrnak tizedként, aki betartotta azt, amit mi
Bölcsesség szavaként ismerünk – mondom, nem tudok egy ilyen
emberrŒl sem, aki az útfélre esett volna. De sok olyanról tudok,
akik a számukra kinyilatkoztatott sok nagyszerı és csodálatos do-
log ellenére az útfélre estek, mert elhanyagolták a kötelességeket
és feladatokat, amik utolsó napi szentekként rájuk hárultak.17

Az egyik nagy dolog, amin [az ellenfélnek] dolgoznia kell, az a
tény, hogy mindannyian szegény, gyenge halandók vagyunk, és
teljes mértékben tudatában vagyunk gyengeségeinknek.
Megpróbálja hát kihasználni az errŒl való tudásunkat, és arra az
elgondolásra indítana minket, hogy hasztalanok vagyunk, és amit
teszünk, nem éri meg a rá fordított idŒt. Azonban bizonyosak le-
hetünk, hogy ha elŒre haladunk az apró feladatokban, amik nap-
ról napra ránk hárulnak, akkor készen állunk majd a
nagyobbakra, amikor az Úr gyengéd gondoskodása folytán na-
gyobb munka adatik majd nekünk, hogy azt elvégezzük munká-
ja érdekében.18



41

4 .  F E J E Z E T

Szeretném elmélyíteni a fiatalok elméjében, hogy ha nem jár-
tak sikerrel a múltban, vagy nem éltek megfelelŒ életet, akkor
sem szabad sohasem úgy érezniük, hogy nincs számukra remény
a jövŒben. Urunknak és Mesterünknek, Jézus Krisztusnak nincs
olyan tanítása, ami világosabb, mint az, amit azzal kapcsolatosan
fektetett le, hogy egy múltbéli bınünk sem lesz felróva nekünk,
feltéve, ha megbánjuk és elhagyjuk azokat, és a jövŒben szorgal-
masan munkálkodunk a jón.19

Állhatatosnak kell lennünk mások megsegítésében

Gyakran említettem már doktor Karl G. Maeser élményét. Ã
mesélte, hogy egyszer egy szegény özvegyasszony jött el hozzá a
fiával. Az asszony elmondta Maeser testvérnek, hogy ez a fiú az
egyetlen fia, és mosást vállalt azért, hogy összegyıjtse a pénzt,
hogy a Brigham Young Egyetemre járathassa, mert azt hallotta,
hogy Maeser testvér képes megváltoztatni a konok fiúkat.
Elmondta Maeser testvérnek, hogy nem képes kézben tartani a fi-
út, és a püspök és tanácsosai sem tudnak mit tenni vele; mind-
annyian rossz fiúként tekintenek rá.

A fiú elkezdte az iskolát, és hamarosan bajba keveredett.
Maeser testvér elmesélte, hogy a fiú megszegte az iskola minden
szabályát. A tanárok nem tudtak mit kezdeni vele, és rossz hatás-
sal volt iskolatársaira. Maeser testvér habozott eltanácsolni, mert
eszébe jutott a szegény özvegyasszony, aki mosást vállalt, hogy
egyetlen fia iskolába járhasson, így hát elviselte ezt a gondatlan,
konok fiút addig, míg már nem bírta tovább. Aztán végül is el-
küldte az iskolából.

Másnap reggel nyolc órakor, mihelyt Maeser testvér beért az
irodájába, valaki kopogott az ajtaján. Amikor kinyitotta az ajtót,
ez a fiú állt ott. Maeser testvér azt mondta, hogy amikor ránézett
a fiúra és eszébe jutott mindaz a gond, amit az iskolában okozott,
úgy érezte, szeretné „jól megütni a szeme között”. Ez volt az el-
sŒ gondolata az elŒzŒ nap kirúgott fiúval kapcsolatban.

A fiú így szólt: „Maeser testvér, csak még egy lehetŒséget adjon!”

Maeser testvér [késŒbb így emlékezett vissza]: „Ott álltam, és
teljesen megbénított a gondolat, hogy ez a fiú még egy lehetŒsé-
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get kér. Nem gondolta, hogy megadom neki, így hát tovább kérlelt:
’Maeser testvér, Maeser testvér – adjon még egy lehetŒséget!’”

Maeser testvér hangja elcsuklott, amikor belevetette magát a
fiú kitárt, esdeklŒ karjaiba, majd megölelte és megcsókolta, és
száz lehetŒséget ígért neki.

„Na már most – mondta Maeser testvér –, gondoljatok csak be-
le: ez a fiú ma a püspök tanácsosa ugyanabban a városkában,
ahol egykor fekete bárány volt!” (. . .)

Ezek azok az áldások, amik számítanak – az emberi értékek ju-
talmai. A türelmes, fáradhatatlan, imádságos lelkületı munka –
amit fiataljainknak szentelünk, akiknek segítségre van szüksége,
valamint általában azoknak, akik valamilyen ok miatt eltávolod-
tak tŒlünk –, gyakran visszaszáll ránk a mi áldásunkra, kimond-
hatatlan örömmel és megelégedettséggel jutalmazva meg minket
az elkövetkezŒ években.

Munkálkodjunk hát hosszasan és szüntelenül, türelemmel,
megbocsátással és imádságos lelkületı eltökéltséggel mindazok
között, akiknek szüksége van a segítségünkre!20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen élményeid voltak, amik során az Úr megáldott állhata-
tosságodért?

• Mi ösztönöz minket arra, hogy állhatatosak legyünk az Úr irán-
ti kötelességünk végzésében?

• Milyen akadályokkal való szembenézésre kell készen állnunk
tehetségeink és képességeink kitartó fejlesztése során? A pa-
rancsolatok szerinti élet során? Mások segítése során?

• Miért elengedhetetlen az állhatatos erŒfeszítés az igazlelkı és
mindörökre sikeres élethez? (Lásd még 1 Nefi 13:37; 3 Nefi
27:16; T&Sz 14:7.)

• Grant elnök nagy csodálatának adott hangot Nefi prófétával
kapcsolatban. Milyen hasonlóságot látsz Nefi és Grant elnök
között? Mit tehetsz, hogy kövesd az Œ példájukat?

• Miként szolgálhatjuk azokat, akik „eltávolodtak tŒlünk”?
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„Mennyei Atyánk békessége és vigasza legyen gyógyító hatással mindazokra, 
akik szeretteik halálát gyászolják és szenvedést kell elviselniük!”



Vigasz a halál óráján

Mennyei Atyánk békessége és vigasza gyógyító hatással
lehet mindazokra, akik szeretteik halálát gyászolják.

Heber J. Grant életébŒl

„Betegség vagy halál idején – írta Lucy Grant Cannon, Heber
J. Grant elnök egyik lánya – figyelemre méltó volt apa lelkiereje.
Amikor fia [a hétéves Heber Stringham Grant] több mint egy
éven át ágyhoz volt kötve, és életének utolsó hónapjaiban, ami-
kor oly gyakran érzett nagyon nagy fájdalmat, apa mindig órákat
töltött kiságya mellett, hogy megnyugtassa. Annyi idŒt töltött fia
mellett a szobájában, amennyit csak tudott, és amikor elhunyt,
apa kész volt elfogadni távozását, bár tudta, hogy a földi utódok
viszonylatában nézve valószínıleg nem lesz fia, aki továbbvinné
a nevét. Nagy hite, ami számunkra korlátlannak tınt, erŒt és tá-
maszt nyújtott mindannyiunk számára egész életünk során.”1

Amikor Grant elnök a szeretteink halálát kísérŒ szomorúság-
ról beszélt, személyes tapasztalataiból fakadó átérzéssel szólt.
Fián, Heberen kívül további hat közvetlen családtag haladt át
elŒtte a halál fátylán. Kilenc napos korában veszítette el édesap-
ját. 1893-ban elhunyt felesége, Lucy, miután három évig küszkö-
dött súlyos betegségével. 34 éves volt. Ötéves kisfia, Daniel Wells
Grant – Heberen kívüli egyetlen fia – halála két évvel késŒbb kö-
vetkezett be. 1908-ban, nem sokkal azt követŒen, hogy Grant el-
nök és felesége, Emily befejezték egyik európai missziójukat,
gyomorrák követelte Emily életét. Egy évvel késŒbb Grant elnök
édesanyja elvesztését gyászolta. 1929-ben, tizenegy évvel azután,
hogy elválasztották az egyház elnökévé, 33 éves korában elhunyt
lánya, Emily.
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Grant elnök hevesen átérezte ezeket a vesztségeket. Lucy be-
tegsége során ezt írta naplójába: „Lucy úgy érzi, hogy bizonyosan
nem fog felépülni, így ma komolyan elbeszélgettünk, és mind-
ketten könnyeztünk a valószínıleg bekövetkezendŒ elválásunk
miatt. Sajnos attól kell félnem, hogy nem marad életben.”2

Az ilyen félelmek valósággá válása ellenére Grant elnök re-
ményre és békességre lelt, mivel az evangélium igazságaira tá-
maszkodott. Azt mondta, hogy soha nem vett részt az egyház egy
hithı tagjának temetésén sem anélkül, hogy köszönetet ne mon-
dott volna az Úrnak „Jézus Krisztus evangéliumáért, valamint
azért a vigaszért és enyhülésért, amit az nekünk nyújt a szomo-
rúság és halál óráján”3. Beszélt arról, hogy megtapasztalta ezt a
„vigaszt és enyhülést” fia, Heber halálakor: „Tudom, hogy amikor
utolsó fiam elhunyt (csak két fiam volt), akkor békés érzés ural-
kodott el az otthonomban, olyan vigasztalás és öröm, ami felfog-
hatatlan azok számára, akik semmit sem tudnak az
evangéliumról és arról a békességrŒl, amit az a szívünkbe hoz.”4

Heber J. Grant tanításai

Az örök igazságok vigaszt nyújthatnak nekünk 
szeretteink halálakor

Milyen keserı lehet azoknak a szenvedése és bánata, akik
semmit nem látnak a síron túl, csak az örök éjszaka és feledés
kezdetét! Azok számára, akik ezt hiszik, létezik a halálnak a ful-
lánkja és a pokolnak a diadalma. Számukra még e föld ragyogá-
sa sem más, mint egy gyertya utolsó lobbanása a véget nem érŒ
sötétségben.

Ám a hit embere számára a halál annak az életnek az újra fel-
vétele, amit akkor szakított meg, amikor lejött erre a földre.5

Soha nem tudok úgy gondolni szeretteimre, drága édes-
anyámra és másokra, akik eltávoztak közülünk, mint akik a sír-
ban vannak. Örvendezem azokban a kapcsolatokban, amikben
örömüket lelik, és abban a gyönyörıségben, amiben részük van,
amikor találkoznak szeretteikkel a másik oldalon.6

Természetesen soha nem vagyunk teljesen készek a halálra,
bármikor is következik be. Tudom, hogy saját esetemben eltö-
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kéltem magamban, hogy mivel édesanyám olyan kitınŒ egész-
ségnek örvendett, legalább száz évig fog élni, és hatalmas meg-
rázkódtatás volt, amikor annál tizenkét évvel korábban hunyt el.

Mindig hálás vagyok Jézus Krisztus evangéliumáért, az élet és
az üdvözülés tervéért, ám soha nem vagyok annyira hálás az igaz-
ságért, mint az ilyen alkalmakkor [temetéseken]. A tökéletes és
teljes tudás, amivel mi, utolsó napi szentek rendelkezünk a mun-
ka isteni mivoltáról, amiben elköteleztük magunkat, arról a tel-
jes mértékı bizonyosságról, hogy amikor az élet véget ér, akkor
– ha hithıek voltunk – abban az örömben és kiváltságban lehet
részünk, hogy visszatérhetünk azoknak a jelenlétébe, akiket sze-
rettünk és akik elŒttünk jártak, továbbá hogy élvezhetjük
Mennyei Atyánk, a Megváltónk, Joseph Smith próféta, Hyrum
pátriárka és az életét ezen ügynek szentelŒ minden nagyszerı
férfi és nŒ társaságát – ez olyan békességet és boldogságot hoz
szívünkbe az ilyen alkalmakkor, hogy biztos vagyok benne, nincs
birtokomban vagy senki másnak a birtokában nyelv, ami teljes-
séggel elmondhatná azt.7

Míg a halál szomorúságot hoz otthonunkba és szívünkbe, egy
utolsó napi szent számára ez a szomorúság többé-kevésbé ugyan-
olyan természetı, mint amit akkor érzünk, amikor átmenetileg el
kell búcsúznunk szeretteinktŒl, akik kimennek a missziós mezŒ-
re, vagy egy idŒre elköltöznek. Az a szörnyı gyötrelem, amit
azokban láttam, akik nem ismerik az igazságot, úgy hiszem, soha
nem költözik az utolsó napi szentek szívébe.8

Az azokat érŒ gond és baj idején, akiket csodálunk és szere-
tünk, gyakorta bánom, hogy képtelenek vagyunk levenni a vál-
lukra nehezedŒ fájdalmat, amibe merülnek akkor, amikor el kell
válniuk azoktól, akiket oly gyengéden szeretnek.

Mi azonban felismerjük, hogy Mennyei Atyánk be tudja kötöz-
ni a megtört szíveket, el tudja ızni a szomorúságot, és örömmel
és megelégedéssel elŒre tud mutatni azokra az áldásokra, amik
az Úr Jézus Krisztus evangéliuma iránti engedelmesség révén
adatnak, mert értjük és rendelkezünk azzal a meggyŒzŒdéssel,
hogy Mennyei Atyánk akarata az, hogy mi tovább éljünk, valamint
hogy mi még nem fejeztük be létezésünket, amikor ezek a ha-
landó testek lefektettetnek a sírba.
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Nagyon nagy áldás, hogy az Úr gondoskodásában és a
Mennyei Atyánk által adott kinyilatkoztatásokban azt a bizonyos-
ságot kapjuk, hogy a szellem és a test a megfelelŒ idŒben újra
egyesül, a világban ma uralkodó hitetlenség ellenére is – és bi-
zony meglehetŒs kételkedés és hitetlenség van ezzel kapcsolat-
ban. De mindennek ellenére az Urunk, Istenünk által adatott
kinyilatkoztatásokból azt a bizonyosságot kaptuk, hogy Isten cél-
ja az, hogy a test és a szellem örökké egyesülve legyen, valamint
hogy eljön majd az idŒ, Isten áldása és kegyelme által, amikor
többé nem lesz bánatunk, hanem addigra mindannyian legyŒz-
zük az összes ilyen dolgot, ami megpróbáló és lehangoló termé-
szetı, és ott állunk majd az élŒ Isten színe elŒtt, eltelve
örömmel, békességgel és megelégedéssel.9

Az Úr megerŒsít minket, amikor elismerjük kezét 
és elfogadjuk akaratát

Nagyon sok dolog van a világon, ami megmagyarázhatatlan.
Nehéz számomra megérteni, hogy az Úr gondoskodásában miért
történt, . . . hogy mindkét fiamnak el kellett szólíttatnia, és hogy
nevem véget ér velem, már ami ezt a világot illeti. MásrészrŒl az
evangélium olyan felemelŒ természettel bír, hogy e két fiam el-
vesztése ellenére szívemben soha nem volt a legcsekélyebb pa-
nasz sem, és soha nem éreztem vágyat bárki hibáztatására sem.
Van valami az evangéliumban, ami arra indítja a férfiakat és nŒ-
ket, hogy ismerjék el Istent az életben és a halálban, az örömben
és a bánatban, a boldogulásban és a csapások idején egyaránt. Az
Úr azt mondta, hogy egyedül azokkal elégedett, akik minden do-
logban felismerik a kezét [lásd T&Sz 59:21].10

Tanúságomat tehetem az arról való tökéletes tudásomról,
hogy az Úr Szellemén kívül semmi nem hozhatta volna el nekem
azt a békességet és vigaszt, amit megtapasztaltam [fiam] Heber
halálakor. Természetes gyengédség jellemez. Teljes szívembŒl
szerettem utolsó és egyetlen élŒ fiamat. Nagy reményeket [táp-
láltam] azzal kapcsolatban, mit szeretnék, hogy elérjen. Vártam,
hogy látom majd misszionáriusként, Jézus Krisztus evangéliumát
hirdetve, és reméltem, hogy jóra indító erŒvel fog a földön élni;
és mégis, a fiammal kapcsolatos mindezen törekvések ellenére is
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képes voltam, az Úr áldásai miatt, egy könnycsepp hullajtása nél-
kül látni, hogy meghal. Nincs erŒ a földön, ami megadhatta vol-
na nekem ezt a békességet. Ez IstentŒl eredt. És soha nem tudok
úgy beszélni vagy úgy írni róla, hogy ne töltené el szívemet a há-
la érzése, jóval felülmúlva minden erŒt, ami megadatott nekem
érzéseim kifejezésére.11

Soha ne feledjük, hiszen ez igaz és megnyugtató is, hogy egy
hithı ember halála semmi a jóságos szelleme sugalmazásának el-
veszítéséhez képest! Az örök élet a nagyszerı jutalom, és a miénk
lesz, valamint nagy lesz Mennyei Atyánk öröme is, amikor üdvö-
zöl majd minket, ha helyesen cselekszünk; és ebben az életben
senki sem tehet nagyszerıbbet annál, mint hogy helyesen cse-
lekszik. Az Úr meghallja és megválaszolja az imákat, amiket neki
mondunk, és megadja nekünk azt, amiért imádkozunk, ha az a
javunkat szolgálja. Ã soha nem fogja elhagyni – ahogy eddig sem
hagyta el – azokat, akik teljes szívvel szolgálják Ãt, ám mindig ké-
szen kell állnunk, hogy így szóljunk: „Atyám, legyen meg a te
akaratod!”12

Amikor elsŒ feleségem halála után magamra maradtam, el-
mémben és szívemben teljesen meg voltam gyŒzŒdve arról, hogy
távozása az Úr akarata volt. Alázattal hajoltam meg halálakor. Az
Úr jónak látta azzal az alkalommal, hogy egyik kisgyermekemnek
bizonyságot adjon, miszerint édesanyja halála az Úr akarata.

Körülbelül egy órával feleségem halála elŒtt behívtam a gyere-
keket a szobájába, és elmondtam nekik, hogy édesanyjuk hal-
doklik, és azt mondtam, búcsúzzanak el tŒle. Az egyik kislány,
körülbelül tizenkét éves, azt mondta nekem: „Papa, nem aka-
rom, hogy mama meghaljon! Ott voltam veled a kórházban San
Franciscóban hat hónapon át; amikor mama szenvedett, te újra
és újra megkented, megáldottad Œt, és megszabadult a fájdalom-
tól, majd csendben elaludt. Szeretném, ha kezeidet mama fejére
tennéd, és meggyógyítanád!”

Elmondtam kislányomnak, hogy valamikor mindannyiunknak
meg kell halnia, és hogy szívemben bizonyossággal éreztem,
hogy az édesanyja ideje elérkezett. Ã és a többi gyerek elhagyta
a szobát.
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Akkor letérdeltem feleségem ágya mellett (Œ eddigre már el-
veszítette az eszméletét), és elmondtam az Úrnak, hogy elisme-
rem az Ã kezét az életben, a halálban, az örömben, a bánatban,
a boldogulásban és a csapások idején. Megköszöntem Neki a tu-
dást, miszerint feleségem mindörökre hozzám tartozik, hogy
Jézus Krisztus evangéliuma visszaállíttatott, hogy tudhatom: a
papságnak a földön jelenlévŒ ereje és felhatalmazása által felesé-
gem mindörökre az enyém lehet, és az enyém is lesz, ha olyan
hithı leszek, mint amilyen Œ volt. Elmondtam azonban az Úrnak,
hogy híján vagyok az erŒnek, hogy elviseljem feleségem halálát,
és hogy ez befolyásolja kisgyermekeim hitét Jézus Krisztus evan-
géliumának szertartásaira vonatkozóan; és minden erŒmmel,
amivel csak bírtam, esedeztem az Úrhoz, hogy adja meg annak a
kislányomnak a tudást, hogy az Ã szándéka és az Ã akarata az,
hogy édesanyja meghaljon.

Egy órán belül feleségem elhunyt, és visszahívtam a gyerme-
keket a szobába. Öt és fél–hat éves kicsi fiam keserıen zokogott,
mire a tizenkét éves kislány karjába vette Œt, és azt mondta: „Ne
zokogj, ne sírj, Heber; amikor kimentünk ebbŒl a szobából, az
Úr hangja a mennybŒl azt mondta nekem: ’Mamád halálában az
Úr akarata teljesül.’”

Mondjátok azt, barátaim, hogy nem tudom, hogy Isten meg-
hallja és megválaszolja az imákat! Mondjátok, hogy nem tudom,
hogy a csapás óráján az utolsó napi szentek olyan vigaszban, ál-
dásban és megnyugtatásban részesülnek, mint senki más!13

A halál halandó életünk szükséges része, 
és lépést jelent örök fejlŒdésünkben

Mennyei Atyánk békessége és vigasza legyen gyógyító hatással
mindazokra, akik szeretteik halálát gyászolják és szenvedést kell
elviselniük! ErŒsítessünk meg azzal a tudással, hogy áldottnak
lenni nem azt jelenti, hogy mindig meg leszünk óvva az élet min-
den csalódásától és nehézségétŒl! Mindannyiunknak része van
ilyenben, bár gondjaink különböznek. Nekem nem volt részem
ugyanolyan megpróbáltatásokban, mint amilyeneken néhányak-
nak át kellett mennie, de teljességgel kivettem a részem belŒlük.
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Amikor fiatalemberként elveszítettem feleségemet és mindkét fia-
mat, teljes szívemmel, Œszintén törekedtem betartani az Úr pa-
rancsolatait, továbbá családom és én betartottuk a Bölcsesség
szavát és jogosultak voltunk az élet áldására. Súlyos megpróbálta-
tásokban és kísértésekben volt részem, de hálás vagyok, amiért
azt mondhatom, hogy a megpróbáltatások és kísértések nem vol-
tak nagyobbak, mint amit el tudtam viselni, és teljes szívemmel
remélem, hogy soha nem kell nagyobb dolgot elviselnünk, mint
aminek – az Úr áldásával – képesek leszünk ellenállni.14

Nekünk, akik ennek az egyháznak a tagjai vagyunk, azt mond-
ta az Úr, hogy mielŒtt lejöttünk erre a földre, életünk az örökké-
valóság legtávolabbi határáig nyúlt vissza; továbbá hogy
szellemekként már végigéltünk egy létezést, mielŒtt ide jöttünk
volna, amiben felkészítettük magunkat a földi életre; valamint
hogy akkor, miután megtartottuk elsŒ helyünket, lejöttünk erre
a földre, hogy tudást, bölcsességet és tapasztalatot szerezzünk,
és megtanuljuk a leckéket, elszenvedjük a fájdalmakat, kiálljuk a
kísértéseket és megnyerjük a gyŒzelmeket, amik a halandósággal
kapcsolatosak; és hogy amikor halandó testünk befejezi életét,
szellemünk visszatérjen, hogy újra magára vegye azt a szellem-
életet, amit magunk mögött hagytunk, hogy lejöjjünk a földre,
ezek után pedig tovább haladunk, elsŒ szellemlétünk, vagyis el-
sŒ helyünk, valamint halandó életünk, vagyis második helyünk
sikereire építve, fejlŒdve egészen az azt követŒ, vég nélküli örök-
kévalóságokban, míg el nem érjük az Úr által kitızött célt:
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok töké-
letes.” [Máté 5:48]15

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Amikor egy szerettünk elvesztése miatt gyászolunk, az üdvö-
zülés tervének mely alapelveihez fordulhatunk vigaszért?

• Heber J. Grant elnök beszélt lányáról, akinek édesanyja halá-
lának órájában vigaszt nyújtott „az Úr hangja a mennybŒl”.
Milyen további módokon nyújt nekünk vigaszt az Úr? Te mi-
ként nyertél vigaszt, amikor elvesztetted egy szerettedet?
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• Milyen áldások erednek abból, ha elismerjük az Úr kezét éle-
tünkben, még akkor is, amikor megpróbáltatásokon megyünk
keresztül?

• Grant elnök azt mondta, hogy „áldottnak lenni nem azt jelen-
ti, hogy mindig meg leszünk óvva az élet minden csalódásától
és nehézségétŒl”. Miért fontos megérteni ezt az alapelvet?
Miként vezethetnek a megpróbáltatások áldásokhoz?

• Hogyan készülhetünk fel arra most, hogy fogékonyak legyünk
„Mennyei Atyánk békességére és vigaszára”, valamint „gyógyí-
tó hatására”, amikor megpróbáltatás vagy bánat ér minket?
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A családok egyesítése a
templomi és családtörténeti

munka által

A templomi szertartások lehetŒséget nyújtanak 
a felmagasztosulásra Isten gyermekeinek 

a fátyol mindkét oldalán.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant élete során sok alkalommal áldozta fel a világi
érdekeket azért, hogy részt vehessen a templomi és családtörté-
neti munkában. Mindez ifjúkorában kezdŒdött, amikor az egyház
tagjainak lehetŒsége adódott anyagi támogatást nyújtani a Salt
Lake Templom építéséhez. „Kisfiúként hónapról hónapra – em-
lékezett vissza – havi egy dollár hozzájárulást adtam. Bevételem
növekedésével havi két dollárral járultam hozzá, majd késŒbb
három, négy, öt dollárral, végül több ezer dollárt adtam annak a
templomnak a befejezéséhez. Miért? Mert a Mindenható Úristen
tudást adott nekem arról, hogy a gyermekek szíve az atyáikhoz
fordult, valamint hogy az Illés próféta által birtokolt kulcsok va-
lóban átadattak Joseph Smith-nek és Oliver Cowderynek.”1

Az Illés által visszaállított papsági kulcsok lehetŒvé teszik a csa-
ládok egyesítését az idŒre és az örökkévalóságra, szent templomi
szertartások révén. Ahogy Grant elnök mondta, ez a munka egy-
aránt jelentŒs az élŒk és a holtak számára: „Rendelkezünk Jézus
Krisztus evangéliumával, ami visszaállíttatott számunkra; rendel-
kezünk az élet és az üdvözülés tervével; rendelkezünk az evan-
gélium szertartásaival nem csupán az élŒk, hanem a holtak
részére is. Mindenünk megvan, ami szükséges, nemcsak a saját
üdvözülésünkhöz, hanem ahhoz is, hogy valóban szabadítók le-
hessünk Sion hegyén [lásd Abdiás 1:21], és beléphessünk
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Heber J. Grant elnök 1919. november 27-én szentelte fel a Laie Templomot 
a Hawaii-szigeteken.
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Istenünk templomaiba és megmenthessük az Œseinket, akik az
evangélium tudása nélkül haltak meg.”2

Grant elnök a templomi és családtörténeti munka iránti sze-
retetét fejezte ki a következŒkkel: „Mélységesen érdekel ez a
munka. Buzgón biztatom népünket, hogy haladjanak elŒre nem-
zedékrendjük felállításában, majd ha azzal megvannak, a temp-
lomainkban való munkában.”3 Példája és tanításai által
családtagjai nagyon megszerették a templomi munkát. 1928 ja-
nuárjában elhatározta, hogy a csütörtök estéket a Grant család
templomi estjévé teszik. A család felruházott tagjai összegyıltek
vacsorára, majd elmentek a Salt Lake Templomba, hogy szent
szertartásokban részesüljenek elhunyt Œseik nevében. 1934-ben
a születésnapján ötven családtag gyılt össze a templomban és
vett részt 1516 gyermek szüleikhez pecsételésében.4

Heber J. Grant tanításai

Semmiféle áldozat nem túl nagy, ha arra törekszünk, 
hogy családunkat egyesítsük a templomi munka által

Mindig hálás leszek – egészen halálom napjáig – azért, hogy
nem hallgattam néhány barátomra, amikor nem egészen hu-
szonegy éves fiatalemberként vettem magamnak a fáradságot,
hogy megtegyem az utat Utah megyébŒl St. George-ba, hogy há-
zasságot köthessek a St. George Templomban. Mindez azelŒtt
történt, hogy a vasútvonal Utah megyétŒl délre is kiépítésre ke-
rült volna, így az út hátralévŒ részét szekéren kellett megten-
nünk. Hosszú, nehéz út volt azokban az idŒkben, kiépítetlen és
bizonytalan utakon, és az út több napig tartott.

Sokan azt tanácsolták, hogy ne tegyem meg ezt az erŒfeszítést
– ne menjek el St. George-ba házasságot kötni. Azzal érveltek,
hogy a cövek elnöke vagy a püspök összeadhat bennünket, aztán
majd ha kész lesz a Salt Lake Templom, elmehetek oda a felesé-
gemmel és a gyermekeimmel, ahol engem Œhozzá pecsételnek,
gyermekeinket pedig kettŒnkhöz az örökkévalóságra.

Miért nem hallgattam rájuk? Mert az idŒre és az örökkévaló-
ságra akartam megházasodni – mert életemet helyesen akartam
kezdeni. KésŒbb nagyon örültem ennek az eltökéltségemnek,
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miszerint akkor kötök házasságot a templomban, ahelyett, hogy
egy késŒbbi, látszólag megfelelŒbb alkalomra várnék. (. . .)

Hiszem azt, hogy egyetlen érdemes utolsó napi szent fiatal-
embernek vagy fiatal nŒnek sem szabad megkímélnie magát bár-
milyen ésszerı erŒfeszítéstŒl annak érdekében, hogy
elmehessenek az Úr házába közös életük kezdetekor. Az e szent
helyeken magunkra vett házastársi fogadalmak és a szent szövet-
ségek, amelyeket magunkra veszünk az idŒre és az egész örök-
kévalóságra, [védelmet] jelentenek az élet sok kísértésével
szemben, amik hajlamosak az otthonok lerombolására és a bol-
dogság összezúzására. (. . .)

Az abból eredŒ áldások, hogy az idŒre és örökkévalóságra szó-
ló életet együtt kezdik az Úr egyik templomában, nem szerezhe-
tŒk meg semmilyen más módon, és az arra érdemes utolsó napi
szent fiatal férfiak és nŒk, akik ily módon kezdik meg közös éle-
tüket, megfigyelhetik majd, hogy az örök szövetség alatti örökké
tartó társi kapcsolatuk olyan alappá válik, amelyre békesség, bol-
dogság, erény, szeretet és az élet mindahány további örök igaz-
sága épül, itt és a másvilágon is.5

Nem hangsúlyozhatom elég nyomatékosan . . ., milyen fontos
az utolsó napi szentek fiataljainak, hogy eljöjjenek ebbe a Házba,
hogy megfelelŒ módon házasságot kössenek, és úgy induljanak
el az élet csatájába, hogy rendelkeznek az élŒ Isten sugalmazásá-
val és Istennek a templomban munkálkodó szolgái által birtokolt
papság felhatalmazásával járó áldásokkal. Szeretném a szívetek-
be vésni, hogy nem tehettek semmit, nem hozhattok semmiféle
áldozatot, ami elŒbb vagy utóbb jutalmat ne eredményezne szá-
motokra, akár ebben az életben, akár az örökkévalóságban, és
amikor bármilyen áldozatot hozunk azon kötelességeink teljesí-
tése érdekében, melyek tetszŒk Isten szemében, szinte kivétel
nélkül életünk során lesz részünk a jutalomban.6

Alig több mint egy évvel ezelŒtt elhatároztam, hogy ügyeim
megtervezésével és azzal, hogy nem megyek el néhány elŒadás-
ra, koncertre, színi- vagy operaelŒadásra, el tudok menni a temp-
lomba legalább hetente egyszer, és szertartásokat végezhetek
néhány szerettem javára, akik már eltávoztak. Azáltal, hogy ezt el-
határoztam, semmiféle nehézségbe nem ütközött az, hogy az
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egész év folyamán hetente egyszer szolgáljak a templomban.
(. . .) Igaz, hogy talán ki kellett hagynom egy operát, színdarabot
vagy más olyan összejövetelt, amin szerettem volna részt venni,
de mindez nem okozott semmiféle nehézséget. (. . .)

Általában meg tudjuk tenni mindazt, amit szeretnénk. Egy fia-
talember rengeteg idŒt tud találni arra, hogy kedvesével együtt le-
gyen. Tudja úgy rendezni az ügyeit, hogy ezt megtehesse. Tudjuk
úgy rendezni dolgainkat, hogy golfozzunk vagy más testedzést vé-
gezzünk. Tudjuk úgy intézni ügyeinket, hogy legyen idŒnk szóra-
kozni. És ha elménkben eltökéljük, hogy megtesszük, akkor
rendezhetjük úgy ügyeinket, hogy tudjunk templomi munkát vé-
gezni – így ítélem meg a saját tapasztalatom alapján.7

Hiszek abban, hogy ha én tudok idŒt találni arra, hogy elmen-
jek a templomba és templomi munkát végezzek hetente egyszer,
akkor nemigen lehet olyan ember Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházában, aki ne tudna idŒt találni erre, ha haj-
landó annak megfelelŒen tervezni munkáját. Olyan emberekrŒl
beszélek, akik olyan helyen élnek, ahol van templom, nem pedig
olyanokról, akiknek hosszú utat kell megtenniük ahhoz, hogy el-
mehessenek oda. (. . .) Nem tudok egy olyan emberrŒl sem, aki
elfoglaltabb, mint én vagyok, és ha én meg tudom ezt tenni, ak-
kor Œk is képesek rá, ha beültetik szívükbe és lelkükbe a csele-
kedni akarás szellemét. Sok emberrel az a probléma, hogy nem
él bennük a vágy.8

Véleményem szerint az egyik nagy kiváltság, amiben nekünk,
utolsó napi szenteknek részünk van, az, hogy templomi munkát
végezhetünk azon Œseinkért, akik az evangélium ismerete nélkül
haltak meg. (. . .)

Ha elmétekbe és szívetekbe ültetitek, hogy ez az egyik legfon-
tosabb dolog, amit utolsó napi szentekként megtehettek, akkor
módot találtok majd annak elvégzésére.9

A pecsételŒ kulcsok visszaállítása óta sokan 
éreztek vágyat Œseik felkutatására

Illés látogatása idejétŒl fogva, amikor is visszaállította az általa
birtokolt kulcsokat, és a gyermekek szívét az atyákhoz fordította
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[lásd T&Sz 110:13–15], az emberek szívébe világszerte vágy köl-
tözött, hogy megismerjék Œseiket.10

A férfiak és nŒk szerte a világon társaságokat hoznak létre, Œse-
iket kutatva és összeállítva családjuk genealógiai feljegyzéseit.
Sok millió dollárt fordítottak ezekre a célokra. Sok olyan ember-
rel beszéltem és sok olyan emberrŒl hallottam, akik nagy pénz-
összegeket költöttek arra, hogy összeállítsák elŒdeik
feljegyzéseit, és miután az elkészült, és megkérdezték tŒlük, mi-
ért készítették el, így feleltek: „Nem tudom. Ellenállhatatlan vágy
vett erŒt rajtam, hogy összeállítsam e feljegyzést, és pénzt fordít-
sak arra, hogy szabadon megtehessem azt. Most, hogy készen
van, nemigen használom semmire.” Az utolsó napi szentek szá-
mára az ilyesfajta könyvek értéke felülmúlja árukat.11

Egy utolsó napi szent számára egy ilyen méretı könyv [a
Mormon könyvét tartva fel], amiben elŒdei neve szerepel, sok-
kal, sokkal értékesebb, százszor olyan értékes, mint annak súlya
aranyban.12

Amikor halott rokonainkért részesülünk 
a templomi szertartásokban, akkor 

„szabadítók[ká válunk] Sion hegyén”

Örvendezek a templomainkban véghezvitt csodálatos munká-
ban, valamint abban, hogy a földre visszaállíttatott a keresztelés
kiváltsága az élŒ Isten felhatalmazása által azok javára, akik már
eltávoztak, valamint azon szertartások elvégzésének kiváltsága,
amik, ha elfogadják azokat, az örök élethez és az üdvözüléshez
vezetik a halottakat, még ha talán az evangélium ismerete nélkül
haltak is meg.13

A világ felteszi a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy valaki
megkeresztelkedik valaki másért? Ha azonban hiszünk Krisztus
helyettesítŒ munkájában, akkor hinnünk kell azt is, hogy igenis
az ember végezhet munkát egy másik emberért, és így mind-
annyian lehetünk „szabadítók Sion hegyén” [lásd Abdiás 1:21].14

Az is feladatunk . . ., hogy gondoskodjunk Atyánk azon gyerme-
keirŒl, akik az evangéliumról való tudás nélkül távoztak elŒttünk a
halálba, és feltárjuk számukra az üdvözülés kapuját a temploma-
inkban, ahol nekünk is eleget kell tennünk kötelezettségeinknek.15
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Ha szorgalmasak vagyunk, az Úr elŒkészíti számunkra 
az utat, hogy templomi és családtörténeti munkát

végezzünk elhunyt rokonainkért

Imádkozom azért, hogy az Úr nagyobb szorgalomra ösztönöz-
zön mindannyiunkat, hogy képességünk legjavát nyújtva te-
gyünk eleget mindazoknak a kötelességeknek és tennivalóknak,
amik ránk hárulnak a halottainkért végzett helyettes munka te-
rén. (. . .) Amikor évrŒl évre Œszintén törekszünk arra, hogy in-
formációt szerezzünk azokról a családtagjainkról, akik az
evangélium ismerete nélkül haltak meg, akkor bizonyos vagyok
abban, hogy az Úr megáld minket annak elnyerésével.16

Ez a genealógiai munka egyszerıen bámulatos számomra!
Csodálatos, hogy azok számára, akik bármilyen fokú érdeklŒdést
is tanúsítunk iránta, az út elŒ van készítve. Csodával határosnak
tınik számomra az, ahogy a múltban feleségem családtörténeti
információt tudott gyıjteni elŒdeivel kapcsolatban. Az sem ke-
vésbé csodálatra méltó, hogy miként kerültek birtokunkba köny-
vek és más adatok. Ha kŒfalba ütköztünk, valami módon nyílás
keletkezett abban a falban, amin keresztül – úgymond – át tud-
tunk kúszni a túloldalra, és rálelhettünk valami értékesre.17

Feleségem éveken át próbálta megtudni, kik voltak dédapja,
Gideon Burdick szülei, akinek a családjának hét nemzedéke kép-
viseltette magát az egyházban, de feleségem nála elakadt.
Végigkövetett minden vezérfonalat, de ükapjának még a nevét
sem tudta megtalálni.

Mivel katonai szolgálatot teljesített a függetlenségi háborúban,
reméltük, hogy a Washington D. C.-ben lévŒ hivatalos iratok ta-
lán megadják a szükséges adatokat. A feljegyzések alapján két
Gideon Burdick szolgált az amerikai hadtestben abban az idŒ-
ben, és ez még nehezebbé tette az azonosítás feladatát.

Néhány évvel ezelŒtt Mrs. Grant és én ellátogattunk
Washingtonba, és átnéztük a nyugdíjintézet archívumát. Az iratok
közt a feleségem talált egy nyugdíjazási kérelmet Gideon Burdick
részérŒl. Amikor megvizsgálta, látta, hogy ennek a személynek az
életkora egybevág keresett Œse életkorával. (. . .) A kérelmet alá-
író egyik tanúról kiderült, hogy Œ Hyrum Winters, Gideon veje,
vagyis feleségem nagyapja.
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Heber J. Grant elnök azt mondta: „Buzgón biztatom népünket, hogy haladjanak 
elŒre nemzedékrendjük felállításában, majd, ha azzal megvannak, 

a templomainkban való munkában.”

(. . .) Születési helye a mai Rhode Islandon található, [így] az
a feladat maradt, hogy visszavezessük családi kapcsolatait abban
az államban.

További kutatás után Mrs. Grant egy levélbŒl megtudta, hogy
egy bizonyos Mr. Harcourt végzi a Burdick család genealógiájá-
nak összeállítását. Azon nyomban írt a címére. Válaszul levelet
kapott Mr. Harcourt lányától, amiben közölte, hogy édesapja már
tíz éve halott, továbbá a kézirat kikerült a család kezébŒl, és sem-
mit sem tud róla.

Ez is egy újabb, minket megállító falnak látszott, amin nem
tudtunk túljutni. Feleségem azonban azt mondta: „Nem fogok itt
megállni.” Írt annak a településnek a postamesterének, ahol Mr.
Harcourt élt, és megkérte, továbbítsa levelét bárkinek, aki a
Burdick nevet viseli.
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A levelet átnyújtották egy bizonyos dr. Alfred A. Burdicknak,
aki a postahivataltól nem messze lakott. Azonnal válaszolt, és el-
mondta, hogy tulajdonában van a Harcourt kézirat, és Œ is a
Burdick család genealógiáján dolgozik azzal a szándékkal, hogy
kiadatja könyv formájában. Elmondta, hogy rendelkezésére áll a
teljes Burdick család feljegyzése egészen Gideonig, de az Œ csa-
ládjáról már nincsen semmi, mert teljesen nyoma veszett, ami-
kor nyugatra költözött. Azt írta: „Küldjön el nekem minden
adatot Gideonról, én pedig elküldök Önnek mindent, amit csak
tudni szeretne az Œ ŒseirŒl!”

Ez meg is történt, és nagyon szívélyesen el is küldte felesé-
gemnek Gideon Burdick elŒdeinek feljegyzéseit, engedélyezve
feleségemnek, hogy belátása szerint szabadon felhasználja azo-
kat. Ily módon sikerült szereznie egy teljes másolatot arról az in-
formációról, amit már olyan régóta keresett, és ami határozottan
összekapcsolta elŒdeit a Rhode Island-i családdal. (. . .)

KésŒbb . . . a következŒket tudtam meg a Burdick kéziratról.

Évekkel ezelŒtt William M. B. Harcourt és dr. Alfred A. Burdick
nekilátott a Burdick család genealógiája összeállításának. Az ada-
tok hatalmas tárháza gyılt össze és került rendszerezésre azzal a
szándékkal, hogy kiadják.

Ekkor halt meg Mr. Harcourt, és dr. Burdick egy unokatestvé-
re szerezte meg a kéziratot, majd magával vitte New Yorkba.
ElŒször azt gondolta, kiadja, de több évvel késŒbb írt dr.
Burdicknek, és elmondta neki, hogy ha kifizeti a postaköltséget,
akkor övé lehet a [kézirat]. Dr. Burdick azonban, mivel dühítet-
te, hogy a férfi elvitte a kéziratot, nem válaszolt, még akkor sem,
amikor a férfi azzal fenyegette, hogy elégeti az egészet.

Így hát az unokatestvér arra utasította a házfelügyelŒt, hogy
vigye le a pincébe és égesse el mindezeket a becses iratokat.
Valamilyen okból kifolyólag a házfelügyelŒ ezt nem tette meg, és
amikor egy idŒ múlva az unokatestvér felfedezte ezt, az egészet
összecsomagolta, és hajón elküldte fivérének. Testvérének azon-
ban nem volt elegendŒ hely a házában, így a hátsó kertben he-
lyezte el Œket. Ott álltak hónapokon keresztül, kitéve az esŒnek
és a napsütésnek, mert igazán senki sem tudta, mihez is kezd-
jen vele.
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A fivér felesége elhunyt, és dr. Burdick elment a temetésre. Ott
megtudta, hol van a kézirat, és azt mondták neki, hogy elviheti,
ha az bármilyen értéket is jelent számára. Hazavitte, és mivel at-
tól tartott, hogy újra kikerülhet tulajdonából, másolatot készített
róla, könyvrŒl könyvre. Az idŒjárási viszontagságok miatt sok ré-
sze már tönkrement, de amikor az egészet gondosan megvizs-
gálta, boldogan látta, hogy a fontos bejegyzések közül
gyakorlatilag az összes megmaradt.

Attól kezdve a mai napig folytatta kutatását, egyre több adatot
adva hozzá.

Míg tavaly decemberben Mrs. Grant és én Washingtonban jár-
tunk, különleges utazást tettünk Baltimore-ba, hogy találkoz-
zunk ezzel az úriemberrel, aki olyan elŒzékenyen segítséget
nyújtott nekünk. (. . .) Felismert minket a képek alapján, amiket
korábban küldtünk neki, és mindkét kezét kinyújtotta üdvözlés-
képp. Beinvitált minket a belsŒ irodájába, és kötetrŒl kötetre
megmutatta nekünk az általa összegyıjtött genealógiai adatokat,
amik mind a Burdick család és mások történetéhez kapcsolód-
tak. „ErrŒl a témáról – mondta – kész vagyok egész éjjel itt ülni
és önökkel beszélgetni.”

Húsz kötetnyi kézirata volt a Burdick családról, mind rendsze-
rezve. Ezek közül négy Gideon közvetlen ágát tartalmazta. Dr.
Burdick nagylelkıen felkínálta nekünk, hogy másoljuk le és
használjuk ezeket az adatokat, ahogy azt jónak látjuk.
Felajánlottam, hogy küldök egy gyorsírót az irodájába, aki aztán
lemásolja, vagy pedig hogy szerzek . . . egy másolatot. Ã azonban
a kezembe tette a könyveket, és azt mondta: „Önre merem bízni
ezeket, Grant elnök, hiszen tudom, hogy az ön kezében bizton-
ságban lesznek.”

Mostanra gépelt másolat készült az egész anyagról, és az egyi-
ket visszaküldtük dr. Burdicknek. További információt gyıjtöt-
tünk a mi Genealógiai Könyvtárunkból, valamint a
családtörténetbŒl, amik kiegészítik az Œ gyıjteményét. (. . .)

Reméljük, hogy mindezek nem pusztán Mrs. Grant számára és
számomra érdekesek, hanem mindazoknak is, akik a saját gene-
alógiájukat kutatják, annak bizonyságaként, hogy az Úr miként
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munkálkodik gyermekei körében az egyházon kívül, valamint su-
galmazásként az egyház vezetŒ férfiai és az egyház cövekeinek,
egyházközségeinek vezetŒ férfiai számára is, hogy buzgón foly-
tassák saját kutatásukat. „Keressetek és találtok.” [Máté 7:7]18

A halottak üdvözülése az egyik legfŒbb cél, amiért az örökké-
való evangélium visszaállíttatott és Jézus Krisztus egyháza újra
megalapíttatott napjainkban. A szentek által tanúsított rendkívü-
li érdeklŒdés az ÜdvözítŒ megváltó küldetésének ezen oly fontos
eleme iránt igen ígéretes jel. Templomainkat kora reggeltŒl késŒ
estig zsúfolásig megtöltik azok, akik megváltást szándékoznak
hozni elhalálozott Œseik számára, és szeretnék elŒsegíteni annak
a láncnak az összekovácsolását, ami idŒvel összeköti majd az
evangéliumi sáfárságokat, és minden dolgot Krisztusban egyesít
mind a mennyben, mind a földön – mely munka egyedülállóan
az idŒk teljességének sáfárságáé. Mily boldogság várja az Úr há-
zában szolgáló odaadó munkásokat, amikor átlépnek a szellem-
világba, és ott lelkesen üdvözlik Œket azok, akikért ilyen
felbecsülhetetlen szolgálatot végeztek!19

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miként áldotta meg életedet a felkészülés a templom szertar-
tásaiban való részvételre? Mit tehetünk, hogy teljesebben él-
vezhessük a templom áldásait?

• Miért fontos, hogy a templomban kössünk házasságot? Hogyan
áldja meg a templomi házasság a férj és feleség kapcsolatát?

• Mit jelent „szabadítónak lenni Sion hegyén”? (Lásd még T&Sz
128; 138:47–48, 53–54, 57–58.) Miként segítettek neked a
templomi szertartások és a családtörténeti munka abban, hogy
szívedet családtagjaid felé fordítsd, ideértve mind az élŒket,
mind a holtakat?

• Milyen forrásokat biztosít az egyház azért, hogy segítsen ne-
künk a családtörténeti munka végzésében?

• Miként készítette elŒ az Úr az utat számodra, hogy adatokat ta-
lálj a családtörténetedhez? Milyen bizonyítékokat láttál arra,
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hogy az emberek világszerte vágyat éreznek arra, hogy megis-
merjék Œseiket?

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy idŒt szakítsunk a rend-
szeres templomlátogatásra és a családtörténeti munkára?

• Azok a családok, akik a templomtól távol élnek, mit tehetnek
azért, hogy megteremtsék a templomi munka iránti tisztelet és
megbecsülés hagyományát?
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Személyes, maradandó
bizonyság

Amikor Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, 
akkor növekszünk az igazság ismeretében és az 

Úr szolgálatára irányuló képességünkben.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant bizonysága a visszaállított evangéliumról akkor
kezdett gyökeret ereszteni, amikor még kisgyermek volt.
Életének késŒbbi szakaszában gyakorta adott hangot az azon ta-
nítók és vezetŒk iránt érzett hálájának, akik táplálták kialakuló-
félben lévŒ bizonyságát. Különösen hálás volt édesanyjának.
„Azért állhatok ma itt az egyház elnökeként – mondta egy alka-
lommal –, mert követtem mindazt a tanácsot, javaslatot és az
Isten munkája isteni voltáról való lángoló bizonyságot, amit
édesanyámtól kaptam.”1

Miközben felcseperedett, bizonysága egyre gyarapodott. Így
mesélt arról, miként kapott bizonyságot a Mormon könyve tanul-
mányozása során: „Körülbelül tizenöt éves fiúként figyelmesen és
imádságos lélekkel elolvastam a Mormon könyvét, és akkor ma-
radandó, szilárd bizonyság költözött szívembe annak isteni ere-
detiségérŒl. Attól a naptól fogva egészen máig e könyv csodálatos
tanításai vigaszt, áldást és útmutatást jelentettek számomra.”2

Grant elnök egész életében tovább táplálta bizonyságát, buz-
gón imádkozva azért, hogy hı tudjon maradni a hithez.3 80 éves
volt, amikor kijelentette: „Igazán és teljességgel híján vagyok a
megfelelŒ nyelvezetnek, hogy hangot adjak a szívemet eltöltŒ há-
lának a lelkem legmélyén élŒ maradandó bizonyság iránt e mun-
ka isteni mivoltáról. Az évek során felfedeztem bizonyítékokat,
melyek oly nagy számban vannak, oly erŒsek, oly erŒteljesek e
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Azáltal, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat és a bennük álló 
alapelvek szerint élünk, „növekedni és gyarapodni fogunk a világosságban, 

tudásban és intelligenciában”.
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munka isteni mivoltával kapcsolatban, hogy nem rendelkezem a
megfelelŒ szavakkal hálám kifejezésére; és semmit sem találtam,
ami meggyengítené hitemet.”4

Heber J. Grant tanításai

A bizonyság személyes kinyilatkoztatásként 
érkezik IstentŒl a Szentlélek által

Isten széles e világon a férfiaknak és a nŒknek, akik
Szellemének világosságát kutatják, alázatos imáikra válaszul bi-
zonyságot és tudást adott arról, hogy ez az evangélium ponto-
san az, amit magáról állít: vagyis hogy ez az igazság, hogy
mindörökre fenn fog állni, és hogy azok, akik a szerint élnek,
örökre felmagasztosulnak Mennyei Atyánk és az Ã Fia, a mi
Megváltónk jelenlétében.5

Százak, sŒt, mi több, ezrek szíve érintetett meg, majd a
Szellem sugalmazásai és Isten nekik adott kinyilatkoztatásai által
tudást kaptak a munka isteni mivoltáról, amiben mi elköteleztük
magunkat. Elnyerték a Szent Szellem számukra adott tanúságát,
megnyugtatva lelküket, megelégítve egész lényüket, és arra in-
dítva Œket, hogy hangos örömmel kiáltsák azt, hogy tudják: Isten
él; hogy tudják: Jézus a Krisztus; hogy tudják: Joseph Smith az
igaz és élŒ Isten prófétája. A földön egy ember sem mondhatja
azt, hogy tudja, hogy amit Œk mondanak, nem igaz. Lehet, hogy
nem fog hinni bizonyságuknak, de nem foszthatja meg Œket attól
a tudástól, amivel rendelkeznek. Kijelenthetem, hogy szeretem a
családomat, és erre egy ember mondhatja azt: „Nem hiszem”, de
ez mit sem változtat azon a tudásomon, hogy én igenis szeretem
Œket. Amikor egy ember elnyerte a Szent Szellem tanúságát, ami-
kor egy ember elnyerte a tudást, miszerint ez az evangélium igaz,
és azt Œ tudja és hirdeti is, akkor az egész világ hitetlensége sem
változtathatja meg a tudást, amivel Œ rendelkezik.6

Hálát adok Istennek azért, hogy az összes szent jogosult az Ã
Szent Szellemének suttogásaira. Hálát adok Istennek, hogy
egyikünk sincs rászorulva másoknak az evangéliumról szerzett
bizonyságára. Hálát adok Neki, hogy minden egyes ember saját
maga szerezhet bizonyságot.7
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A személyes tudás, az imára adott válaszként minden egyes
Œszinte, imádságos lélekhez eljövŒ kinyilatkoztatás szelíd, halk
hangja az, ami ennek az egyháznak az erejét jelenti. E nélkül a
személyes bizonyság nélkül – ami megadatik a férfiaknak és nŒk-
nek szerte a világon, amikor meghallják ezt az evangéliumot és
Istenhez esedeznek Szelleméért – nem lennénk azok, amik ma
vagyunk: egységes nép, akik egyek szívükben és lelkükben, vala-
mint egyek Istennel és egyek az ÜdvözítŒnkkel.8

Szeretném itt leszögezni, hogy Isten ereje, Isten Szelleme az,
ami meggyŒzi az embereket; és nem az ékesszólás, nem a ta-
nultság, nem az emelkedett szavak vagy a bámulatos mód, mely
által azokat mondják, lesz az, ami otthonra lel az emberek gyer-
mekeinek szívében, hogy meggyŒzze Œket az igazságról.9

Sok olyan emberrel találkoztam, akik megkérdŒjelezték bi-
zonyságomat. Ezt mondták: „Mr. Grant, Ön nem tudhatja ezeket
a dolgokat!” Én azonban kész és hajlandó vagyok bizonyságot
tenni arról, hogy igenis tudom ezeket, és ugyanúgy tudom eze-
ket, mint ahogy meg tudom különböztetni a világosságot a sö-
tétségtŒl vagy a meleget a hidegtŒl. Tudom, hogy miután az
Úrhoz könyörögtem, választ kaptam imáimra. Így tehát tudással
rendelkezek ezekrŒl a dolgokról, és ugyanúgy tudom mindezt,
mint ahogy tudom, hogy szeretem a családomat és a barátaimat.
Ez a tudás oly módon érkezett hozzám, hogy kész és hajlandó
vagyok bizonyságot tenni az egész világnak, és tudom, hogy fe-
lelŒs leszek a bizonyságért, amit megosztok. Nem lennék hı ma-
gamhoz, ha – amikor arra lehetŒség kínálkozik – nem tennék
bizonyságot azokról a dolgokról, amiket igenis tudok.10

Nekünk, utolsó napi szenteknek igen nagy okunk van hálásnak
lenni Istenünk jóságának és irgalmának sok megnyilvánulása mi-
att. Törekedjünk minden birtokunkban lévŒ képességgel arra,
hogy megfelelŒ megértést, világosságot és tudást kapjunk
Mennyei Atyánktól, ami képessé tesz minket arra, hogy a köteles-
ség ösvényén maradjunk! Sokan úgy érezzük, hogy szilárdak va-
gyunk az evangélium ismeretében, és nem kell túlságosan
félnünk az élet azon megpróbáltatásaitól, amik elfordítanának
minket az igazságtól. Ugyanakkor teljes mértékben meg kell érte-
nünk, hogy életünk egyetlen napján vagy órájában sem vagyunk
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képesek egyedül megállni és megtartani az evangéliumról való bi-
zonyságot Isten Szellemének világossága és sugalmazása nélkül.11

Bizonyságunkat ima, tanulás és az Úr iránti
engedelmesség által kapjuk és erŒsítjük meg

A legnagyszerıbb bizonyság, amit kaphatunk, a kinyilatkozta-
tás hangja által adatik – a Szent Szellem sugalmazása által. Ezt
senki sem kaphatja meg anélkül, hogy arra méltó életet ne élne.12

Nem tudjátok másra ruházni azt, amit ti magatok szereztek
meg. Ugyanúgy nem tudok bizonyságot adni valakinek errŒl az
evangéliumról, mint ahogy enni sem tudok helyette. Viszont el-
mondhatom neki, hogyan tudja megszerezni. Mesélhetek neki
Isten számomra adott áldásairól, de minden egyes embernek az
evangélium szerint kell élnie, ha azt várja, hogy személyes bi-
zonyságot kapjon e munka isteni voltáról.

Ezt világszerte próbára tették olyan férfiak és nŒk, akiket gyı-
lölt, bántalmazott és üldözött saját húsuk és vérük azért, mert
csatlakoztak ehhez az egyházhoz; azonban az alázatos imára
adott válaszul, és azért, mert megtették mindazt, amit az Úr ne-
kik parancsolt, elnyerték az e munka isteni voltára vonatkozó vi-
lágosságot, tudást és bizonyságot.13

Testvéreim, ha tanulmányozzuk a szentírásokat, az élet és az
üdvözülés tervét, betartva az Úr parancsolatait, akkor minden ne-
künk adatott ígéret be fog teljesülni rajtunk. Növekedni és gya-
rapodni fogunk a világosságban, tudásban és intelligenciában.14

Az élŒ Isten szolgájaként megígérem nektek, hogy minden fér-
fi és nŒ, aki betartja Isten parancsolatait, boldogulni fog, és az
IstentŒl kapott minden ígéret valóra válik számára, valamint nö-
vekedni és gyarapodni fog bölcsességben, fényben, tudásban, in-
telligenciában és – mindenek felett – az Úr Jézus Krisztusról való
bizonyságban.15

Bizonyságunk erŒsödik, amikor megosztjuk

Senki sem hirdetheti az evangéliumot az élŒ Isten
Szellemének sugalmazása és ereje által, . . . hacsak nem érzi, tud-



70

7 .  F E J E Z E T

ja és érti, hogy megáldotta a Mindenható Úr, és így képes tanú-
ságot tenni Isten hatalmáról, ami akkor tapasztalható, amikor az
Úr Jézus Krisztus eme evangéliumát hirdetjük.16

Sokszor hallottam [Brigham] Young elnöktŒl és másoktól azt,
hogy a fiatalok gyakrabban kaptak bizonyságot lelkük mélyén e
munka isteni mivoltáról, amikor a lábukon álltak [, hogy bizony-
ságot tegyenek], mint amikor térdeltek és azért a bizonyságért
imádkoztak; hogy az Úr Szellemének sugalmazása alatt megada-
tott nekik annak a Szellemnek a bŒséges kiáradása, és lelküket vi-
lágosság árasztotta el és a tudás, ami a Szent Szellem által érkezik
IstentŒl. Szívükbe el lett ültetve a tanúság, ami által képesek bi-
zonyságot tenni arról, hogy bizonyosan tudják: az élet és az üd-
vözülés tervében munkálkodnak; hogy bizonyosan tudják: Isten
él, Jézus a Krisztus, és Joseph Smith az igaz és élŒ Isten prófétá-
ja volt és ma is az.17

Mialatt az Európai Misszió felett elnököltem, idŒrŒl-idŒre al-
kalmam nyílt eligazítást adni a fiatalembereknek, akik az evangé-
lium hirdetésére oda érkeztek – olyan fiatalembereknek, akik
nem voltak iskolázottak, akiknek nem volt tapasztalata, és akik
közül sokan a liverpooli irodában álltak fel életükben elŒször,
hogy bizonyságukat tegyék. Azt mondtam nekik, hogy tanulmá-
nyozzák az evangéliumot, és imádkozzanak az Úr Szellemének
sugalmazásáért; megígértem nekik, hogy ha csak kinyitják száju-
kat és tanúságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus a világ
Megváltója, és Joseph Smith az Ã prófétája, akkor Isten megadja
nekik, mit mondjanak, még ha elméjük üres is volt eleinte. Nem
csupán egy tucatnyi, hanem sok tucatnyi elder tett tanúságot ne-
kem arról, hogy ez az ígéret valóra vált, és hogy Isten valóban
megáldotta Œket, amikor csak bizonyságukat tették Joseph Smith
küldetésének isteni voltáról, aki – Isten irányítása alatt – Krisztus
egyházának újbóli megalapítója a földön.18

Életem során százával és ezrével hallottam olyan fiatal férfiak
és fiatal nŒk bizonyságát, akik kimentek, hogy hirdessék ezt az
evangéliumot, majd missziójukról való visszatérésükkor tanúsá-
got tettek arról, hogy az e munkáról való tudásuk gyarapodott és
bizonyságuk megerŒsödött.19
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Nem létezik olyasmi, hogy egy helyben állni Isten egyházában;
nem élhetünk az évekkel ezelŒtt kapott bizonyságon! Hallottuk
egy hetvenkilenc éves ember bizonyságtételét, de ha abbahagyná
a kapott bizonyság megosztását, akkor Isten Szelleme elhagyná
Œt, mert nincs olyan életkor, amikor megállhatnánk Isten mun-
kájában és evangéliumában.20

A bizonyság képességet és bátorságot ad nekünk az 
Úr munkájának megvalósításához

Azok, akik engedelmesek az Úr parancsolatai iránt, azok, akik
az evangélium által támasztott követelmények szerint élnek, nap-
ról napra és évrŒl évre növekednek az evangéliumról való bi-
zonyságban és tudásban, valamint abban az eltökéltségben,
mellyel másokat ösztönöznek az élet és az üdvözülés tervének
tanulmányozására.21

Mi mint nép szemléltettük, hogy az ÜdvözítŒ kijelentése igaz,
nevezetesen: ha valaki cselekedni akarja az Atya akaratát, az meg-
ismerheti a tant [lásd János 7:17], valamint azt, hogy nekünk tö-
kéletes és teljes tudásunk van; és ez az, amiért készek vagyunk
áldozatot hozni az igazság ügyéért.22

Nagyon hálás vagyok azért, hogy az utolsó napi szentek világ-
szerte személyes, egyéni és maradandó bizonysággal rendelkez-
nek annak a munkának az isteniségérŒl, amiben elköteleztük
magunkat. E bizonyság nélkül sem a férfiak, sem a nŒk nem gon-
dolnának arra, hogy meghozzák mindazokat a bámulatos áldo-
zatokat, amiket meg is hoznak otthon vagy távoli földeken az Úr
munkájának elŒre vitele érdekében. (. . .)

Hálás vagyok, amikor azokra a férfiakra gondolok, akik ezen
egyház fejeként, valamint annak vezetŒ tisztségviselŒiként álltak,
idejüket és tehetségüket adva, áldozatokat hozva (legalábbis az e
világ dolgait illetŒ áldozatokat), tökéletes és maradandó tudással
rendelkezve arról, hogy Isten él, hogy Ã meghallja az imáinkat és
válaszol azokra; tudással rendelkezve arról, a kételynek minden
árnya nélkül, hogy Isten valóban megjelent Joseph Smith-nek, és
Fiát valóban bemutatta neki; tökéletes tudással rendelkezve ar-
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ról, hogy az ároni és a melkisédeki papság visszaállíttatott a föld-
re azon férfiak által, akik az idŒk delén a kulcsokat viselték. (. . .)

E tökéletes és teljes tudáson kívül, amit mi mint nép birtok-
lunk, nincs semmi, ami képessé tehetne minket, hogy akár csak
megközelítŒleg is teljesítsük mindazokat a dolgokat, amiket
most teljesítünk.23

Ha jól ismerem a szívemet, akkor úgy hiszem, az Isten egyhá-
zának és királyságának elŒre mozdítását áhítja. Tudom, hogy
nincs a földön semmi, aminek oly nagyon örvendek, mint annak
a ténynek, hogy Isten szolgái és szolgálólányai a társaim Jézus
Krisztus egyházában; és nem hiszem, hogy akár csak egy nap is
elsuhan a fejem felett úgy, hogy meg ne köszönném Istennek az
élet és az üdvözülés tervének újbóli visszaállítását, valamint azt,
hogy annak részesévé tétettem. Buzgón esdeklek hozzá azért,
hogy elmém soha ne homályosuljon el, hogy soha ne térjek el az
igazságtól, és hogy soha ne feledjem el egyetlen megkötött szö-
vetségemet sem, hanem – amint elŒre haladok az években és
gyarapodok a megértésben – növekedhessek az evangéliumról
való bizonyságban és a vágyban – ám nemcsak a vágyban, hanem
a tettekben is –, hogy Isten királyságának földi elŒmeneteléért
munkálkodjak.24

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért igaz az, hogy senki sem kaphat bizonyságot „anélkül,
hogy arra méltó életet ne élne”?

• Miért szükséges állandóan erŒsíteni a bizonyságot? Hogyan
maradhatunk állhatatosak és fáradhatatlanok a bizonyságban
való gyarapodásra tett erŒfeszítéseinkben?

• Bizonyságunk miként nyújt segítséget nekünk a megpróbálta-
tások vagy az üldöztetések idején? Miként nyújt segítséget a
gondtalanság vagy a jólét idején?

• Miért erŒsödik bizonyságunk, amikor megosztjuk? És akkor,
amikor mások bizonyságát hallgatjuk?

• A bizonyságtételes gyıléseken kívül milyen alkalmakkor oszt-
hatjuk meg bizonyságunkat?
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• Miként segíthetnek gyermekeiknek a szülŒk abban, hogy
személyes bizonyságot fejlesszenek ki az evangéliumról?
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Követni azokat, akiket Isten az
elnöklésre választott

Azzal támogatjuk az egyház felhatalmazottjait, 
hogy imádkozunk értük, követjük sugalmazott 
tanácsukat és támogatjuk Œket munkájukban.

Heber J. Grant életébŒl

Amikor elder Heber J. Grant megkezdte szolgálatát a Tizenkét
Apostol Kvórumában, azt az egyház elnöke iránti megingathatat-
lan hıséggel tette. Közvetlenül azután, hogy elhívták, így írt uno-
katestvérének, Anthony W. Ivins-nak: „Igazán elmondhatom,
hogy életemben még soha nem volt olyan alkalom, amikor ne
lettem volna kész megváltoztatni terveim menetét Isten szolgái-
nak parancsszavára.”1

A Tizenkettek Kvórumának tagjaként elder Grantnek sok él-
ményben volt része, ami megerŒsítette bizonyságát arról, hogy
az egyház elnöke az Úr szószólója a földön. KésŒbb, amikor Œ
maga lett az egyház elnöke, elmesélte egy ilyen élményét, mely
során látta az Úr Wilford Woodruff elnöknek adott sugalmazását.
1890-ben Woodruff elnök bejelentette, hogy az az Úr akarata,
hogy a szentek répacukor-feldolgozó üzemet hozzanak létre
Utah-ban. Elder Grant abban a bizottságban szolgált, ami azért
jött létre, hogy „megvizsgálja az ügyet”. Gondos kutatást követŒ-
en a bizottság egyhangúan azt a javaslatot tette, hogy az egyház
álljon el ettŒl az elgondolástól.

Azonban Grant elnök jelentése szerint „Woodruff elnök nem
volt elégedett. Másik bizottságot neveztek ki. Én magam tagja
voltam az elsŒ bizottságnak, és [Woodruff elnök] kijelölt a máso-
dik bizottságba is. Kértem, hogy tekintsen el tŒlem, mivel én már
véleményt alkottam, nevemet már aláírtam egy jelentésen, ám Œ
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nem volt hajlandó meghallgatni a felmentésre vonatkozó kérése-
met. Ismét megvizsgáltuk hát a dolgot, alaposan és gondosan, és
a második bizottság is elutasítóan nyilatkozott. Woodruff elnök
azt mondta: ’Hagyjuk a jelentést! Nekem az a sugalmazás adatott,
hogy alapítsuk meg a cukorgyárat.’”

Az Úr prófétájának utasításához híven Grant elnök és mások
terveket készítettek a répacukor feldolgozásához szükséges
üzem felépítésére. Azonban az 1891-es országos pénzügyi válság
miatt nehéz volt elegendŒ pénzt összegyıjteni a gyár felépítésé-
hez. Tapasztalt üzletemberek egy csoportja ismét azt tanácsolta,
hogy nem lenne bölcs, ha az egyház folytatná ezt a törekvést.
Grant elnök így idézte fel vezetŒje válaszát e felvetésre:

„Amikor elé tárták a javaslatot, Wilford Woodruff válasza így
hangzott: ’Attól a naptól fogva, hogy tudást nyertem Jézus
Krisztus evangéliumának isteni mivoltáról – ahogy az Joseph
Smith próféta által kinyilatkoztatásra került –, attól a naptól fog-
va, hogy szerény papként elmentem az evangéliumot hirdetni,
bár úgy tınt, mintha maga a halál állna elŒttem, és ha a köteles-
ség ösvénye miatt, amin járnom kellett, mert az evangélium úgy
kívánta tŒlem, magával a halállal kellett szembenéznem, akkor
sem fordultam soha sem jobbra, sem balra; most pedig az Úr szá-
momra adott sugalmazása az, hogy építsem fel ezt a gyárat.
Minden alkalommal, amikor annak feladására gondolok, sötétsé-
get látok; és minden alkalommal, amikor annak felépítésére
gondolok, világosságot látok. Megépítjük a gyárat még akkor is,
ha romba dönti is az egyházat.’”

„Meg is építettük – mondta késŒbb Grant elnök –, és nem
döntötte romba az egyházat.” SŒt, az egyház késŒbb más gyára-
kat is épített, és ezzel olyan ipart alapozott meg, ami jövedelme-
zŒnek bizonyult az egyház egésze és az egyes utolsó napi szentek
számára egyaránt.2

Évekkel késŒbb Heber J. Grant elnök ezt az egyszerı intelmet
javasolta az utolsó napi szentek életének vezérfonalaként: „Nem
ismerek semmit, amirŒl úgy érezném, hogy olyan nagy értékkel
bírna az életben, mint az Úr tanácsa és javaslata, továbbá az Ã
szolgái iránti engedelmesség.”3
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Heber J. Grant tanításai

Az Úr hívja el prófétáit, és sugalmazás által vezeti Œket

Ez alkalommal, és minden alkalommal az a vágyam, hogy tel-
jes komolysággal és teljes alázattal tanúságot tegyek Joseph
Smith próféta isteni küldetésérŒl, valamint minden egyes olyan
férfi isteni küldetésérŒl, akit Œt követŒen kiválasztottak, hogy az
örökébe lépjen.4

Nem kell attól félnetek, kedves testvéreim, hogy valaha is úgy
áll majd bárki Jézus Krisztus egyháza élén, hogy Mennyei Atyánk
ne akarná, hogy ott álljon!5

Elmondhatom, hogy az Úr áldásai dús bŒségben áradtak ki
minden férfira, aki ezen egyház élén állt, mert mindannyian igaz-

Egy 1925-ben készült fénykép.
Álló sor, balról jobbra: 
David O. McKay, Rudger
Clawson és Orson F. Whitney,
a Tizenkettek Kvórumának
tagjai; Anthony W. Ivins, elsŒ
tanácsos az ElsŒ
Elnökségben; Richard R.
Lyman, a Tizenkettek
Kvórumának tagja; Heber J.
Grant, az egyház elnöke;
Reed Smoot, a Tizenkettek
Kvórumának tagja; Charles
W. Nibley, második tanácsos
az ElsŒ Elnökségben;
Sylvester Q. Cannon, elnöklŒ
püspök; George Albert Smith
és Joseph Fielding Smith, a
Tizenkettek Kvórumának 
tagjai. TérdelŒ sor, balról 
jobbra: Hyrum G. Smith, az
egyház pátriárkája; Melvin J.
Ballard, Stephen L Richards,
John A. Widtsoe és George F.
Richards, a Tizenkettek
Kvórumának tagjai. A képrŒl
hiányzik James E. Talmage, 
a Tizenkettek Kvórumának
tagja.
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lelkıen törekedtek Isten Szellemének sugalmazására, hogy az
irányítsa Œket mindenben, amibe csak belefognak.6

Akkor ismerkedtem meg Brigham Younggal, amikor hatéves
kisgyermek voltam. (. . .) Tanúságot tehetek kedvességérŒl, sze-
mélyem iránt tanúsított szeretetérŒl, Isten iránti szeretetérŒl, va-
lamint az Úr sugalmazásáról, amit akkor kapott, amikor ott állt,
ahol [most] én állok, amikor abban a kiváltságban volt részem,
hogy a hallgatóságban üljek és sugalmazó szavait hallgassam.

Az Úr John Taylor elnöknek adott kinyilatkoztatása alapján hív-
tak el a Tizenkét Apostol Tanácsába, és attól az idŒtŒl fogva, hogy
beléptem a Tizenkettek Tanácsába, két évvel az után, hogy John
Taylor lett az egyház elnöke, egészen halála napjáig hétrŒl hétre
találkoztam vele. (. . .) Tudom, hogy Œ az élŒ Isten szolgája volt;
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tudom, hogy eljutott hozzá az Úr sugalmazása; és én tudom,
hogy minden alkalommal, amikor azt mondta: „Ezt kívánja az
Úr”, és ebben társai az apostolok tanácsában megerŒsítették, ak-
kor mindig igaza lett, és az Úr neki adott sugalmazása megmu-
tatta, hogy Isten erejével bölcsessége a többi ember bölcsessége
felett állt.

Számos alkalommal mentem gyılésekre . . . , tudva, hogy egy
bizonyos ügy kerül megvitatásra, és elmém tökéletesen eltökélt
volt egy bizonyos álláspont mellett abban a kérdésben, amennyi-
re csak ember részérŒl eltökéltség érezhetŒ. (. . .) Míg úgy men-
tem el a gyılésekre, . . . hogy eltökéltem egy bizonyos irányvonal
támogatását, készségesen és tartózkodás nélkül szavaztam azon
irányelv tökéletes ellentétére az Úr sugalmazása miatt, amit John
Taylornak adott. Minden ilyen alkalommal az Úr szolgája, Taylor
elnök igazolva lett, és feljebbvaló ítélŒképessége, az Úr sugalma-
zása által, azon dolgokat erŒsítette meg, melyek leginkább szol-
gálták az emberek javát.

Számtalan olyan helyzetet tudnék felidézni, amikor az Úr John
Taylornak adott sugalmazására kiküldték az apostolokat, hogy
végezzenek el bizonyos munkákat, akkor is, amikor Œk azt gon-
dolták, hogy nem tudják elvégezni azokat. Visszatértek, és bi-
zonyságot tudtak tenni arról, hogy az Úr segítségével képesek
voltak elvégezni a munkát, amivel Taylor elnök, az Úr prófétája,
megbízta Œket. (. . .)

Tanúságot tudok tenni arról, hogy Wilford Woodruff valóban az
élŒ Isten szolgája volt, Isten igaz prófétája. Wilford Woodruff, ez
az alázatos férfi, emberek százait térítette meg és keresztelte meg
néhány hónap során az angliai Herefordshire-ben. (. . .) Úgy hi-
szem, hogy a föld színén soha nem élt olyan ember, aki a lelkek-
nek Jézus Krisztus evangéliumához való nagyszerıbb megtérítŒje
lett volna. A legcsodálatosabb és legbámulatosabb alázat embere
volt Œ; olyan férfi, aki soha nem foglalkozott nagy üzleti ügyekkel;
olyan ember, aki a földmıvelésnek szentelte magát, és aki gyü-
mölcstermesztéssel és földmıveléssel foglalatoskodott; egy aláza-
tos férfi, akirŒl sokan azt mondták, hogy hiányzik belŒle a
Krisztus egyháza feletti elnöklésre való képesség. De szeretném
tanúságomat tenni nektek arról, hogy az Úr sugalmazása alatt, to-
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vábbá ennek az embernek az alázata és Istent példázó élete miatt,
valamint amiatt, hogy Isten szerette Œt, nem egy alkalommal ál-
datott meg olyan bölcsességgel, ami felülmúlta az egyház szipor-
kázó pénzügyi elméinek minden bölcsességét. (. . .)

Tudom, hogy Lorenzo Snow Isten prófétája volt. (. . .) Lorenzo
Snow nyolcvanöt éves korában lett az egyház elnöke, és egysze-
rıen bámulatos elgondolni, mi mindent ért el életének követke-
zŒ három éve során. Megmentette az egyházat . . . a majdnem
bekövetkezŒ anyagi csŒdtŒl. (. . .) Három rövid év alatt ez a fér-
fi, aki a világ megítélése szerint már túlhaladt a cselekvŒképesség
korán, ez a férfi, akinek soha nem volt üzleti ügye, aki éveken át
életét a templomi szolgálatnak szentelte, kezébe vette Krisztus
egyháza pénzügyeinek intézését az élŒ Isten sugalmazása alatt, és
az alatt a három év alatt mindent megváltoztatott pénzügyileg, a
sötétségbŒl a világosságra. (. . .)

Tanúságot teszek nektek arról, hogy gyermekkorom zsenge
éveitŒl fogva, amikor még nem tudtam teljességgel megérteni és
felfogni az evangélium tanításait, egész lényem beleremegett és
könnyek patakzottak végig az arcomon az élŒ Isten sugalmazása
miatt, amikor Joseph F. Smith-t hallgattam az evangéliumot pré-
dikálni. (. . .) Mindig eltöltötte lényemet és felemelt engem, ami-
kor hallgattam Œt Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni.
Tanúságot teszek arról, hogy Œ Isten egyik legnagyszerıbb pró-
fétája volt azok közül, akik valaha is éltek, hogy Isten vele volt at-
tól a naptól fogva, amikor tizenöt éves ifjúként elment Jézus
Krisztus evangéliumát hirdetni a Hawaii-szigetekre, egészen ad-
dig a napig, amikor – miután életének hatvanöt évét Isten mun-
kájának szentelte – befejezte földi küldetését.7

Most rajtam a sor, bár igen gyenge és szerény eszköz vagyok az
Úr kezében, hogy az ezen egyház felett elnöklŒ csodálatos férfi-
ak örökébe lépjek [, úgymint]: Joseph Smith próféta, akinél na-
gyobb ember, úgy vélem, soha nem ékesítette a földet; az a
csodálatos pionír, Brigham Young; a szabadság hatalmas bajno-
ka, John Taylor; az emberek Jézus Krisztus evangéliumához való
nagyszerı megtérítŒje, Wilford Woodruff; Lorenzo Snow, a
nyolcvanöt éves rendkívüli ember, aki három év alatt . . . jó anya-
gi helyzetre emelte az egyházat; és az a férfi, akit mindenki sze-
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retett, aki csak ismerte, a világ egyik legkiemelkedŒbb embere,
Joseph F. Smith, az igazlelkıség általam ismert egyik legnagysze-
rıbb prédikátora.8

Soha nem szıntem meg csodálattal tekinteni azt, hogy az Urat
képviselem itt a földön. Az, hogy gyermekkoromtól fogva kap-
csolatban álltam az elŒttem járt figyelemre méltó és csodálatos
férfiakkal, szinte nyomasztóan hat rám, ha belegondolok, hogy
velük egy lapon említenek.

Az ElsŒ Elnökség 1936-ban. Balról jobbra: ifj. J. Reuben Clark elnök, elsŒ tanácsos,
Heber J. Grant elnök, valamint David O. McKay elnök, második tanácsos.
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Joseph F. Smith elnök utolsó szavai, amikor kezet fogott velem
– mielŒtt aznap este elhunyt – ezek voltak: „Az Úr áldjon meg, fi-
am, az Úr áldjon meg! Hatalmas felelŒsség nyugszik rajtad.
Mindig emlékezz rá, hogy ez az Úr munkája, nem emberé! Az Úr
hatalmasabb bárkinél. Tudja, kit szeretne egyháza vezetŒjeként,
és soha nem hibázik! Az Úr áldjon meg!”9

A próféták sugalmazást kapnak 
az egyház javára vonatkozóan

Köszönöm az Úrnak a kisgyermek koromtól való meghitt kap-
csolatomat Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff,
Lorenzo Snow és Joseph F. Smith elnökökkel. Köszönöm az
Úrnak, hogy mindig csak jót tapasztaltam az e férfiakkal ötven
éve fennálló együttmıködésem során. (. . .) Soha nem hallottam
sem nyilvánosan, sem a magánéletben, hogy Isten e munka élé-
re kiválasztott szolgáinak ajkát olyan szó hagyta volna el, ami
nem Isten népének felemelését és jobbá tételét szolgálta volna.10

Valóban nagyon hálás vagyok, hogy a legcsekélyebb kétely
nélkül tudhatom az Úr Jézus Krisztus egyik apostolaként fenn-
tartott kapcsolataimon keresztül, hogy John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow és Joseph F. Smith teljességgel és meg-
változtathatatlanul annak szentelte szívét, hogy az utolsó napi
szentek elŒremeneteléért és az evangélium itthon és messzi tája-
kon történŒ hirdetéséért munkálkodjék, valamint hogy tudha-
tom: életük leghŒbb vágya az élet evangéliumának
elŒremenetele és fejlŒdése, valamint az utolsó napi szentek üd-
vözülése volt. Hálás vagyok, hogy tökéletesen tudhatom, hogy
. . . e vezetŒk teljességgel szívükön viselték Isten népének jólétét
és elŒmenetelét, és hogy soha nem kímélték magukat az embe-
rek javára irányuló fáradozásuk során, valamint hogy mindenna-
pos gondolataik, imáik és vágyaik a nép fejlŒdésére irányultak.
Tudom, hogy azokat, akik hitükkel, imáikkal és jó cselekedeteik-
kel támogatták ezeket a férfiakat, Isten megáldotta, nemcsak hi-
tük és Isten iránti szeretetük növekedésével, valamint annak az
evangéliumi munkának az isteni voltáról való bizonysággal, ami-
ben munkálkodunk, hanem áldottak voltak kosaraik, raktáraik,
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áldottak voltak földjeik, és bölcsességgel is megáldattak család-
jukban, hogy az Úr tanítása és intése szerint neveljék Œket.11

Szívemben soha nem volt más vágy, amikor az utolsó napi
szentek elŒtt álltam, mint hogy képes legyek olyasvalamit mon-
dani, ami a hasznukra válik, ami a javukat szolgálja, és ami ter-
mészetébŒl adódóan azt a célt szolgálja, hogy bátorítsa Œket és
vágyat, eltökéltséget ültessen a szívükbe az iránt, hogy hithıb-
bek, szorgalmasabbak, lendületesebbek legyenek a rajtuk nyug-
vó feladatok végzésében életük elŒttük álló részében, mint
amilyenek a múltban voltak.12

Áldottak vagyunk, amikor tiszteljük és követjük azokat,
akik felettünk elnökölnek

Imádkozzatok az egyház felhatalmazottaiért, majd támogassá-
tok Œket minden tettükben és mindabban, amibe belefognak!13

Saját tapasztalatomból tudom, hogy az utolsó napi szentek ott-
honaiban – egészen Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow és Joseph F. Smith elnökök idejétŒl a
mai napig – napról napra buzgó, szívbŒl jövŒ ima szállt fel
Istenhez azért, hogy az Úr sugalmazása kísérje azokat a férfiakat,
akik ezen egyház elnökségeként állnak, az apostolokat és a töb-
bi általános felhatalmazottat, és hogy Isten egytŒl egyig inspirál-
ja Œket azon dolgok elvégzésére, amik az Ã gyermekei javát és
Jézus Krisztus evangéliumának terjesztését szolgálják szerte a vi-
lágon. Hosszú évek tapasztalata . . . után tudom, hogy azok a fér-
fiak, akik napjainkban az Úr Jézus Krisztus apostolainak
pozícióját töltik be, fel lettek ruházva az élŒ Isten Szellemével.14

A hit Isten egyik ajándéka, és amikor az embereknek van hite
ahhoz, hogy az evangélium szerint éljenek és megfogadják azok-
nak a tanácsát, akik az egyházközségekben és cövekekben elnö-
kölnek, valamint akik az egyház általános felhatalmazottai, akkor
– tapasztalatom szerint – az Úr bŒségesen megáldja Œket, és so-
kuk nagy pénzügyi vagy más nehézségbŒl keveredett ki igen cso-
dás és bámulatos módon.15

Álljunk készen és legyünk hajlandók vezetŒinket követni és
támogatni! (. . .) Mindig áldottak lesztek és javatokra válik az, ha
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követitek azoknak a tanácsát és útmutatását, akiket Isten arra vá-
lasztott, hogy az egyház felett elnököljenek. Azáltal, hogy tiszteli-
tek azt az embert, akit Isten kiválasztott, Isten tisztel majd titeket
és meg fog áldani, és ahogy mindannyian eleget tesztek feladata-
itoknak, növekedni és gyarapodni fogtok Isten Szellemének vilá-
gosságában és sugalmazásában. Ahogy egyénenként növekszünk
és gyarapodunk, úgy fog az egyház is növekedni és gyarapodni.
(. . .) Ez Isten munkája. Joseph Smith Isten prófétája volt; ezt
nem szabad felednünk! ElŒször „Istennek országát, és az Œ igaz-
ságát” kell keresnünk, és akkor minden más dolog is megadatik
nekünk [lásd Máté 6:33]. Az örök élet az, amiért munkálkodunk.
Ne engedjük, hogy a világ bölcsessége, gazdagsága vagy mıvelt-
sége, vagy bármi más elvakítsa szemünket azt a tényt illetŒen,
hogy ez Isten munkája, és hogy Isten szószólója itt van a földön;
amikor Œ szól, álljunk készen és elszántan idŒnkkel, tehetsé-
günkkel és mindennel, ami csak adatott nekünk, hogy azon
munkálkodjunk, hogy eleget tegyünk mindannak, amit Isten kér!
Én mondom nektek, Isten igazolni fogja szószólóját!16

Azt remélem és azért imádkozom, hogy a szentek Jézus
Krisztus evangéliuma szerint éljenek. Remélem, hogy megfogad-
ják a cövekek elnökeinek és az egyházközségek püspökeinek ta-
nításait. El szeretném mondani, hogy elvárjuk minden cövek
elnökétŒl és minden egyházközség püspökétŒl, hogy tanítsa meg
az embereknek az igazságot. Azt akarjuk, hogy mondják el az em-
bereknek: elvárják tŒlük, hogy engedelmeskedjenek a
Bölcsesség szavának, legyenek becsületes tizedfizetŒk, emlékez-
zenek a szövetségekre, amiket Isten templomaiban kötnek, . . .
és hogy elvárjuk tŒlük, hogy szentekként tegyenek eleget köte-
lességeiknek, és hogy prédikálják Isten evangéliumát azáltal,
hogy a szerint élnek.17

Sok olyan ember van, akiknek ha az Úr szolgái évrŒl-évre pré-
dikálnak is, mindaz, amit mondanak, semmiféle különösebb ha-
tással sincs rájuk. Ugyanakkor ugyanezek az emberek, ha egy
olyan embertŒl kapnak tanácsot, akinek világi bölcsessége van,
azon nyomban követik azt. Emlékszem, . . . egyszer a Bölcsesség
szaváról prédikáltam. KésŒbb megtudtam, hogy egy kedves nŒ-
testvér, aki hallotta a prédikációmat, megbetegedett, és távirato-



84

8 .  F E J E Z E T

zott egy orvosnak, hogy különvonattal jöjjön el hozzá Salt Lake
CitybŒl. Több száz dollárjába került azt megtudni ettŒl az or-
vostól, hogy túl sok teát fogyaszt, és ha nem hagy fel ezzel, ak-
kor bizonyosan meg fog halni. Megfogadta tanácsát és felépült.
Ha hallgatott volna az én tanácsomra, ami semmibe nem került
volna neki, akkor megtakarított volna magának több száz dol-
lárt, nem is beszélve arról, hogy tökéletes összhangban lett vol-
na az Úr tanításaival, ahogy azok a Bölcsesség szavában
kinyilatkoztattak.18

Folytonosan azt énekeljük: „Prófétánkat köszönjük az Úrnak,
kit vezérünknek küldött az ég.” [Egyházi énekek, 47. o.]

MeglehetŒsen sokan vannak, akik . . . a következŒ utóiratot fı-
zik hozzá: „Feltéve, hogy saját elképzeléseinknek és szeszélye-
inknek megfelelŒen vezet minket.”

Isten prófétái Joseph Smith-tŒl a mai napig vezettek minket, és
a helyes úton vezettek minket, amikor odafigyeltünk útmutatá-
sukra. Az elkövetett hibák azért következtek be, mert nem hall-
gattunk a prófétára, akinek jogában áll Isten népét vezetni. (. . .)

Tudom, hogy az utolsó napi szentek számára az a biztonságos
ösvény, ha nemcsak éneklik azt: „Prófétánkat köszönjük az
Úrnak, kit vezérünknek küldött az ég”, hanem ha készek, hajlan-
dóak és eltökéltek is arra, hogy vezetve legyenek.19

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit jelent támogatni és követni azokat, akiket elhívtak, hogy
felettünk elnököljenek?

• Mit tehetnek a szülŒk azért, hogy megtanítsák gyermekeiknek
a vezetŒk támogatását?

• Milyen áldásokban volt részed neked és családod tagjainak ak-
kor, amikor megfogadtátok az egyházi vezetŒk tanácsát? Miként
erŒsítették meg hitedet és bizonyságodat ezek az élmények?

• Legutóbb milyen tanácsot kaptunk az élŒ prófétától? Milyen
konkrét dolgokat tudsz megtenni azért, hogy a próféta tanítá-
sai szerint élj?
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Balról jobbra: Goro Takahashi, aki a Japánban szolgáló korai misszionáriusok 
egyik barátja volt, valamint elder Louis A. Kelsch, elder Horace S. Ensign, elder

Heber J. Grant és elder Alma O. Taylor. Elder Grant 1901. augusztus 12-tŒl 
1903. szeptember 8-ig szolgált az elsŒ japán misszió elnökeként.



A misszionáriusi munka öröme

Nagy felelŒsségünk Jézus Krisztus evangéliumának
hirdetése. E kötelesség teljesítése örömet 

és békességet hoz szívünkbe.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök egész felnŒtt életében részt vett a misszi-
onáriusi munkában, megosztva az evangéliumot családtagjaival,
barátaival és üzlettársaival. ElŒször 1901-ben adódott lehetŒsége
a teljes idejı misszionáriusi szolgálatra, amikor elhívták, hogy
Japán elsŒ missziója felett elnököljön.

Grant elnök derılátóan és lelkesen kezdte meg szolgálatát
Japánban. Ezt írta: „Maradandó hitem van abban, hogy ez lesz az
egyik legsikeresebb misszió, amit valaha is létrehoztak az egy-
házban. Eleinte lassan megy majd a munka, de az aratás nagy-
szerı lesz, és elkápráztatja majd a világot az elkövetkezendŒ
években.”1

Heber J. Grant elnök három másik misszionáriussal együtt
1901 augusztusában szentelte fel Japánt az evangélium prédiká-
lására, majd szorgalmasan foglalatoskodott a munkában, ami va-
lóban „lassan ment”. Amikor Grant elnököt 1903
szeptemberében felmentették elhívásából, addigra csupán két
embert keresztelt meg. Az 1903. októberi általános konferencián
a következŒ jelentést tette:

„Sajnálom, hogy nem tudom azt mondani, hogy valami csodá-
latosat vittünk véghez ott, Japánban. Hogy teljesen Œszinte le-
gyek hozzátok, elismerem, hogy valójában igen keveset sikerült
elérnem annak a missziónak az elnökeként; és igen keveset ért el
– már ami a megtéréseket illeti – az a néhány elder, akiket oda
küldtek munkálkodni, vagy a misszionárius nŒtestvérek, akik ve-
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lem voltak. Ugyanakkor az a bizonyosság él a szívemben, hogy
még nagyszerı és fontos munka kerül elvégzésre abban az or-
szágban, melynek lakói csodálatos emberek.”2

Huszonegy évvel késŒbb Grant elnök és elsŒ elnökségbeli ta-
nácsosai bezárták a missziót, fŒként „a misszionáriusi erŒfeszíté-
sek szinte elhanyagolható eredménye” miatt.3 A missziót
1948-ban nyitották meg újra.

1996. május 18-án, 48 évvel a misszió újra megnyitását köve-
tŒen Gordon B. Hinckley elnök ellátogatott Japánba, és egy
olyan hatalmas gyülekezethez beszélt egy esti beszélgetésen,
hogy sokaknak csak állóhely maradt. Addigra Japánnak volt
temploma, és az ottani egyháztagság meghaladta a 100 000 fŒt,
25 cövekben és 9 misszióban. Hinckley elnök felidézte a
Japánban végzett munka kezdeteit, és megjegyezte: „Ha Grant el-
nök itt lenne most közöttünk, hálakönnyeket hullatna, és jóma-
gam is így érzek, ahogy az arcotokra tekintek. (. . .) Olyan erŒt
látok, amirŒl nem is álmodtam volna ebben az országban.”4

Heber J. Grant tanításai

Kötelességünk és kiváltságunk az evangélium megosztása

Szeretném kihangsúlyozni, hogy nekünk mint népnek egyet-
len mindenek felett álló dolgunk van, az pedig nem más, mint
hogy felhívjuk a világot a bınök megbánására és arra, hogy jöj-
jenek Istenhez. Minden más felett álló kötelességünk elmenni és
hirdetni az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, az élet és az üdvö-
zülés tervének a földre történt újbóli visszaállítását. A világ min-
den pontjáról érkezik kérelem, hogy küldjünk még több
misszionáriust. Az utolsó napi szentek úgy intézzék dolgaikat, és
úgy alakítsák pénzügyeiket, hogy egyre többen legyenek készek
és hajlandók misszióba menni, különösen olyanok, akik megfe-
lelŒ korban vannak, tapasztaltak, valamint bizonysággal és tu-
dással rendelkeznek e munka isteni voltáról. (. . .) Mi valóban
rendelkezünk az igazgyönggyel. Rendelkezünk azzal, ami érté-
kesebb a világ birtokában lévŒ minden gazdagságnál és tudo-
mányos ismeretnél. Rendelkezünk az élet és az üdvözülés
tervével. Az elsŒ nagy parancsolat úgy szól, hogy szeressük az
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Urat, a mi Istenünket teljes szívünkbŒl, teljes lelkünkbŒl és tel-
jes elménkbŒl, a második pedig hasonlatos ehhez: szeressük fe-
lebarátainkat, mint magunkat [lásd Máté 22:37–39]. És a legjobb
mód, ami által a világban kimutathatjuk felebarátaink iránti sze-
retetünket az, hogy elmegyünk és hirdetjük az Úr Jézus Krisztus
evangéliumát.5

A lelkek megmentése – beleértve saját lelkünket is – minden
munka legnagyszerıbbje, ami igen értékes és fontos, és ami el-
hozza számunkra Atyánk áldásait, valamint Urunk és Mesterünk,
Jézus Krisztus jóakaratát.6

Ez az a küldetés, amit feladatul kaptunk: hogy figyelmeztessük
a nemzeteket a közelgŒ ítéletre és hirdessük a Megváltó evangéli-
umát, . . . valamint hogy mindenkit felhívjunk: jöjjön Krisztushoz
és részesüljön az Ã dicsŒséges engesztelŒ áldozatának áldásai-
ban. Az úgynevezett „mormonizmus” a világ javára létezik a világ-
ban. Misszionáriusi szervezetének nincs egyéb célja, mint hogy
megáldjon és az emberek hasznára váljon. Nem száll vitába nap-
jaink felekezeteivel vagy vallásaival. A békét szolgálja, Isten bé-
kességét, „mely minden értelmet felül halad”. [Lásd Filippibeliek
4:7.] Mindig készen áll arra, hogy jót tegyen, minden lehetséges
módon. Az ahhoz a hithez való visszatérésért esedezik, „a mely
egyszer a szenteknek adatott” [Júdás 1:3], abban a hiszemben,
hogy az az út megmenti az emberiséget a világ bıneitŒl, és idŒvel
felmagasztalja az embereket Isten, az Atya és Jézus Krisztus, a Fiú
színe elŒtt, „aki a világ élete és világossága” [T&Sz 10:70].7

Tudjuk, hogy elsŒ és legfontosabb kötelességünk az, hogy sze-
ressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkbŒl, teljes lelkünk-
bŒl és teljes elménkbŒl, a második pedig az, hogy szeressük
felebarátainkat. Nincs a világon még egy nép, ami számához ké-
pest ilyen arányban adna bizonyítékot a felebarátaik iránti szere-
tetrŒl és jólétükre irányuló vágyukról, mint ahogy azt az utolsó
napi szentek teszik. Misszionáriusi munkánk kijelenti az egész vi-
lágnak, hogy hajlandóak vagyunk anyagi áldozatot hozni, és föl-
di jutalmat nem remélve munkálkodni Mennyei Atyánk
gyermekei lelkének üdvözüléséért.8

Minden fiatal férfiban . . . meg kell lennie a törekvésnek, hogy
alkalmassá tegye magát arra, hogy képessége legjavát adva mun-
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kálkodjon, és így képes legyen elérni minden tŒle telhetŒt azért,
hogy az igazság lobogója szilárdan álljon a földön.9

Az emberek azt mondják: „Nem tudjuk megérteni a ’mormo-
nizmus’ erejét, nem tudjuk megérteni, hogy fiatal férfiak és fiatal
nŒk [ezrei] miért mennek ki a világba egy idŒre, saját vagy család-
juk költségén, idejüket adva fizetség vagy térítés nélkül, hogy az
evangéliumot hirdessék, miközben elveszítik bérüket, saját maguk
állva a költségeket, hogy az önök hitét hirdessék.” Minden utolsó
napi szent meg tudja érteni. Megértik, mert azok a fiatal férfiak és
fiatal nŒk, akik kimennek az evangéliumot hirdetni, a szerint is él-
nek; valóban eleget tesznek az ÜdvözítŒ által lefektetett követel-
ményeknek, miszerint: „szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbŒl, teljes lelkedbŒl és teljes elmédbŒl”, valamint a követke-
zŒ nagy parancsolatnak: „szeresd felebarátodat, mint magadat”.10

Emlékeznünk kell arra, hogy az Úr megmondta nekünk: köte-
lességünk felebarátaink figyelmeztetése és az evangélium hirdetése
– és ez a kötelesség mindannyiunkon nyugszik: misszionáriusok-
nak kell lennünk. (. . .)

Ébredjünk rá, hogy ez a munka mindannyiunké, és tegyünk
meg minden tŒlünk telhetŒt annak elŒrehaladásáért!11

A misszionáriusi munka Œszinte örömet hoz az emberi szívbe

Hiszem azt, hogy minden utolsó napi szent, aki bizonyságot
kapott annak a munkának az isteni voltáról, amiben foglalatos-
kodunk, ugyanazt érzi, mint Alma – a vágyat, hogy az egész világ
meghallhassa az Úr Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonysá-
got [lásd Alma 29:1–9]. Amikor férfiak és nŒk bizonyságot kap-
nak Joseph Smith próféta isteni küldetésérŒl, akkor hŒn áhítják
azt, hogy az egész világ rendelkezzen azzal a tudással és hittel. Az
a vágy él bennük, hogy az evangélium jusson el minden Œszinte
lélekhez. És nincs az egész világon még egy olyan munka, ami –
személyes tapasztalatomból ítélve – több örömet, békességet és
nyugalmat ültet az emberi szívbe, mint az Úr Jézus Krisztus evan-
géliumának hirdetése.12

Isten a földön jelenleg zajló munkájának semelyik más részé-
ben nincs az embereknek még egy olyan boldog, megelégedett
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és békés csoportja, mint azok, akik a misszionáriusi szolgálatban
foglalatoskodnak. A szolgálat az öröm valódi kulcsa. Amikor az
ember szolgálatot végez az emberiség elŒremeneteléért, amikor
fizetség vagy térítés nélkül, földi jutalmat nem remélve munkál-
kodik, akkor valódi, Œszinte öröm költözik szívébe.13

Ha szükséges, Isten minden szolgájának, aki tudással rendel-
kezik az evangéliumról, készen kell állnia, hogy életét adja ezért
az ügyért, ami valóban a Mester munkája, az élet és az üdvözülés
terve, Urunk és ÜdvözítŒnk, Jézus Krisztus evangéliuma. Amikor
teljességgel felismerjük a tényt, hogy valóban rendelkezünk az
igazgyönggyel, hogy az evangélium, amit a világ népeinek tu-
dunk adni, örök életet jelent mindazok számára, akik befogadják
és hithıen a szerint élnek; amikor felismerjük mindezt, és ami-
kor megállunk, hogy eltınŒdjünk a Joseph Smith prófétának és
Oliver Cowderynek adott kinyilatkoztatáson, amiben az Úr így
szól: „És ha egész életeteken át bınbánatot hirdettek ennek a
népnek, és ha csak egy lelket vezettek hozzám, milyen nagy lesz
az örömötök vele az én Atyám országában! És ha nagy örömötök
lesz már egyetlen lélekben is, aki Atyám országába hozzám ve-
zettek, milyen nagy lesz az örömötök akkor, ha sok lelket vezet-
tek hozzám!” [T&Sz 18:15–16], akkor elkezdjük majd felismerni,
felfogni és megérteni e munka magasztosságát.14

Sajnálatot érzek az iránt a férfi vagy nŒ iránt, aki soha nem ta-
pasztalta meg azt az édes örömet, ami a Jézus Krisztus evangéli-
umát hirdetŒ misszionáriusnak adatik, aki az igazság ismeretére
vezeti az Œszinte lelkeket, és aki a hála és köszönet kifejezéseit
hallja azoknak a szívébŒl szólni, akiket munkája az örök élet
megértésére vezetett. Ugyanúgy sajnálatot érzek azok iránt, akik
soha nem tapasztalták meg az abból fakadó édes örömet, hogy
kezüket kinyújtják és segítenek a szükséget látókon. Bizonyos,
hogy nagyobb áldás adni, mint kapni; efelŒl semmi kétségem
sincs. Abból is több áldás ered, ha elmegyünk Jézus Krisztus
evangéliumát hirdetni és az emberek lelkének üdvözüléséért
munkálkodni, mint ami valaha is érhet minket abból, ha pusztán
tudjuk, hogy vallásunk igaz, és otthon maradunk és elvegyülünk
az emberekkel, munkálkodunk az élet mindennapos ügyeiben,
valamint felhalmozzuk e világ gazdagságát, ami a használatában
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el is vész. Az egyik nagy gond az, hogy gyakran szem elŒl té-
vesztjük, mi a legértékesebb elvégzendŒ munkánk, mi az a mun-
ka, ami a leginkább tetszŒ lesz Mennyei Atyánk szemében.15

Csak a Szellem ereje által tudjuk az evangéliumot
hirdetni, és csak így tudunk segíteni az új megtérteknek

bizonyságuk táplálásában

Szeretném elmondani nektek, hogy mindazoknak a misszio-
náriusoknak, akik kimentek az evangéliumot hirdetni, . . . elŒtte
kezek nyugodtak fejükön, Isten arra felhatalmazott szolgáinak
kezei, olyan férfiaké, akik az Ã felhatalmazását viselték; és széles
e világon, minden földrészen és minden éghajlaton, az északi, éj-
félkor is napsütéses országoktól Dél-Afrikáig, bárhova mentek is,
elkísérte Œket az élŒ Isten Szelleme. Férfiak és nŒk minden föl-
dön és minden éghajlaton elfogadták a Szent Szellem tanúságát,
és befogadták az evangéliumot.16

Elmentem Grantsville-be, Sion Tooele nevı cövekének legna-
gyobb egyházközségébe, és nagyon hasonló hozzáállással köze-
ledtem az Úrhoz, mint Oliver Cowdery, amikor azt mondta az
Úrnak: „Fordítani szeretnék”, és az Úr azt mondta neki, hogy for-
díthat. De kudarcot vallott, mivel – ahogy késŒbb megmondatott
neki – nem gondolkodott rajta, nem imádkozott felŒle és nem
tette meg a részét [lásd T&Sz 9:7–8]. (. . .) Felálltam és öt percig
beszéltem, és úgy vélem, olyannyira verejtékeztem, mintha egy
patakba estem volna, majd teljesen kifogytam az ötletekbŒl.
Olyan mértékben „kudarcot vallottam” – hogy úgy mondjam – a
beszédemmel, ahogy halandó csak teheti. (. . .)

[KésŒbb] több mérföldnyire elsétáltam attól a gyülekezeti ház-
tól, ki a mezŒre, a széna- és szalmakazlak közé, és amikor elég tá-
vol jutottam, olyannyira, hogy biztos voltam benne, senki sem
lát, akkor letérdeltem az egyik kazal mögött, és a megalázottság
könnyekre fakasztott. Megkértem Istent, bocsássa meg nekem,
hogy nem emlékeztem arra, hogy az ember nem prédikálhatja az
Úr Jézus Krisztus evangéliumát hatalommal, erŒvel és sugalma-
zással, csak úgy, ha megáldatik erŒvel, ami IstentŒl adatik; továb-
bá elmondtam neki ott, ifjúként, hogy ha megbocsát nekem
önteltségemért, ha megbocsát nekem azért, hogy azt képzeltem,
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Szelleme nélkül bárki is prédikálhatja az igazságot és készséges
szívekre lelhet, akik befogadják azt, akkor halálom napjáig töre-
kedni fogok észben tartani, honnan adatik a sugalmazás, amikor
az Úr Jézus Krisztus evangéliumát hirdetjük, az életnek és az üd-
vözülésnek a földön újból kinyilatkoztatott tervét.

Hálás vagyok, hogy elmondhatom: az azóta eltelt negyven év-
ben soha nem éreztem olyan megalázottságot, mint azon a na-
pon. És miért? Azért, mert azóta – hála az Úrnak – soha nem
álltam elŒ olyan elgondolással, hogy az ember megérintheti hall-
gatói szívét, . . . hacsak nem rendelkezik az élŒ Isten Szellemével,
és így képes tanúságot tenni arról, hogy ez az az igazság, amiben
ti és én munkálkodunk.17

„Hiszünk a nyelveken szólásban” és azok tolmácsolásában
[lásd Hittételek 1:7]. Karl G. Maeser – akinél elkötelezettebb
utolsó napi szent nemigen élt – a saját szájával mesélt egy ilyen
esetrŒl. (. . .) Ezt mondta: „Grant testvér, aznap este, amikor
megkeresztelkedtem, felnéztem az égre és így szóltam: ’Ó,
Istenem, hitem szerint megtaláltam Fiad, Jézus Krisztus evangé-
liumát. Engedelmességet tanúsítottam iránta azzal, hogy leme-
rültem a keresztelés vizébe. Adj valamiféle megnyilatkozást, adj
tökéletes tanúságot a SzellemtŒl arra, hogy megtaláltam az igaz-
ságot, és én, ha szükséges, neked ajánlom akár életemet is ennek
az ügynek az elŒremozdítása érdekében.’”

Akkoriban Franklin D. Richards testvér [a Tizenkét Apostol
Kvórumából] volt az Európai Misszió elnöke, aminek a központ-
ja Liverpoolban volt. Átment Németországba, hogy jelen lehes-
sen az evangéliumhoz abban a nagy birodalomban elsŒként
megtértek keresztelésén. Miközben Maeser testvér hazasétált ar-
ról a helyrŒl, ahol megkeresztelkedett, ami pár mérföldnyi távol-
ság volt, annak a vágyának adott hangot, hogy beszélgetni
szeretne az evangélium különbözŒ alapelveirŒl, tolmácson ke-
resztül. A tolmács William Budge volt. (. . .) Maeser testvér, aki
nem értett angolul, kérdéseket tett fel németül, és Richards test-
vér, aki nem értett németül, megválaszolta Œket angolul; Budge
testvér fordította a kérdéseket és a válaszokat. Miután a tolmá-
cson keresztül pár kérdést feltettek és megválaszoltak, Richards
testvér azt mondta: „Ne fordítsd a kérdéseket, értem Œket”; aztán
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Maeser testvér szólalt meg: „Ne fordítsd a válaszokat, értem
Œket.” Így beszélgettek mérföldeken át; a kérdések németül, a vá-
laszok angolul hangzottak el, pedig egyikük sem ismerte a másik
nyelvét. Elérkeztek az Elbához, és miközben átkeltek a hídon, kü-
lönváltak. Amikor átértek a túlpartra, Maeser testvér újabb kér-
dést tett fel, majd Richards testvér így szólt: „Kérlek, fordítsd le,
Budge testvér!” Amikor a válasz adatott, Maeser testvér szólalt
meg: „Kérlek, fordítsd le!” KövetkezŒ kérdése így hangzott:
„Hogy van az, Richards apostol, hogy az elŒbb még megértettük
egymást, most pedig már nem?” Richards testvér elmondta neki,
hogy Jézus Krisztus evangéliumának egyik gyümölcse a nyelve-
ken szólás és a tolmácsolás. Aztán így szólt: „Isten megadta ne-
ked és nekem ezen az estén azt a kiváltságot, hogy vehettünk az
evangélium egyik gyümölcsébŒl a nyelvek tolmácsolásának bir-
toklásával. Maeser testvér, tanúságot kaptál IstentŒl, hogy meg-
találtad az igazságot.”

Maeser testvér elmondta nekem: „Úgy reszkettem, mint a
nyárfalevél, majd újra felemeltem tekintetem az égre, és így szól-
tam: ’Ó, Istenem, megkaptam a tanúságot, amit kértem, és ha
szükséges, neked ajánlom akár az életemet is ezért az ügyért.’”18

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen áldásokat kapunk, amikor megosztjuk Jézus Krisztus
evangéliumát? Milyen érzéseid voltak, amikor láttad családtag-
jaidat és barátaidat, amint befogadták az evangéliumot?

• Mit vár el az Úr szentjeitŒl azon a téren, hogy üzenetét elvi-
gyék a világba? Miként fejleszthetjük ki az evangélium meg-
osztásához szükséges hitet és bátorságot?

• Hogyan alakíthatjuk fontossági sorrendünket úgy, hogy le-
gyen lehetŒségünk az evangélium megosztására? Miként vál-
tozhatnak misszionáriusi lehetŒségeink életünk különbözŒ
szakaszaiban?

• Miért lehetetlen az evangélium igazságait hirdetni a Szentlélek
ereje nélkül? Mi módon segített neked a Szellem az evangéli-
um megosztásában?
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• Karl G. Maeser megerŒsítést kapott újonnan meglelt bizony-
ságával kapcsolatban, amikor neki és elder Franklin D.
Richards-nek megadatott a nyelveken szólás ajándéka. A
Szellem mely további ajándékaira törekedhetünk, miközben
saját bizonyságunk és mások bizonyságának megerŒsítésén
munkálkodunk? (Lásd T&Sz 46:8–26.)

• Mit tett Maeser testvér és elder Richards, ami Maeser testvér
bizonyságának megerŒsítéséhez vezetett? Mi hogyan segíthe-
tünk az új megtérteknek bizonyságuk táplálásában?
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A példamutatás ereje

Azáltal, hogy átvisszük mindennapi életünkbe 
mindazt, amit hiszünk, segítünk megerŒsíteni 

az egyház jó hírnevét, és másokat is arra inspirálhatunk,
hogy az evangélium szerint éljenek.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök méltatásaként elder John A. Widtsoe, a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, azt írta: „Élete tanulságul szol-
gálhat mindenki számára.”1 Elder Samuel O. Bennion, a hetvenek
tagja, szintén beszélt Grant elnök példamutatásáról: „Buzgón
munkálkodik az Úr nagyszerı ügyében; egyedül Isten parancsol
neki, és megfelelŒ példát mutat az embereknek, aminek eredmé-
nyeként a munka egyre nagyobbá és dicsŒségesebbé válik.”2

Azon felül, hogy Œ maga jó példát mutatott, Grant elnök azt
tanította, hogy az egyház minden egyes tagja képes úgy élni,
hogy élete hitelt és dicsŒséget adjon az Úr munkájának. Azt
mondta: „Az utolsó napi szentek között az a férfi vagy nŒ a leg-
nagyszerıbb és legcsodálatosabb szónok, aki az Úr Jézus Krisztus
evangéliuma szerint él.”3

Míg a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként szolgált, elder
Heber J. Grant levelet kapott az egyik barátjától, aki nem volt tag-
ja az egyháznak. Egy általános konferenciai beszéd során elder
Grant részleteket olvasott fel a levélbŒl, hogy kihangsúlyozza,
milyen fontos, hogy az utolsó napi szentek jó példát mutassanak:

„’Kedves Heberem!

(. . .) Tudod, hogy a köztünk lévŒ hosszú és bizalmas barátságon
felül is mindig nagy hatással volt rám az azon férfiak és nŒk közti
vallásos érzelmek hitelessége és Œszintesége, akik a te hitedet vall-
ják. Sok alkalommal, gyakorta mondtam azt beszélgetéseink so-
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rán, hogy az egyedüli olyan vallásos embercsoport, akit valaha 
is úgy ismertem, hogy hitvallása szerint él, a Utah-beli mormonok.
És ez igaz.’”

Miután felolvasta ezt a részletet, elder Grant hozzátette: „Igen
hálás vagyok azért, hogy a barátom nem juthat hozzá a tizedet
nem fizetŒk listájához, . . . mert nagyon is kétlem, hogy akkor is
azt tudná mondani, hogy ’az egyedüli olyan vallásos embercso-
port, akit valaha is úgy ismertem, hogy hitvallása szerint él, a
Utah-beli mormonok’. Hálás vagyok azért, hogy azok a mormo-
nok, akikkel ez az ember megismerkedett, nem pusztán névle-
gesen mormonok, hanem valóban utolsó napi szentek. Az
összes ’mormonról’ azok alapján alkotott véleményt, akiket
megismert, és gyakran mondtam már nyilvánosan, hogy minden
utolsó napi szent kötelességének tekintem, hogy úgy élje életét,
hogy viselkedése minden embert tiszteletre indítson iránta, és
ezáltal tiszteletet ébresszen egész népünk iránt. ÜdvözítŒnk ta-
nításaival vagyunk összhangban, amikor úgy fénylik a világossá-
gunk, hogy amikor az emberek látják jó cselekedeteinket,
dicsŒítsék Istent, és arra indíttassanak, hogy befogadják Jézus
Krisztus evangéliumát.”

Az utolsó napi szentek jó példája világosságként ragyoghat mások elŒtt.
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A levelet folytatva elder Grant ezt olvasta fel: „’Ez az, ami tisz-
teletet ébreszt. (. . .) Népetek átviszi hitelveit a mindennapi élet-
be, és úgy cselekszenek, hogy valóban hiszik, hogy azokban van
valami. (. . .)’”

Azután elder Grant, ismét visszautalva barátja levelére, azt
mondta:

„Nos, van itt egy mondat, amit kitörölhetetlenül szeretnék az
elmétekbe vésni:

’Ha van bármi olyan (és a barátom feketével vastagon aláhúz-
ta, hogy „bármi”) egy vallásban, ami magában foglalja az eljö-
vendŒ lét örökkévalóságát, akkor abban megvan minden (és a
„minden” szó is vastagon alá lett húzva).’

Hiszünk-e ebben mi, utolsó napi szentek? Felismerjük barátom
megjegyzésének súlyát? ’Ha van bármi olyan egy vallásban, ami
magában foglalja az eljövendŒ lét örökkévalóságát, akkor abban
megvan minden.’ MeggyŒzŒdésünk-e, hogy minden megvan eb-
ben a vallásban, ami magában foglalja az eljövendŒ lét örökkéva-
lóságát? És valóban megtesszük-e, ahogy barátom állítja, hogy
átvisszük hitelveinket a mindennapi életbe, és úgy cselekszünk-e,
hogy valóban hisszük, hogy azokban van valami?”4

Heber J. Grant tanításai

Vállunkon hordozzuk az egyház jó hírnevét

Mostanra akként váltunk ismertté, amik vagyunk – egyenes, is-
tenfélŒ emberekként; és annak mértékében, amennyire az evan-
gélium szerint élünk, tudván, hogy ez az igazság, folytatni fogjuk
az elŒítéletek lerombolását, a jóakarat felépítését, és másokat
magunkhoz fogunk vonzani.

Ezt az állapotot az a tény hozta létre, hogy rendelkezünk tu-
dással, és népünk közül oly sokan a szerint is élnek. Közülünk
minden egyes ember a vállán hordozza egyházának jó hírnevét,
és miközben ti és én Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk,
hitelt adunk az Úr munkájának, ami újból megalapíttatott a föl-
dön ebben a sáfárságban.
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Nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a helyzet, és szívem telve
van köszönettel az Úr iránt a bekövetkezett figyelemre méltó vál-
tozás miatt. Remélem, hogy minden férfi és nŒ, aki tagsággal bír
ebben az egyházban, ösztönzést érez arra, hogy elméjében eltö-
kélje: amennyire képességein és teljesítményén múlik, e szerint
az evangélium szerint fog élni, hogy élete annak igazát hirdesse.5

Az egyház elleni gúnyolódás, a népünk egésze iránti rosszin-
dulat és hazugságok szinte teljességgel elhaltak, mivel az embe-
rek megismerték szívünk vágyát, hogy nem viseltetünk ellenséges
érzelmekkel még a minket becsmérlŒk iránt sem. Az Úr számta-
lan alkalommal volt segítségünkre abban, hogy barátainkká te-
gyük azokat, akik egykor ellenségeink voltak. Megtanulták, hogy
minden igaz utolsó napi szent az Úr szolgája, és arra vágyik, hogy
megtegyen mindent, amit az Úr tŒle kíván; és bár az emberek sze-
mélyes törekvései nagymértékben különbözhetnek a mieinktŒl,
mégis megtanulják, hogy egy valódi, Œszinte utolsó napi szent
olyan ember, aki méltó arra, hogy minden dologban megbízza-
nak benne, mert törekszik Isten szándékainak és akaratának meg-
ismerésére. Bár lehet, hogy úgy érzik: népünk téved, mégis
elismerik becsületességünket és feddhetetlenségünket.6

Menj bárhová Izráel elderei között, utazz az egyház egyik vé-
gébŒl a másikba, és azt fogod látni, hogy bizonyság lángol az
utolsó napi szentek szívében arról, hogy ez a Mindenható Isten
munkája, és azt Fia, Jézus Krisztus alapította meg. Ezt a bizony-
ságot fogod látni, ezt a bizonyságot fogod hallani, de vajon min-
dig az utolsó napi szentek életét éljük-e? Úgy élünk-e, ahogy
élnünk kellene annak figyelembevételével, hogy megadatott ne-
künk ez a nagyszerı bizonyság? Betartjuk-e az Úr parancsolatait,
ahogy azokat kellene? A vállunkon hordozzuk, úgymond, az egy-
ház jó hírnevét, mindannyian.7

Az Úr áldja meg Sion népét! Tartsuk be parancsolatait oly
módon, hogy minden ember, aki látja jó cselekedeteinket, be-
csületességünket és feddhetetlenségünket, legalább arra indít-
tassék, hogy tiszteletet érezzen irántunk, akár hisz vallásunkban,
akár nem!8
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Azok az utolsó napi szentek, akik helytelenül
cselekednek, megfoszthatják hitelétŒl 

önmagukat és az igazság ügyét is

Fenntartom azt, hogy az az utolsó napi szent, aki helytelen
cselekedetet visz véghez, nem csupán a helytelen tett miatt lesz
felelŒsségre vonva, hanem azért is, mert rossz hírbe hozza az
ügyünket. Ha egy olyan ember részegedik le, aki az egyházhoz
tartozik, akkor valószínıleg azok, akik látják, elŒször is a mor-
mont látják majd benne. Mormonként mutatnak rá, és általa íté-
lik meg a többieket. Így szól magában az, aki látja: „Ha ez a
mormonizmus, akkor nem kérek belŒle!” És amikor meghallja,
hogy valahol mormon prédikáció lesz, távol fog maradni. Így te-
hát sok olyan bın van, aminek az a szándéka, hogy bezárja az
emberek szívét Isten királysága elŒtt.9

A prédikálás és a beszéd vajmi keveset ér, hacsak életünket tö-
kéletes összhangban nem éljük a tanításainkkal.10

Egy alkalommal egy férfi igen figyelemre méltó prédikációt
mondott. KésŒbb egy barátja ezt mondta neki: „Tudod, nagyon
csodálatos volt ez a prédikáció, igen figyelemre méltó, de a tet-
teid olyan erŒvel harsognak, hogy semmit nem hallottam abból,
amit mondtál.”11

Hallottam egy emberrŒl, aki egy pompás fogadáson volt, és
egy másik emberrel beszélgetett az utolsó napi szentek hitérŒl.
Azt mondta: „Nos, a ’mormonok’, akik vallásuk szerint élnek,
nem fogyasztanak teát, kávét vagy alkoholt, és nem dohányoz-
nak.” A másik azt felelte: „Egy szót sem hiszek el ebbŒl!” A férfi
azt mondta: „Pedig így igaz.”

Ez a két nem-„mormon” egy asztalnál ült ezen a fogadáson.
Egyszerre csak jött egy „mormon”. A „mormonokat” védŒ férfi
így szólt: „Ott jön egy mormon. Ide fog ülni hozzánk. Fogadok
veled, hogy nem fog kávét inni.” A másik férfi állta a fogadást. A
„mormon” megitta a kávét! Amikor a két férfi kiment, az, aki el-
vesztette a fogadást, így szólt: „Soha többé nem bízom abban a
férfiban, aki azt vallja, hogy hiszi, Isten kinyilatkoztatást adott
Joseph Smith által, amiben elmondta az embereknek, hogy tar-
tózkodjanak az ilyen dolgoktól, majd idejön és nyilvánosan el-
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lenszegül prófétája tanításainak. Eddig bíztam ebben az ember-
ben, de többé már nem fogok.”12

Amikor vallásunk szerint élünk, jó példánk 
világosságként fog ragyogni a világ elŒtt

El szeretném mondani az utolsó napi szenteknek, hogy miu-
tán bizonyságot nyertünk annak a munkának az isteni voltáról,
amiben foglalatoskodunk, szükséges, hogy úgy rendezzük éle-
tünket napról napra, hogy az általunk véghezvitt jó cselekedetek
dicsŒséget hozzanak Isten munkájára, miközben világosságunk
úgy fénylik, hogy az emberek, jó cselekedeteinket látván, dicsŒ-
ítsék Istent [lásd Máté 5:16]. A föld színén nincs még egy olyan
nép, amelyik annyira áldott lenne, mint az utolsó napi szentek;
nincs még egy olyan nép, amelyik oly sok megnyilvánulását látta
volna Isten jóindulatának, kegyelmének és hosszútırésének,
mint ami nekünk adatott, így azt mondom, hogy nekünk
Istenhez méltóbb és becsületesebb életet kell élnünk, a földön
élŒ minden más férfit és nŒt felülmúlva.13

Az ÜdvözítŒ azt mondta követŒinek, hogy Œk a föld sója, ám
ha a só elveszíti ízét, akkor azután már nem jó semmire, csak ar-
ra, hogy kidobják és az emberek eltapossák. Azt is mondta nekik,
hogy Œk a világ világossága, egy hegyen épült város, ami nem rej-
tethetik el. Elmondta nekik, hogy az emberek nem azért gyújta-
nak gyertyát, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a
gyertyatartóba állítsák, hogy fényt adjon mindazoknak, akik a
szobában vannak. Azután arra intette Œket, hogy úgy ragyogjék
világosságuk, hogy az emberek, jó cselekedeteiket látván, dicsŒ-
ítsék Istent. [Lásd Máté 5:13–16.]

Ez a figyelmeztetés ránk is vonatkozik. Mi vagyunk a világ vilá-
gossága. Elnyertük a Mindenható Isten sugalmazását.
Bizonyságot kaptunk az evangéliumról, és mi igazán tudjuk,
hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, hogy Joseph Smith Isten
prófétája volt. (. . .) Minden igaz utolsó napi szent szívében ott
lángol ez a bizonyság. Nos, úgy élünk-e, hogy az általunk vég-
hezvitt jó cselekedetek tekintélyt adnak Isten munkájának?
Példánk érdemes-e arra, hogy az emberek kövessék? Azt mutat-
juk-e példánk által, hogy hiszünk az evangéliumban?14
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Fenntartom, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza minden egyes tagjának határozott kötelessége úgy ren-
dezni életét, hogy példája követésre méltó legyen minden ember
számára, így hozva jó hírnevet és áldást saját magára és utódaira,
valamint így szerezve barátokat az Úr munkájának. Ez legyen
minden utolsó napi szent legmagasabb törekvése!15

Buzgó imám az, hogy Isten, a mi Mennyei Atyánk segítsen hit-
hınek és igaznak lennünk Ãhozzá, és hogy mindig kimutathas-
suk azt hithıségünk, a férfiak és nŒk iránti becsületességünk,
valamint életünk egyenessége által, hogy valóban az élŒ Isten
szolgálói és szolgálóleányai vagyunk, akik Jézus Krisztus evangé-
liumának elterjesztésére törekszenek.16

Jó példánk arra indíthat másokat, hogy 
tanulmányozzák az élet és az üdvözülés tervét

Éljen minden egyes utolsó napi szent az evangélium szerint,
hogy annak igazságát az Œ példája hirdesse!17

Az utolsó napi szentek között az a férfi vagy nŒ a legnagyszerıbb
és legcsodálatosabb szónok, aki az Úr Jézus Krisztus evangéliuma
szerint él. „Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidbŒl!”
– ez az, ami számít. Jakab azt mondta, hogy meg fogja mutatni hi-
tét cselekedetei által, valamint hogy a hit cselekedetek nélkül ha-
lott. Olyan az, mint a test a szellem nélkül. [Lásd Jakab 2:17–18,
26.] (. . .) Cselekedeteink, szorgalmunk, hithıségünk és erŒnk ál-
tal hirdethetjük ezt az evangéliumot. A világ népei kezdik felismer-
ni, tudni és megérteni azt a tényt, hogy jó gyümölcsök sarjadnak
Jézus Krisztus evangéliumából, ahogy azt az utolsó napi szentek ta-
nítják. (. . .) A nagyszerı mérce, amit a világ ÜdvözítŒje állított fel,
így szól: „GyümölcseikrŒl ismeritek meg Œket.” [Máté 7:20] Azt kér-
dem a világtól, hogy az otthon megnyilvánuló boldogság, a mege-
légedettség, a boldogulás, az üzleti feddhetetlenség, a józanság, az
Isten és az ember törvényeinek betartása terén találnak-e elŒbbre-
való népet az utolsó napi szenteknél! És most nem olyan mormo-
nokról beszélek, akik nem tartják be Isten parancsolatait.18

Isten áldjon meg mindannyiótokat! Adja Isten, hogy mind-
annyian, akik bizonysággal rendelkezünk annak a munkának az
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isteni voltáról, amiben elköteleztük magunkat, úgy rendezzük
életünket, hogy azok, akik nem ismerik az igazságot, arra indít-
tassanak szorgalmunkat, hitünket, alázatunkat és az Isten szolgá-
lata iránti vágyunkat látva, hogy tanulmányozzák az igazságot,
amit nekik adhatunk! Ez az én imám és vágyam.19

Isten él; Jézus a Krisztus; Joseph Smith az élŒ Isten prófétája;
rendelkezünk az igazsággal! Mindazok, akik ezt tudják, éljenek
úgy, hogy azok, akik viszont nem tudják, tanulmányozhassák az
élet és az üdvözülés tervét, és örök életet nyerhessenek, ami
Isten az embernek adott minden ajándéka közül a legnagyobb!20

Imádkozom azért, hogy a Mindenható Isten áldásai megadas-
sanak ezen egyház minden egyes tagjának, minden hithı, szor-
galmas utolsó napi szentnek, és velük is maradjanak! Legyünk
képesek az Úr Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni életünk be-
csületessége, egyenessége és hitelessége által! Ha így cselek-
szünk, bizonyosak lehetünk a végsŒ gyŒzelemben.21

Minden erŒmön és képességemen felül, amit Isten megadott
nekem érzéseim kifejezésére, hálás vagyok annak tudásáért,
hogy Ã él, hogy Isten a mi Atyánk, és hogy Jézus Krisztus a mi
Megváltónk és ÜdvözítŒnk.

Az Úr segítsen titeket és engem és minden lelket, aki rendel-
kezik ezzel a tudással, hogy minden képességünkkel munkál-
kodjunk azon, hogy példánk által másokat is elvezessünk erre az
igazságra! Ó, milyen hálás vagyok Mennyei Atyánknak, hogy jó-
nak látta kiválasztani Joseph Smith-t eszközként a kezében arra,
hogy újra megalapítsa a földön az élet és az üdvözülés tervét! Az
Úr áldjon meg mindannyiótokat, áldjon meg minden Œszinte lel-
ket a földön, és segítsen minden utolsó napi szentnek úgy élni,
hogy példája ragyogjon, és az segítsen majd másokat is elvezetni
az igazság ismeretére!22

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért jelentenek a példák olyan erŒteljes hatást?

• Mit jelent vállunkon hordozni az egyház jó hírnevét?
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• Miként lehetünk jobb példák családtagjaink, egyházközségünk
illetve gyülekezetünk tagjai, valamint szomszédaink számára?

• Kiket tudnál felsorolni, akiknek a példája hatással volt rád? Miért
voltak ezek az emberek olyan nagy befolyással az életedre?

• Milyen alkalmakat tudnál felsorolni arra, amikor az utolsó na-
pi szentek jó cselekedetei arra ösztönöztek másokat, hogy ta-
nulmányozzák az evangéliumot?
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A papság, „az élŒ 
Isten hatalma”

A papság viselŒi, akik az igazlelkıség alapelvei szerint élnek,
eszközök lehetnek az Úr kezében mások szolgálata során.

Heber J. Grant életébŒl

„Soha nem fogom elfelejteni azt az alkalmat – mondta Heber J.
Grant elnök –, amikor egy barátom hozzám fordult, amikor meg-
tudta, hogy az orvos bejelentette, hogy torokgyíkban szenvedŒ
lánya nem éri meg a másnapot. Megkért, imádkozzam a lányáért,
és miután kimentem az irodájából, lelkem teljes erejével imád-
koztam Istenhez, hogy gyógyítsa meg a kislányt. Ima közben ezt
a sugalmazást kaptam: ’Az élŒ Isten hatalma itt van a földön. Itt
a papság. Siess! Siess! (. . .) Menj és utasítsd rendre a pusztító
erejét, és a kislány életben fog maradni!’

A kislányt ápoló orvos azt mondta, a lány nem éri meg a reg-
gelt; azonban amikor eljött a reggel, azt mondta, nem érti, de
úgy hiszi, hogy a kislány fel fog épülni. Nem tudta visszafogni
magát, hogy hangot ne adjon meglepettségének a kislány állapo-
tában az éjszaka során beállt változás miatt. Az élŒ Isten ereje
rendre utasította a pusztítót.”1

Grant elnök örvendezett az aznap éjjel kapott sugalmazásnak:
„Az élŒ Isten hatalma itt van a földön. Itt van a papság.”
Általános konferenciai beszédeiben gyakran tanította a szenteket
azokról az áldásokról, amiket a papság ereje és felhatalmazása ál-
tal kaphatnak.
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„Ma is elérhetŒ minden ajándék, minden kegyelem, minden hatalom és minden 
felruházás, ami az élŒ Isten szent papsága által adatott az ÜdvözítŒ napjaiban.”
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Heber J. Grant tanításai

A papság kulcsai, felhatalmazása, szertartásai 
és ajándékai vissza lettek állítva

Amint elŒrehaladtak a [Mormon könyve] fordításával, Joseph
Smith felfigyelt arra, hogy a nefita nép tanította és gyakorolta a
keresztelés tantételét. Mivel arra vágyott, hogy jobban megértse
ezt az alapelvet, azt tette, amit korábban is tett: Oliver
Cowderyvel, az írnokával az erdŒbe ment, és buzgón imádko-
zott. A következŒket az Œ saját szavaiból idézem:

„Miközben így imádkoztunk és az Úrhoz könyörögtünk, egy
fényes felhŒben egy hírnök szállt alá a mennybŒl, és kezét ránk
téve e szavakkal szentelt fel minket:

’Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom az ároni
papságot, amely az angyalok szolgálatának, a bınbánat evangéli-
umának és az alámerítéssel történŒ, bınbocsánatra való keresz-
telésnek a kulcsait foglalja magában; és ez mindaddig nem
vétetik el a földrŒl, amíg Lévi fiai újra igaz áldozatot nem mutat-
nak be az Úrnak.’

A hírnök, aki ez alkalommal meglátogatott minket és az ároni
papságot ránk ruházta, azt mondta, hogy a neve János, ugyanaz,
akit az Újszövetségben KeresztelŒ Jánosnak neveznek, és Péter,
Jakab és János utasítására cselekszik, akiknek birtokában vannak
a melkisédeki papság kulcsai, és azt mondta, hogy azt a papságot
is el fogjuk nyerni, ha majd eljön az ideje.” [Lásd Joseph Smith
története 1:68–69, 72.]

Ezzel a felszenteléssel, valamint a melkisédeki papság visszaál-
lításával, amit késŒbb – az ígéret szerint – megkaptak, a
Mindenható Isten papsága kulcsainak és felhatalmazásának tel-
jessége, ami évszázadokon át el volt veszve az emberiség elŒtt,
visszaállíttatott, és az egyházzal maradt egészen a mai napig, tö-
retlen örökösödés révén.

A papság visszaállításával az út feltárult az evangélium hirdeté-
se elŒtt, továbbá az ahhoz tartozó szertartások elvégzéséhez, va-
lamint az egyház megszervezéséhez.2
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Tudom, hogy nincs olyan ajándék, olyan kegyelem, olyan fel-
hatalmazás, amit az ÜdvözítŒ napjaiban apostolai birtokoltak,
amelyet Isten népe ne birtokolna ma.3

Tanúságot teszek nektek arról ma itt, hogy rendelkezünk az
igazsággal; hogy Isten újra szólt; hogy ma is elérhetŒ minden
ajándék, minden kegyelem, minden hatalom és minden felruhá-
zás, ami az élŒ Isten szent papsága által adatott az ÜdvözítŒ nap-
jaiban. Örvendezem, amiért tudhatom, hogy ezek a dolgok,
amiknek elérhetŒnek kell lenniük, el is érhetŒek ma az utolsó
napi szentek számára: az áldások, a Mindenható Isten gyógyító
hatalma, Szellemének sugalmazása, mely által férfiak és nŒk ki-
nyilatkoztatásokat kapnak TŒle, Isten Szellemének sugalmazása,
mely által az emberek új nyelveken szólnak és meg is tudják azo-
kat érteni, valamint minden egyes kegyelem és ajándék.4

A papság gyógyító ereje jelen van az egyházban

Tudom, hogy a Mindenható Isten gyógyító ereje jelen van eb-
ben az egyházban. Tudom, hogy Isten gyógyító ereje nélkül nem
lenne részem abban a kiváltságban, hogy itt álljak elŒttetek ma.
Tudom, hogy élŒ példák vannak Isten gyógyító erejére e nép kö-
zött. Ha rendelkezésünkre állna egy feljegyzés az Úr összes cso-
dálatos áldásáról, ami a papság által adatott azóta, hogy az
egyház megalapíttatott a földön, az a feljegyzés sokkal vaskosabb
lenne, mint az Újszövetség.5

Egy alkalommal, amikor [féltestvérem,] Joseph Hyrum Grant
. . . bérkocsivállalatot igazgatott . . ., a Z. C. M. I. cipŒgyár számos
alkalmazottja kiránduláson vett részt. (. . .) [Joseph,] aki az utaz-
tatásért felelŒs volt, felhívta figyelmüket arra a tényre, hogy vihar
fenyeget, és sürgette Œket a hazatérésre, kijelentve, hogy . . .
fennáll a veszély, hogy . . . a viharban és a sötétségben felborul-
nak. Ãk azonban határozottan megfogadták, hogy ha bármilyen
baleset következne is be, nem vonják felelŒsségre a vállalatot.

A sötétségben hazafelé tartva a jármı felborult, és több ember
meglehetŒsen súlyosan megsérült. Az egyik lánynak több csont-
ja is eltörött, továbbá sérülései és az idŒjárás viszontagságai szö-
vŒdményeként tüdŒgyulladást kapott. A kihívott orvos



109

1 1 .  F E J E Z E T

kijelentette, hogy nem fog életben maradni, és valószínıleg nem
éri meg a reggelt. [Joseph] igen vigasztalhatatlan volt a dolog mi-
att, mivel Œ vezette a jármıvet. Megkért engem, tartsak vele és
szolgáljunk a lánynak. Elmondta, hogy tanúságot kapott a
SzellemtŒl, hogy a lány életben fog maradni.

Amikor odaléptünk az ágyához, azt mondtam fivéremnek,
hogy a lány haldoklik, és meg fog halni, még mielŒtt kezünket le-
vennénk a fejérŒl. Fivérem holtsápadt lett, és kijelentette, hogy
kinyilatkoztatást kapott az Úrtól, és tudja, ahogy azt tudja, hogy
az evangélium igaz, hogy ha megáldjuk a lányt, akkor életben fog
maradni. Meg is áldottuk, és a megkenés megerŒsítése során azt
a sugalmazást kaptam, hogy ígérjem meg, hogy csontjai össze
fognak forrni, Œ pedig meggyógyul és visszatérhet gépéhez a 
Z. C. M. I. cipŒgyárban. Nem tudtam, hogy gépen dolgozik, sem
azt, mi a munkája. Aznap este találkoztam a gyár igazgatójával,
aki azt mondta: „Épp most jövök Marie DeGray házából.
Haldoklott, amikor eljöttem. MeggyŒzŒdésem, hogy mostanra
már meg is halt.” Azt mondtam: „Rowe testvér, menj fel az iro-
dádba, ülj le és írd le a következŒket: ’Marie DeGray nem halt
meg. Marie DeGray nem fog meghalni, hanem felépül és vissza-
tér gépéhez a gyáradban.’ Az élŒ Isten Szelleme jelentette ezt
meg nekem.” Így felelt: „Nincs szükség arra, hogy leírjam, mert
szavaid alapján tudom, hogy életben fog maradni.”

Azután elmesélt nekem egy esetet, ami a saját családjában tör-
tént meg. Ezt mondta: „MielŒtt ebbe az országba jöttem volna,
az egyik lányom súlyosan megbetegedett Londonban, és az Œt
ápoló orvos azt mondta, nem éri meg a reggelt.” Elküldetett –
ha jól emlékszem, három mérföldnyire London hatalmas váro-
sán át – Julius F. Wellsért és társáért, hogy jöjjenek, szolgáljanak
lányának, aki azután visszanyerte egészségét. „Másnap – mesél-
te Rowe testvér – az orvos felkeresett otthonomban, és átnyúj-
tott egy írásos bizonyítványt, megfelelŒen aláírva, amin az állt,
hogy lányom meghalt. Beinvitáltam a nappaliba, és bemutattam
neki a ’holttestet’. Így hát amikor azt mondod, hogy ez a lány fel
fog épülni, elfogadom kijelentésedet, mert tudom, hogy Isten
gyógyító hatalma jelen van ebben az egyházban, ahogy azt tu-
dom, hogy élek.”6
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Az igazlelkıség alapelveitŒl vezérelve a papságviselŒk
lehívhatják a mennyek erŒit

Nem jelentéktelen dolog Isten papságát viselni – jogot for-
málni a mennyek erŒinek jó irányban történŒ befolyásolására.7

Isten papságával és azzal kapcsolatosan, hogy miként gyako-
roljuk: Az élŒ Isten prófétáját bebörtönözték a Liberty
Börtönben, és sokan azt kívánták, legyen tárgyalás és végezzék
ki; ám a világ összes börtönajtója sem akadályozhatja meg, hogy
Isten szándékának és akaratának kinyilatkoztatása eljusson azok-
hoz, akik jogosultak azt elnyerni; és míg Joseph Smith próféta a
Liberty Börtönben raboskodott, elnyerte az IstentŒl jövŒ nagy-
szerı kinyilatkoztatások egyik legeslegnagyszerıbbjét, ami a
Tanok és szövetségekben található. A 121. részbŒl idézek:

„Meddig maradhat szennyes a folyóvíz? Milyen hatalom tartóz-
tathatja fel az egeket? Az ember éppen úgy kinyújthatná gyenge kar-
ját, hogy megállítsa a Missourit elŒírt folyásában, vagy hogy vizét
felfelé fordítsa, mint hogy megakadályozza a Mindenhatót abban,
hogy az égbŒl tudást árasszon az utolsó napok szentjeinek fejére.

Íme, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. És
miért nincsenek Œk választva?

Azért, mert szívük annyira ragaszkodik e világ dolgaihoz, és
olyan nagyon törekednek az emberek dicséretére, hogy ezt az
egy leckét nem tanulják meg:

Hogy a papság jogai elválaszthatatlanul a mennyei hatalmak-
hoz vannak kapcsolva, és hogy az égi erŒket csak az igazság és a
becsület alapelvei szerint lehet gyakorolni.

Hogy ezek reánk átruházhatók, ez igaz; ha azonban megkísé-
reljük bıneinket takargatni, vagy büszkeségünket és hiú becsvá-
gyunkat szolgálni [általa], vagy akár a legcsekélyebb igazságtalan
befolyást, kényszert vagy uralmat gyakorolni az emberek fiai fe-
lett, íme, akkor visszahúzódik az ég, elszomorodik az Úr
Szelleme, és ha visszahúzódott, akkor ámen az ilyen ember pap-
ságának vagy felhatalmazásának;

Íme, mielŒtt még észrevenné, magára hagyatik, hogy a tüskék
ellen rugdalózzon, üldözze a szenteket, és Isten ellen harcoljon.
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Mi szomorú tapasztalat árán tanultuk meg, hogy szinte min-
den ember hajlamos arra, hogy igazságtalan uralmat gyakorol-
jon, mihelyt azt hiszi, hogy egy kis hatalomra tett szert.

Ezért vannak sokan az elhívottak, de kevesen a választottak.”
[T&Sz 121:33–40]

Most pedig szeretném kihangsúlyozni ennek a börtönben
adott kinyilatkoztatásnak a végét. Egy állam, amelyik megpróbál-
ta elvenni Joseph Smith szabadságát, minden hatalmával együtt
sem tudta megakadályozni annak a prófétának a kommunikáció-
ját a mennyekkel. A következŒ sugalmazott szavakat kapta, ami-
ket soha nem lenne szabad elfelejtenie egy püspöknek vagy
cövekelnöknek sem, egy apostolnak vagy az egyház egy elnöké-
nek sem, mindaddig, míg valamilyen tisztet töltenek be ebben az
egyházban:

„Nem lehet és nem szabad másként papsági hatalmat vagy be-
folyást gyakorolni, csak meggyŒzéssel, türelemmel, gyengédség-
gel, alázattal és Œszinte szeretettel;

Képmutatás és álnokság nélküli jósággal és tiszta megértéssel
nagyon felemelŒ az a léleknek.

Néha a Szentlélek ösztönzésére éles dorgálással, utána azon-
ban mutass fokozott szeretetet az iránt, akit megdorgáltál, ne-
hogy ellenségének tekintsen,

Hanem tudja, hogy a te hıséged a halál kötelékénél is erŒsebb.

Jószívıség töltse el bensŒdet hittestvéreid iránt, sŒt minden
ember iránt és erény díszítse gondolataidat szüntelenül! Akkor
megerŒsödik bizalmad Isten elŒtt, és a papság tana úgy perme-
tezi majd a lelkedet, mint égbŒl a harmat.

A Szentlélek állandó kísérŒd lesz” –

az egész világ minden gazdagságánál értékesebb az, hogy ál-
landó társként velünk van a Szentlélek –

„és jogarod az igazság és az igazságosság változatlan jogara; bi-
rodalmad örökkévaló birodalom lesz és örökkön-örökké, kény-
szer nélkül téged fog illetni.” [T&Sz 121:41–46]8

Amikor az utolsó napi szentekhez beszélek, nincs még egy ki-
nyilatkoztatás a Tanok és szövetségekben, amit gyakrabban idéz-
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tem volna, mint ami a 121. részben áll, . . . miszerint „Nem lehet
és nem szabad másként papsági hatalmat vagy befolyást gyako-
rolni, csak meggyŒzéssel, türelemmel, gyengédséggel, alázattal
és Œszinte szeretettel.”

Az így viselt papságtól nem kell tartani, amit gyengéden, alá-
zattal és Œszinte szeretettel gyakorolnak. Azonban amikor akár a
legcsekélyebb igazságtalan befolyást, kényszert vagy uralmat gya-
koroljuk az emberek fiai felett, íme, akkor visszahúzódik az ég.
Elszomorodik az Úr Szelleme. És ha visszahúzódott, akkor „ámen
az ilyen ember papságának vagy felhatalmazásának”. Ezek Isten
szavai.9

Szörnyı dolog-e úgy gyakorolni az élŒ Isten papságát, ahogy
az Úr elŒírja: „kedvességgel és gyengédséggel”? Ez az egyedüli
mód, és ha nem ily módon gyakorolják, akkor ámen azoknak a
papságának vagy felhatalmazásának, akik ezt a papságot viselik
Krisztus egyházában.10

A papságot viselŒ férfiaknak nem szabad azt saját gyarapodá-
sukra használni. (. . .) Ha így tennének, elveszítenék az Úr
Szellemét, és e világ dolgaira törekednének Isten dolgai helyett.11

Nem tehetünk semmit, ahogy abban a kinyilatkoztatásban is
feljegyeztetett, csak akkor, ha szeretetet, jószívıséget és kedves-
séget gyakorlunk – Œszinte szeretetet. Az Úr segítségével én is
pontosan így fogom gyakorolni – képességeimtŒl telhetŒen –
Isten papságát, ami megadatott nekem.12

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miként kaptál áldásokat te és a családod a papság gyakorlá-
sa által?

• Miként tanúsíthatunk tiszteletet a papság iránt? Miként segít-
hetünk a családtagjainknak tisztelni a papságot?

• Milyen élményekben volt részed, amik megerŒsítették a pap-
ság gyógyító hatalmáról való bizonyságodat? Betegség vagy
más nehézség idején mit tehetünk, hogy megkülönböztessük
saját vágyainkat az Úr akaratától?
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• Mit tanulhatsz a Tanok és szövetségek 121:33–46-ban találha-
tó kinyilatkoztatásból? Miért kell a papságviselŒknek követni-
ük az e kinyilatkoztatásban álló alapelveket annak érdekében,
hogy az Úr nevében cselekedjenek? Miként vonatkoznak ezen
alapelvek a másokkal való összes kapcsolatunkra?

• Miként lehetnek elérhetŒk a papság áldásai azok számára,
akiknek az otthonában nincs melkisédeki papságviselŒ?

Jegyzetek

1. Conference Report, 1925. ápr., 9–10.
o.

2. az ElsŒ Elnökség üzenete, Conference
Report, 1930. ápr., 10–11. o.; felolvasta
Heber J. Grant elnök

3. Conference Report, 1917. okt., 14. o.
4. Conference Report, 1943. ápr., 7. o.
5. Conference Report, 1917. okt., 14. o.
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11. Gospel Standards, 179. o.
12. Gospel Standards, 199. o.
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„Törekednünk és vágynunk kell arra, hogy képességeink legjavát 
nyújtva munkálkodjunk! A munka tetszŒ az Úr szemében.”



Munka és önellátás

Az Úr meg fog áldani minket, amint képességeink 
legjavát adva munkálkodunk.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök gyakran prédikált a kemény munka és az
önellátás alapelveirŒl. Ezt a tanácsot adta: „Érezze azt minden
ember, hogy Œ saját élete tervezŒje és építŒmestere, és a munka
által igyekezzen sikeressé tenni életét! ’Hat napon át munkál-
kodjál, és végezd minden dolgodat’, a hetedik napon pedig pi-
henj meg! [Lásd 2 Mózes 20:9–11.] Ne legyetek hajlandóak
négy-öt napon át dolgozni úgy, hogy csupán félmunkát végeztek!
Dolgozzon meg minden utolsó napi szent tisztességgel azért,
amit kap, akár munkájával, akár mással, amit tesz!”1

Amikor Grant elnök a munka értékérŒl beszélt, hosszú életta-
pasztalata által szólt. Megözvegyült édesanyja egyetlen gyerme-
keként korán megtanulta felsöpörni a padlót, valamint elmosni
és eltörölni az edényeket. Segített édesanyja varrónŒi munkájá-
ban is, ami eltartotta mindkettŒjüket. „Esténként éjfélig ültem a
padlón – emlékezett vissza késŒbb –, és hajtottam a varrógépet,
hogy enyhítsek végtagjai fáradtságán.”2 Heber arra tett erŒfeszí-
tései, hogy segítsen édesanyjának, gyermekkora elmúltával is
folytatódtak, amikor fiatalon belépett az üzleti életbe, hogy se-
gítsen édesanyja eltartásában.

Grant elnök egyik leghŒbb vágya az volt, hogy „belevésse Sion
ifjúságának elméjébe a munka ékesszólását, kifejezhetetlen
ékesszólását”3. Az egyház Improvement Era (A fejlŒdés kora) cí-
mı folyóirata egyik cikksorozatában Grant elnök személyes él-
ményeket mesélt el annak szemléltetéseként, hogy a munkára
való hajlandósága miként vezetett korai sikerhez az üzleti világ-
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ban. „Nem abból a célból teszem ezt – mondta –, hogy virág-
csokrokat dobassak a lábam elé, hogy úgy mondjam, hanem az-
zal a reménnyel, hogy olvasóimat a munka iránti vágyra
serkentsem. Közismert, hogy a személyes tapasztalatból fakadó
kijelentések – akár szóban, akár írásban – több erŒvel bírnak és
maradandóbb benyomást tesznek a hallgatók és olvasók elméjé-
re, mint bármi más. Ez szolgáljon mentségemre amiatt, hogy
olyan sok eseményrŒl számolok be saját pályafutásomból.

Amikor még fiatal voltam és iskolába jártam, figyelmembe
ajánlottak egy férfit, aki a Salt Lake City-beli Wells, Fargo & Co.
Banknál a könyvelést vezette. Elmondták, hogy havi százötven
dolláros fizetést kap kézhez. Nos, igen jól emlékszem arra, hogy
kiszámoltam, hogy napi hat dollárt keres, a vasárnapok kivételé-
vel, ami hatalmas összegnek tınt számomra. (. . .) Arról álmod-
tam, hogy könyvelŒ leszek, és a Wells, Fargo & Co. alkalmazásába
állok, így azon nyomban beiratkoztam a Dezeret Egyetem
[Deseret University, a mai Utah Egyetem] könyvelési órájára, ab-
ban a reményben, hogy egy nap én is megkeresem a számomra
akkor mérhetetlen nagynak tınŒ fizetést.

Örömmel idézek . . . Lord Bulwer Lyttontól: ’Az ember nem te-
hetségnek van híján, hanem céltudatosságnak; nem a teljesítésre
való erŒnek, hanem a munkára való hajlandóságnak.’ Samuel
Smiles azt mondta: ’A célok olyanok, mint a tojás: ha nem kelnek
ki tettek formájában, akkor megzápulnak.’

Lord Lytton kétségtelenül készpénznek vette, hogy ha egy ifjú
nemes és férfias álmokat dédelget, akkor az arra indítja majd,
hogy életének célja legyen, amit majd kikelthet tettek formájá-
ban, nem engedvén, hogy megzápuljon. Amint elhatároztam,
hogy könyvelŒ leszek, azonnal munkához is láttam, hogy elér-
jem e célomat. Igen jól emlékszem, minŒ mulatságot biztosítot-
tam diáktársaim számára. Amikor egyikük meglátta a
könyveimet, így szólt: ’Mi ez, macskakaparás?’ Egy másik pedig
ezt kérdezte: ’Tán villám csapott a tintatartóba?’ Ezek és további
megjegyzések, bár nem bántó szándékkal mondták, hanem
puszta jóindulatú mókának szánták, mégis mély sebet ejtettek
lelkemen, és életre hívták bennem az eltökéltség szellemét.
Megfogadtam, hogy másolni fogok az egyetemre járók számára,
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valamint hogy egy nap szépírást és könyvelést oktatok majd ab-
ban az intézményben. Céltudattal és a munkára való hajlandó-
sággal felvértezve, valamint egyetértve Lord Lyttonnal abban,
hogy ’az ifjúság ragyogó szókincsében nem szerepel a kudarc
szó’, attól kezdve szabadidŒmet a betıvetés gyakorlására fordí-
tottam, évrŒl évre így folytatván, mígnem ’a föld legnagyszerıbb
körmölŒjének’ neveztek.

Ez azt eredményezte, hogy néhány évvel késŒbb el tudtam he-
lyezkedni könyvelŒként egy biztosítási társaságnál. Bár tizenöt
évesen nagyon szépen írtam, és az volt minden, ami szükségelte-
tett az akkori pozícióm kielégítŒ betöltéséhez, mégsem voltam
teljességgel elégedett, hanem tovább álmodoztam és ’körmölget-
tem’, ha nem volt más elfoglaltságom. Az A. W. White & Co. Bank
elülsŒ részében dolgoztam, és amikor nem volt más dolgom, fel-
ajánlottam, hogy segítek a banki munkában, és bármit, mindent
megtettem, hogy megfelelŒen kihasználjam az idŒmet, soha nem
gondolván arra, kapok-e érte fizetséget vagy sem, csupán az volt
a vágyam, hogy dolgozhassak és tanulhassak. Mr. Morf, a bank
könyvelŒje nagyon jól írt, és figyelmet szentelt arra, hogy segítsen
az arra irányuló erŒfeszítéseimben, hogy kitınŒ szépíró legyek.
Megtanultam olyan szépen írni, hogy gyakran többet kerestem a
munkaidŒm elŒtt és után képeslapok, meghívók stb. írásával és
térképek jelölésével, mint amennyi a rendes fizetésem összege
volt. Néhány évvel késŒbb egy területi kiállításon oklevelet kap-
tam a Utah állambeli legszebb mívı szépírás elismeréseként.
Amikor elindítottam saját üzletemet, üresedés volt az egyetemen
a szépírás és könyvelés oktatói pozícióban, és hogy valóra váltsam
a saját magamnak tett ígéretet, amit tizenkét-tizenhárom éves ko-
romban tettem, miszerint egy nap oktatni fogom ezeket a tárgya-
kat, jelentkeztem az állásra. Jelentkezésemet elfogadták, így tehát
eleget tettem a magamra vállalt kötelezettségemnek.”4

Grant elnök nemcsak világi tevékenységeiben, hanem lelki tö-
rekvéseiben is rendelkezett a munkára való készséggel.
Fáradhatatlanul munkálkodott édesapaként, evangéliumi tanító-
ként, valamint az Úr Jézus Krisztus különleges tanújaként. Élete
minden tekintetben tükrözte az alapelvet, amit gyakran tanított:
„A siker törvénye, itt és az ezt követŒkben is az, hogy alázatos,
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imádságos szívünk van, és dolgozunk, dolgozunk, DOLGO-
ZUNK.”5 Ezt a tanácsot adta: „Ha vannak törekvéseitek, álmodja-
tok arról, mit szeretnétek elérni, majd fogjátok meg a
szekérrudat, és lássatok munkához! Az ábrándozás a munka nél-
kül nem ér semmit; maga a munka az, ami számít. A hit cseleke-
detek nélkül halott, ahogy Jakab is mondja, mint ahogy a test
halott a szellem nélkül [lásd Jakab 2:17, 26]. Rengeteg olyan em-
ber él, akinek van hite, ám hiányoznak a cselekedetei, én pedig
hiszek egy olyan népben, akinek hite és cselekedetei is vannak,
és eltökélt az iránt, hogy cselekedjen.”6

Heber J. Grant tanításai

Képességünk legjavát adva kell munkálkodnunk

Törekednünk és vágynunk kell arra, hogy képességeink legja-
vát nyújtva munkálkodjunk! A munka tetszŒ az Úr szemében.7

Soha nem virradt rám olyan nap, amikor ne lettem volna kész
elvégezni a legalantasabb (vagy legalacsonyabb rendı) munkát is
(ha létezik egyáltalán olyasmi, hogy alantas munka, amit azon-
ban kétlek), semmint hogy lustálkodjak.8

Ma reggel vettem a fáradságot, hogy a Tanok és szövetségekbŒl
olvassak a henyélŒrŒl, és bizony közöttünk is vannak henyélŒk.
A Tanok és szövetségek 75. részében ezt olvashatjuk:

„Mindenki szorgoskodjék minden dolgában. HenyélŒnek
nincs helye az egyházban, csak ha megbánja vétkét, és megjavul.”
[T&Sz 75:29] (. . .)

A 88. részben ez áll:

„Hagyjatok fel a restséggel; hagyjatok fel a tisztátalansággal.
Hagyjatok fel azzal, hogy hibát kerestek egymásban. Ne aludjatok
tovább, mint szükséges. Feküdjetek le korán, hogy ne legyetek
fáradtak. Keljetek fel korán, hogy testetek és elmétek új erŒre
kapjon.” [T&Sz 88:124]

Kérlek, tartsátok észben, hogy ezek nem Heber J. Grant kije-
lentései, hanem az Úr kijelentései:
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„És amennyiben munkára szólíttatnak, Sion lakói emlékezze-
nek és becsületesen dolgozzanak, mert megemlékezik az Úr a
semmittevŒrŒl.

És én, az Úr, nem vagyok megelégedve Sion lakóival, mert van-
nak közöttük semmittevŒk, és gyermekeik is gonoszságban nŒ-
nek fel. Örökkévaló kincsek megszerzésére sem törekednek
komolyan, hanem kapzsisággal van tele a szemük.” [T&Sz
68:30–31]

„Ne henyélj, mert az, aki henyél, se a kenyerét ne egye, se a ru-
háját ne hordja a dolgozónak.” [T&Sz 42:42] (. . .)

„Íme, Œk azért küldettek, hogy a gonoszok gyülekezeteiben
hirdessék evangéliumomat, ezért a következŒ parancsot adom
nekik: Ne fecséreld el az idŒdet, és ne rejtsd el tehetségedet,
hogy senki se ismerje.” [T&Sz 60:13] (. . .)

Reménykedjünk abban, hogy a függetlenség ama szelleme,
ami megtalálható volt pionír atyáinkban, újraébred bennünk, to-
vábbá hogy azok közül, akik utolsó napi szentek, Isten papságát
viselve, egy sem találtatik bınösnek a restségben! Dolgozzunk
korán és dolgozzunk késŒn is!9

Ma egyre inkább elterjed az a szellemiség a világban, hogy ke-
rüljük a szolgálattételt, ne legyünk hajlandóak megdolgozni a
keresetünkért, próbáljuk megnézni, milyen keveset tehetünk és
milyen sokat kaphatunk azért. Mindez teljességgel helytelen. A
köztünk uralkodó szellemiség és célkitızésünk az legyen, hogy
minden tŒlünk telhetŒt megtegyünk egy bizonyos idŒtartam
alatt, azok hasznára, akik minket alkalmaznak, valamint minda-
zok hasznára, akikkel kapcsolatban állunk!

A másik fajta szellemiség – vagyis hogy megkapjunk mindent,
amit csak lehetséges, a lehetŒ legkevesebbet adva érte cserébe –
ellenkezik az Úr Jézus Krisztus evangéliumával.10

Megkíséreltem elmélyíteni az ifjúság elméjében azt, mennyire
szükséges, hogy képességük legjavát adva dolgozzanak, továbbá
hogy míg ily módon munkálkodnak, soha ne csüggedjenek el.
(. . .)

„Kelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!” [1 Krónika 22:16]
(. . .)
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Az élet csatájában nem találtam semmit, ami értékesebb lett
volna számomra annál, mint hogy elvégzem napi feladatomat ké-
pességeim legjavát nyújtva; és tudom, hogy amikor a fiatalok
megteszik ezt, akkor felkészültebbek lesznek a holnap munkájá-
nak elvégzésére. (. . .)

Tizenkilenc [éves koromban] könyvelŒként és ügyintézŒként
dolgoztam Mr. Henry Wadsworth-nek, a Wells, Fargo & Co. meg-
bízottjának. IdŒm nem volt teljes mértékben kihasználva. Nem a
vállalatnak dolgoztam, hanem személyesen a megbízottjának.
Felajánlottam, hogy lefızök számos banki levelet stb., valamint
hogy vezetem a Sandy Smelting Co. néhány könyvét, akiknek Mr.
Wadsworth személyesen könyvelt.

Hogy kihangsúlyozzam az 1 Krónikából vett fenti idézet igazát,
megjegyzem, hogy cselekedetem olyannyira elnyerte Mr.
Wadsworth tetszését, hogy megbízott a behajtással a Wells, Fargo
& Co. számára, és húsz dollárt fizetett ezért a munkáért a bizto-
sítási ügyletekbŒl származó hetvenöt dolláros rendszeres jöve-
delmemen felül. Így tehát a Wells, Fargo & Co. alkalmazásában
álltam, és ezzel valóra vált az egyik ábrándom.

Szilveszter estéjén elég sokáig bent maradtam az irodában.
(. . .) Mr. Wadsworth bejött, és kedélyesen megjegyezte, hogy jól
megy az üzlet és „csŒstül jön az áldás”, vagy valami effélét. Utalt
arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül vezettem a Sandy Smelting
Co. könyvelését, és néhány dicsérŒ szót mondott, amivel igen
boldoggá tett. Azután átnyújtott nekem egy száz dolláros csekket,
amivel kétszeresen is kiegyenlítette minden pluszmunkámat. A
megelégedettség érzése, hogy elnyertem a munkaadóm jóakara-
tát és bizalmát, többet ért nekem, mint kétszer száz dollár.

Minden fiatalnak, aki törekedni fog idejét teljes mértékben ki-
használni, soha nem állva meg, hogy megszámlálja, mennyi el-
lenszolgáltatást kap cserébe a szolgálatáért, hanem inkább a
munkavágy és a tudásszomj ösztönzi tetteit, annak ígérem, sikert
fog aratni az élet csatájában.11
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A munka segít önellátónak lennünk

Van egy, a mennyben hozott visszavonhatatlan törvény, amin
minden áldás alapszik, és senki sem nyeri el az áldást anélkül,
hogy eleget tenne a törvénynek [lásd T&Sz 130:20–21].
Szeretném bevésni az utolsó napi szentek szívébe, hogy azt kap-
juk ebben az életben, amiért megdolgozunk, és arra szeretnék
inteni minden utolsó napi szentet, hogy dolgozzon.12

[Az egyház jóléti programjának létrehozása során] elsŒdleges
célunk egy olyan rendszer lehetŒségeink szerinti felállítása volt,
amely elızi a semmittevés átkát, megszabadít az alamizsna go-
nosz velejáróitól, és újra megvalósítja népünk között a függet-
lenséget, az iparkodást, a takarékosságot és az önbecsülést. Az
egyháznak az a célja, hogy segítsen az embereknek saját maguk
megsegítésében. A munkát vissza kell helyezni trónjára, egyház-
tagságunk és életünk uralkodó tantételeként!

Nagyszerı vezetŒnk, Brigham Young így szólt hasonló körül-
mények közepette:

„Állítsátok munkába a szegényeket – ültessenek gyümölcsö-
söket, hasogassanak fát, ássanak árkokat, készítsenek kerítést
vagy bármi más hasznos dolgot, és így tegyétek lehetŒvé szá-
mukra, hogy lisztet és más létszükségleti cikkeket vehessenek!”
[Lásd Discourses of Brigham Young, vál. John A. Widtsoe
(1954), 275. o.]

Ez az intés épp olyan idŒszerı ma, mint amilyen akkor volt,
amikor Brigham Young adta.13

Legyünk mindannyian iparkodók és hasznosak, erŒnk és ké-
pességünk legjavát nyújtva! Megmondatott nekünk, hogy arcunk
verítékével kell megkeresnünk kenyerünket [lásd 1 Mózes 3:19].

(. . .) Könnyı dolog odavetni valakinek egy dollárt, ám együtt-
érzést és beleérzést kíván az, hogy érdeklŒdést tanúsítsunk irán-
ta, és megpróbáljuk megtervezni jólétét és javát. Jézus Krisztus
evangéliumának egyik alapelve pedig az, ma éppúgy, ahogy min-
dig is az volt, hogy segítsünk minden embernek, hogy segíthes-
sen önmagán – hogy segítsünk Mennyei Atyánk minden egyes
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gyermekének kimunkálnia üdvözülését mind fizikai, mind lelki
értelemben.14

Szeretném felhívni a figyelmet Brigham Young elnök egy kije-
lentésére:

„Tapasztalatom megtanította nekem, és ez alapelvvé is vált a
számomra, hogy soha semmi jó nem származik abból, ha a férfi-
aknak és nŒknek egyre csak adunk és adunk, pénzt, ételt, ruhát
vagy bármi mást, ha egészségesek, képesek dolgozni és elŒte-
remteni azt, amire szükségük van, amennyiben bármi is van a vi-
lágon, amit tehetnek. Ez az én alapelvem, és megpróbálok e
szerint is cselekedni. Ezzel ellenkezŒ út követése romba dönte-
ne bármilyen közösséget a világon, és henyélŒvé tenné Œket.”
[Lásd Discourses of Brigham Young, 274. o.]

És ami romba döntene egy közösséget, romba döntene egy ál-
lamot, és mellékesen megjegyezném: romba döntene egy egész
nemzetet is.15

Amennyire csak lehetséges, el fogjuk ültetni az emberek el-
méjében Brigham Young kijelentését . . . a tekintetben, hogy Œ
azt az elvet vallotta, hogy ne adjanak senkinek semmit, amiért
nem dolgozott meg, és az embereknek tenniük kell valamit, hogy
megdolgozzanak azért, amit kapnak. Semmi nem rombolja le egy
férfi, nŒ vagy gyermek egyéniségét olyan mértékben, mint az, ha
kudarcot vallanak az önellátás terén.16

A munka egész életen át viselt felelŒsség

A munka az, ami fiatalon tartja az embert. A henyélés az, ami
elkezdi legyengíteni Œket attól kezdve, hogy abbahagyják a dol-
gozást. Young elnök aktív, életerŒs volt, amikor elhunyt, de egy
vakbélgyulladás véget vetett az életének. Utóda, John Taylor het-
venhárom éves volt, amikor az egyház elnöke lett. John Taylor
utóda, Wilford Woodruff nyolcvan-egynéhány éves korában vált
az egyház elnökévé, és néhányak szerint addigra már több mint
húsz éve vissza kellett volna vonulnia. (. . .) Lorenzo Snow olyan
tetterŒsen állt ezen egyház élére nyolcvanötéves korában, mint
bármely fiatalember, ráadásul érett ítélŒképességgel akkor, ami-
kor az egyház reménytelen pénzügyi helyzetben volt, amibŒl az-
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tán Œ kimenekítette. Nyolcvannyolc éves koráig végzett szolgála-
ta három éve során elméje éppoly tiszta és aktív volt, mint bár-
mely más férfié, aki valaha is elnökölt ezen egyház felett.

Amikor Joseph F. Smith ennek az egyháznak az elnöke lett, so-
kak szerint két évvel túlhaladt már azon a koron, amikor vissza
kellett volna vonulnia, és ugyanez igaz rám is. A jövŒ hónapban
lesz huszonkét éve, hogy – néhány ember szerint – vissza kellett
volna vonulnom.17

Nem kérem azt egy felnŒttŒl vagy gyermektŒl sem ebben az
egyházban, bár jómagam több mint nyolcvan éves vagyok, hogy
több órát dolgozzon, mint én. (. . .) Semmit sem tudok, ami
gyorsabban lerombolná az ember egészségét, mint az, ha nem
dolgozik.18

Úgy hiszem, néhány utolsó napi szent hajlamos azt mondani:
„Nos, hatvanöt éves korom után nem kell többé dolgoznom.”
(. . .) Az elmúlt tizenhat év során, mióta elmúltam hatvanöt, épp-
olyan sokat dolgoztam, mint bármikor azelŒtt. És az Úr áldásai-
val, ha engedi, hogy még egyszer tizenöt-tizenhat évet itt
maradjak – amit azonban kétlek –, éppoly sokat szeretnék tenni,
vagy egy kicsivel még többet is, mint amennyit az elmúlt tizenhat
év során megtettem. ErŒsen hiszek abban, hogy a munka nem öli
meg az embert, inkább a lustaság pusztítja el fiatalon az embert.

Minden férfi és nŒ szívében ott kell lennie a felkiáltásnak: „Én
igenis élni fogok! Nem adatott nekem más, mint idŒ, melyben
élhetek, és meg fogom kísérelni életem minden napján, hogy el-
végezzek valamilyen munkát, ami elfogadható lesz Mennyei
Atyám szemében, és ha lehetséges, egy kicsit jobban cselekszek
ma, mint ahogy tegnap cselekedtem.”19

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit tehetünk családunkban, hogy meggyŒzŒdjünk arról: a
munka életünk uralkodó tantétele? A szülŒk mi módon tanít-
hatják meg gyermekeiket arra, hogy dolgozzanak?
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• Miként találhatunk méltóságot minden munkában, amit csak
végzünk? Mit tanulhatunk vagy mit nyerhetünk a munkából
még akkor is, ha az kellemetlen vagy barátságtalan?

• Milyen további jutalmakat kapott az ifjú Heber J. Grant annak
során, hogy valóra váltotta álmát, miszerint jól fog keresni? Te
milyen áldásokban részesültél a tanulás és a kemény munka
eredményeképpen?

• Miért fontos, hogy megdolgozzunk azért, amit kapunk? Milyen
hatással lehet ránk az, ha nem tudjuk ellátni magunkat? És a
családunkra? A közösségünkre és a nemzetünkre?

• Hogyan hat a munka az elmére, a testre és a lélekre? Mit ta-
nultál az olyan emberektŒl, akik egész életükön át folytatták a
munkálkodást?
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13. az ElsŒ Elnökség üzenete,

Conference Report, 1936. okt., 3. o.;
felolvasta Heber J. Grant elnök

14. Conference Report, 1945. ápr., 8.
o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl

15. Conference Report, 1936. okt., 6. o.
16. Relief Society Magazine, 1937. okt.,

627. o.
17. Conference Report, 1938. okt., 3–4. o.
18. Gospel Standards, 183. o.
19. Gospel Standards, 108. o.



Az anyagi biztonság alapelvei

Amikor elkerüljük az adósságot és befizetjük tizedünket 
és felajánlásainkat, az Úr anyagi és lelki áldásokban

részesít minket, valamint lehetŒséget nyújt számunkra,
hogy segítsünk felépíteni királyságát.

Heber J. Grant életébŒl

1893-ban gazdasági válság söpört végig az Egyesült Államok
nagy részén, sok száz bankot, vasúttársaságot, bányát és egyéb
üzletet döntve romba anyagilag. Ez az 1893-as pániknak nevezett
válság meglepetésszerıen érte elder Heber J. Grantet és sokan
másokat. Olyan adósságokat hagyott mindez elder Grantre, aki
akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tagja, hogy
évekbe telt, míg visszafizette azokat. Egy beszédében, ami ebben
az idŒben hangzott el, a következŒket mondta: „Szeretném meg-
vallani nektek, hogy én és sokan mások helytelenül cseleked-
tünk. Miért mondom ezt? Azért, mert olyannyira törekedtünk az
anyagi gyarapodásra, hogy adósságba vertük magunkat, most pe-
dig nem tudjuk haladéktalanul törleszteni jóhiszemı adóssága-
inkat. (. . .) Életemben elŒször történik meg velem az, hogy
emberek jönnek hozzám és megkérnek, fizessem meg nekik a
tartozásomat, nekem pedig haladékot kell kérnem. Ha ez alka-
lommal az Úr megbocsát nekem, akkor ez soha többé nem fog
elŒfordulni velem. Tizennyolc éves koromtól kérek kölcsön, de
ha sikerül visszafizetnem, amivel most tartozom, akkor úgy hi-
szem, onnan fogva elégedett leszek az Úr áldásaival, bármit is
kapjak, akár sokat, akár keveset.”1

Az egyház elnökeként Heber J. Grant tanácsokat adott a szen-
teknek az anyagi biztonsággal kapcsolatosan, saját tapasztalatai-
ból merítve, valamint elŒde, Joseph F. Smith példáját követve.
Grant elnök két alapvetŒ tantételre összpontosított: arra a bé-
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A férjnek és a feleségnek együtt kell dolgoznia pénzügyeik kezelésén. Heber J. Grant
elnök azt mondta: „Ha van olyan dolog, ami békét és megelégedettséget hoz 

az emberi szívbe és a családba, akkor az az, hogy anyagi erŒforrásaink 
keretein belül élünk.”
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kességre, amit akkor érzünk, ha elkerüljük az adósságot, vala-
mint a fizikai és lelki áldásokra, amikben akkor részesülünk, ami-
kor befizetjük tizedünket és felajánlásainkat. 1932 áprilisában is
ezeket az alapelveket tanította egy általános segítŒegyleti konfe-
rencián. Akkoriban az Egyesült Államok a gazdasági világválság
rémével, a széles körben fellépŒ alacsony szintı gazdasági haté-
konysággal és nagy munkanélküliséggel járó krízissel küszkö-
dött. Grant elnök megdorgálta a szenteket amiatt, hogy nem
fogadták meg a Smith elnöktŒl kapott tanácsot:

„Ha az utolsó napi szentekként ismert nép megfogadta volna
az errŒl az emelvényrŒl kapott tanácsot, melyet az elŒdöm az Úr
sugalmazásával adott, és amelyben arra szólította fel és buzdítot-
ta az utolsó napi szenteket, hogy ne keveredjenek adósságba, ak-
kor ez a hatalmas válság csekély mértékben ártott volna az utolsó
napi szenteknek. (. . .) Véleményem szerint az Egyesült
Államokban fellépŒ válság fŒ oka összességében nem más, mint
az adósság rabsága és az emberek közti spekuláció szelleme.”

Beszédét tovább folytatva Grant elnök kihangsúlyozta az adós-
ság elkerülésének szükségességét. Arra is ösztönözte hallgatóit,
hogy fizessék tizedüket és felajánlásaikat még a pénzügyi nehéz-
ségek idején is. Beszélt egy sok évvel azelŒtti idŒszakról, amikor
adósságba bocsátkozott, hogy vásárolhasson a Salt Lake Színház
részvényeibŒl, mivel abban reménykedett, hogy ezzel meg tudja
akadályozni az épület lebontását:

„Szeretném, ha mindazoknak, akik hallják hangomat, javukra
válna a színházi részvények megvásárlásával kapcsolatos tapasz-
talatom. Életemben 32 éven át . . . minden keresett dolláromat
elköltöttem, még mielŒtt megkerestem volna. Hatalmas teher az,
ha – hogy úgy mondjam – van egy halott lovunk, amit 32 éven át
magunkkal kell cipelni, mielŒtt a földbe temethetnénk. Szörnyı
állapot az, ami mind az adósságnak köszönhetŒ. Azóta mindig az
anyagi erŒforrásaim keretei között éltem. (. . .)

Ha van élŒ ember, akinek joga van azt mondani:
’Tartózkodjatok az adósságtól!’, annak az embernek Heber J.
Grant a neve. Köszönöm az Úrnak, hogy képes voltam visszafi-
zetni [minden adósságomat], mégpedig anélkül, hogy bárkitŒl is
akár egy dollárnyi kedvezményt kellett volna kérnem. Nem hi-
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szem, hogy valaha is vissza tudtam volna fizetni, ha nem lettem
volna teljességgel becsületes az Úrhoz. Amikor keresethez jutot-
tam, az elsŒ törlesztendŒ adósságomat az Úrnak fizettem, és a
kétkedés leghalványabb árnya nélkül hiszem azt, hogy ha az utol-
só napi szentek, ha ez a nép megfogadta volna az Úr prófétájá-
nak tanácsát, és megfelelŒ tizedfizetŒ lett volna, akkor nem
kerültek volna abba a helyzetbe, amiben ma vannak. Ha becsü-
letesek és lelkiismeretesek lennének a [böjti felajánlás] fizetésé-
ben, akkor gondját tudnánk viselni minden szükséget szenvedŒ
embernek ebben az egyházban.”2

Grant elnök az általa tanított alapelvek szerint élt, és ennek
következményeképp sikeres volt mind személyes, mind az egy-
házzal kapcsolatos pénzügyekben. Ennek ellenére mindig fon-
tosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a valódi siker nem a pénz
megkeresésére való képességben rejlik. Azt mondta: „Nem az
mondható igazán sikeresnek, aki pusztán a vagyonszerzésben si-
keres, ami során eltompítja a szív természetes érzelmeit és kiızi
onnan a felebaráti szeretetet, hanem az, aki úgy él, hogy akik a
legjobban ismerik Œt, a leginkább szeressék, valamint hogy Isten
is szeresse Œt, aki nem csupán a tetteit ismeri, hanem szívének
legbensŒbb érzéseit is: egyedül az ilyen emberrŒl – bár lehet,
hogy nyomorban hal meg – mondható el valójában és igazából,
hogy ’megkoronáztathatik a siker koszorújával’.”3

Heber J. Grant tanításai

Azáltal, hogy a kereteinken belül élünk, 
elkerüljük az adósság rabságát

Ha van olyan dolog, ami békét és megelégedettséget hoz az
emberi szívbe és a családba, akkor az az, ha anyagi erŒforrásaink
keretein belül élünk. És ha van valami, ami egyhangú, elkedvet-
lenítŒ és csüggesztŒ, akkor az az, ha olyan adósságaink és köte-
lezettségeink vannak, amiket nem tudunk rendezni.4

Hadd figyelmeztessem az utolsó napi szenteket arra, hogy ak-
kor vegyenek autót és akkor vegyék meg az élet mindennapos
szükségleteit, amikor arra pénzük van, ahelyett, hogy jövŒjüket
jelzálogba adnák! (. . .) El szeretném mondani nektek, hogy
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azok, akik árengedményt adnak jövŒjüknek, akik adósságba ve-
rik magukat az élet mindennapos szükségletei és az élet luxus-
cikkei miatt, olyan terheket vesznek magukra, amik többszörös
kamattal fognak visszatérni, hatalmas gondokat és megalázottsá-
got okozva.5

Ha az embernek megvan a maga pénze és nem kell kamatot fi-
zetnie, valamint csak annyit vesz, amire van pénze, akkor az em-
berek többsége meglehetŒs kényelemben élhetne. (. . .)
Jelzálogot tetettünk jövŒnkre anélkül, hogy figyelembe vettük
volna az esetlegesen bekövetkezŒ eseményeket: a betegséget,
mıtéteket stb.6

Nem tudjuk, mi mindent hoz a jövŒ. Azt azonban tudjuk, hogy
ha a kezünkben a pénz, hogy rádiót, autót vagy bármi mást ve-
gyünk, és azt meg is vesszük, akkor nem számít, mennyit veszít
az értékébŒl, az mégis a miénk.7

Úgy hiszem, az emberek többségének szinte minden nehézsé-
ge megszınne, ha hajlandóak lennének felhagyni azzal, hogy –
úgymond – selyemharisnyát hordanak, és visszatérnének az öl-
tözködés hagyományosan szerény, visszafogott módjához; ha
lemaradnának az általuk látogatott mozifilmek kilenctizedérŒl;
ha visszatérnének a takarékosság és gazdaságosság szokásaihoz.8

A tized és a felajánlások becsületes fizetése 
fizikai és lelki áldásokat hoz

Szeretném elismételni az utolsó napi szenteknek az abban va-
ló szilárd meggyŒzŒdésemet, hogy Isten, a mi Mennyei Atyánk fel-
virágoztatja, megáldja és bölcsességgel halmozza el azokat a
férfiakat és azokat a nŒket, akik szigorúan becsületesek vele tize-
dük fizetésében. Hiszem azt, hogy ha egy ember pénzügyi nehéz-
ségekkel küzd, a legjobb módja annak, hogy abból kikeveredjen,
az (én pedig személyes tapasztalatból beszélek, mert úgy vélem,
életemben nem egyszer süllyedtem olyan mélyre a pénzügyi za-
varok mocsarába, mint bárki más), hogy teljességgel becsületes az
Úrral, és soha nem hagyja, hogy úgy kerüljön a kezébe akár csak
egy dollár is, hogy az Úr nem kapja meg annak tíz százalékát.



130

1 3 .  F E J E Z E T

Az Úrnak nincs szüksége a ti pénzetekre, sem az enyémre. A ti-
zed és felajánlások törvényének való engedelmesség az egyház-
községek gyülekezeti házaira, a cövekközpontok, az iskolák, a
misszionáriusi munka és további szükségletek számára mind a mi
javunkat szolgálja. Ezek csupán leckék, amiket megtanulunk,
hogy alkalmassá és felkészültté tegyenek arra, hogy Istenhez
mindinkább hasonlóbbak legyünk, és készek legyünk visszatérni
Mennyei Atyánk színe elé. A pénzügyi természetı leckék ugyano-
lyanok, mint a fiúknak és a lányoknak az iskolában tanított leckék
– a fiúknak és a lányoknak a javát szolgálják, az Œ elŒrehaladásu-
kat, örömüket és boldogságukat az eljövendŒ életben, hiszen
minden tudásnak és információnak, amit szerzünk, és az elŒre-
haladásnak, amit teszünk, mi magunk leszünk a haszonélvezŒi.

Isten, a mi Mennyei Atyánk törvényeket vezetett be népének fi-
zikai, lelki és értelmi kifinomítására, és az egyik legjobb törvény
a világon, mely által az utolsó napi szentek jobbá lehetnek, a ti-
zed törvénye. Sok ember van, aki hisz az evangéliumban, és va-
lószínıleg be is fogadná azt, ha nem olyanok lennének, mint az
a fiatalember, akirŒl a szentírásokban olvashatunk, akinek – miu-
tán a fiatalember kijelentette, hogy „mindezeket megtartottam” –
az ÜdvözítŒ azt mondta, adja el mindenét, és vagyonát ossza szét
a szegények között [lásd Máté 19:16–22]. Sokan nem bírják el az
evangéliumot azok miatt az anyagi kívánalmak miatt, amiknek
eleget kell tenniük, és engedik, hogy e világ dolgai – amiket erŒ-
sen és rendíthetetlenül tartanak – megfosszák Œket Isten minden
ajándékának legnagyszerıbbjétŒl, nevezetesen az örök élettŒl.
Az utolsó napi szentek figyelmébe ajánlom a tized törvényét.9

Az utolsó napi szentek számára az anyagi boldogulás törvénye
– az Istennel kötött szövetség szerint – az, hogy becsületes tized-
fizetŒk legyenek, és ne csalják meg Istent a tizedek és felajánlá-
sok terén [lásd Malakiás 3:8]. Boldogulnak azok, akik betartják a
tized törvényét. Amikor boldogulásról beszélek, nem kizárólag
dollárokra és centekre gondolok. (. . .) Azonban amit igazi bol-
dogulásnak tartok, vagyis annak, ami a legértékesebb minden
férfi és nŒ számára mindazon dolgok közül, amik hatalmas ér-
tékkel bírnak, nem más, mint a gyarapodás Isten ismeretében és
a bizonyságban, valamint az arra való erŒben, hogy az evangéli-
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um szerint élünk és családunkat is ennek megtételére inspirál-
juk. Ez a boldogulás legigazabb fajtája.10

Szilárdan hiszem, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és szi-
lárdan hiszem azt is, hogy az Úr komolyan gondolta, amikor azt
ígérte: megnyitja az egek csatornáit, és bŒséges áldást áraszt
ránk, ha fizetjük tizedünket [lásd Malakiás 3:10].11

Hiszem azt, hogy az emberek nagylelkıségük függvényében
áldatnak meg. Nem azt állítom, hogy mindig többet keresnek ta-
lán, mint egy másik ember. Azonban ami a hitben, a bizonyság-
ban és az annak a munkának isteni mivoltáról adott tudásban
való gyarapodást illeti, amiben foglalatoskodunk, azok az embe-
rek, akik becsületesek az Úrral tizedük fizetésében, oly módon
gyarapodnak, ahogy azok, akik nem becsületesek, sohasem fog-
nak. EfelŒl nincs kétség az elmémben. Továbbá eléggé bolond va-
gyok azt hinni, hogy az Úr felvirágoztatja azokat, akik fizetik
tizedüket, és hogy Œk általában jobban boldogulnak, mint azok,
akik nem fizetik tizedüket. Hiszem azt, hogy azoknak, akik nagy-
lelkıek [felajánlásaikban], az Úr gondolatokat ad, és gyorsabban
növekednek képességükben és teljesítményükben, mint azok,
akik szıkmarkúak. Hiszek ebben, egészen kisfiú korom óta.12

Ha javaink függvényében adunk, ha fizetjük tizedünket, nem
számít, milyen kevés is a jövedelmünk, . . . Isten, a mi Mennyei
Atyánk felnagyítja a tíz dollárból fennmaradó kilencet, vagy az öt-
ven centbŒl fennmaradó negyvenötöt, és megfelelŒ bölcsesség-
gel fogtok rendelkezni ahhoz, hogy elŒnyötökre használjátok, és
semmit nem fogtok veszíteni a becsületességetek miatt.13

A világban a siker nagy ismertetŒ jele az, ha az ember képes
pénzt keresni. Én azonban azt szeretném mondani nektek, utol-
só napi szenteknek, hogy nem ennek a megtétele az igazi siker.
Amikor az ember növekszik és gyarapodik e világ dolgaiban, ha
nem vigyáz, elveszíti az Úr Szellemét, és szíve e világ dolgain fog
csüngeni. Ha pedig elveszíti az Úr Szellemét, és nem becsületes
Istennel tizedének befizetésében olyan pontosan és becsülete-
sen, ahogy azt egy üzleti partnerrel tenné, akkor az az ember
csökkenteni fogja erejét, csökkenteni fogja hatalmát, és csök-
kenteni fogja az Isten SzellemétŒl való bizonyságot a lelkében.
EfelŒl nincs kétség az elmémben.
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Becsületesnek kell lennünk az Úrral! Az a nagy probléma,
hogy sok ember van, aki miközben gyarapodik e világ dolgaiban,
szívét is feléjük fordítja, és elveszíti az Úr Szellemét. EbbŒl ere-
dŒen az, amit a világ sikernek könyvel el, valójában kudarc; hi-
szen ha egy ember versenyre kel egy díjért, majd kudarcot vall
abban, hogy azt megszerezze, miután szinte egész életében azért
munkálkodott, akkor élete bizonyára kudarc. Sok olyan egyént
ismerek, akik amikor keveset kerestek, teljességgel becsületesek
voltak az Úrral, és befizették annak egy tizedét. Akkor azonban,
amikor nagy összegeket kerestek, a tíz százalék helyett minden-
félét fizettek, egy százaléktól két-három százalékig. Mi történt?
Nos, a pénzéhség eluralkodik az emberen, egyre erŒteljesebben
és nagyobb mértékben, ha nem figyel oda, ugyanúgy, mint a
whisky iránti vágy. Hatalmába keríti, és a pénzt fogja szeretni ahe-
lyett, hogy csak a miatt a jó miatt szeretné, amit azzal tehet, és
nem fogja megfelelŒen felmérni a dolgok értékét.14

A tized Isten egyik törvénye, és a tized fizetése békességet és
örömet nyújt annak az utolsó napi szentnek, aki megteszi azt.
Egyfajta megelégedés költözik annak az embernek a szívébe, aki
teljességgel becsületes az Úrral, amikor javaival hozzájárul
Krisztus egyháza felépítéséhez, valamint minden egyes igaz, tel-
jes tizedfizetŒ ember szívébe. Minden egyes áldás, amiben nek-
tek és nekem részünk van, IstentŒl ered. Le vagyunk kötelezve
neki magáért az éltet adó leheletért is, és Ã az, aki mindenünket
adja, amink csak van. Azt kéri tŒlünk, mutassuk ki nagyrabecsü-
lésünket és ismerjük el neki az Ã jóságát azáltal, hogy az egyház
javára, valamint az evangélium itthon és távoli földeken való hir-
detésére visszaadjuk az egyháznak mindannak egy tizedét, amit
kapunk, ami mind TŒle ered.

Ismét azt mondom: nem tudom megérteni, miként lehetséges
az, hogy egy ember, aki teljességgel becsületes a felebarátaival va-
ló kapcsolataiban, és eszébe sem jutna alkudozni üzleti számlái-
ban, ha képes kiegyenlíteni azokat, Isten iránti
kötelezettségeiben viszont alkudozna. (. . .)

Azzal a kéréssel fordulok az utolsó napi szentekhez, hogy le-
gyenek becsületesek az Úrral, és én ígérem, hogy békesség, bol-
dogulás és anyagi siker fogja kísérni azokat, akik becsületesek
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Mennyei Atyánkkal, mert eleget tesznek a törvénynek és a köte-
lességüknek. Ã meg fogja áldani Œket azért, mert így tesznek.
Továbbá ha szigorúan becsületesek vagyunk az Úrral, az a leg-
nagyszerıbb módja annak, hogy gyermekeinket a Jézus Krisztus
evangéliumában való hitre tanítsuk. (. . .) Amikor szívünket e vi-
lág dolgaira irányítjuk, és nem vagyunk szigorúan becsületesek
az Úrral, akkor nem növekszünk úgy az evangélium világosságá-
ban, erejében és hatalmában, ahogy egyébként tennénk.15

Hálás vagyok Istennek a tizedfizetés kiváltságáért. Örvendezek
azért, mert lehetŒségem van kimutatni hálámat Mennyei
Atyámnak a nekem nyújtott kegyeiért.16

Nagylelkınek kell lennünk anyagi áldásaink használata
során, hogy segítsünk felépíteni Isten királyságát a földön

Még egy dolog, amit nekünk, utolsó napi szenteknek meg kell
tanulnunk – és én sokat dolgoztam azon, hogy ezt megtanuljam
– az, hogy . . . szorítkozzunk az élet alapvetŒ szükségleteire, és
ne adjuk át magunkat a túlzó szokásoknak. Ha felesleggel ren-
delkezünk, használjuk úgy, ahogy Isten kívánja – királysága elŒ-
remenetele és az evangélium terjesztése javára! (. . .)

Ami a javainkat illeti, nem bírnak valódi értékkel számunkra,
csak annyira, amennyire készek és hajlandóak vagyunk azokat
Isten királyságának elŒremozdítására használni. Kötelességünk
gondoskodni a családunkról, az azonban nem kötelességünk,
hogy tékozlóan éljünk. Nem kötelességünk azért fáradozni, hogy
legyen pénzünk saját magunk felcicomázására. (. . .)

Bármikor is tanulunk meg készen állni Isten királyságának elŒ-
remenetelére fordítani azokat a javakat, amiket Ã ad nekünk, az
utolsó napi szenteknek nem lesznek komoly anyagi problémái;
az Úr meg fogja Œket áldani bŒséggel. Törekednünk kell
Szelleme világosságára és sugalmazására, hogy Œ vezessen min-
ket mindenkor, és Ã majd megad minden egyéb dolgot, ami
szükséges a számunkra.17

Az Úr szereti a bŒkezı adakozót. A földön élŒ egy ember sem
fizethet adományokat a szegények javára, nem fizethet gyüleke-
zeti házak és templomok építésére, . . . nem vehet el javaiból,
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hogy fiait és lányait elküldje az evangéliumot prédikálni anélkül,
hogy lelkébŒl kivonná az önzést, bármilyen önzŒ is volt az ele-
jén. Ez az egyik legragyogóbb dolog az emberek számára a vilá-
gon – eljutni addig a pontig, ahol kigyógyulnak természetük
önzésébŒl. Amikor az kitöröltetik hajlamaik közül, akkor örven-
deznek, továbbá vágyat és hajlandóságot éreznek, valamint kere-
sik az alkalmat, hogy jót tegyenek azokkal a javakkal, amiket az
Úr a kezükbe helyezett, ahelyett, hogy megpróbálnának még töb-
bet felhalmozni.18

A dollárok és centek nem Isten áldásai. Csak amennyiben
megáldattunk intelligenciával, bölcsességgel és Isten
Szellemével, hogy azokat bölcs és megfelelŒ módon használjuk,
és elŒremozdítsuk Isten királyságát a földön, akkor válnak áldás-
sá. Ha bŒségesen megáldattunk e világ javaival, majd azok elva-
kítják a szemünket, . . . akkor ahelyett, hogy IstentŒl jövŒ áldást
jelentenének, az ellenkezŒ irányból erednek.19

Az ember természetes hajlama – ahogy már gyakran megje-
gyeztem – az, hogy önzŒ, anyagias, kapzsi legyen, hogy magára,
és egyedül csak magára gondoljon, valamint személyes elŒreju-
tásán szorgoskodjék. Azonban az evangélium minden tanítása
ennek pontosan az ellentéte. Azt látjuk, hogy a tŒlünk elvárt kö-
vetelmények, miszerint fizessünk tizedet és böjti felajánlást, . . .
valamint hogy javainkkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy az evangé-
lium eljusson a föld nemzeteihez – mindezek a követelmények
kiıznek az ember szívébŒl mindenféle önzŒ és anyagias hajla-
mot. Ahelyett, hogy önzŒek lennének, a hithı utolsó napi szen-
teket betölti az evangélium szeretete; betölti Œket az a vágy, hogy
idejükkel és javaikkal hozzájáruljanak Isten királyságának elŒbb-
re jutásához. Ha megfelelünk a ránk háruló anyagi természetı
követelményeknek, akkor az evangélium veszi az önzŒ, anyagias
embert, és nagylelkı, nemes, bŒkezı emberré teszi. (. . .) Az
evangélium eltölt minket a vággyal, hogy magunk mögött hagy-
juk a világ dolgait, ha szükséges, és elmenjünk a világ legszélsŒ
határaira, akár egy dollárnyi ellenszolgáltatás nélkül is, ember-
társaink javára és üdvözülésére.20
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Milyen értelemben jelent rabságot az adósság? Milyen áldáso-
kat kaphatunk, ha anyagi kereteinken belül élünk? Milyen szo-
kások segíthetnek nekünk abban, hogy kikerüljünk az
adósságból vagy elkerüljük az adósságba keveredést?

• Milyen áldásokban részesülünk mind anyagilag, mind lelkileg,
amikor engedelmeskedünk a tized törvényének? A szülŒk ho-
gyan taníthatják meg gyermekeiknek a tized és felajánlások
alapelvét?

• Miért fontos becsületesnek lennünk az Úrral ugyanúgy, mint
felebarátainkkal? Mi módon jelent áldást a gyermekeknek az,
ha szüleik szigorúan becsületesek az Úrral?

• A világi siker miért eredményezheti azt, hogy elveszítjük az Úr
Szellemét? Mit tehetünk azért, hogy megfelelŒképp tudjunk
tekinteni a pénzügyi sikerre?

• Milyen felelŒsséggel rendelkezünk, amikor Isten anyagi áldá-
sokat ad nekünk? Milyen hozzáállás tarthat vissza minket attól,
hogy megfeleljünk ezeknek a felelŒsségeknek?

• Mire tesz képessé minket a pénz, ha megfelelŒképp tekin-
tünk rá?
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1846. február 4-én sok utolsó napi szent hagyta el az Illinois állambeli Nauvoo-t,
hogy a Mississippin átkelve megkezdjék a Sziklás-hegységbe vezetŒ utazásukat.

Heber J. Grant elnök gyakran adott hangot az e pionírok hite iránt érzett 
csodálatának és hálájának.



„Fel, szentek, fel!”

A „Fel, szentek, fel!” címı himnusz hálát ébreszt 
a korai utolsó napi szent pionírok iránt, valamint még

nagyobb hitet és bátorságot eredményez.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök kedvenc himnusza a „Fel, szentek, fel!”
kezdetı dal, a remény himnusza, ami ösztönzést adott a korai
utolsó napi szent pioníroknak, akik a Sóstó-völgybe vándoroltak
(lásd Himnuszok). Úgy érezte, fontos, hogy az egyháztagok meg-
értsék a himnuszt – különösen a negyedik versszakot, az azokra
vonatkozó reményteli üzenetével, akik „meghal[nak] nehéz
utu[k] alatt”, valamint akiket „megtart az Istenü[k] és a szentek-
kel élhet[nek]”.

A himnusz pionír örökségére emlékeztette Grant elnököt. Azt
mondta: „Soha nem hallottam és nem is számítok arra, hogy ha-
lálom napjáig valaha is úgy fogom hallani kedvenc himnuszomat
– ’Fel, szentek, fel, nincs mitŒl félnetek, boldogan gyertek hát!’ –,
[hogy ne gondolnék] csecsemŒ kishúgom halálára és temetésére,
és arra, hogy a farkasok kikaparták kis testét a pusztában.
Eszembe jut édesapám elsŒ feleségének halála, és az, hogy ide
szállították testét, hogy itt temessék el.”1 Jedediah Grant, felesége,
Caroline és lányuk, Margaret e története jól példázza a himnusz
visszatérŒ üzenetét: „Minden jó!”

1847-ben Jedediah Grant egy csoportnyi utolsó napi szent pi-
onírt vezetett a Nebraska állambeli Winter Quarters-bŒl (Téli
SzálláshelyrŒl) a Sóstó-völgybe. Nem sokkal azelŒtt, hogy a csa-
pat megérkezett volna a völgybe, hathónapos kislánya, Margaret,
kolerában megbetegedett és meghalt. Testét az ösvényhez közel
temették el, és csupán egy vékony réteg frissen ásott agyag fed-
te. Hamarosan azután Jedediah elsŒ felesége, Caroline belehalt a
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kolera szövŒdményeibe és a magas lázba. Utolsó szavaival ezt
súgta oda férjének: „Minden jó! Minden jó! Kérlek, vigyél el a
völgybe, Jeddy! Hozd el Margaretet – hozd el – hozzám!” Férje
így felelt: „Igen, igen, Caroline. Megteszek minden tŒlem telhe-
tŒt. Megteszek minden tŒlem telhetŒt.”

A csoport három nap múlva érkezett meg a völgybe. Aznap es-
te megtartották Caroline Grant temetését. Néhány napi pihenŒ
után Jedediah elindult, hogy elhozza Margaret holttestét.
Elkísérte barátja, Bates Noble és Noble testvér örökbe fogadott
lánya, Susan is. Egyik este, amikor letáboroztak, Jedediah el-
mondta, hogy bízik Isten akaratában:

„Bates, Isten megvilágosította számomra; a Paradicsom öröme,
ahol feleségem és kisgyermekem együtt vannak, megpihent rajtam
ma este. Valami bölcs célból megszabadíttattak azoktól a földi gon-
doktól, amikben ti és én elmerülünk. Sokkal, sokkal boldogabbak,
mint amilyenek mi valaha is lehetünk itt. Ennek a táborhelynek
kellene a legszomorúbbnak lennie számomra minden szomorú
hely közt, de ma este úgy tınik, hogy a menny nagyon közel van.”

A három utazó másnap reggel ért a sírhoz. Susan így emléke-
zett vissza: „Pár lépésnyire a kicsi sírtól bizonytalanul megálltunk,
lerakodtunk, és magunk elé meredŒ szemmel álltunk. Egyikünk
sem próbált beszélni. A kis halom helyén otromba lyuk tátongott;
és a jelek frissesége arra mutatott, hogy a farkasok nemrég hagy-
hatták el a helyet. Szememet nem mertem Jedediah-ra emelni.
Abból, ahogy én éreztem, csak találgatni tudtam, vajon Œ mit érez-
het. A vadon szobraiként álltunk ott, a földbe gyökerezve, minde-
gyikünk teljes mértékben felismerve, hogy nem tehetünk semmi
többet. A halk könnycseppek pillanatai után csendben visszain-
dultunk, csupán azt vivén magunkkal, amit hoztunk.”2

Körülbelül kilenc évvel késŒbb volt Jedediah Grant elnök te-
metése, aki Brigham Young elnök második tanácsosaként szol-
gált. Heber C. Kimball elnök, az ElsŒ Elnökség elsŒ tanácsosa
szólt az összegyıltekhez, és elmesélt egy látomást, amit barátja,
Jedediah látott:

„Látta az igazakat, akik összegyıltek a szellemvilágban, és go-
nosz szellemek nem voltak közöttük. Látta feleségét; Œ volt az el-
sŒ személy, aki odalépett hozzá. Sokakat látott, akiket ismert, de
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egyikükkel sem beszélgetett, csak feleségével, Caroline-nal.
Felesége odalépett hozzá, és Jedediah azt mondta, csodálatosan
nézett ki, és karjaiban tartotta kisgyermeküket, aki a vadonban
halt meg, és azt mondta: ’(. . .) Itt a kis Margaret; tudod, hogy a
farkasok felfalták, de nem fájt neki; itt jól van.’”3

Heber J. Grant tanításai

„Boldogan gyertek hát!”

Hiszem azt, hogy William Claytont az Úr inspirálta, amikor
megírta ezt a himnuszt. (. . .) Csodálatos útra készülŒdtek a pio-
nírok. (. . .) Csodálom a bátorságot, a hitet és az akaraterŒt, amit
apáink és anyáink tanúsítottak, akik nekivágtak a pusztaságnak,
nem tudván, hogy útjuk merre vezet, s mégis így daloltak:

Fel, szentek, fel, nincs mitŒl félnetek,
boldogan gyertek hát!

Sok száz olyan emberrel beszéltem, akik átkeltek a fennsíkon,
és igaz örömmel és boldogsággal jöttek az e vidékre vezetŒ út-
juk során.

Bár utatok nem tınik könnyınek,
Istenünk majd megáld.

Valóban, Isten megáldotta Œket vándorlásuk során.

Hát ızzük el minden gondunk,
és tegyük meg, mit kér Urunk.
Így szívünkben zeng majd a szó:
Minden jó! Minden jó!

Ez nemcsak a fennsíkon átkelŒ utazóknak volt jó tanács, ha-
nem mindannyiunknak jó tanácsként szolgál életünk minden
egyes napján. A nyugalom vidám, boldog szelleme tetszŒ
Mennyei Atyánk szemében. TetszŒ Mennyei Atyánknak az, ha ké-
pesek vagyunk elhinni és elfogadni azt a szentírást, ami azt ta-
nítja nekünk, hogy ismerjük fel az Œ kezét minden dologban
[lásd T&Sz 59:21].
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„Ne csüggedjünk; bátrak legyünk!”

Ne gondoljuk, hogy sorsunk mostoha!
Ez nem áll, nem való!
Jutalmunkat ne adjuk fel soha!
Küzdjünk hát kitartón!

Igen sok emberrel az a baj, hogy nem hajlandók megfizetni az
árat; nem hajlandók megvívni a sikerért az élet csatájában.
Nagyban hasonlítanak azokhoz, akikrŒl N. L. Nelson testvér pré-
dikálásról szóló könyvében olvastam – amit egy nap felütöttem,
és olyan emberekrŒl olvastam benne, akik szó szerint vették az
arra vonatkozó utasítást, hogy ne gondolkodjanak azon, mit fog-
nak mondani. Nelson testvér [a Brigham Young Akadémia egyik
professzora] azt írta, hogy azok, akik egyáltalán nem gondolkod-
tak, soha nem mondtak túl sokat, hiszen ellenszegültek annak a
tanításnak, miszerint fel kell készítenünk magunkat. Azokkal
kapcsolatban, akik nem gondolkodnak elŒre, azt mondta, hogy
amikor beszélnek, azt mondják: „Ó, Uram, itt vagyok! Van szám
és tüdŒm, amit egy rövid idŒre neked kölcsönzök. Tölts el böl-
csességgel, hogy taníthassam az embereket!” – ám Œ ezt ritkán te-
szi meg. [Lásd Preaching and Public Speaking: A Manual for the
Use of Preachers of the Gospel and Public Speakers in General
(1898), 3–7. o.]

Jutalmunkat ne adjuk fel soha!
Küzdjünk hát kitartón!
Ne csüggedjünk; bátrak legyünk,
hisz’ nem hagy el az Istenünk,
s legyen mindig ez hallható:
Minden jó! Minden jó!

Ez a remek hallgatóság itt [az általános konferencián], gyö-
nyörı templomunk, az egyházi [adminisztrációs] épület, továb-
bá a templomok Kanadától Dél-Utah-ig és a Hawaii-szigeteken
mind tanúságot tesznek az egész világnak arról, hogy Isten soha
nem hagyta el a népét!
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„Áldott a hely, mit Isten elrendelt”

Áldott a hely, mit Isten elrendelt 
a magas hegyekben,
hol többé már senki sem fenyeget,
s élhetünk békében.

Úgy hiszem, nincs olyan igaz utolsó napi szent, aki ne hinné,
hogy Isten rendelte és készítette el ezt a földet népe számára.
Brigham Young, . . . letekintve e völgyre, így szólt: „Ez az a hely.”
Isten látomásban megmutatta neki ezt a helyet, még mielŒtt ide
jött volna. Az emberek megpróbálták meggyŒzni arról, hogy in-
kább menjen Kaliforniába, arra a gazdag vidékre, de ez volt a
hely, amit Isten rendelt és elŒkészített, így megálltunk itt, és ez-
zel nem követtünk el semmi hibát.

Felcsendül majd háladalunk
és dicsérjük jó Királyunk!
Zengjen tehát reményt adón:
Minden jó! Minden jó!4

„S ha meghalunk nehéz utunk alatt. . .”

S ha meghalunk nehéz utunk alatt,
minden jó! Nem sírunk!
A gondoknak akkor vége szakad,
s mennyekben lakhatunk.

Úgy érezzük-e, hogy ha meghalunk, minden jó? Úgy élünk-e,
hogy ha a hívó szó elérne minket, érdemesek lennénk visszatér-
ni Mennyei Atyánkhoz e földet elhagyván, és ott örömmel fogad-
nának? A kapott áldásokra érdemesen élünk-e? Felteszem
magamnak a kérdést: megteszek-e mindent, amit csak lehetsé-
ges, nemcsak saját magam, hanem embertársaim felemeléséért?
Valóban ragyogó fény vagyok-e az emberek elŒtt, az eléjük állított
példám által?5
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Mily fenséges volt hitük – hogy minden jó, még ha meg is ha-
lunk a pusztaságban és ismeretlen sírba temetnek; ám ilyen volt
az Œ hitük, és éjrŒl éjre képesek voltak e szavakat énekelni, és szí-
vüket beleadni abba, amit énekelnek! Ezzel valójában az Úrhoz
fohászkodtak. Teljes mértékben hittek a Joseph Smith próféta fe-
leségének adott kinyilatkoztatásban, melyben az áll: „Az igazak
éneke imádság énelŒttem és érte áldás száll vissza a fejükre.”
Továbbá: „Lelkem örül a szívbŒl jövŒ éneknek.” [T&Sz 25:12]

S ha meghalunk nehéz utunk alatt,
minden jó! Nem sírunk!
A gondoknak akkor vége szakad,
s mennyekben lakhatunk.
Ám ha megtart az Istenünk
és a szentekkel élhetünk, 
ó, akkor majd hogy zeng e szó:
Minden jó! Minden jó!

Emlékszem, egy alkalommal – és errŒl már többször beszél-
tem – . . . apósom, a néhai Oscar Winters azt mondta: „Heber,
úgy hiszem, hogy Sion fiataljai nem értik teljesen, mit jelentett
számunkra Clayton testvér himnusza, amit éjrŒl éjre énekeltünk
a fennsíkon való átkelésünk során. (. . .) Szeretnék elmondani
nektek egy esetet, ami akkor történt, amikor e völgybe tartottam.
Csoportunk egyik tagja elmaradt és nem érkezett meg a táborba.
Összeszedtünk néhány önkéntest, és már éppen indultunk vol-
na, hogy megnézzük, történt-e valami, . . . amikor a távolban
megláttuk, hogy közeleg. Amikor megérkezett, kifogtuk a jószá-
gait, és segítettünk elkészíteni vacsoráját. MeglehetŒsen beteg
volt, és egy-két alkalommal le kellett pihennie az út mentén.
Vacsora után leült egy nagy kŒre a tábortız mellé, és elénekelte
a „Fel, szentek, fel!” kezdetı himnuszt. A táborban az volt a sza-
bály, hogy amikor valaki elkezdte énekelni ezt a himnuszt, mind-
annyian bekapcsolódtunk; ám valamilyen okból eredŒen most
senki sem csatlakozott e testvér énekéhez. Hangja meglehetŒsen
gyenge és törékeny volt. Amikor befejezte az éneklést, körbe-
néztem, és úgy hiszem, egy ember sem ült ott, akinek a szemé-
ben ne lett volna könny. Nagyon gyönyörıen énekelte a
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himnuszt, gyenge, szomorú hangon, és mégis a dalból fakadó lel-
kesedéssel és sugalmazással. Másnap reggel nem láttuk, hogy be-
fogja ökreit, így odamentünk szekeréhez, és észrevettük, hogy az
éjszaka során meghalt! Ástunk egy meglehetŒsen sekély sírt, és
belefektettük testét. Aztán arra a kŒre gondoltunk, amin elŒzŒ
este ült, miközben így énekelt:

„S ha meghalunk nehéz utunk alatt,
minden jó! Nem sírunk!
A gondoknak akkor vége szakad,
s mennyekben lakhatunk.”

Akkor fogtuk és sírkŒ gyanánt sírjára gördítettük azt a követ.”

Láttam, hogy Winters testvér szemében könnycsepp ül. Úgy
tınt, mintha szeretne még valamit mondani nekem, aztán habo-
zott és mégsem tette. KésŒbb megtudtam, hogy miután egy ide-
je a völgyben tartózkodott, vidéki otthonát hátrahagyva eljött
Salt Lake Citybe, hogy édesanyjával találkozzon, amikor megtud-
ta, hogy Œ szintén meghalt nehéz útja alatt.

Néhány évvel ezelŒtt, amikor a Burlington Vasúttársaság
Nebraskában és Wyomingban épített, a mérnökök egy szekérke-
reket találtak, aminek egy darabja kiállt a földbŒl, és a „Winters”
szó volt rávésve. Ezt a felfedezést megírták Salt Lake Citybe, majd
néhány mérföldet visszafelé haladva jóindulatúan áthelyezték a
síneket, hogy elkerüljék azt a helyet, mivel tudták, hogy az egy
utah-beli pionír sírja. Azóta állítottunk ott egy kis emlékmıvet
Winters nagymama emlékére, és a templom gránitjából emelt kis
emlékmı egyik oldalára bevéstük a „Fel, szentek, fel!” utolsó
versszakának szövegét.

Soha nem tudom anélkül hallani vagy olvasni ezt a dalt, hogy
szívem ne fordulna hálásan édesapám és édesanyám felé, vala-
mint azon nemes férfiak és nŒk ezrei felé, akik átkeltek a síksá-
gon. Sokuk újból és újból átkelt a pusztán, hogy segítséget
nyújtson másoknak, vidáman viselve el a nehézségeket, és va-
lóban végrehajtva e sugalmazott himnusz tanításait. Soha nem
tudok úgy gondolni rájuk, hogy ne lennék telve csodálattal és
hálával, és imát ne rebegnék az Úrhoz, hogy annak a nemes
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csoportnak az egyik leszármazottjaként segítsen olyan hınek,
igaznak és hithınek lennem, mint amilyenek Œk voltak!
Valóban olyan férfiak és nŒk csoportja voltak Œk, akik az évek
múlásával egyre nagyobb és nagyobb csodálatot és tiszteletet
fognak ébreszteni az emberekben világszerte.6

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit jelent neked ez a himnusz? Milyen leckéket tanulhatunk
ebbŒl a himnuszból?

• Milyen tekintetben vagyunk pionírok ma? Miként tarthatjuk
tiszteletben azt az örökséget, amit más utolsó napi szent pio-
níroktól kapunk?

• Hogyan fejleszthetjük ki „a nyugalom vidám, boldog szelle-
mét” a nehézségek ellenére?

• Gondolkodj el Grant elnök következŒ kérdésein: „Úgy érez-
zük-e, hogy ha meghalunk, minden jó? Úgy élünk-e, hogy ha a
hívó szó elérne minket, érdemesek lennénk visszatérni
Mennyei Atyánkhoz e földet elhagyván, és ott örömmel fogad-
nának? A kapott áldásokra érdemesen élünk-e? (. . .)
Megteszek-e mindent, amit csak lehetséges, nem csak saját
magam, hanem embertársaim felemeléséért? Valóban ragyogó
fény vagyok-e az emberek elŒtt, az eléjük állított példám által?”

• Miért segít, ha rendszeresen átgondoljuk, milyen irányban ha-
lad életünk? Mit tehetünk, hogy felkészülhessünk „visszatérni
Mennyei Atyánkhoz”?

• Mit tehetünk azért, hogy felemeljük magunkat és másokat?

Jegyzetek

1. Gospel Standards, szerk. G. Homer
Durham (1941), 342. o.

2. lásd Carter E. Grant, „Robbed by
Wolves: A True Story”, Relief Society
Magazine, 1928. júl., 358–364. o.

3. Deseret News Weekly, 1856. dec. 10.,
317. o.

4. Conference Report, 1919. okt., 4–5.
o.

5. Conference Report, 1909. ápr., 111. o.
6. Conference Report, 1919. okt., 6–7.

o.; a bekezdésekre bontás eltér az
eredetitŒl



Mások boldogságáért
munkálkodni

Rátalálunk a boldogság igaz kulcsára az életben, 
amikor segítünk másoknak és bátorítjuk Œket.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök ritkán beszélt szolgálattételeirŒl, ám
idŒnként mások meséltek azokról a jó cselekedetekrŒl, amiket
láttak, hogy véghezvisz. Családtagjai voltak szolgálatának elsŒd-
leges tanúi és elsŒdleges haszonélvezŒi. Lánya, Lucy Grant
Cannon így mesélt gyermekei és unokái iránti nagylelkıségérŒl
és kedvességérŒl:

„KiemelkedŒ apának a családja iránti odaadása. Folyamatosan
megnyilvánul irántuk és családjuk iránt tanúsított személyes ér-
deklŒdése. Akkor is segíti Œket, amikor az nagy áldozatot jelent.
Gyakran hangoztatja: ’Segíts a facsemetének; a tölgyek tudnak
vigyázni magukra!’

Minden egyes gyermek és unoka születésnapján érkezik egy
levél és egy csekk, személyesen vagy postai úton kézbesítve.
Minden egyes karácsonykor, újévkor, és gyakran más alkalmak-
kor is érkeznek könyvek, csekkek, képek vagy más figyelmes ap-
róságok. Szeretete és áldása mindig velejárója ezeknek az
ajándékoknak, és ezek mindannyiunk számára olyanok, mint az
értünk mondott imák.”1

Lucy mesélt arról, milyen gyengéd törŒdést tanúsított iránta
édesapja, amikor torokgyíkban szenvedett:

„Még negyvenhárom év után is, ahogy ezt most írom, a hála és
megbecsülés könnyei szöknek a szemembe, amikor arra a gyen-
gédségre gondolok, amit apa a betegségem idején tanúsított
irántam. Ahogy azt már sokan hallották tŒle, nagyon súlyos be-
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„A boldogság igaz kulcsa az életben nem más, mint mások 
boldogságáért munkálkodni.”
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tegségben szenvedtem tizenkét éves koromban; akkoriban
Washington D. C.-ben tartózkodtunk. Életemet vesztettem volna
az Úr szolgáinak szolgálata és Isten hatalmának érettem való le-
hívása nélkül. Azokban a hetekben, amikor olyan beteg voltam,
bár két képzett ápolónŒ volt mellettem, apa éjjel-nappal igen rit-
kán lépett ki a szobámból. Ahogy állapotom javulásnak indult,
órákig olvasott nekem. Ajándékokat és finomságokat hozott, ami-
kor már lelkesedni tudtam azokért, és a legcsodálatosabb módon
megtett mindent úgy, ahogy a legodaadóbb édesanya tenné.

Még túl gyenge voltam ahhoz, hogy járjak, amikor elhagytuk
Washingtont. Apa a karjában vitt ki a vonathoz, és gondomat vi-
selte a hazafelé vezetŒ út során. Ha képzett ápoló lett volna, ak-
kor sem lehetett volna gyengédebb az érintése, vagy
figyelmesebb a gondoskodása. IdŒben érkeztünk Salt Lake
Citybe a templom felszentelésére. Több alkalommal vitt körbe
karjaiban az egész templomon. Amikor hazatértem, a felépülés
hetei következtek, és bár az egész család kész volt gondomat vi-
selni, mégis szerettem volna, ha apa mellettem marad, amit kész-
ségesen meg is tett. Amit magammal kapcsolatosan elmondtam,
az igaz az összes nŒvéremre is, amikor betegek voltak.”2

Grant elnök szolgálata túlmutatott családján. Lucy így emléke-
zett vissza:

„Egyszer, néhány nappal karácsony elŒtt, miközben pár apró-
ságot készítettem össze egy szükséget látó családnak, amit meg-
mutattam apának, meséltem neki a családról, az anya elmondása
alapján. Megemlítettem, hogy össze kell készítenem a templomi
ruhámat, mert kölcsönadom az anyának, hogy másnap reggel
használhassa. A következŒ napon, amikor eljött, hogy visszaadja
a ruhámat, elmondta, hogy amikor belépett a templom kapuján,
apa várt rá. Soha azelŒtt nem látta ezt az asszonyt, csak az én le-
írásomból ismert rá. Megállította, és átnyújtott neki egy boríté-
kot, miközben boldog karácsonyt kívánt a családnak. A
borítékban húsz dollár volt.”3

Még az után is, hogy Grant elnök több, a szervezetét igen le-
gyengítŒ agyvérzésen esett át, továbbra is talált módot a szolgá-
latra. Fizikai tevékenységei korlátozódásával fŒ kikapcsolódása
az autózás volt. Majdnem naponta kiautózott, és mindig meghív-
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ta családtagjait és barátait, hogy tartsanak vele. E kocsikázások
során gyakran fejezte ki szeretetét mások iránt, amikor megállt,
hogy látogatást tegyen kórházakban és otthonokban.4

Elder John A. Widtsoe, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja
ezt írta Grant elnök elŒtti tisztelgésként: „Legmélyebb szeretetét
mindig az emberiség bírta. Mennyei Atyja gyermekei iránti törŒ-
dése állt életének középpontjában. (. . .) Ez a szeretet nem csu-
pán az egész emberiség iránti törŒdésben nyilvánult meg, hanem
az egyénekrŒl való gondoskodásban is. A szegények és szükséget
látók mindig részesültek nagylelkıségében. Szívének a szenvedŒk
iránti gyors reagálása mindennapos dolog ismerŒsei között. Adott
pénzt, továbbá olyan személyes segítséget is, amit az erŒsek nyújt-
hatnak a gyengéknek. Grant elnök már szinte túlságosan nagylel-
kı, ereje korlátait a végsŒkig kihasználva jószívı, valamint – ebbŒl
eredŒen – hı a barátaihoz és szeretetteljes a családja iránt. Magas
hivatalát úgy viseli, hogy lelkében szeretet él minden ember iránt,
mindenkit arra indítva, hogy vessék el önzŒ vágyaikat.”5

Heber J. Grant tanításai

Az Úr iránti szeretetünknek krisztusi 
szolgálatban kell megnyilvánulnia

Milyen férfiaknak és nŒknek kell lennünk nekünk, utolsó na-
pi szenteknek, a birtokunkban lévŒ e csodálatos tudás fényében,
miszerint Isten él, Jézus a Krisztus, Joseph Smith pedig Isten pró-
fétája? A föld színén élŒ legbecsületesebb, legerényesebb, a jó-
szívıségre leginkább hajló, legjobb embereknek kell lennünk!6

Ne feledjük a rajtunk nyugvó kötelességet, hogy hıséggel és
szolgálattal tartozunk az Úrnak, valamint hogy nem nyújthatunk
elfogadható szolgálatot Neki az embertársainknak nyújtott szol-
gálat nélkül!7

Buzgón könyörgünk az egyház minden tagjának, hogy szeres-
sék fivéreiket és nŒvéreiket, és minden embert, bárki és bárhol le-
gyen is; számızzék életükbŒl a gyılöletet, és töltsék meg szívüket
jószívıséggel, türelemmel, hosszútıréssel és megbocsátással!8

Krisztus evangéliuma a szeretet és béke, a türelem és hosszútı-
rés, a béketırés és megbocsátás, a kedvesség és jó cselekedetek, a
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jószívıség és testvéri szeretet evangéliuma. A kapzsiságnak, a fös-
vénységnek, a hiú becsvágynak, a hatalomvágynak és az embertár-
saink feletti igaztalan uralomnak nincs helye az utolsó napi szentek
szívében, sem az Istent félŒ emberek szívében sehol a világon.9

Szolgálattételünk felemelhet és bátoríthat másokat

Hallottam egy történetet egy férfitestvérrŒl (akinek már elfe-
lejtettem a nevét), aki egy gyılésen vett részt még a korai idŒk-
ben. Brigham Young elnök adományokat kért, amiket a
Missourihoz küldhetnének, hogy segítsenek a szenteknek Sionba
gyülekezni. Arra kért mindenkit, aki megtehette, hogy adjon egy
ökröt, egy tehenet, vagy bármi más adományt. Az egyik jólelkı
testvér talpra szökkent, és azt mondta: „Én adok egy tehenet!”
Egy másik testvér is felállt, és azt mondta: „Én is adok egy tehe-
net!” Az elsŒ testvérnek két tehene volt, és nagy családja; a má-
siknak fél tucat tehene volt, és kis családja. Így hát [az ördög]
szelleme hatalmába kerítette az elsŒ férfit[, mondván]: „Nos,
gondolj csak bele, nem tudsz gondoskodni a nagy családodról,
nem boldogulhatsz egyetlen tehénnel! Nézd csak, annak az em-
bernek kis családja és hat tehene van; éppenséggel adhatna ket-
tŒt-hármat is, és még úgy is boldogulna!” Hazafelé menet már
négy vagy öt háztömbnyire járt, és az egész idŒ alatt egyre gyen-
gébb és gyengébb lett. Végül azt gondolta: „Nos, akkor nem
adok.” Majd észrevette a különbséget az Œt kísértŒ szellem és a
között, amelyik arra indította, hogy megígérje az egyház elnöké-
nek, hogy ad egy tehenet. Ott volt hát a szellem, ami azt mondta
neki, ne tegyen eleget kötelezettségének, ne legyen becsületes,
ne tartsa be adott szavát. A férfi hirtelen megállt, hátrafordult és
így szólt: „Ördög uram, fogja be a száját, különben olyan biztos,
ahogy élek, hogy elmegyek Brigham testvér hivatalába, és odaa-
dom neki a másik tehenet is!” Attól fogva nem volt kísértve.

Nos hát, minden utolsó napi szent legyen olyan, aki felemel
másokat, nem pedig olyan, aki másokra támaszkodik.10

Emlékszem, amikor egyszer a State [Állami] Bankban üldögél-
tem, láttam elhaladni elŒttem egy idŒs testvért, akit John
Fursternek hívtak. Az elsŒk között volt, akik Skandináviában meg-
keresztelkedtek. Amikor elment a bank ablaka elŒtt, a Szellem azt



150

1 5 .  F E J E Z E T

súgta nekem: „Adj húsz dollárt annak a férfinak!” Odamentem a
bank pénztárosához, átadtam neki egy húsz dollárról szóló köte-
lezvényt, majd kimentem az utcára, és a Z. C. M. I. áruház elŒtt
utolértem Mr. Furstert. Kezet ráztam vele, és a kezében hagytam
a húsz dollárost. Néhány évvel késŒbb tudtam meg, hogy aznap
reggel Furster testvér megfelelŒ anyagiakért imádkozott, ami le-
hetŒvé tenné számára, hogy elutazzon Loganbe, és egy kevés
munkát végezzen az ottani templomban. Akkoriban a Salt Lake
Templom még nem készült el. A húsz dollár pont annyi volt,
amennyire szüksége volt, és évekkel késŒbb könnyek közt mon-
dott nekem köszönetet azért, hogy neki adtam ezt a pénzt.

Egy nap, míg az irodámban ültem, az a benyomásom támadt,
hogy menjek el Emily Woodmansee nŒtestvérhez, és adjak neki
kölcsön ötven dollárt. Így is tettem, és azt találtam, hogy teljes-
séggel híján van az élet alapvetŒ szükségleteinek. (. . .) Nincs
semmi, amire jobban vágynék, mint az, hogy elmém fogékony
legyen az ilyesfajta benyomásokra!11

Minden kimondott kedves szó még inkább képessé tesz titeket
arra, hogy még egyet kimondjatok. Minden általatok nyújtott
szolgálat, mellyel segítetek egy felebarátnak, a rendelkezésetekre
álló tudáson keresztül, egyre inkább képessé tesz titeket a kö-
vetkezŒ ember megsegítésére. A jó cselekedetek hatalmukba ke-
rítik az embert. IdŒnként azt gondoltam, hogy – a kedvességük
és a mások megsegítésére való hajlandóságuk teljes hiányából
ítélve – sok ember azt képzeli, hogy ha kiejtenének egy kedves
szót, vagy megtennének egy kedves cselekedetet, az lerombolná
az arra irányuló képességüket, hogy véghezvigyenek egy kedves
tettet vagy kiejtsenek egy kedves szót a jövŒben. Ha lenne egy ga-
bonával teli csırötök, amibŒl odaadtok valakinek egy-két zsák-
kal, akkor annyival kevesebb maradna a csırben, viszont ha
véghezvisztek egy kedves cselekedetet, vagy biztató szavakat
mondotok egy szenvedŒnek, aki az élet csatájában küszködik,
annál nagyobb lesz a képességetek arra, hogy ezt megtegyétek a
jövŒben is. Ne haladjatok végig az életen úgy, hogy ajkaitok zár-
va maradnak a kedves, bátorító szavak számára, sem úgy, hogy
szívetek zárva marad a mások javára végzett szolgálattal szem-
ben! Tegyétek életetek mottójává a következŒt: mindig próbálja-
tok segíteni valakinek terhe viselésében!12
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A szolgálat a boldogság igaz kulcsa az életben

Az ember soha nem tudhatja, mit eredményez majd hithıen
nyújtott szolgálata, ahogy azt sem tudhatjuk, hogy az mikor jut
vissza hozzánk vagy azokhoz, akiket ismerünk. Lehet, hogy a ju-
talom nem azonnal adatik, hanem csak késŒbb, ám kamattal. Úgy
hiszem, soha semmit nem veszítünk az életben azáltal, ha szol-
gálunk, ha áldozatot hozunk, és ha helyesen cselekszünk.13

A boldogság igaz kulcsa az életben nem más, mint mások bol-
dogságáért munkálkodni. Sajnálom az önzŒ embert, aki soha
nem tapasztalja meg az azokat érŒ örömet, akiknek köszönetet
mondanak és hálásak azok az emberek, akiket megsegítettek az
élet küzdelmében.14

A boldogság valódi titka az életben, valamint az út, mely által
felkészítjük magunkat az elkövetkezendŒ létre, nem más, mint a
szolgálat.15

Vallom azt a gondolatot, miszerint a békességhez és boldog-
sághoz vezetŒ út az életben a szolgálat nyújtása. Úgy vélem, a
szolgálat a boldogság igaz kulcsa, mivel amikor olyan tetteket vi-
szünk véghez, mint a misszionáriusi munka, életünk egész hát-
ralévŒ részében visszatekinthetünk a missziós mezŒn elért
sikereinkre. Amikor bármilyen kedves tettet hajtunk végre, az az
elégedettség és öröm érzését hozza a szívünkbe, miközben a
mindennapos élvezetek elmúlnak.16

Istenadta törvény az, hogy az általunk nyújtott szolgálat mér-
tékében, és annak mértékében, hogy mit teszünk ebben az egy-
házban és azon kívül – hogy mit vagyunk készek feláldozni az
egyházért és mindazokért, akiknek hıségünkkel tartozunk az
egyházi tevékenységeken kívül – növekedni fogunk az Isten elŒt-
ti kegyelemben és Isten szeretetében, valamint gyarapodni fo-
gunk abban is, hogy elérjük azokat a célokat, amelyekért ide
helyeztettünk a földre.17

Az Úr legyen mindnyájatokkal, testvéreim, bárhol is éljetek!
Lakozzon szívetekben az Ã békessége! Szelleme inspiráljon ben-
neteket új eredményekre a testvéri és felebaráti szolgálatban!18
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért lelünk rá „a boldogság igaz kulcsára”, amikor „mások
boldogságáért munkálkodunk”?

• IdŒnként miért vonakodunk másokat tettekkel szolgálni? Mit
tehetünk, hogy nagyobb örömet érezzünk, amikor szolgálunk?

• Mit tehetünk, hogy segítsünk a gyermekeknek és a fiataloknak
abban, hogy vágyjanak a szolgálatra?

• Miként növelhetjük azt a képességünket, hogy megérezzük,
mire van másoknak szüksége?

• Mit jelent olyannak lenni, „aki felemel másokat, nem pedig . . .
másokra támaszkodik”?

• Miként segít nekünk a szolgálat „felkészülni az elkövetkezen-
dŒ létre”?

• Milyen konkrét, egyszerı dolgokat tehetünk meg, amivel kö-
vethetjük Grant elnök példáját a szolgálattal kapcsolatban?
Miként nyújthatunk szolgálatot körülményeinktŒl függetlenül?
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Megbocsátani másoknak

A másoknak való megbocsátás békességet 
és örömet hoz az életünkbe.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök lánya, Lucy Grant Cannon azt írta:
„[Édesapám] egyik jellemvonása, ami számomra majdnem krisz-
tusinak tınik, az a képessége, hogy oda tudja fordítani a másik
orcáját is, és jót tud tenni azokkal, akik gonoszul kihasználják.
Sokszor segített olyan szenvedŒknek, akik azelŒtt nyíltan bírálták
Œt, akik gyalázták nevét, és nem azok szerint a normák szerint él-
tek, mint apa. Milyen elnézŒ és béketırŒ volt azok iránt, akik el-
hanyagolták egyházukat, és elfordultak atyáik hitétŒl! Úgy tınik,
Œ soha nem neheztel senkire. Élesen elítéli a bınt, de a bınös
iránt a lehetŒ legirgalmasabb.”1

Heber J. Grant fokozatosan alakította ki ezt a tulajdonságot a
szentírásokból, sugalmazott tanítóktól és saját tapasztalataiból
tanulva, mígnem elmondhatta: „Nincs bennem ellenséges érzés
egy élŒ lélek iránt sem.”2 Egy beszédben, amit az 1920. októberi
általános konferencián mondott, mesélt egy élményérŒl, ami se-
gítette abban, hogy kialakítsa életében a megbocsátás szellemét.
A következŒ tanítások java része abból a beszédbŒl ered.

Heber J. Grant tanításai

Jézus Krisztus evangéliuma a megbocsátás evangéliuma

Isten segítsen mindannyiunknak emlékezni arra, hogy Jézus
Krisztus evangéliuma nem csupán a megtérés evangéliuma, ha-
nem a megbocsátás evangéliuma is. Feljegyeztetett, hogy legye-
nek bár az ember bınei skarlátvörösek, ha megbánják azokat,
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Ahogy azt az atyja által örömmel fogadott tékozló fiút ábrázoló festmény is mutatja,
„az öröm és békesség szelleme áraszt el minket a megbocsátás óráján, és akkor, 

amikor szívünk telve van jószívıséggel és hosszútıréssel azok iránt, akik hibáztak”.
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akkor hófehérré válnak [lásd Ésaiás 1:18]. Örvendezek annak a
rendkívüli kinyilatkoztatásnak, ami így hangzik:

„Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok; tŒletek
azonban megkívántatik, hogy minden embernek megbocsássa-
tok.” [T&Sz 64:10]3

Sok tanácsot adtam az utolsó napi szenteknek az én idŒmben,
és az egyik alapvetŒ téma az volt, hogy soha ne bíráljunk senkit,
csak önmagunkat. Hiszek a reggeli-, ebéd- és vacsoraidŒben zaj-
ló hibakeresésben, de pusztán drága önmagunkban.4

Nincs semmi, ami nagyobb mértékben biztosítaná számunkra
Isten Szellemét, mint az, ha . . . kedvesek, figyelmesek, jószívıek,
hosszútırŒek és megbocsátóak vagyunk. Nincs semmi, ami na-
gyobb örömet hozna számunkra, mint az, ha készek és hajlandóak
vagyunk megbocsátani felebarátaink ellenünk elkövetett vétkeit,
és nincs semmi, ami nagyobb mértékben ítélne el minket, mint az,
ha megkeményítjük szívünket, és keserıek, rosszindulatúak va-
gyunk azok iránti érzéseinkben, akik körülvesznek minket.5

A Tanok és szövetségek 64. részének 8–13. versében a követ-
kezŒket találjuk:

„Tanítványaim a régi idŒkben hibát kerestek egymásban, és szí-
vükben nem bocsátottak meg egymásnak; ezért a gonoszságért
súlyos büntetést kellett elszenvedniük.

Ezért mondom nektek: Bocsássatok meg egymásnak, mert aki
nem bocsátja meg testvérének vétkeit, azt elítéli az Úr, mert övé
a nagyobb bın.

Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok; tŒletek
azonban megkívántatik, hogy minden embernek megbocsássatok.

Mondjátok szívetekben: Isten legyen bíró közted és köztem, és
jutalmazzon téged tetteid szerint.

Aki pedig nem bánja meg, és nem vallja be bıneit, azt állítsá-
tok az egyház elé, és úgy járjatok el vele, ahogy a Szentírás mond-
ja nektek, parancsolat vagy kinyilatkoztatás által.

Így kell cselekednetek Isten dicsŒségére, nem azért, mert nem
vagytok könyörületesek, és nem bocsátotok meg, hanem azért, mert
így kívánja a törvény, és hogy meg ne sértsétek törvényadótokat.”
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A 121. rész 45. és 46. versében ezt olvassuk:

„Jószívıség töltse el bensŒdet hittestvéreid iránt, sŒt minden
ember iránt és erény díszítse gondolataidat szüntelenül! Akkor
megerŒsödik bizalmad Isten elŒtt, és a papság tana úgy perme-
tezi majd a lelkedet, mint égbŒl a harmat.

A Szentlélek állandó kísérŒd lesz, és jogarod az igazság és az
igazságosság változatlan jogara; birodalmad örökkévaló biroda-
lom lesz és örökkön örökké, kényszer nélkül téged fog illetni.”

Csodálatos tiszteletet és elismerést érzek ez iránt az idézet
iránt . . . a Tanok és szövetségekbŒl.

Az öröm és békesség szelleme áraszt el 
minket a megbocsátás óráján

Néhány évvel ezelŒtt kizártak az egyházból egy közismert em-
bert. Évekkel késŒbb azt kérte, hadd keresztelkedhessen meg új-
ra. John Taylor elnök az apostolok elé terjesztette
keresztelésének kérdését, kijelentve [egy levélben], hogy
amennyiben kereszteléséhez egyhangúlag hozzájárulnak, meg-
keresztelkedhet, ám ha egyetlen ellenszavazat is van, akkor nem
engedik vissza az egyházba. Ahogy visszaemlékszem a szavazásra,
öten szavaztak a keresztelés mellett és heten ellene. Úgy egy év-
vel késŒbb a kérdés újra szóba került, és akkor nyolcan voltak a
keresztelés mellett, négyen pedig ellene. KésŒbb újra napirend-
re került a kérelem, amikor is tízen szavaztak mellette és ketten
ellene. Végül az Apostolok Tanácsának minden tagja – a ti e sze-
rény szolgátok kivételével – beleegyezett annak a férfinak a ke-
resztelésébe. A kvórumban csupán egy ember volt akkoriban, aki
nálam újabb volt. KésŒbb az elnök irodájában voltam, Œ pedig
így szólt:

„Heber, úgy tudom, hogy az apostolok közül tizenegyen hoz-
zájárultak X. Y. testvér kereszteléséhez – megnevezve a férfit –,
egyedül te nem. Hogy fogod érezni magad, amikor átjutsz a má-
sik oldalra, és meglátod ezt az embert, aki keresztelésért esede-
zett, és meglátod azt, hogy talán te tartottad vissza attól, hogy
belépjen azok közé, akik megbánták bıneiket és valamifajta ju-
talomban részesültek?”
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Azt feleltem: „John Taylor elnök úr, egyenesen az Úr szemébe tu-
dok majd nézni, ha felteszi nekem ezt a kérdést, és elmondhatom
majd neki, hogy azt tettem, amirŒl úgy véltem, hogy a legjobb a ki-
rályság számára. (. . .) Elmondhatom az Úrnak, hogy [az az ember]
elég gyalázatot hozott az egyházra, és nem szándékozom megen-
gedni egy ilyen embernek sem , hogy visszatérjen az egyházba.”

„Nos – mondta Taylor elnök –, fiam, ez rendben is van, maradj
hı a meggyŒzŒdéseidhez, maradj hı hozzájuk!”

Azt feleltem: „Taylor elnök, a leveledben azt írtad, hogy szeret-
néd, ha minden apostol szíve meggyŒzŒdése alapján szavazna.
Ha azt kéred, tagadjam meg szívem meggyŒzŒdését, örömmel
megteszem, örömmel szavazok a mellett, hogy ez a férfi vissza-
térjen az egyházba, de míg élek, soha nem szándékozom hozzá-
járulni, ha mindez a saját ítéletemre van bízva. Ezt az embert
megvádolták az apostolok elŒtt több évvel ezelŒtt, és akkor Œ fel-
állt és hazudott, és kijelentette, hogy ártatlan. Az Úr bizonyságot
adott nekem arról, hogy hazudott, de ez alapján nem tudtam el-
ítélni. Aznap este letérdeltem, és Istenhez imádkoztam, hogy ad-
jon nekem erŒt ahhoz, hogy ne leplezzem le ezt az embert, mivel
bár hazudott, nem volt bizonyítékunk, kivéve annak a lánynak a
tanúsága, akit elcsábított. Azért is imádkoztam az Úrhoz, hogy
egy nap további bizonyítékot kapjunk, ami meg is történt, és ak-
kor kizártuk az egyházból. És amikor egy ember képes hazudni
az apostoloknak, és amikor bınös, miközben kijelenti, hogy
bınbánatot tartott, akkor úgy vélem, elég gyalázatot hozott erre
az egyházra már úgy is, ha nem engedjük visszatérni.”

„Nos – ismételte Taylor elnök –, fiam, ne szavazz mellette,
míg csak élsz, ha ezek a gondolatok élnek benned; maradj hı
hozzájuk!”

Kiléptem az elnök irodájából és hazamentem. (. . .) A Tanok és
szövetségeket olvastam egy bizonyos rendszer alapján már har-
madszor vagy negyedszer, és benne is volt a könyvjelzŒm, de
amikor felvettem a könyvet, ahelyett, hogy a könyvjelzŒvel jelölt
résznél nyitottam volna ki, a következŒ versnél nyílt ki:

„Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok; tŒletek
azonban megkívántatik, hogy minden embernek megbocsássa-
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tok, mert aki nem bocsátja meg testvérének vétkeit, azt elítéli az
Úr.” [Lásd T&Sz 64:9–10.]

Akkor becsuktam a könyvet, és így szóltam: „Ha maga az ördög
folyamodik keresztelésért, és azt állítja, hogy megbánta bıneit,
én bizony megkeresztelem.” Ebéd után visszatértem Taylor elnök
irodájába, és azt mondtam neki: „Taylor elnök, szívbéli változá-
son mentem keresztül. Egy órája azt mondtam, hogy míg csak
élek, nem gondolom, hogy valaha is hozzá fogok járulni X. Y.
testvér kereszteléséhez, de most azért jöttem, hogy elmondjam:
ami engem illet, megkeresztelkedhet.”

Taylor elnöknek szokása volt, hogy amikor különösen kedvét
lelte valamiben, felült és egész testében rázkódva nevetett. Most
is felnevetett, és így szólt: „Fiam, igen hirtelen ez a változás, igen
hirtelen! Kérdeznék tŒled valamit. Milyen érzéseid voltak, amikor
elmentél innen egy órával ezelŒtt? Úgy érezted, hogy jól be
akarsz húzni annak a férfinak a szeme közé, és ki akarod ütni Œt?”

Azt feleltem: „Pontosan így éreztem.”

Azt kérdezte: „És most milyen érzéseid vannak?”

„Nos, az igazat megvallva, Taylor elnök, remélem, hogy az Úr
meg fog bocsátani a bınösnek.”

Azt mondta: „Boldognak érzed magad az elŒzŒvel összeha-
sonlítva, nemde? A harag szelleme élt benned, a keserıség szel-
leme élt szívedben az iránt a férfi iránt a bıne miatt és a miatt a
szégyen miatt, amit az egyházra hozott. Most pedig a megbocsá-
tás szelleme él benned, és igazán boldog vagy, nemde?”

Én pedig azt feleltem: „Igen, úgy van; gonoszul és gyılölettel
telinek éreztem magam, most pedig boldog vagyok.”

Ã erre azt mondta: „Tudod, miért írtam azt a levelet?”

Azt feleltem: „Nem, uram.”

„Nos, azért írtam, hogy te és az apostolok néhány fiatalabb tag-
ja megtanulhassa a leckét, miszerint a megbocsátás megelŒzi az
igazságot, amennyiben sor került bınbánatra, valamint azt, hogy
ha szívedben a megbocsátás szelleme lakozik, és kirekeszted szí-
vedbŒl a gyılölet és keserıség szellemét, az békességet és örö-
met hoz, továbbá hogy Jézus Krisztus evangéliuma örömet,
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békességet és boldogságot nyújt minden léleknek, aki a szerint
él, és követi annak tanításait.”

Ekképp folytatta. Nem emlékszem az összes tanításra, de így
folytatta, és elmondta nekem, hogy Œ maga soha nem adhatta
volna meg nekem ezt a tapasztalatot, és Œ soha nem adhatott vol-
na nekem bizonyságot az evangéliumról; hogy magamnak kell bi-
zonyságot szereznem; hogy a megfelelŒ szellemnek kell
szívembe költöznie, a megbocsátás szellemének, a hosszútırés
és jószívıség szellemének, és éreznem kell azt, mielŒtt bármi jó
is érhetne engem személy szerint; hogy azzal, hogy egyszerıen
alárendeltem volna akaratomat az övének, és arra szavaznék,
hogy ez a férfi megkeresztelkedhessen, soha nem tanultam volna
meg a leckét, miszerint az öröm és békesség szelleme áraszt el
minket a megbocsátás óráján, és akkor, amikor szívünk telve van
jószívıséggel és hosszútıréssel azok iránt, akik hibáztak. Attól a
naptól fogva a mai napig soha nem feledtem ezeket a tanításokat.

Az Úr prófétája [Taylor elnök] azt mondta:

„Fiam, soha ne feledd, hogy amikor kötelességedet végzed,
szíved telve lesz szeretettel és megbocsátással még a bınbánó
bınös iránt is, ám amikor letérsz kötelességed egyenes ösvényé-
rŒl, és eltökéled, hogy amit te igazságnak gondolsz, amit te jo-
gosnak és helyesnek vélsz, annak kell diadalmaskodnia, akkor
gyakorta boldogtalan leszel! Tudhatod a különbséget az Úr
Szelleme és az ellenfél szelleme között, amikor úgy találod, hogy
boldog és elégedett vagy, szereted embertársaidat és aggódsz jó-
létük miatt; és tudhatod, hogy nincs veled a Szellem, amikor tel-
ve vagy haraggal, és úgy érzed, legszívesebben kiütnél valakit.”

A megbocsátás a valódi krisztusi szeretet megnyilvánulása

Eszembe jut az egész Biblia egyik legnemesebb fejezete 
(1 Korinthusbeliek 13):

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengŒ ércz
vagy pengŒ czimbalom.

És ha jövendŒt tudok is mondani, és minden titkot és minden
tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy
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hegyeket mozdíthatok ki helyökrŒl, szeretet pedig nincsen én
bennem, semmi vagyok.

És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tızre adom
is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

A szeretet hosszútırŒ, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a sze-
retet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem
gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltır.

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendŒmondá-
sok, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár is-
meret, eltöröltetik.

Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a
prófétálás:

De mikor eljŒ a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondol-
kodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána
pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illŒ dolgokat.

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrŒl-
színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy
ismerek majd, a mint én is megismertettem.

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek
között pedig legnagyobb a szeretet.”

Sokan úgy képzelik, az a szeretet vagy jószívıség, ha valakinek
adunk egy dollárt, ám az igazi, valódi krisztusi szeretet az, ami-
kor törŒdést és együttérzést tanúsítunk, és ez az a fajta szeretet,
amirŒl az apostol a korinthusbeliekhez írott elsŒ levelének eb-
ben a 13. fejezetében szól.

Emlékszem, hogy miután fiatalemberként, vagy úgymond szin-
te fiúként ebben a tanításban részesültem az egyház elnökétŒl,
meglehetŒsen sokáig hetente egyszer elolvastam ezt a fejezetet,
majd több hónapon át havi egy alkalommal. Úgy gondoltam,
szükségem van rá az üzleti életben például, hogy ez az egyik
olyan dolog, ami szükséges az elŒre haladásomhoz.
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Mások elítélése helyett inkább saját magunk 
jobbá tételére kellene törekednünk

Emlékszem, hogy egy évvel ezelŒtt itt, a konferencián felolvas-
tam egy igen ragyogó, csodálatos éneket, aminek az elsŒ verssza-
ka így kezdŒdik:

Tanuld meg ismeri önmagad!
Munkálkodj eme ismeretért!
Magadban tett jobbá mindazt,
mit felebarátodban úgy elítélsz!
[Lásd „Let Each Man Learn to Know Himself ”, Hymns
(1948), 91. sz.]

(. . .) Idéztem [a „Ha hibát akarsz találni” kezdetı] himnu-
szunk négy rövid versszakát is, aminek egy része így hangzik:

Ha hibát akarsz találni,
megítélni másokat,
szívedtŒl kell megkérdezni:
vajon te hibátlan vagy?
[Lásd Hymns (1985), 235. sz.]

Amikor ezekbŒl a versekbŒl idéztem, a leghalványabb sejtésem
sem volt afelŒl, hogy ma ismét idézni szeretnék belŒlük, ám an-
nak az elítélésnek és szinte gyılöletnek és ellenszenvnek tükré-
ben, ami néhányaknál megnyilatkozni látszik az utolsó napi
szentek között ebben az idŒben, üzleti és politikai ügyekkel kap-
csolatosan, lényem minden erejével hangsúlyozni kívánom e
himnuszocska utolsó versszakát:

Vakon senkit ne ítélj meg!
A gyors vélemény bajt hoz,
hisz gyakran belŒlük lesznek
ó, a legjobb barátok!
[Lásd Hymns (1985), 235. sz.] (. . .)

Szeretném elismételni az utolsó versszakát [egy] kitınŒ him-
nusznak, amit úgy harmincöt-negyven évvel ezelŒtt tanultam,
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amikor Francis M. Lyman [a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja]
elŒször elénekelte nekem. Aznap este lejegyeztem, és másnap
megtanultam. Szeretném, ha minden utolsó napi szent alkal-
mazná életében e ragyogó vers tanításait, és ha így teszünk, hi-
szem, hogy gyarapodni fogunk a szeretetben és a jószívıségben,
a békesség és boldogság szelleme, amit Taylor elnök ígért ne-
kem, amikor szívemben eltökéltséget dédelgettem arra, hogy egy
embert az egyházon kívül tartsak, valamint az öröm és békesség
szelleme, ami a szívbéli változást követŒen lelkembe költözött,
eljön az utolsó napi szentekhez:

S ha az önvizsgálat azt tárja eléd,
hogy tetteid másoknál emelkedettebbek,
akkor kegyes volt hozzád a Gondviselés –
légy hát te is az a nálad gyengébbekkel!
A jó példa derıs napsugár,
melynek fényében mások szívesen járnak,
így hát elŒször magadat tedd jobbá,
s a barátaidat csak másnap.
[Lásd Hymns (1948), 91. sz.] (. . .)

Könyörgök minden utolsó napi szentnek, hogy finomítsa ki ma-
gában a jószívıség, a hosszútırés és a testvéri szeretet szellemét.6

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Jézus Krisztus evangéliuma mi módon a megbocsátás evangé-
liuma?

• Miért kell megbocsátanunk másoknak? Milyen következményei
lehetnek annak, ha nem vagyunk hajlandóak megbocsátani?

• IdŒnként miért nehéz megbocsátani? Mit tehetünk, hogy le-
gyŒzzük ezeket a nehézségeket?

• Milyen hatással lehet egy ember megbocsátó magatartása
azokra, akiknek megbocsát?

• Miként lehet a megbocsátás a krisztusi szeretet megnyilvánulása?
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Nemzetünkben és közösségünkben minden tŒlünk telhetŒt meg kell tennünk azért,
hogy jó vezetŒket válasszunk, és jó törvények lépjenek életbe.



Hı állampolgárnak lenni

Utolsó napi szentekként kötelességünk törvénytisztelŒ
állampolgároknak lenni, valamint megtenni minden 
tŒlünk telhetŒt azért, hogy segítsünk kormányunknak

erkölcsös elvek alapján mıködni.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnököt 1918-ban választották el az egyház el-
nökeként, abban az évben, amikor az elsŒ világháború véget ért.
1945-ben bekövetkezett haláláig szolgált, addig az évig, amikor
befejezŒdött a második világháború. Átvezette az egyházat a vi-
lágszerte családokat és közösségeket felŒrlŒ gazdasági világválság
idején fellépŒ megpróbáltatásokon. Mialatt a szenteknek bizta-
tást és segítséget nyújtott a pénzügyi válság, a háború és a hábo-
rúból való talpra állás idején, a kormányok világszerte egymást
váltották. Ezek a változások hatással voltak arra, hogy milyen sze-
repet játszanak a kormányok az egyének életében, és hatottak az
embereknek a kormányuk iránt táplált érzéseire is.

E kihívást jelentŒ idŒszakokban Grant elnök azt tanácsolta a
szenteknek, hogy aktívan vegyenek részt az olyan ügyek megvi-
tatásában, amelyek hatással vannak helyi önkormányzatukra és
nemzetük kormányára. Azonban sokkal többet tett a puszta ta-
nácsadásnál: maga is eleget tett ennek a kötelességnek. Például
az egyház elnökeként való elfoglalt élete ellenére erŒsen mun-
kálkodott a szesztilalom támogatásán, mely mozgalomnak az volt
a célja az Egyesült Államokban, hogy törvényen kívül helyezzék a
szeszes italok gyártását, értékesítését és forgalmazását.

Grant elnök hı volt hazája törvényeihez, és azt tanította, hogy
az Egyesült Államok alkotmányát Isten hozta létre. Azt mondta:
„Gyermekkoromtól fogva értettem, hogy teljes mértékben
hisszük, hogy hazánk alkotmánya sugalmazott eszköz volt, és
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hogy Isten irányította azokat, akik létrehozták azt, és azokat, akik
megvédték e nemzet függetlenségét.”1

Grant elnök apostolként és az egyház elnökeként való szolgá-
lata idején az egyház népessége túlnyomórészt az Amerikai
Egyesült Államokból származott. Így amit a kormányzatról mon-
dott, javarészt az Egyesült Államok kormányára vonatkozott.
Azonban tanításai az igazság olyan kijelentései, amik világszerte
alkalmazhatók.

Heber J. Grant tanításai

Az utolsó napi szenteknek támogatni kell 
kormányzati vezetŒiket, és engedelmeskedniük kell

hazájuk törvényeinek

A kétely legcsekélyebb árnya nélkül meg vagyok gyŒzŒdve ar-
ról, hogy minden utolsó napi szentnek kötelessége a törvény tá-
mogatása és betartása.2

A következŒkben az egyház nyilatkozatát olvashatjuk, ami a
Tanok és szövetségek 134. részében áll a kormányokra és általá-
ban a törvényekre vonatkozó hitelveinkkel kapcsolatban, amit az
egyház általános gyılése több mint egy évszázada egyhangú sza-
vazattal elfogadott:

„Hisszük azt, hogy a kormányokat Isten rendelte az emberek
javára, és hogy az azokkal kapcsolatos cselekedeteikért Œket teszi
felelŒssé, legyen az akár a társadalom javát és biztonságot célzó
törvényhozás, akár azok végrehajtása.

Hisszük azt, hogy egy kormány sem maradhat fenn békesség-
ben anélkül, hogy olyan törvényeket hozzon és meg is védel-
mezzen, amelyek minden egyén számára biztosítják a
lelkiismereti szabadságot, a tulajdonjogot és a tulajdona felett va-
ló rendelkezést, és az élet megvédéséhez való jogát.

Hisszük azt, hogy minden kormánynak szüksége van tisztvise-
lŒkre és elöljárókra, akik a törvényeket végrehajtják, ezért szük-
séges, hogy olyanokat keressen, akik a törvényt pártatlanul és
igazságosan alkalmazzák, továbbá hogy azokat köztársaságban a
nép szavazata, különben pedig az államfŒ akarata erŒsítse meg
hivatalukban.
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Hisszük azt, hogy a vallást Isten vezette be, és hogy az embe-
rek annak gyakorlásáért egyedül Ãneki felelŒsek, hacsak vallásos
nézeteik nem késztetik Œket arra, hogy mások jogaiba vagy sza-
badságába beleavatkozzanak. Ezzel szemben nem hisszük, hogy
emberi törvények jogosan beleavatkozhatnak a vallás gyakorlásá-
ba, és azzal gúzsba köthetik az emberek lelkiismeretét, vagy hogy
a személyes vagy nyilvános istentisztelet formáit elŒírhatják. A
polgári hatóságok tartsák féken a bınözést, de sohase korlátoz-
zák a lelkiismeretet; büntessék a vétkeseket, de sohase nyomják
el a lélek szabadságát;

Hisszük azt, hogy minden ember kötelessége, hogy támogassa
és védelmezze annak az országnak a kormányát, ahol él, mind-
addig, míg veleszületett és elidegeníthetetlen jogait annak a kor-
mánynak a törvényei védelmezik. Hogy zendülés vagy lázadás az
így védelmezett polgárhoz nem méltó, és ezért megfelelŒen bün-
tetendŒ. Hogy minden kormánynak joga van olyan törvényeket
hozni, amelyek megítélésük szerint leginkább biztosítják a kö-
zösség érdekeit, ugyanakkor azonban szentnek tartják a lelkiis-
meret szabadságát.

Hisszük azt, hogy az ártatlanok védelmezésére és a vétkesek
büntetésére hivatott kormányzókat és elöljárókat tisztelet illeti
állásukban. Hogy minden ember engedelmességgel és tisztelet-
tel tartozik a törvényeknek, mert anélkül a békességet és egyet-
értést törvénytelenség és rémuralom váltaná fel. Hogy az emberi
törvények az egyes emberek és a népek közös érdekei szabályo-
zásának kifejezett céljait szolgálják. Hogy isteni, mennyei törvé-
nyek szellemi dolgokban, a hitre és istentiszteletre vonatkozó
dolgokban írnak elŒ szabályokat, amelyek betartásáért az ember
TeremtŒjének felelŒs.

Hisszük azt, hogy a törvényhozóknak, államoknak és kormá-
nyoknak joga és kötelessége törvényeket bevezetni minden pol-
gár vallása szabad gyakorlásának védelmére. Ezzel szemben
nézetünk szerint nincs joguk a polgárokat ezektŒl az elŒjogoktól
megfosztani vagy nézeteikben korlátozni mindaddig, amíg az or-
szág törvényeit tiszteletben tartják és betartják, és vallásos né-
zeteikkel nem okoznak összeesküvést vagy lázadást.
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Hisszük azt, hogy a bıntetteket súlyosságuknak megfelelŒen
kell büntetni. Hogy gyilkosság, hazaárulás, rablás, lopás és a
közrend bármilyen megzavarása a tett súlyosságának és a go-
nosz szándék mértékének arányában büntetendŒ ama kormány
törvényei szerint, amelynek területén azt elkövették. És hogy a
nyugalom és a biztonság védelméhez mindenkinek hozzá kell
járulnia képességei szerint, hogy az igazságos törvények meg-
szegŒi elnyerjék büntetésüket.

Nem tartjuk igazságosnak a polgári kormányzást vallási befo-
lyással keverni, azaz egyik vallási közösséget elŒnyben részesíte-
ni, a másikat viszont szellemi kiváltságaiban korlátozni, és egyes
tagjainak mint polgároknak személyes jogait megtagadni.” [T&Sz
134:1–9]

Kérlek, ne feledjétek, hogy ez réges-rég, még 1835-ben ke-
rült kiadásra az egyház állásfoglalásaként, és azóta semmit sem
változott!3

A szentek gyülekezete ezen az általános konferencián [1940
októberében] a világot még mindig a háború által feldúlt álla-
potban találja [a második világháborúra utalva]. Az Úr gyerme-
keinek milliói szenvednek és gyászolnak. A fegyveres
konfliktussal járó minden kín és szenvedés annak teljes erejével
sújt le rájuk. (. . .)

Testvéreink megtalálhatók e szörnyıséges küzdelem mindkét
oldalán. Mindkét oldalon hazájukhoz köti Œket a vérrokonság, a
családi és felebaráti kapcsolatok, valamint a hazafiság minden kö-
teléke. (. . .)

A szentek elŒtt egyik oldalon sincs más út, mint annak a kor-
mánynak a támogatása, mely iránt állampolgári hıséggel tartoz-
nak. Imáiknak azonban éjjel és nappal fel kell szállniuk,
melyekben azt kérik IstentŒl, hogy vezetŒik szívét fordítsa a bé-
ke felé, hogy a háború átka megszınjön.4

Amilyen mértékben tiszteletben tartjuk annak a nemzetnek a
vezetŒit, melynek részét képezzük, valamint támogatjuk a kor-
mányt, olyan mértékben vagyunk törvényes állampolgárok, és a
kormányunk tisztelni és támogatni fog minket.5
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Amikor bármiféle törvényt életbe léptetnek, és az alkotmányos
törvénnyé válik, egy ember sem mondhatja Œszintén, hogy hısé-
ges állampolgár, ha pénzét arra fordítja, hogy segítsen az embe-
reknek megszegni azt a törvényt.6

Bárcsak minden utolsó napi szent szívébe, aki csak hall, elül-
tethetném ezt a gondolatot [Abraham Lincolntól, az Egyesült
Államok 16. elnökétŒl], amit most fel fogok olvasni:

„A törvény iránti tiszteletet lehelje minden amerikai anya gŒgi-
csélŒ gyermekébe, aki ölében ülve gügyög; tanítsák azt az isko-
lákban, szemináriumokon és felsŒoktatási intézményekben;
írassék bele az ábécéskönyvekbe, helyesírási tankönyvekbe és
évkönyvekbe; prédikálják azt a szószékekrŒl, hirdessék a tör-
vényhozás termeiben, és juttassák érvényre a bíróságokon!”
[Lásd „The Perpetuation of Our Political Institutions”, idézve:
The Speeches of Abraham Lincoln (1908), 6. o.]7

Részt kell vennünk a jó vezetŒk megválasztásában 
és a jó törvények megalkotásában

Imádkozom hazánkért, és arra kérem az Urat, áldja meg azo-
kat, akik a nemzetben, az államokban, a városokban és a megyék-
ben elnökölnek. Azt kérem IstentŒl, indítsa arra az embereket,
hogy engedelmeskedjenek parancsolatainak, és jó embereket vá-
lasszanak a tisztségekbe, hogy temessék el politikai különbsége-
iket, és arra törekedjenek, hogy jó emberek kerüljenek hivatalra,
nem pedig olyanok, akik hallgatólagosan támogatják azokat, akik
megszegik hazánk törvényeit. Egyik hittételünk az ország törvé-
nyei iránti engedelmességrŒl és azok támogatásáról szól [lásd
Hittételek 1:12]. Isten segéljen minket, hogy így cselekedjünk!8

Gyakorta suttogták, és most is hallom a morajt, miszerint
Jézus Krisztus egyházának elnöksége, mely az egyház élén áll és
viseli a papságot, arra vágyna, hogy ezt vagy azt az embert vá-
lasszák meg egy bizonyos hivatalba.

Ami ezt a kérdést illeti, az egyház elnöksége megengedi, hogy
minden férfi, nŒ és a szavazáshoz elég idŒs gyermek saját meg-
gyŒzŒdése szerint szavazzon, azonban arra kérünk minden férfit
és nŒt, felismerve a rajtuk nyugvó felelŒsséget, hogy kérjék Isten,
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a mi Mennyei Atyánk útmutatását a vallási ügyek mellett politikai
kérdésekben is, és álljanak ki a jóért.9

Míg határozottan tagadom, hogy bármiféle keveredés is lenne
– abban az értelemben, ahogy azt a világ meghatározza – az egy-
ház és az állam között az utolsó napi szentek körében, azt azon-
ban egy pillanatig sem tagadom, hogy ha én, ezen egyház
tagjaként bármiféle hatalommal vagy befolyással is rendelkezem
arra, hogy a legjobb ember álljon az emberek szolgálatába, akkor
azzal életem végéig élni is fogok.10

A politika nagyban emlékeztet a kanyaróra. A kanyaró nem
okoz nagy kárt, ha iszol egy kis sáfrányteát vagy valami mást,
hogy állapotod ne súlyosbodjék. De ha elhatalmasodik rajtad,
akkor bŒröd elsárgul, és néha még kancsalítasz is. Így hát ne en-
gedjétek, hogy a politika elhatalmasodjon rajtatok! Teljességgel
hiszek a hivatalt betöltŒ legjobb emberekben. Hiszek a becsüle-
tes, egyenes, jó emberekben, akiket különféle tisztek és posztok
betöltésére választanak.11

Az legyen minden utolsó napi szent napi imája, hogy az Úr se-
gítsen neki tisztán gondolkodni és egyenes úton járni, az egyéni
elŒnyöktŒl, a pártérdekektŒl vagy a politikai meggyŒzŒdéstŒl
függetlenül!12

A kormányoknak erkölcsös alapelveken kell alapulniuk,
és azok által kell mıködniük

Az amerikai néphez intézett búcsúbeszédében George
Washington [az Egyesült Államok elsŒ elnöke] azt mondta:

„A politikai fellendüléshez vezetŒ minden beállítottság és szo-
kás közül a vallás és az erkölcsösség nélkülözhetetlen támaszt je-
lent. Hiába vallja magát hazafinak az az ember, aki azon
munkálkodik, hogy lerombolja az emberi boldogság e nagyszerı
pilléreit, az emberek és állampolgárok kötelességeinek e legszi-
lárdabb támaszait.

Bármit mondjanak is a kifinomult oktatásnak a különleges el-
mékre tett hatásáról, az értelem és a tapasztalat egyaránt óva int
minket attól, hogy úgy véljük: a nemzet erkölcse fennmaradhat a
vallási alapelvek kirekesztése mellett.
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Bánjunk óvatosan azzal a feltételezéssel, miszerint az erköl-
csösség fenntartható a vallás nélkül!” [Lásd „George Washington:
Farewell Address”, in: William Benton, kiadó, The Annals of
America, 21 kötet (1968–1987), 3:612. o.]13

Kijelentjük, hogy Istent elszomorítja a háború, és akarata sze-
rint örök büntetésének lesznek kitéve mindazok, akik igaztalanul
háborúznak.

Határozottan állítjuk, hogy minden nemzetközi ellentét meg-
oldható lenne [békés] úton, ha a nemzetek önzetlenül és igaz-
lelkıen bánnának egymással. Így hát minden nemzet vezetŒihez
és magukhoz a népekhez fordulunk, hogy szüntessék meg és
oldják meg nézeteltéréseiket, hogy Isten haragjának kelyhe ne
zúduljon a földre, hiszen Ã megmondta, hogy haragja mérték
nélkül fog kiömleni a gonoszokra.14

Isten nem gyönyörködik sem a háborúban, sem a gonoszság-
ban, mely beharangozza azt. (. . .) Azt mondjuk hát minden
nemzetnek: békés úton oldjátok meg nézeteltéréseiteket! Ez az
Úr útja.15

Egy olyan ember, aki becstelenül cselekszik, vagy megszegi
országának törvényeit, nem lehet igaz utolsó napi szent. Egy
nemzet vagy a nemzetek egy vezetŒje sem cselekedhet helytele-
nül, nem szegheti meg elkötelezettségét anélkül, hogy Isten és
ember elŒtt éppannyira kárhoztatott ne lenne, mint egy másik
ember, aki helytelenül cselekszik. Az igazság gyŒzedelmeskedni
fog. „Légy mindig igaz, bár ádáz a harc!” – ez legyen minden
utolsó napi szent mottója!16

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miként támogathatják az egyház tagjai a jó kormányzat ügyét?

• Miért fontos élni szavazati jogunkkal, amikor lehetŒségünk
adódik arra? Amikor lehetŒségünk van szavazni, mit tehe-
tünk, hogy felkészüljünk arra, hogy eleget tegyünk ennek a
kötelességnek?

• Hogyan segíthetünk kormányunk vezetŒinek, hogy erkölcsös
alapelvek alapján tevékenykedjenek?
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• Az egyének és a családok miként segíthetnek közösségük job-
bá tételében?

• Mit tehetünk otthonunkban, amivel a törvény tiszteletére ösz-
tönözzük családtagjainkat?

Jegyzetek
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A szívbŒl jövŒ ének

Amikor a megfelelŒ lelkülettel énekeljük Sion himnuszait,
imát ajánlunk fel az Úrnak, és meghívjuk a Szentlélek

hatását saját életünkbe és mások életébe is.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök szerette Sion himnuszait dalolni, annak
ellenére, hogy csak nehezen tudott tisztán énekelni. 1900 áprili-
sában, miközben a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként szolgált,
egy egész értekezést szentelt a himnuszok éneklésének fontossá-
gának. Ebben a beszédben, amit a Dezeret Vasárnapi Iskola
Egyesület általános konferenciáján mondott el, több történetet is
megosztott az énektanulásra tett erŒfeszítéseivel kapcsolatosan:

„Egész életemben nagyon szerettem énekelni. Körülbelül tízé-
ves lehettem, amikor énekórákra kezdtem járni, a tanárom pedig
azt mondta, soha nem leszek képes megtanulni énekelni.
Néhány éve [egy ember] azt mondta nekem, hogy éppenséggel
tudok énekelni, mindenesetre Œ szeretne legalább hatvan kilo-
méterre lenni tŒlem, miközben éneklek. (. . .)

Gyermekkoromban édesanyámon kívül nem volt olyan
asszony, aki annyira törŒdött volna velem, aki annyi anyai taná-
csot vagy annyi szeretetet adott volna, mint [Eliza R.] Snow nŒ-
testvér. Teljes szívembŒl szerettem Œt, és szerettem a himnuszt,
amit írt: „Égi Atyám”. Mintegy négy hónappal ezelŒtt azt a kije-
lentést tettem Horace S. Ensign testvérnek, hogy hajlandó va-
gyok szabadidŒmbŒl négy-öt hónapot annak szentelni, hogy
megtanuljam elénekelni azt a himnuszt. Azt felelte, hogy bárki
meg tud tanulni énekelni, ha megvan benne a szükséges kitartás.
Azt mondtam neki, hogy ha van valamim, amivel rendelkezem,
akkor az a kitartás. Így hát azt javasoltam, hogy üljünk le és kezd-
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A Tabernákulum Kórus 1920 körül. Grant elnök azt a tanácsot adta 
a gyülekezeteknek és kórusoknak, hogy énekeljék Sion himnuszait, amik 

„erŒteljes hatással van[nak] arra, hogy megtéríts[ék] az embereket az evangélium
alapelveihez, valamint elŒsegíts[ék] a békességet és a lelki növekedést”.
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jük meg az elsŒ kétórás leckét, amikor azzal az énekkel foglalko-
zunk. Azóta is tartanak ezek a leckék. (. . .)

Azért mondom ezeket, mert úgy érzem, bátorítanunk kellene
fiataljainkat arra, hogy tanuljanak meg énekelni. Egy énekes
szemszögébŒl nézve elvesztegettem életem harminchárom évét.
Tízéves koromban azt mondták, soha nem fogok megtanulni
énekelni. Nem is tanultam meg negyvenhárom éves koromig, és
négy-öt hónapba telt, míg megtanultam két himnusz éneklését,
az ’Isten útjai kifürkészhetetlenek’ és az ’Égi Atyám’ címı him-
nuszokat. Az egyiket a mondanivalója és a szerzŒ iránti szerete-
tem miatt tanultam meg, a másikat pedig azért, mert a néhai
Wilford Woodruff elnök jobban szerette azt, mint bármely más
himnuszt a himnuszoskönyvben.”

E kijelentéseket követŒen elder Grant elénekelte az „Égi
Atyám” kezdetı himnuszt, majd így szólt: „Ma este csupán egy
cél vezérel beszédemben és éneklésemben, az pedig nem más,
mint arra biztatni a fiatalembereket és az ifjú hölgyeket, hogy ne
vesztegessenek el harminc vagy negyven évet az életükbŒl, mie-
lŒtt énekelni próbálnak. (. . .) A folyamatos erŒfeszítések által
olyasvalaki is megtanulhat énekelni, aki semmilyen zenei kép-
zettséggel sem rendelkezik, ahogy az velem is történt.”1

Heber J. Grant tanításai

A szívbŒl jövŒ ének ima az Úrnak

Az éneklés igen fennkölt része az utolsó napi szentek imáda-
tának.2

Az Isten szolgái által írott szent himnuszaink éneklése erŒtel-
jes hatással van arra, hogy megtérítse az embereket az evangéli-
um alapelveihez, valamint elŒsegítse a békességet és a lelki
növekedést. Az éneklés az Úrhoz intézett fohász, ahogy Ã is
mondta: „Mert lelkem örül a szívbŒl jövŒ éneknek; igen, az iga-
zak éneke imádság énelŒttem és érte áldás száll vissza a fejükre.”
[T&Sz 25:12]3

Lelkem mindig örvendezett, ha éneklést hallhattam, mivel
egész életemben szenvedélyesen szerettem a zenét, és nagy örö-
mömre szolgál, hogy ma is „szívbŒl jövŒ énekkel” imádkozhatom
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az Úrhoz. Véleményem szerint ha mindannyian emlékezetünk-
ben tartjuk az Úr szavait, miszerint az igazak éneke ima elŒtte, és
érte áldás száll vissza a fejünkre, és így gyakran fordulunk
Mennyei Atyánkhoz Sion édes dalaiban, buzgón és Œszintén vissz-
hangozva szívünkben gyönyörı himnuszaink üzenetét, akkor
meg is fogjuk kapni az ígért áldásokat, amivel kapcsolatban arra
buzdítok minden szentet, hogy próbálja meg elnyerni azokat.4

El kell kerülnünk azokat az énekeket, 
amelyek hamis tanokat tanítanak!

Emlékezzünk, milyen dalokat szeret az Úr: olyan dalokat, amik
magukban foglalják az evangéliumot! Jártam már olyan konfe-
renciákon, ahol hallottam három vagy négy olyan himnuszt, ami-
nek a szövegével nem értettem egyet. Szép zenére énekelték
Œket, de nem helyes tant tartalmaztak.5

Minél szebb a zene, amire a hamis tanokat éneklik, annál ve-
szélyesebbé válik. Könyörögve kérek minden utolsó napi szen-
tet, különösen kórusainkat, hogy soha ne énekeljék el egy olyan
dal szövegét, legyen bármilyen gyönyörı vagy megkapó is a ze-
ne, aminek a tanításai nincsenek tökéletesen összhangban az
evangélium igazságaival! (. . .)

Az egyházban egyetlen szólista vagy kórus sem adhat elŒ olyan
darabot, ahol a szöveg nincsen teljességgel összhangban az
evangélium igazságaival, és ezáltal az nem szólhat teljes mérték-
ben az énekes szívébŒl. Más szavakkal dalainknak valóban az
Úrhoz szóló imádságoknak kell lenniük. [Lásd T&Sz 25:12.] Ha
gondosan ügyelünk arra, hogy csak ilyen énekeket énekeljünk,
akkor bizonyosak lehetünk azokban az áldásokban, amiket az Úr
ígért, hiszen az Ã ígéretei mindig „igazak és hívek, . . . és mind
beteljesülnek”. [Lásd T&Sz 1:37.]6

A himnuszok éneklése békés, mennyei
hatást hozhat életünkbe

Hálát érzek az Úr iránt Szellemének sugalmazásáért, melyet
népünk oly sok tagjának megadott, miközben a himnuszainkat
képezŒ gyönyörı zenét komponálták. (. . .) Isten áldja meg 
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zeneszerzŒinket és költŒinket, akik ily sugalmazott szavakat és
ilyen felemelŒ, édes zenét adtak nekünk!7

Bizonyos vagyok abban, hogy Sion himnuszai, amikor azokat
a megfelelŒ lelkiséggel éneklik, békés, mennyei hatást hoznak el
otthonunkba, valamint segítik Jézus Krisztus evangéliumának
hirdetését is.8

Nincs semmi, ami gyönyörködtetŒbb és felemelŒbb lenne ott-
honunkban, mint a zene, és amióta megtanultam énekelni, ott-
honunkban általában minden reggel éneklünk egy himnuszt a
családi ima elŒtt. Valóban gyönyörıséges befolyás kíséri Sion da-
lainak éneklését, és véleményem szerint a szenteknek családi
imádatuk részévé kellene tenniük az éneklést.9

Ne feledkezzünk meg himnuszainkról, amikor az imádat házá-
ba megyünk! Énekeljen a gyülekezet, továbbá a kórus tagjai is
mindenképpen ismerjék meg a himnuszainkban rejlŒ gyönyörı
üzeneteket!10

Visszaemlékszem egy esetre, ami azt tanúsítja, hogy az ének
erŒvel bír a felkavart érzések lecsillapítására és arra, hogy har-
móniát teremtsen azoknak a szívében, akiket a viszálykodás szel-
leme tölt el. Sok évvel ezelŒtt történt. Két idŒs, hithı testvér
között kialakult vitával volt kapcsolatos, akiknek az egyháztagsá-
ga a nauvoo-i napokhoz nyúlt vissza. Ezek a férfiak teljességgel
feddhetetlenek és az Úr munkája iránt teljes mértékben elköte-
lezettek voltak. Átvészelték Nauvoo sok nehézségét, átélték a
szentek kiızését és üldöztetését csakúgy, mint a nyugaton való
letelepedést megelŒzŒ pionír léttel járó nehézségeket. Ezek az
emberek valamilyen üzleti ügy miatt vesztek össze, és végül úgy
döntöttek, megpróbálják rávenni John Taylor elnököt, hogy se-
gítsen nekik elsimítani nehézségeiket.

John Taylor akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke
volt. Ezek a testvérek becsületszavukat adták, hogy hittel elfogadják
Taylor testvér döntését, bárhogy is döntsön. (. . .) Nem mondták el
neki azon nyomban, mi a problémájuk, csak azt, hogy komolyan
összeszólalkoztak, és megkérték, hallgassa meg történetüket, majd
hozzon döntést. Taylor elnök készségesen beleegyezett. Ám ezt
mondta: „Testvérek, mielŒtt meghallgatnám az eseteteket, nagyon
szeretnék nektek elénekelni egyet Sion dalai közül.”
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Na már most, Taylor elnök nagyon tehetséges énekes volt, s
szent himnuszainkat finoman és lélekkel adta elŒ.

Elénekelte az egyik himnuszunkat a két testvérnek.

A hatást látva megjegyezte, hogy még soha nem hallotta Sion
dalainak egyikét úgy, hogy ne szeretne még egyet hallani; ezért
kérte Œket, hallgassák meg, ahogy egy másik dalt is elénekel.
Természetesen beleegyeztek. Úgy tınt, mindketten örömüket le-
lik benne; s miután elénekelte a második dalt, Taylor elnök meg-
jegyezte, hogy úgy hallotta, a páratlan számok szerencsét hoznak,
s így beleegyezésükkel elénekelne egy harmadik éneket is, amit
meg is tett. Aztán az Œ tréfás módján megjegyezte: „Nos, testvé-
rek, nem akarlak kifárasztani benneteket, de ha megbocsátotok
nekem, és meghallgattok egy negyedik himnuszt is, akkor megí-
gérem, abbahagyom az éneklést és meghallgatom az eseteteket.”

A történet úgy folytatódik, hogy amikor Taylor elnök befejezte
a negyedik dalt, a testvérek könnyekre fakadtak, felálltak, kezet
ráztak, és arra kérték Taylor elnököt, bocsásson meg nekik, ami-
ért hozzá fordultak, és az idejét rabolták. Azután elváltak anél-
kül, hogy Taylor elnök akár csak tudta volna, mi is volt a
problémájuk.

Taylor elnök éneklése megbékítette egymás iránti érzéseiket.
Az Úr Szelleme költözött szívükbe, és a nézeteltérés köztük emel-
kedett orma ledŒlt és semmivé vált. Szeretet és testvériség szüle-
tett a lelkükben. A vitát kiváltó kicsinységek lényegtelenné váltak
a szemükben. A szívbŒl jövŒ ének eltöltötte Œket a megbékélés
szellemével.11

Mialatt elder J. Golden Kimball és elder Charles A. Welch –
akik közül egyikük sem büszkélkedik azzal, hogy túl jól énekel-
ne – a déli államokban teljesített missziót, éppen arra készültek,
hogy megkereszteljenek néhány megtértet. Összegyılt a csŒcse-
lék, és a testvérek tudtára hozták, hogy ha szándékaik szerint cse-
lekszenek – vagyis végrehajtják a keresztelést –, akkor a csŒcselék
a folyóba veti Œket. A testvérek eltökélték, hogy folytatják, nem
számít, döntésük milyen következménnyel jár. A keresztelés elŒtt
azonban elénekeltek egy dalt. Az ének olyan hatást gyakorolt a
csŒcselékre, hogy elakadt a szavuk. A testvérek megtartották a ke-
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reszteléseket, majd egy kicsit távolabb mentek a megkereszteltek
konfirmálásához. A csŒcseléktŒl üzenet érkezett, amiben arra
kérték Œket, hogy lépjenek közelebb és újra énekeljék el azt a
dalt. A kérésnek eleget is tettek. Joseph Jarvis, a csŒcselék veze-
tŒje késŒbb csatlakozott az egyházhoz, és kijelentette elder
Kimballnak, hogy a himnusz üzenete, valamint az éneklést kísé-
rŒ kinyilatkoztatás – amirŒl fentebb már szóltunk – térítette meg
az evangéliumhoz. Kimball testvér visszaemlékezése alapján a
szóban forgó himnusz az „Érzékeink az igazságot tükrözik” volt.
[Lásd Hymns, 273. sz.]12

Sokat veszítenek az olyan emberek, akiknek otthonában nem
éneklik Sion himnuszait. Sok misszionárius fosztja meg magát a
jó célok eléréséhez szükséges erŒtŒl és képességtŒl, valamint a
barátságok kialakításától azáltal, hogy nem tud énekelni. (. . .)
Sion dalai csodás befolyást hoznak el otthonunkba.

Nem a bennetek rejlŒ ékesszólás ülteti el a meggyŒzŒdést az
emberek szívében, hanem a Mindenható Isten Szelleme, ami szí-
vetekben lángol, valamint a lelkek üdvözülése iránti vágyatok.
Brigham Young azt mondta, hogy az Úr Szelleme többet számít
az emberek megtérítése során, mint az emberek ékesszólása.
[Lásd Deseret News, 1854. febr. 9., 4. o.] Én pedig hozzáteszem,
hogy Sion dalainak éneklése, történjék bár tökéletlenül, ám Isten
sugalmazásával, hatékonyabban fogja megérinteni a nyitott szí-
veket, mintha az ének tökéletes lenne, ám hiányozna belŒle Isten
Szelleme. Daloljatok Isten Szellemével! Szeressétek a szavakat,
amiket énekeltek! Én szeretem Sion dalait.13

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért fontos, hogy énekeljük az egyház himnuszait? Miért kell
a himnuszokat énekelnünk még akkor is, ha nem vagyunk te-
hetséges énekesek?

• A himnuszok éneklése miként segíthet abban, hogy az Urat
szolgáljuk otthon, az úrvacsorai gyılésen vagy egyéb egyházi
gyıléseink alkalmával?

• „Az igazak éneke” milyen módon ima az Úrhoz?
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• Mi a himnuszok énekléséhez szükséges „megfelelŒ lelkiség”?
Miért van az, hogy „Sion himnuszai, amikor azokat a megfe-
lelŒ lelkiséggel éneklik, békés, mennyei befolyást hoznak el
otthonunkba”?

• A himnuszok miként segítettek neked? Melyik himnuszoknak
volt különleges hatásuk az életedre? Ezek a himnuszok miért
bírnak különleges jelentéssel a számodra?

• Milyen elŒnyökkel jár, ha megtanulunk olyan egyházi himnu-
szokat, amiket még nem ismerünk? Miért jelenthet segítséget
az, ha megtanuljuk a himnuszok szövegét?

• Miért van az, hogy az egyház himnuszai és az elemis dalok je-
lentik a legmegfelelŒbb zenét az úrvacsorai gyılésen és egyéb
egyházi gyıléseken?

• Miért olyan veszélyesek a hamis tanítások, amikor szép zenére
éneklik azokat? Miért fontos, hogy elkerüljük az olyan zenét,
„aminek a tanításai nincsenek tökéletesen összhangban az
evangélium igazságaival”?

• Miként segíthetnek a szülŒk a gyermekeiknek abban, hogy
megtanulják és megszeressék Sion himnuszait? Milyen módon
használhatják a szülŒk a himnuszokat és az elemis dalokat,
amikor gyermekeiknek az evangéliumot tanítják?

Jegyzetek
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Buzgó, Œszinte, szívbŒl jövŒ ima

Sok áldásban részesülünk, amikor hithıen eleget 
teszünk az ima iránti kötelezettségnek mind egyénileg,

mind pedig családként.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant fiatal fiúként gyakori vendég volt Brigham
Young elnök otthonában. Ha ott volt imaidŒben, akkor megkér-
ték, hogy Œ is térdeljen le a családdal együtt, és vegyen részt a
családi imában. Ezek az imák maradandó hatással voltak
Heberre. KésŒbb így emlékezett vissza: „Az Úr Brigham
Youngnak adott sugalmazása hatására, amit akkor kapott, miköz-
ben útmutatásért Istenhez folyamodott, többször is felemeltem a
fejemet és arra a helyre néztem, ahol Brigham Young imádko-
zott, hogy lássam, ott van-e az Úr. Úgy tınt nekem, hogy úgy be-
szél az Úrral, ahogy egyik ember beszél a másikkal.”1

Heber J. Grant elnök életének számos eseménye példázza a
Mennyei Atyjára való támaszkodását, valamint az ima erejébe ve-
tett hitét. Például elsŒ felesége halálának közeledte nagyon felka-
varta legidŒsebb lányukat. Grant elnök buzgón imádkozott, hogy
lánya képes legyen elfogadni édesanyja halálát (lásd e könyv
49–50. oldala). Más alkalmakkor Grant elnök azért imádkozott,
hogy segítsen féltestvérének, aki eltávolodott az egyháztól (lásd
11. és 13. oldal), valamint azért könyörgött az Úrhoz, hogy gyó-
gyítson meg egy torokgyíkban szenvedŒ kislányt (lásd 105. oldal).

Grant elnök a szenteknek mondott beszédeiben gyakran emlí-
tette szíve imáit. Beszélt arról a reményérŒl, hogy az Úr vezetni fog-
ja a kormányzati vezetŒket a feladataikban.2 „Mélyen és Œszintén”
imádkozott, és arra kérte az Urat, hogy a háború idején áldja meg
a katonákat és családjukat.3 Elmondta, hogy állandóan imádkozik
„ezen egyház minden tisztségviselŒjéért, szolgáljon akár a papság-
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„Ereszkedjetek térdre, és imádkozzatok Istenhez, hogy vezessen 
benneteket mindenben, amit tesztek!”
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ban, akár a segédszervezetekben”.4 Könyörgött Istenhez, hogy se-
gítsen a szenteknek az evangélium szerint élni, és hogy vezessen el
másokat is az igazság ismeretére.5 Megosztotta velük saját jólétéért
mondott könyörgését is: „Állandó és buzgó imám . . . az, hogy el-
mém soha ne homályosodjon el, hogy soha ne térjek le a feddhe-
tetlenség és igazság ösvényérŒl, hanem éveim elŒrehaladtával
gyarapodjak megértésben, valamint hogy Isten Szellemének fénye
és sugalmazása lángoljon szívemben, világítsa meg elmémet és tart-
son engem szilárdan és hithıen Mennyei Atyám szolgálatában.”6

Heber J. Grant tanításai

Imádkoznunk kell minden tettünkben

Ereszkedjetek térdre, és imádkozzatok Istenhez, hogy vezes-
sen benneteket mindenben, amit tesztek!7

Abban a pillanatban, hogy az ember felhagy azzal, hogy
Istenhez folyamodjon Szent Lelkéért és útmutatásáért, kezd ide-
genné válni számára és mıvei számára. Amikor az emberek nem
imádkoznak többé Isten Szelleméért, bizodalmukat a maguk ere-
jére utalt értelmükbe vetik és fokozatosan elveszítik Isten
Szellemét, ugyanúgy, ahogy a közeli és kedves barátok is elide-
genednek egymástól, ha soha nem írnak egymásnak vagy soha
nem beszélnek egymással. Mindannyiunknak imádkoznia kell,
hogy Isten soha, egy pillanatra se hagyjon minket magunkra se-
gítséget nyújtó Szelleme nélkül, ami által ellenállhatunk a bın-
nek és a kísértésnek.8

A fiatalok tegyenek eleget kötelességüknek: imádkozzanak ti-
tokban, reggel és este könyörögjenek Istennek Szent Szelleme
útmutatásáért!9

A csendes órákban, a csata zajában és a mindennapok veszé-
lyei közepette, a kísértések, a bánat, a békesség és az áldás ide-
jén mindig imádkozzunk, magunkban és körülöttünk összegyılŒ
családunkkal együtt, és fejezzük ki hálánkat az élet áldásaiért, va-
lamint imádkozzunk a gondok megértéséért és a mindvégig ki-
tartáshoz szükséges erŒért!
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„Állandóan imádkozzál, hogy gyŒzedelmeskedj, igen, hogy le-
gyŒzhesd a Sátánt és megmenekülj a Sátán szolgáinak kezeibŒl.”
(Tanok és szövetségek 10:5)

„Mindig imádkozzatok, hogy el ne aléljatok, amíg én eljövök.”
(Tanok és szövetségek 88:126)10

Hadd könyörögjek ismét az emberekhez, hogy ereszkedjenek
térdre és kérjék Istent, hogy vezesse Œket életük minden csele-
kedetében, és akkor, ha megkapják Isten Szellemét, boldogságot
és elégedettséget fognak érezni tetteikkel kapcsolatosan. Ne te-
gyetek semmit, aminek megtételéhez nem kérhetnétek Isten se-
gítségét! Gyarapodjatok az evangélium fényében és ismeretében,
és Isten szolgájaként ígérem nektek a Megváltónk nevében, hogy
békességben, örömben és boldogságban lesz részetek.11

Az ima elengedhetetlen a lelki gyarapodáshoz

Tanúságot teszünk arról, hogy Isten élŒ Isten, . . . hogy Ã él és
szereti gyermekeit; hogy Ã meghallja és megválaszolja az imákat;
hogy Ã nem fogja hagyni, hogy gyermekei világosság nélkül ván-
doroljanak a sötétségben és a bınben; hogy minden ember jo-
gosult arra a világosságra, ami egész életében utat mutathat lába
elŒtt; hogy gyermekei e változó világban is elébe járulhatnak, Ã
pedig szólni fog hozzájuk a déli nap ragyogásában vagy az éj
csendes perceiben, olyan nyelven, amit meg fognak érteni, ha
Szellemére hangolva élnek.12

Ahova csak eljutott Krisztus evangéliuma, a férfiak és nŒk szá-
zával és ezrével fogadták be és voltak képesek személyes bizony-
ságot tenni arról, hogy miután az Úrhoz folyamodtak
bizonyságért, tanúságot kaptak annak a munkának az isteni mi-
voltáról, amiben mi, utolsó napi szentek munkálkodunk. Ez a bi-
zonyság nem saját tanulmányaikból fakadt, se nem abból a
természetes intelligenciából, amivel Isten megáldotta Œket, ha-
nem a Megváltónk, Jézus Krisztus nevében mondott buzgó,
Œszinte imára adott válaszul érkezett, amiben világosságot és
megértést kértek e munka isteni mivoltával kapcsolatban.13

Az ember természetes hajlama az, hogy felfuvalkodjon szíve
gŒgjében, hogy [énközpontúvá] váljon, hogy megfeledkezzen
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IstenrŒl; az evangélium azonban azt kívánja meg, hogy életünk
minden napján imádkozzunk, nem csupán családunkkal, hanem
titkosan is. Ez az elvárás akadályozza meg azt, hogy [énközpon-
túvá] legyünk, hiszen olyanná tesz bennünket, mint a kisgyer-
mekek, amikor fejet hajtunk és Istenhez imádkozunk Szent
Szellemének fényéért és sugalmazásáért.14

Szilárdan hiszem, hogy egyetlen ember sem válik gŒgössé és
felfuvalkodottá, aki életének minden napján lehajtja fejét, és
Œszintén Istenhez folyamodik Szent Szelleme fényének vezetésé-
ért. Épp ellenkezŒleg: szíve telve lesz szelídséggel, alázattal és
gyermeki egyszerıséggel.15

Kevéssé vagy egyáltalán nem aggódom azért a fiúért vagy lá-
nyért, fiatal férfiért vagy ifjú hölgyért, aki naponta kétszer Œszin-
tén és lelkiismeretesen Istenhez folyamodik Szent Szellemének
útmutatásáért. Bizonyos vagyok abban, hogy a kísértés óráján
meglesz az erejük annak legyŒzéséhez a nekik adandó sugalma-
zás által. Az, hogy az Úrhoz folyamodunk Szellemének útmutatá-
sáért, oltalmat épít körénk, továbbá ha buzgón és Œszintén
törekszünk az Úr Szellemének vezetésére, akkor biztosíthatlak
benneteket arról, hogy azt meg is fogjuk kapni.16

Nos, amit legmélyebben szeretnék bevésni a fiatalok szívébe
és lelkébe az, hogy imádkozzanak az Úrhoz. Nyerjetek hitet! Ha
nincs tudásotok, legyen hitetek! Gyarapítsátok azt a hitet, és
elŒbb-utóbb megadatik a tudás is!17

Az utolsó napi szentekkel szemben támasztott egyik elvárás az,
hogy hithıen tegyenek eleget imáiknak, mind titkos, mind pedig
családi imáiknak. Mennyei Atyánk azzal a céllal kéri ezt tŒlünk,
hogy kommunikáljunk vele, és hogy lehessen egy csatorna köztünk
és a mennyek között, ami által lehozhatjuk magunkra a fentrŒl jö-
vŒ áldásokat. Egy ember sem válik soha szívében felfuvalkodottá,
vagy nem fogja úgy érezni, hogy a benne lévŒ intelligencia és böl-
csesség teljességgel elegendŒ számára, ha Isten elŒtt alázatos és
imádságos lelkı, és mindennap könyörög Szent Szellemének fé-
nyéért és sugalmazásáért. Az imádságos lelkı, alázatos ember min-
dig felismeri és érzi, hogy IstentŒl függ minden áldása, amiben
része lehet, és amikor Istenhez imádkozik, nemcsak azért fog imád-
kozni, hogy az Ã Szent Szellemének világossága és sugalmazása 



186

1 9 .  F E J E Z E T

útmutatást adjon neki, hanem úgy fogja érezni, meg kell köszönnie
Istennek a kapott áldásokat, felismervén, hogy az élet, az egészség,
az erŒ és minden intelligencia, ami a birtokában van, IstentŒl ered,
aki létezésének SzerzŒje.

Ha nem tartjuk nyitva ezt a kommunikációs csatornát köztünk
és Mennyei Atyánk között, akkor megfosztatunk Szellemének fé-
nyétŒl és sugalmazásától, valamint a szívünket eltöltŒ hála és há-
laadás érzésétŒl, továbbá az arra irányuló vágytól, hogy
dicsŒítsük Istent az irántunk tanúsított jóságáért és irgalmáért.

Nincs magasztosabb érzés annál az Isten iránti fokozott hálá-
nál és köszönetnél, amit akkor érzünk, amikor felismerjük és
érezzük, hogy Isten megáldott minket. A távoli földeken az evan-
géliumot hirdetve járók mindegyikének, mindazoknak, akik ké-
pesek voltak meggyŒzŒdést ébreszteni felebarátaik szívében
annak a küldetésnek az isteni voltáról, amiben munkálkodtak,
mindezeknek az embereknek bizonysága volt arról, hogy az az
öröm és hála, ami betölti szívüket – miközben ily módon esz-
közként szolgálnak Isten kezében arra, hogy az emberekkel meg-
ismertessék az élet és üdvözülés tervét – nagyobb, mint aminek
kifejezésére képesek lennének. Ápolnunk kell azt a szellemiséget
és azt a vágyat, hogy úgy éljük életünket, hogy mindig éljen szí-
vünkben a hála és hálaadás érzése, valamint az az iránti vágy,
hogy dicsŒítsük Istent az irántunk tanúsított jóságáért. Nem le-
szünk képesek arra, hogy bennünk legyen ez az érzés, ha elha-
nyagoljuk és nemtörŒdöm módon kezeljük a Mennyei
Atyánkhoz való imádkozás kötelességét.18

Éljetek tisztán! Tartsátok be az Úr parancsolatait! Állandóan
imádkozzatok hozzá, hogy tartson meg benneteket az igazság-
ban és az igazlelkıségben, majd éljetek imáitok szerint! Akkor
bármi is érjen titeket, az Úr mellettetek fog állni, és semmi
olyan nem fog történni veletek, ami nem Isten méltóságát és di-
csŒségét, valamint a ti üdvözüléseteket és felmagasztosulásoto-
kat szolgálná. Ha olyan tiszta életet éltek, mint amiért
imádkoztok, abból olyan öröm fog fakadni, ami meghaladja an-
nak kifejezésére vagy megértésére való képességeteket. Az Úr
mindig a közeletekben lesz. Vigaszt nyújt majd nektek és érezni
fogjátok jelenlétét legnagyobb megpróbáltatásaitok óráján is.
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Teljes mértékben óvni és védelmezni fog benneteket, az Ã bölcs
céljaival egybecsengŒen.19

Tanúságot teszek nektek arról, hogy tudom, Isten él, és Ã
meghallja és megválaszolja az imákat.20

Az Istenhez intézett buzgó, Œszinte, szívbŒl jövŒ ima sokkal töb-
bet ér számotokra mindannál, amit én mondhatok vagy írhatok.21

A családi ima segít a szülŒknek és a gyermekeknek
összhangban lenni az Úr Szellemével

MeggyŒzŒdésem, hogy az egyik legnagyszerıbb és legjobb do-
log az egész világon, ami az embert megŒrzi igaznak és hithınek
az Úr Jézus Krisztus evangéliumában az, hogy titkon Istenhez fo-
hászkodik Jézus Krisztus nevében Szent Szellemének útmutatá-
sáért. MeggyŒzŒdésem, hogy az egyik legnagyszerıbb dolog, ami
része lehet egy otthonnak és elŒidézheti, hogy a fiúk és lányok
Isten szeretetében és Jézus Krisztus evangéliumának szereteté-
ben nŒjenek fel, nem más, mint a családi ima. Nem csupán a csa-
ládban lévŒ édesapának kell imádkoznia, hanem az édesanyának
és a gyerekeknek is, hogy részesülhessenek az ima szellemében,
valamint hogy összhangban legyenek, rá legyenek hangolódva,
hogy – úgymond – a rádió képes legyen fogni az Úr Szellemének
kommunikációját. Hiszem azt, hogy nagyon kevesen tévelyednek
el és igen kevesen veszítik el a hitüket azok közül, akik egyszer
rendelkeztek az evangéliumról való tudással és akik soha nem
hanyagolják el az imát a családjukban, valamint az Istenhez tit-
kon intézett könyörgéseiket sem.22

Az Úr arra kért minket, hogy családunkban és titkon is imád-
kozzunk, hogy ne feledkezzünk meg IstenrŒl. Ha ezt elhanyagol-
juk, elveszítjük a mennybŒl jövŒ sugalmazást és erŒt,
közömbössé válunk, elveszítjük bizonyságunkat és sötétségbe
süllyedünk.23

A gyermekek megfigyelik szüleik, barátaik és tanítóik példáját.
Egy alkalommal . . ., amikor [a házitanítók] meglátogattak egy
családot, és velük imádkoztak, az egyik kisgyermek így szólt:
„Apa, miért van az, hogy soha nem imádkozunk, csak akkor, ha
vendégek vannak nálunk?”24
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Gyermekeinket úgy tudjuk megtanítani imádkozni, ha mi ma-
gunk is imádkozunk titkon és családunkban is. Túl sok utolsó
napi szent hanyagolja el az Istennel való kommunikációt.
Örömet és boldogságot érzek életem minden napján, amikor
Alkotómmal kommunikálhatok Megváltóm, az Úr Jézus Krisztus
nevében. És azok, akiknek – úgymond – nincs rádiós összekötte-
tésük Mennyei Atyánkkal és a Megváltónkkal, elveszítik az Úrtól
jövŒ sugalmazást.25

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miként tehetjük jelentŒségteljesebbé a személyes imáinkat? Az
Isten áldásai iránti hála miként adhat nagyobb jelentŒséget az
imáinknak?

• Mit tehetünk, hogy segítsünk a családi imát lelki élménnyé
tenni a család minden tagja számára? Milyen áldásokban ré-
szesült a családotok a közös ima eredményeképp?

• Milyen kihívásokkal nézett szembe a családotok, amikor meg-
próbáltatok idŒt szakítani a családi imára? Miként küzdöttétek
le ezeket a kihívásokat?

• Mi módon segít a mindennapos ima „igaznak és hithınek
[lenni] az Úr Jézus Krisztus evangéliumában”? Miként segíthet
az ima abban, hogy „telve le[gyünk] szelídséggel, alázattal és
gyermeki egyszerıséggel”?

• Mit jelent „Istenhez folyamodni”?

• Miért fontos, hogy mindennap Istenhez folyamodjunk a Szent
Szellem útmutatásáért?
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„Egy férfi vagy nŒ sem bukhat el, aki törekszik Isten Szellemére, 
és követi annak sugalmazásait.”



A kinyilatkoztatás szelíd, 
halk hangja

Ha az evangélium szerint élünk, elnyerjük a 
Szent Szellem világosságát, sugalmazását és útmutatását.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök kijelentette: „Mindennél többre becsü-
löm azt, ha velem van Isten Szelleme és vezet engem.”1 Ezt a ki-
jelentést egy hosszú élet vége felé tette, melynek során
folyamatosan megáldatott a Szentlélek társaságával. „Tudom,
ahogy azt is tudom, hogy élek – mondta egy alkalommal –, hogy
[Isten] egészen kisfiú koromtól fogva vezetett engem, meghal-
lotta és megválaszolta imáimat, és kinyilatkoztatásokat kaptam
. . . az Úrtól, és arra törekedtem, hogy azok alapján cselekedjek.”2

Azonfelül, hogy Grant elnök útmutatást kapott magánéletével
kapcsolatosan, az egyház elnökeként kinyilatkoztatásokat kapott
az egyház egészére vonatkozóan is. Az egyik ilyen kinyilatkozta-
tás rögtön az után érkezett, hogy elválasztották az egyház elnö-
kévé, amikor az Úr szándékait szerette volna megtudni azzal
kapcsolatban, ki legyen a Tizenkét Apostol Kvórumának új tagja.
E feladaton elmélkedve gondolatai állandóan Richard W. Youngra
terelŒdtek, egy hithı utolsó napi szentre és kipróbált vezetŒre,
aki egész életében jó barátja volt. Grant elnök megvitatta ezt a le-
hetŒséget a tanácsosaival, akik támogatták választását. Amikor vé-
gül bizonyosságot érzett afelŒl, hogy ez a helyes lépés, barátja
nevét leírta egy darab papírra, amit magával vitt az ElsŒ Elnökség
és a Tizenkettek Kvóruma heti templomi gyılésére. Azonban
amikor elŒ akarta terjeszteni a nevet, hogy a Testvérek jóváha-
gyását kérje, képtelen volt megtenni. Richard W. Young nevének
elŒterjesztése helyett Melvin J. Ballardot javasolta, akit szinte
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nem is ismert.3 Grant elnök késŒbb így mesélt arról, hogy ez az
élmény milyen hatással volt rá:

„Éreztem azt, hogy az élŒ Isten utat mutat munkámban. Attól
a naptól fogva, hogy egy viszonylag idegen embert választottam
apostolnak életre szóló és legkedvesebb élŒ barátom helyett, tu-
dom, ahogy azt tudom, hogy élek, hogy jogosult vagyok Isten vi-
lágosságára, sugalmazására és útmutatására munkájának e
földön történŒ igazgatásához.”4

Heber J. Grant tanításai

Ha betartjuk a parancsolatokat és szolgáljuk az Urat, 
a Szent Szellem állandó társunk és útmutatónk lesz

Az Úr sokunknak megadja a kinyilatkoztatás szelíd, halk hang-
ját, ami oly élénken és erŒsen jön, mintha hatalmas hanggal ér-
kezne. Minden ember elnyeri szükségletei és hithısége szerint,
hogy útmutatást adjon neki saját életére vonatkozóan.

Az egyház egészére vonatkozóan azokhoz jön el, akiket fel-
szenteltek arra, hogy az egyház egésze nevében beszéljenek. A
rendelkezésünkre álló e biztos tudás arról, hogy az Úr vezérlŒ
befolyása érezhetŒ az élet minden területén, szükségleteink és
hithıségünk függvényében – ez az egyik legnagyszerıbb áldás,
amit Isten megad az embereknek.5

Örvendezek abban, hogy minden utolsó napi szent, Isten min-
den alázatos fia és lánya, aki befogadta az evangéliumot és Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává vált, ré-
szesült a Szent Szellem tanúságában, valamint [örvendezek ab-
ban is], hogy a nyelvek ajándéka, a jövendölés és gyógyítás
ajándéka, és további ajándékok és áldások megtalálhatók az egy-
házban, és nincsenek olyan férfiakra korlátozva, akik felelŒs
pozíciót töltenek be az egyházban. Életemben a legtöbb lelki-
séggel átitatott, legfigyelemreméltóbb, legkiválóbb prédikációk
közül sokat olyan emberektŒl hallottam, akik semmiféle hivata-
los pozíciót nem töltöttek be. (. . .)

Nem a pozíció és nem a mıveltség biztosítja Isten Szellemét,
hanem a Mindenható Isten parancsolatainak betartása, a szívbéli
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alázat, valamint az arra irányuló vágy, hogy mindennapjaink tet-
teiben és beszédünkben eleget tegyünk Isten parancsolatainak.6

Arra kérlek benneteket, barátaim, arra kérlek benneteket, fivé-
reim és nŒtestvéreim, mindnyájatokat egytŒl egyig, hogy éljetek
úgy, hogy Isten Szent Szellemének fénye állandó társatok lehes-
sen, megvilágítva elméteket, megelevenítve értelmeteket, és arra
a vágyra serkentve benneteket, hogy teljes erŒtökkel és minden
képességetekkel, amit Isten megadott nektek, munkálkodjatok
céljainak elérésén!7

Keressétek az Urat, és Ã veletek lesz! Ha nem keressük az
Urat, akkor nem létezik biztonság, egyikünk számára sem. Egy
férfi vagy nŒ sem bukhat el, aki törekszik Isten Szellemére, és kö-
veti annak sugalmazásait.8

Túl sok ember hajlamos arra, hogy megtegye mindazokat a
dolgokat, amik kielégítik étvágyát és szenvedélyeit; az evangéli-
um követelményei azonban olyanok, hogy nem engedik meg vá-
gyaink kielégítését, és szükségessé teszik számunkra az
önfeláldozást, valamint e vágyak legyŒzését és megfékezését. Ha
megvizsgáljuk ezeket a követelményeket – például a Bölcsesség
szavát –, azt látjuk, hogy ha engedelmeskedünk ezeknek, akkor
gyarapodunk lelki és fizikai erŒben egyaránt, testünk pedig meg-
felelŒ hajlékot jelent Isten Szent Szelleme számára. Növekszünk
és Istenhez mindinkább hasonlóvá válunk, amikor féken tartjuk
és lábunk alá tiporjuk azokat a vágyakat és szenvedélyeket, ame-
lyek ellenkeznek Mennyei Atyánk szándékaival és akaratával.9

Ha bárki híján van Isten Szellemének, lásson munkához Isten
királyságának elŒremozdításában, és akkor megkapja Isten
Szellemét!10

Pontosan olyan mértékben, ahogy ti és én betartjuk Isten pa-
rancsolatait, olyan mértékben áldatunk meg a Mindenható Isten
Szellemének világosságával és sugalmazásával.11

Azt tapasztaltam, hogy amikor az emberek szolgálják Istent és
betartják parancsolatait, akkor gyarapodnak az igazság ismere-
tében, és erŒsebbé, tisztábbá válnak Szent Szellemének bŒséges
kiáradása révén.12
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Ha elhanyagoljuk kötelességeinket, akkor a 
Szentlélek visszahúzódik tŒlünk, függetlenül attól, 

hogy a múltban milyen áldottak voltunk

Éppoly bizonyosan, ahogy az evés elmulasztása elŒidézi azt,
hogy fizikai testünk legyengül és meghal, úgy a lelki szükséglete-
ink ellátásának elhanyagolása is bizonyosan halált hoz lelkünkre.13

Amikor az emberek gondatlanná és közömbössé válnak, ami-
kor megszegik a Bölcsesség szavát, amikor elhanyagolják gyılé-
seiket, amikor elmulasztják gyermekeiknek szóval és példával
tanítani az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, olyannyira, hogy el-
fordulnak a hittŒl, akkor Isten Szelleme visszahúzódik tŒlük, és
sötétségben hagyatnak.14

Utolsó napi szentekként, miután bizonyságot kaptunk az evan-
géliumról, felelŒsségünk erre a bizonyságra építve gyarapodni
úgy, hogy betartjuk Isten parancsolatait, és azt mondom nektek,
hogy az az ember, aki életének minden napján gyarapszik, lesz az,
aki eleget tesz az egyszerı, világos, mindennapos feladatoknak,
melyek rajta nyugszanak. Nem a már kapott bizonyság számít,
sem a sok látomás, amiben részünk lehetett. Hiszen azok a férfi-
ak, akik minden más ember felett bŒségesen megáldattak azzal,
hogy angyalokat láttak, sŒt, látták magát az Urunkat és
ÜdvözítŒnket, Jézus Krisztust, mint Sidney Rigdon és Oliver
Cowdery – még ezeket az embereket sem tartották erŒsen és szi-
lárdan az egyházban ezek a nagyszerı áldások és megnyilvánulá-
sok. Azonban azok, akik betartották Isten parancsolatait, akik
hithıek voltak imáikban, akik minden idŒben és minden körül-
ményben támogatták Isten papságát, akik engedelmeskedtek a
Bölcsesség szavának, akik fizették tizedüket, azok mindig igazak
és hithıek maradtak, és soha nem veszítették el Isten Szellemét.
Azok azonban, akik sarokba szorították magukat azzal, hogy hibát
kerestek, italoztak, „jól érezték magukat” és titkos összejövetele-
ket és gyıléseket tartottak, úgy gondolva, hogy nem részesülnek
megfelelŒ bánásmódban és nem tanúsítanak irántuk kellŒ tiszte-
letet – az emberek e csoportja elveszíti Isten Szellemét.15

Nincs az eldereknek a szónoki emelvényen helyet foglaló még
egy olyan csoportja, akiket nagyobb érdeklŒdéssel hallgattam
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volna, és akik jobban megmelengették volna a szívemet, mint a
visszatérŒ misszionáriusok. A missziójuk szellemével eltelve tér-
nek haza, eltelve Isten Szellemével és az embertársaik iránti sze-
retettel. (. . .) Úgy tınik azonban, hogy túl sok esetben hazatértük
után nem sokkal elveszítik érdeklŒdésüket és megállapodnak,
munkálkodásukat szigorúan saját közvetlen ügyeik intézésére
korlátozván.

Ha elvárjuk, hogy a hithı szolgálat jutalmát arassuk le, akkor
egyértelmıen szükséges számotokra és számomra, hogy szorgal-
masan munkálkodjunk az evangélium alapelveinek hirdetésén
akár otthon, akár messzi vidékeken. Nincs ember, aki azt remél-
heti, hogy fizikailag aktív és erŒs lesz anélkül, hogy megfelelŒen
edzené testét; ugyanez az alapelv vonatkozik lelki szervezetünk
egészségére is. Annak az embernek, aki egyetemre jár és jogot ta-
nul, nemcsak ottléte alatt kell szorgalmasan munkálkodnia, hogy
diplomát szerezhessen választott hivatásából, hanem a diploma
megszerzése után is állandóan képeznie kell magát, különben
vajmi kevésre vagy semmire sem viszi jogászként. Így van ez az-
zal is, aki elhagyja otthonát az evangélium hirdetésére, és sikeres
misszionárius válik belŒle. Ha hazatérte után nem folytatja ön-
maga képzését és tovább már nem fordul érdeklŒdéssel ember-
társai jóléte felé, akkor elŒbb vagy utóbb elveszíti azt a Szellemet,
ami vele volt a missziós mezŒn.16

Alázattal tölt el annak felismerése, hogy azok közül, akiket az
Úr oly csodálatos módon megáldott, hányan hullottak az útfélre.
Alázatos lélekkel és buzgó vággyal tölt el, hogy mindig töreked-
jek Isten szándékainak és akaratának megismerésére, valamint
parancsolatainak betartására, semmint saját vágyaimat próbál-
nám szolgálni.17

Amikor a Szent Szellem sugalmazása által megtudjuk 
Isten akaratát, kötelességünk azt meg is tenni

Isten parancsolatainak betartása elhozza számunkra
Szellemének világosságát és sugalmazását. Akkor az lesz majd szí-
vünk vágya, hogy megismerjük az Úr szándékát és akaratát; akkor
majd azért imádkozunk, hogy legyen erŒnk és képességünk 
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véghez is vinni azt, ezáltal járva Urunk és Mesterünk, Jézus
Krisztus nyomdokaiban.18

Tudom, hogy mindannyiunknak megvannak a saját gyengesé-
gei, valamint hogy sok olyat teszünk és mondunk, ami nem tetszŒ
Mennyei Atyánk szemében; azonban ha ebben az életben minden
más felett arra vágyunk, hogy megismerjük Isten szándékait és
akaratát, továbbá ha arra vágyunk, hogy miután megtudtuk, mi
Mennyei Atyánk szándéka és akarata, azt szilárd jellemmel vég-
hezvigyük életünkben, akkor tudom, hogy Isten meg fog minket
segíteni ebben, és ahogy gyarapodunk éveink számában, továbbá
tudásban és értelemben, úgy gyarapodni fogunk az Ã akaratának
végrehajtásához szükséges erŒben és képességben is.19

Isten Szellemének világossága és útmutatása nélkül Isten
munkája nem járhatna sikerrel a földön; összeomlana és dara-
bokra hullana. Az emberek szívében azonban él az a maradandó
tudás, ami összekapcsolja és eggyé kovácsolja Œket. Amikor meg-
hallják az igaz pásztor hangját, felismerik azt, és készek és haj-
landóak annak követésére.20

Nincs semmi más, ami ugyanolyan örömet hozna az ember-
nek, mint az, ha megteszi mindazt, ami rá hárul, és ami tetszŒ
Isten szemében. Azért jöttünk le erre a földre, hogy megtegyük
az Úr szándékát és akaratát, így mindannyiunknak kötelessége
úgy élni, hogy jogosultak legyünk Szellemének kinyilatkoztatása-
ira, és amikor megkapjuk, akkor legyen bátorságunk és eltökélt-
ségünk véghezvinni azt.21

Minden utolsó napi szentnek kötelessége Isten Szellemének
fényére és sugalmazására törekedni, és miután megkapja, vesse
latba minden képességét, hogy Isten munkájának elŒrevitelén
munkálkodjon! Soha ne találtassatok azok között, akik azt nézik,
milyen kevés munkával boldogulhatnak! Inkább mindig számlál-
tassatok azok közé, akik azt nézik, milyen sokat tudnak tenni!
Tegyétek magasra a mércét!22

Isten világossága és sugalmazása legyen állandó útmutatónk és
társunk! Növekedjünk és gyarapodjunk Isten Szellemében és az
evangéliumról való tudásban, valamint az arra való erŒben és ké-
pességben, hogy elvégezzük Mennyei Atyánk céljait itt, a földön!
Növekedjünk az ez iránti vágyban, ez az én imám és vágyam.23
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Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért fontos megérteni, hogy a kinyilatkoztatás saját szükség-
leteik alapján adatik meg az embereknek? Miként vezetheti a
kinyilatkoztatás a szülŒket, a tanítókat és az egyházi vezetŒket
feladataikban? Mit eredményezhet az, amikor az emberek azt
állítják, felelŒsségük körét meghaladó kinyilatkoztatást kaptak?

• A parancsolatok iránti engedelmesség miért követelménye an-
nak, hogy a Szentlélek állandó társunk lehessen? Miért van ré-
szünk a Szellem hatásában, amikor „munkához [látunk] Isten
királyságának elŒremozdításában”?

• Hogyan ismerhetjük fel „a kinyilatkoztatás szelíd, halk hang-
ját”, és miként különböztethetjük meg más hatásoktól? (Lásd
T&Sz 6:15, 22–23; 8:2–3; 11:13–14.)

• Tudsz-e mesélni olyan élményekrŒl, amikor követted a Szellem
sugalmazását? Az, hogy követted a Szentlélek sugalmazását, mi-
ként hozott békességet és útmutatást a magánéletedbe, a csa-
ládi életedbe, az egyházi feladataidban és a munkádban?
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A Bölcsesség szavaként ismert kinyilatkoztatásban az Úr azt mondja: „Minden gabo-
na jó táplálék az embernek, ugyancsak a szŒlŒtŒ gyümölcse és minden gyümölcs,

amely a földben vagy a föld felett terem.” (T&Sz 89:16)



A Bölcsesség szavának betartása

Az Úr testi és lelki üdvözülésünk miatt adta 
nekünk a Bölcsesség szavát.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök apostolként, majd az egyház elnökeként
való szolgálata során Œ és más általános felhatalmazottak gyakor-
ta éreztek sugalmazást arra, hogy a szenteknek a Bölcsesség sza-
váról, a Tanok és szövetségek 89. részében található
kinyilatkoztatásról beszéljenek. Ebben a kinyilatkoztatásban az
Úr megtiltja az alkoholfogyasztást, a dohánytermékek használatát
és a forró italok fogyasztását, amiket az utolsó napi próféták a te-
ával és a kávéval azonosítottak (lásd T&Sz 89:5–9). Az Úr azt is
mondja továbbá, hogy az egészséges növények, gabonafélék és
gyümölcsök „az ember . . . használatára rendel[tettek]”, a hússal
együtt, „mértékletes használat[ra]” (lásd T&Sz 89:10–17).
Azontúl, hogy Grant elnök és az egyház más elnökei e tanács be-
tartására buzdították a szenteket, felszólaltak a káros vagy függŒ-
séget okozó anyagok – úgymint az illegális drogok – használata
ellen is. Grant elnök ezt mondta: „Az Úr nem akarja, hogy bármi
olyan szert használjatok, ami önmaga iránti vágyat alakít ki.”1

Grant elnök leginkább azért érzett ösztönzést arra, hogy a
Bölcsesség szavát hirdesse, mert volt egy barátja, akinek életét
romba döntötte a cigaretta és az alkohol. Ez a fiatalember ab-
bahagyta a dohányzást, hogy missziót szolgálhasson, ám ismét
dohányozni kezdett, közvetlenül az után, hogy felmentették
teljes idejı misszionáriusi szolgálatából. A dohányzás alkohol-
fogyasztáshoz vezetett, az alkoholfogyasztás pedig erénye elve-
szítéséhez és az egyházból való kizárásához. Fiatalon halt meg.
Heber J. Grant ellátogatott sírjához. „Ahogy ott álltam a sírjánál
– emlékezett vissza Grant elnök –, feltekintettem az égre, és
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megfogadtam Istenemnek, hogy az alkohol és a dohány olyan
ellenségre lelt bennem, hogy minden istenadta képességem-
mel harcolni fogok ellenük egészen halálom napjáig.”2

Az egyház néhány tagja, aki Grant elnök szolgálata idején élt, pa-
naszkodott a Bölcsesség szaváról hallott számtalan prédikáció mi-
att. Grant elnök ezt fızte hozzá: „Szinte nincs példa olyan
konferenciára, amikor valaki oda ne jönne hozzánk, és azt ne mon-
daná nekünk: ’Kérem, ne beszéljenek a Bölcsesség szaváról! Olyan
sokszor hallottuk már, hogy teljesen elegünk van belŒle!’” Grant el-
nök az ilyesfajta panaszkodásra így felelt: „Az a halandó ember, aki
utolsó napi szent és betartja a Bölcsesség szavát, soha nem fáradhat
bele abba, hogy arról hall. Amikor valaki úgy távozik egy gyılésrŒl,
hogy azt mondja . . .: ’Nem tudnának a Bölcsesség szava helyett már
valami mást találni, amirŒl beszélhetnének? Teljesen belefáradtam
már!’ – Persze, hogy belefáradt, hiszen teste tele van olyan dolgok-
kal, amitŒl a Bölcsesség szava szerint tartózkodnia kellene.”3

Grant elnök személyes tapasztalatából tudta, hogy azok, akik
engedelmeskednek a Bölcsesség szavának, nem lesznek védve
minden betegségtŒl és kórtól. Elismerte, hogy „áldottnak lenni
nem azt jelenti, hogy mindig meg leszünk kímélve az élet min-
den csalódásától és nehézségétŒl”.4 Azonban újra és újra tanúsá-
gát tette, hogy amikor az utolsó napi szentek betartják a
Bölcsesség szavát, olyan áldásokat kapnak az egészség, a jólét és
a lelkierŒ terén, amikben nem lennének képesek részesülni, ha
nem engedelmeskednének ennek a törvénynek.

Az 1933. áprilisi általános konferencián Grant elnök azt mondta,
hogy azért, mert betartotta a Bölcsesség szavát, az Úr megengedte ne-
ki, hogy addig éljen, míg elvégzi földi küldetését. „Bizonyságomat te-
szem nektek – mondta –, hogy olyan szilárdan hiszem, mint bármi
mást ezen a világon, hogy nem állnék ma itt elŒttetek, hogy hozzátok
szóljak, ha nem engedelmeskedtem volna a Bölcsesség szavának.
Amikor a vakbelemet operálták, kifakadt, és az orvosok szerint har-
madik – és egyben utolsó – fázisú vérmérgezést kaptam. Kilenc orvos
volt jelen, és nyolcan azt mondták, meg fogok halni. A sebész fŒor-
vos . . . odafordult Joseph F. Smith elnökhöz, és azt mondta neki: ’Mr.
Smith, ne gondolja, hogy lehetséges vagy valószínı lenne, hogy ez az
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ember életben fog maradni. Nos, csoda lenne, ha életben maradna,
ám ez nem a csodák napja.’

Ezt az üzenetet adta át nekem maga Joseph F. Smith legutób-
bi betegsége idején, és ezt mondta: ’Az orvos barátunk, aki azt
mondta, csoda lenne, meghalt. Soha nem láttalak jobb egészség-
nek örvendeni, Heber, mint ma!’

Azt mondtam az ápolónŒnek, aki felvilágosítást adott nekem e
kilenc doktort illetŒen, hogy egyikükkel sem szeretnék találkozni,
csak azzal, amelyikük azt mondta és úgy vélte, hogy fel fogok épül-
ni. Az ápolónŒ azt mondta: ’Ã a kórház magánorvosa; behívom.’

Megkérdeztem tŒle, miért nem osztotta a többi orvos vélemé-
nyét, Œ pedig elmosolyodott . . . és így felelt: ’Mr. Grant, csak ta-
lálgattam, uram. Több ezer páciens pulzusát vizsgáltam már,
uram, sok-sok kórházban, hiszen orvos vagyok, de eddig még so-
ha nem tapintottam olyan pulzust, mint az öné, uram. Nos, tud-
ja, uram, az összes vizsgálat során, amit az alatt az egy és
háromnegyed óra alatt végeztem, míg ön a kés alatt volt, a szíve
soha nem hagyott ki egyetlen dobbanást sem, ezért úgy döntöt-
tem, hogy szíve bizonyára átsegíti önt ezen.’

Milyen szívem volt? Olyan, amiben tiszta vér áramlott, amit
nem szennyezett meg a tea, a kávé vagy az alkohol. Ezért tudtam
legyŒzni a szervezetembe került mérgezést.”5

„Isten segítsen nektek és nekem és minden utolsó napi szent-
nek a Bölcsesség szava betartásában – imádkozott egyszer Grant
elnök –, hogy rendelkezzünk egészséggel és a tudás nagy kin-
cseivel, valamint hogy Isten megengedje, hogy mindaddig itt él-
jünk a földön, míg betöltjük teremtésünk célját!”6

Heber J. Grant tanításai

A Bölcsesség szava az élet és az egészség törvénye 
az utolsó napi szentek számára

A Tanok és szövetségekben feljegyezve találtam egy igen rövid
részt, ami így hangzik:

„Én, az Úr, el vagyok kötelezve, ha azt teszitek, amit mondok;
de ha nem teszitek azt, amit mondok, akkor nincs ígéret számo-
tokra.” [T&Sz 82:10]
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Bárcsak minden utolsó napi szent emlékezne erre a néhány szó-
ra! Bárcsak bevésŒdnének emlékezetünkbe és szívünkbe, és bár el-
tökélnénk, hogy Isten el lesz kötelezve számunkra tett ígéreteinek
valóra váltására, hiszen mi be fogjuk tartani az Ã parancsolatait! Van
egy, a világ teremtése elŒtt a mennyben hozott visszavonhatatlan
törvény – ahogy azt Joseph próféta mondta –, amelyen minden más
áldás alapszik. És ha bármilyen áldásban részesülünk IstentŒl, az
ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás
alapszik. [T&Sz 130:20–21] Ha ti és én az élet, az egészség, a test és
az elme ereje áldásaira vágyunk; ha arra vágyunk, hogy a pusztító
angyal elhaladjon mellettünk, ahogy Izráel fiainak idejében is tette,
akkor engedelmeskednünk kell a Bölcsesség szavának; akkor Isten
el van kötelezve, és az áldások megadatnak nekünk.7

Miután az Úr elmondta, mi jó a számunkra [lásd T&Sz
89:10–17], ígéretet tesz, ami az egyik legcsodálatosabb, legfele-
melŒbb és leginspirálóbb ígéret, ami halandó embernek adathat.
Azt mondja:

„És mindazok a szentek, akik minderre emlékeznek és e sza-
vakat betartják, akik a parancsolatoknak engedelmeskedve él-
nek, azok egészséget kapnak köldökükbe és velŒt csontjaikba.

És rátalálnak a bölcsességre, és a tudás nagy kincseire, sŒt rej-
tett kincsekre is.

És futnak és el nem fáradnak, járnak és el nem gyengülnek.

És én, az Úr, ígéretet teszek nekik, hogy amikor a rombolás
angyala elhalad elŒttük, mint egykor Izráel fiai elŒtt, nem fogja
Œket megölni.” [T&Sz 89:18–21] (. . .)

Az Úr ezt mondta nekünk Joseph Smith próféta által:

„Ha valaki szorgalmával és engedelmességével ebben az élet-
ben több tudást és ismeretet szerez, mint a másik, akkor annyi-
val több elŒnye lesz az eljövendŒ világban.” [T&Sz 130:19]

Azok, akik megszegik a Bölcsesség szavát, nem tehetnek szert
ugyanannyi tudásra és intelligenciára ebben a világban, mint azok,
akik engedelmeskednek e törvénynek. Nem törŒdöm azzal, ki az il-
letŒ vagy honnan jön, elméje nem lesz olyan tiszta, és nem halad-
hat ugyanolyan messzire ugyanolyan gyorsan, és nem Œrizheti meg
erejét ugyanúgy, mintha engedelmeskedne a Bölcsesség szavának.8
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Egy másik ok, amiért annyira vágyom arra, hogy az utolsó na-
pi szentek betartsák a Bölcsesség szavát az, hogy az Úr azt mond-
ja, hogy az testi jólétünket illetŒen adatott [lásd T&Sz 89:2].
Szeretném elmondani, hogy ha mi mint nép soha nem fogyasz-
tanánk a legcsekélyebb mennyiségı teát, kávét, dohányterméket
vagy alkoholt, akkor mi lennénk az egyik legtehetŒsebb nép az
egész világon. Miért? Azért, mert fokozott testi frissességgel, fo-
kozott szellemi frissességgel rendelkeznénk; gyarapodnánk lelki-
leg; közvetlenebb lenne az Istennel, a mi Mennyei Atyánkkal való
kommunikációs csatornánk; többet tudnánk elvégezni. (. . .)

Nagyon sok, magát utolsó napi szentnek valló ember veszítette
el a védelmezŒ hajlékot felesége és gyermekei feje fölül a nehéz
idŒkben; olyan emberek, akik, ha betartják a Bölcsesség szavát,
akkor meg tudták volna menteni azt. A Bölcsesség szavának meg-
szegése jelentette a különbséget a kudarc és a siker között. A
Bölcsesség szavának betartása által elegendŒ pénz állt volna ren-
delkezésre a jelzálog kamatának fizetéséhez, valamint további se-
gítség is adatott volna, mellyel gondját viselhették volna
családjuknak és gazdaságuknak.9

Nem szeretnék beleavatkozni egy ember jogaiba vagy kiváltsá-
gaiba sem. Nem szeretnék parancsolni senkinek sem. Azonban
amikor az Úr kinyilatkoztatást ad nekem, és elmondja, mi szol-
gálja anyagi javamat és e nép anyagi javát, akkor – „az alattomos
emberek szívében lakozó gonoszságok és cselszövések miatt”
[T&Sz 89:4] – igenis úgy vélem, hogy legalább az utolsó napi
szenteknek hallgatniuk kellene arra, amit az Úr mond.10

Nincs a Bölcsesség szava szerint élŒ egy olyan férfi vagy nŒ
sem, aki hibát találna benne. Miért? Mert ismerik az egészséget,
amiben részük van, ismerik a békességet, az örömet, a vigaszt és
a megelégedettséget, ami a szívükbe költözik, amikor megteszik,
amit az Úr szeretne, hogy megtegyenek.11

Egyetlen emberi lénynek sem származik teljességgel semmi-
lyen haszna sem a Bölcsesség szava megszegésébŒl, azonban er-
kölcsileg, intellektuálisan, fizikailag és lelkileg teljességgel a
javára van, ha engedelmeskedik annak.12

A Bölcsesség szava az élet és az egészség törvénye az utolsó
napi szentek számára.13
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Azok, akik nem engedelmeskednek a Bölcsesség 
szavának, testileg és lelkileg is legyengülnek

Megállunk-e valaha is, hogy eltınŒdjünk azon, hogy a menny
és föld TeremtŒje, mindannak Alkotója, amit ebben a hatalmas
világegyetemben látunk, szellemünk Atyja, az Úr Jézus Krisztus
Atyja a szellemben és a testben szólott hozzánk, tanácsot adott
nekünk, ami visszavezet bennünket színe elé, és ami testi és szel-
lemi frissességet biztosít számunkra?

Mégis százak, ezrek vannak az utolsó napi szentek között, akik-
nek a Mindenható Úristen bizonyságot és tudást adott arról, hogy
Ã él; tudást arról, hogy Jézus a Krisztus; tudást arról, hogy
Joseph Smith az igaz és élŒ Isten prófétája volt; és akik képesek
minderrŒl bizonyságot és tanúságot is tenni otthon vagy távoli
földeken; és Œk, amikor a Mindenható Úristen, az ég és a föld
TeremtŒje, megmondja nekik, mi válik a javukra, fizikailag és lel-
kileg egyaránt, és azt levélbe is foglalja számukra, mégis figyel-
men kívül hagyják és nem törŒdnek vele. Sajnálom, hogy azt kell
mondanom: az utolsó napi szentek fiai és lányai között – még az
ezen egyházat vezetŒ férfiak és asszonyok fiai és lányai között is
– sokan vannak, akik társas összejöveteleket tartanak, és úgy
gondolják, liberális gondolkodást és széles látókört tanúsít az,
hogy borozgatnak, teáznak, kávéznak és kártyáznak, továbbá
olyan dolgokat tesznek, amikkel kapcsolatban azt tanították ne-
künk, hogy azok nem jók számunkra. Most pedig felolvasom nek-
tek az Úrnak az utolsó napi szentekhez írott levelét. [E kijelentés
után Grant elnök felolvasta a Tanok és szövetségek 89-et.]14

Korunk kirívó gonoszsága az erény hiánya. Az erkölcsösségnek
csak egyetlen egy normája van Krisztus egyházában. Megtanították
nekünk, sok ezer embernek köztünk, akik ebben az egyházban
nŒttünk fel egészen gyermekkorunktól fogva, hogy csak a gyilkos-
ság súlyosabb bın erényünk elvesztésénél. Szeretném elmondani
minden édesapának és édesanyának, a fiaknak és lányoknak, az
Eleminkben, a Közös FejlŒdési Társaságainkban, szemináriumain-
kon és insztitútjainkon, a Vasárnapi Iskoláinkon, a SegítŒegyletben
és minden papsági kvórumunkban szeretném megértetni, hogy az
alkohol és a dohánytermékek használata az egyik legfŒbb eszköz
az ellenség kezében, mellyel képessé válik arra, hogy a fiúkat és lá-
nyokat eltávolítsa az erénytŒl.
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Szinte minden alkalommal azok, akik elveszítik erényüket, elŒ-
ször mindig olyan dolgokból vesznek, amik felkorbácsolják a ben-
nük lakozó szenvedélyüket, vagy lecsökkentik ellenállásukat és
elködösítik elméjüket. (. . .) A mai fiatal férfiak és fiatal nŒk, akik
azt gondolják, okosan teszik, ha egy kis bort és egy kis likŒrt
csempésznek otthonukba, ezáltal pedig azt teszik, amirŒl az Úr
azt mondta nekik, hogy ne tegyék – az ilyen fiatalok olyan alapot
építenek, ami idŒvel pusztulásukhoz vezet majd. Nem folytathat-
ják Isten parancsolatainak megszegését anélkül, hogy az örvény-
be ne sodródnának. És mik ezek az örvények? A mérsékelt italozás
örvénye [gyakran] vezet a mértéktelen italozáshoz, a mértéktelen
italozás pedig a test, az elme és a hit pusztulásához vezet.15

Amikor betegség támad meg egy olyan embert, akinek a teste
tele van dohánytermékekkel és alkohollal, vagy akinek életében
része volt bárminemı túlkapásban vagy visszaélésben, annak
nincs joga ezekre az áldásokra [a T&Sz 89:18–21-re utalva].16

Az Úr segítségével minden utolsó napi szent 
betarthatja a Bölcsesség szavát

Az Úr nem ruházott rám olyan ajándékot, olyan hatalmat,
olyan képességet és olyan tehetséget, amivel kapcsolatban majd
el ne számoltatna engem; és az utolsó napi szentek között min-
den férfire, nŒre és gyermekre ráruházta a Bölcsesség szava be-
tartásához szükséges erŒt és képességet.17

„A Bölcsesség szava a Kirtlandben összegyılt fŒpapok tanácsa
számára, és az egyház, valamint a Sionban élŒ szentek javára.

Üdvözlettel küldve; nem mint parancs, sem kényszer . . .”

Néhányan ezt mondják: „Ó, hát így tudok kibújni alóla! Nem
mint parancs vagy kényszer adatott!” Akkor hát miként?
Elmondom én nektek:

„hanem kinyilatkoztatás és bölcs tanács, megmutatván Isten
rendszerét és akaratát.” [T&Sz 89:1–2]

Amikor az Úr megmutatja az Ã rendszerét és az Ã akaratát,
ne próbáljatok altatódalt dúdolni lelkiismereteteknek, ti, akik
megszegitek a Bölcsesség szavát!18
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Az egyik vasárnap délelŒtt részt vettem egy böjti gyılésen,
majd egy másikon a délután során. Az utóbbi gyılésen az egyik
beszélŒ Anna Snow nŒtestvér volt. (. . .)

Skandináviából érkezett. Gyermekkora óta rabja volt a kávézás-
nak, és úgy vélte, nemigen tudna meglenni nélküle. Végül aztán
82 éves korában az az érzése támadt, hogy nem tett eleget köte-
lességének azon a téren, és 83. születésnapján elhatározta, hogy
még tökéletesebben be fogja tartani a Bölcsesség szavát, és abba-
hagyja a kávézást. Majdnem belehalt, de végül sikerült diadalmas-
kodnia szokásán. És alázattal kiállt az emberek elé, és megvallotta,
hogy mindaddig nem tartotta be teljességgel a Bölcsesség szavát,
majd háláját fejezte ki az Úrnak, hogy megadta neki a képességet,
még e kései órán is, hogy legyŒzze gyengeségét. Tanúságot tett ar-
ról, hogy egészségének javulásában máris élvezi az elŒnyét annak,
hogy engedelmeskedik Isten e törvényének.

Figyelemre méltó bizonysága igen mély benyomást tett rám.
Bárcsak ott lehetett volna és hallhatta volna bizonyságát minden
kedves nŒtestvérünk, és férfitestvérünk is, akik évrŒl évre úgy él-
tek, hogy megszegték az Úr ezen egyszerı parancsolatát!

Jó néhány embert ismerek, aki sok éven át számos prédikációt
hallott a Bölcsesség szaváról úgy, hogy az semmilyen hatással sem
volt rá. Nem tudom, mi módon lehetnénk bármilyen hatással is
néhány emberre! Sok olyan embert ismerek, akivel kitartóan fog-
lalkoztak bizalmasan, valamint nyilvános tanítás és intés útján is.
Ezek azonban semmiféle hatással nem voltak rájuk. Szívemben
úgy érzem, hogy saját felelŒsségem felismerni természetem gyen-
ge pontjait, majd az Úrhoz imádkozni segítségért, hogy legyŒzhes-
sem azokat. A Bölcsesség szava olvasásakor megtudom, hogy azt a
minden gyengék közül a leggyengébbek számára adták azoknak,
akik szentek vagy szenteknek nevezhetŒk [lásd T&Sz 89:3]. És úgy
hiszem, csodálatos módon segítené Isten királyságának elŒrehala-
dását, ha minden utolsó napi szent engedelmeskedne az Úr ezen
egyszerı parancsolatának. Amikor hallottam ezt a nŒtestvért tanú-
ságot tenni arról, hogy élemedett korában gyŒzedelmeskedett, azt
kívántam, bárcsak egész Izráel hallhatta volna azt a bizonyságot, és
bárcsak hatással lett volna rájuk!19
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Nincs olyan férfi vagy nŒ mind az utolsó napi szentek között,
aki ne tudná betartani a Bölcsesség szavát, ha letérdelne . . . és
Isten segítségéért imádkozna.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• A Bölcsesség szava iránti engedelmességünk vagy engedetlen-
ségünk miként hat a tudásra való törekvésünkre? Arra, hogy
képesek vagyunk-e személyes kinyilatkoztatást kapni? Arra,
hogy érdemesek vagyunk-e belépni a templomba? A fizikai
egészségünkre?

• Mi módon járul hozzá jólétünkhöz mind fizikai, mind lelki ér-
telemben a Bölcsesség szava iránti engedelmességünk? Miért
lehetetlen az embernek igazán boldogulnia akkor, ha figyel-
men kívül hagyja a Bölcsesség szavában rejlŒ igazságokat?

• Miként vezethet az erény elveszítéséhez a Bölcsesség szavának
be nem tartása?

• Ha valakinek jelenleg nehézségei vannak a Bölcsesség sza-
va betartásában, mit tehet, hogy erŒt nyerjen e parancsolat
betartásához?
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Minden szülŒnek Œszintén arra kell vágynia, hogy gyermekei 
„az evangélium tanítása és intése szerint nŒjenek fel, Isten parancsolatait betartva,

hogy üdvözülhessenek királyságában”.



A gyermekek nevelése 
az evangélium tanítása 

és intése szerint

A szülŒknek, akiknek segítséget nyújtanak 
az egyházi vezetŒk és tanítók, szorgalmasan kell

munkálkodniuk, és szüntelenül tanítaniuk kell
gyermekeiknek az evangéliumot.

Heber J. Grant életébŒl

Sok szó esett Heber J. Grant elnök szorgalmáról és engedel-
mességérŒl. Ám míg sok áldást saját hite és kemény munkája ré-
vén nyert el, mindig hangsúlyozta, milyen sokat köszönhet
azoknak, akik gyermekkorában az evangéliumot tanították neki.

Gyakran adózott tisztelettel édesanyjának. Azt mondta: „Én
természetesen mindent édesanyámnak köszönhetek, hiszen
édesapám meghalt, amikor én még csak kilenc napos voltam; és
édesanyám csodás tanításai, hite és feddhetetlensége mindig su-
galmazást jelentett számomra.”1 Arra az eltökéltségére utalva,
hogy a templomban köt házasságot, ezt mondta: „Nagyon hálás
voltam azért a sugalmazásért és eltökéltségért, hogy életemet
helyesen akartam kezdeni. Miért éreztem úgy? Mert édesanyám
hitt az evangéliumban, megtanította nekem annak értékét, és vá-
gyat adott nekem arra, hogy minden elŒnyét elnyerjem az élet
helyes kezdésének és annak, hogy az evangélium tanításai sze-
rint cselekszem.”2

Grant elnök háláját fejezte ki vasárnapi iskolai tanítóiért és
másokért is, akik gyermekkorában vezették Œt. Ezt mondta: „Az
egész örökkévalóságon át hálás leszek azoknak az embereknek,
azért a hatásért, amit rám tettek.”3
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Az életét meghatározó tanítók példáját követve Grant elnök is
lelkiismeretesen tanította az igazságot saját gyermekeinek. Lánya,
Frances Grant Bennett így mesélt édesapja gyengédségérŒl,
mellyel neki és testvéreinek segített, hogy az evangélium szerint él-
jenek: „A kis fontossággal bíró dolgokban apa ritkán mondott ne-
künk nemet. Következésképp amikor viszont nemet mondott,
akkor tudtuk, hogy komolyan gondolja. Nevelése lehetŒvé tette
számunkra, hogy amikor csak lehetséges, magunk döntsünk.
Mindig nagy türelemmel elmagyarázta, miért gondolja, hogy egy
bizonyos dolog nem lenne bölcs, majd mindig azt mondta: ’Én így
érzek efelŒl, de természetesen magadnak kell döntést hoznod.’
Ennek eredményeként döntésünk általában egyezett az övével.
Apa valahogy képes volt arra ösztönözni minket, hogy helyesen
akarjunk cselekedni, ahelyett, hogy arra kényszerített volna.”4

Grant elnök soha nem fáradt bele a gyermekei tanítására tett
erŒfeszítéseibe, még akkor sem, amikor sokuk már felnŒtt. 52
éves korában, amikor a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt,
élénk figyelemmel hallgatott egy általános konferenciai beszédet,
melyben Joseph F. Smith elnök arra szólította fel az egyháztago-
kat, hogy „mutassák meg az evangélium alapelvei iránti hitüket,
odaadásukat és szeretetüket azzal, ahogy gyermekeiket a hitben
felnevelik.”5 Elder Grant a nap folyamán késŒbb ott állt a pulpi-
tusnál, és ezt mondta:

„Életem egyik leghŒbb vágya az volt, hogy érdemesen éljek ah-
hoz az édesapához és édesanyához, akivel én megáldattam; és éle-
tem egy másik leghŒbb vágya az, hogy gyermekeimet az
evangélium tanítása és intése szerint neveljem. Az utolsó napi
szentekhez intézett prédikációim egyik kedvenc témája az Úr azon
kinyilatkoztatásán alapszik, amiben elmondja, hogy kötelességünk
gyermekeinknek prédikálni és megtanítani nekik Jézus Krisztus
evangéliumát, a világ Urába és ÜdvözítŒjébe vetett hitre serkente-
ni Œket, valamint megtanítani nekik, hogy imádkozzanak és igaz
úton járjanak az Úr elŒtt [lásd T&Sz 68:25–28]. Úgy hiszem, hogy
ez a parancsolat nagy mértékben el lett hanyagolva, így mérhetet-
lenül örvendtem elnökünk szavainak ma, amikor arra szólította fel
az utolsó napi szenteket, hogy tegyenek eleget kötelességeiknek 
e téren. Én igyekeztem így cselekedni, de megfogadtam, hogy a 
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jövŒben még hithıbb leszek ebben. Hiszem, hogy mindannyiunk
részérŒl van még lehetŒség fejlŒdni ezen a téren.”6

Heber J. Grant tanításai

A szülŒk felelŒsek azért, hogy gyermekeiknek 
megtanítsák az evangélium alapelveit

Úgy hiszem, biztonsággal állíthatom, hogy minden igaz utolsó
napi szentnek az a leghŒbb vágya, hogy gyermekei az evangélium
tanítása és intése szerint nŒjenek fel, Isten parancsolatait betart-
va, hogy üdvözülhessenek királyságában. Egyszerıen képtelen-
ség azt hinni, hogy ha egy gyermek elméjébe egész életében a
hazugság és gonoszság magvait ültetik, elég lesz egyszer egy ve-
tésnyi igazságot ültetni, és abból igazságot lehet aratni. (. . .)
Született félkegyelmınek mondanánk azt a gazdát, aki minden-
kit, aki csak elhalad a földje mellett, arra kérne, dobja oda né-
hány gyomnövénynek a magját, és ezt huszonegy éven keresztül
tenné, majd elvárná, hogy miután elvet egy vetésnyi gabonát, ab-
ból jó aratást takarítson be.

Lehet, hogy én tudom a szorzótáblát, és a feleségem is tud-
hatja, de ez alapján nem várhatom el azt, hogy gyermekeim a
szorzótábla ismeretével szülessenek meg. Lehet, hogy én tudom,
hogy az evangélium igaz, és a feleségem is tudhatja, de egy per-
cig sem gondolom, hogy gyermekeim ezzel a tudással fognak
megszületni. Azáltal szerzünk bizonyságot az evangéliumról,
hogy engedelmeskedünk annak törvényeinek és szertartásainak,
és gyermekeink is pontosan ilyen úton fogják megkapni ezt a tu-
dást. Ha mi nem tanítjuk Œket, és Œk nem járnak az örök élethez
vezetŒ keskeny és szoros ösvényen, akkor soha nem kapják meg
ezt a tudást. Hallottam, amikor néhányan azt mondták, hogy
gyermekeik az új és örökkévaló szövetség minden ígéretének
örököseként születtek, és az evangélium tudásával fognak felnŒ-
ni, függetlenül attól, miképp cselekednek. El szeretném monda-
ni nektek, hogy ez a tan nem igaz, sŒt pontosan ellenkezik
Mennyei Atyánk parancsolatával. Azt találjuk, hogy nem kérés-
ként lett lefektetve az utolsó napi szentek számára, hanem tör-
vényként, hogy tanítaniuk kell gyermekeiket:
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„Továbbá amennyiben a szülŒknek gyermekeik vannak
Sionban, vagy bármelyik megszervezett cövekben, és nem tanít-
ják nekik, hogy megértsék a bınbánat tanát, Jézus Krisztusba, az
élŒ Isten Fiába vetett hitet, a keresztséget és a Szentlélek ado-
mányozását kézrátétel által, amikor nyolcévesek, akkor e bın
szálljon a szülŒk fejére.

Mert ez törvény lesz Sionban minden megszervezett cövek
lakóinak.

És gyermekeik nyolcéves korukban kereszteltessenek meg bı-
neik bocsánatára, és fogadják a kézrátételt.

És imádkozásra is tanítsák gyermekeiket és arra, hogy igaz
úton járjanak az Úr elŒtt.” [T&Sz 68:25–28] (. . .)

Minden édesapa, aki szereti az evangéliumot, kész és hajlan-
dó a világ végére is elmenni azt prédikálni, és az egyik legna-
gyobb öröm, amiben bárkinek része lehet, abban rejlik, hogy
lelkeket vezet az igazság ismeretére. Még nagyobb örömet kelle-
ne szereznie annak, hogy gyermekeinket az üdvözülés terve sze-
rint neveljük.7

Ádámnak és Évának adott legkorábbi parancsolataiban azt
mondta az Úr: „Sokasodjatok és töltsétek be a földet!” [1 Mózes
1:28] Ezt a parancsot napjainkban is megismételte. A házassági
szövetség örökkévalóságának tantételét újra kinyilatkoztatta
most, az utolsó sáfárságban. Visszaállította a földre a felhatalma-
zást, mely által ily módon szövetségre léphetünk, és kijelentette,
hogy ez a férj és feleség összekötésének egyetlen helyes és he-
lyénvaló módja, valamint az egyedüli út, ami által a szent családi
kapcsolat fennmaradhat a síron túl az egész örökkévalóságra.
Kijelentette, hogy ez az örökkévaló kapcsolat csak azok által a
szertartások által jöhet létre, amiket az Úr szent templomaiban
végeznek, és így népe egyedül az Ã templomában köthet házas-
ságot e szertartásoknak megfelelŒen.

Az Úr elmondta nekünk, hogy minden férjnek és feleségnek
kötelessége engedelmeskedni az Ádámnak adott parancsnak,
hogy sokasodjon és töltse be a földet, hogy ide jöhessenek azon
kiválasztott szellemek seregei, akik húsból való hajlékra várnak,
és Isten nagyszerı terve értelmében elŒrehaladva tökéletes 
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lelkekké lehessenek, mert e húsból való hajlékok nélkül nem ér-
hetik el Isten által megtervezett rendeltetésüket. Így hát minden
férj és feleség váljon apává és anyává Izráelben olyan gyermekek
számára, akik a szent, örök szövetségben születnek!

Azáltal, hogy a földre hozza ezeket a kiváló szellemeket, min-
den apa és anya a legszentebb felelŒsséget veszi magára, a testet
kapó szellem és maga az Úr irányában, mert elfogadta az Általa
felajánlott lehetŒséget, és nagyrészt rajta, az általa nyújtott gon-
doskodáson, a tanításokon és a szülŒk által ennek a szellemnek
nyújtott neveltetésen múlik majd annak a szellemnek az eljöven-
dŒ örökkévalóságokban alakuló sorsa, az ezután reá váró áldások
vagy büntetések.

Egyetlen szülŒ sem kerülheti el ezt a kötelezettséget és fele-
lŒsséget, és az Úr szigorúan felelŒsségre fog vonni minket azért,
hogy megfelelŒ módon eleget tettünk-e ennek. Ennél magaszto-
sabb kötelezettséget nem vállalhatnak magukra halandók.”

Az anyaság így szent elhívássá válik, szent odaadássá az Úr ter-
veinek végrehajtása terén, odaadóan azok felnevelésének és gon-
dozásának, testük, elméjük és lelkük táplálásának szentelvén
magukat, akik megtartották az elsŒ helyüket, és akik második he-
lyükért lejöttek erre a földre, meglátván, vajon „megtesznek-e
mindent, amit az Úr, az Istenük, nekik mindig parancsolni fog”.
[Ábrahám 3:25] Az anyaság munkája az, hogy második helyük
megtartásához vezessük Œket, és „aki . . . a második helyét is
megtartja, annak sokszoros dicsŒségben [lesz] része örökkön-
örökké”. [Ábrahám 3:26] (. . .)

Az anyaság megközelíti az istenséget. Ez a legmagasztosabb,
legszentebb szolgálat, melyet magára vállalhat az emberiség. Az
angyalok mellé helyezi ez azt, aki tiszteletben tartja ezt a szent
elhívást. Nektek, édesanyák Izráelben, azt mondjuk: Isten áldjon
meg és védelmezzen benneteket, és adjon nektek erŒt és bátor-
ságot, hitet és tudást, szent szeretetet és kötelességtudást, ami
képessé tesz benneteket arra, hogy a lehetŒ legteljesebb mérték-
ben eleget tegyetek a szent elhívásnak, amit kaptatok! Nektek,
édesanyáknak és leendŒ édesanyáknak azt mondjuk: Legyetek
erényesek, éljetek tisztán, éljetek igazlelkıen, hogy utódaitok az
utolsó nemzedékig áldottnak nevezhessen benneteket!8
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Hallottam, amikor férfiak és nŒk azt mondták, hogy hagyják,
hogy gyermekeik elŒször érjék el a felnŒttkort, és majd akkor
megtanítják nekik az evangélium alapelveit, nem erŒltetik belé-
jük az evangéliumot gyermekkorukban, amikor még nem képe-
sek megérteni azt. Amikor ezt hallom férfiaktól és nŒktŒl, akkor
úgy gondolom, híján vannak az evangélium alapelveibe vetett
hitnek, és nem értik az evangéliumot úgy, ahogy kellene. Az Úr
azt mondta, hogy kötelességünk gyermekeinket fiatalságukban
tanítani, és inkább hiszek az Ã szavának, mint azoknak a szavá-
nak, akik nem engedelmeskednek az Ã parancsolatainak.
Ostobaság azt képzelni, hogy gyermekeink az evangélium isme-
retével fognak felnŒni, ha nem tanítjuk Œket. Néhány férfi és nŒ
így érvel: „Nos, utolsó napi szent vagyok, a templomban kötöt-
tünk házasságot, és olyasvalaki pecsételt egymáshoz minket az
oltár fölött, aki rendelkezett Isten papságával, az új és örökkéva-
ló szövetség szerint, így gyermekeink rendeltetése az, hogy jó
utolsó napi szentekké növekedjenek fel, ezen nem tudnak vál-
toztatni, hiszen velük született.” (. . .) Szeretném elmondani nek-
tek, hogy gyermekeink nem fogják tudni, hogy az evangélium
igaz, ha Œk maguk nem tanulmányozzák és nem szereznek róla
bizonyságot. A szülŒk megtévesztik önmagukat, ha úgy képzelik,
gyermekeik az evangélium ismeretével jönnek a világra.
Természetesen jogosultabbak lesznek Isten áldásaira, mivel az új
és örökkévaló szövetségben születnek, és természetes lesz szá-
mukra, hogy úgy nŒjenek fel, hogy készek eleget tenni köteles-
ségeiknek, azonban az ördög is felismeri ezt, és annál inkább
törekszik arra, hogy gyermekeinket eltérítse az igazságtól.9

Imádkozom azért, hogy az Úr adja, hogy a fiatalok szülei meg-
értsék és ne becsüljék alá azokat a veszélyeket és kísértéseket,
melyeknek gyermekeik ki vannak téve, hogy arra indíttassanak és
vezéreltessenek, hogy gyermekeiket ösztönözzék, irányítsák és
megtanítsák, miként éljenek úgy, ahogy az Úr elvárja tŒlük.10

Miért munkálkodunk? Gazdagságért? Anyagi javakért? Ha elfo-
gadtuk Jézus Krisztus evangéliumát, akkor az örök életért mun-
kálkodunk. Akkor a lelkek megmentésén fáradozunk. És miután
megmentettük saját lelkünket, gyermekeink megváltásán mun-
kálkodunk. (. . .) Szeretném elmondani, hogy a legjobb örökség,
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amit fiaitokra és lányaitokra hagyhattok, nem más, mint egy be-
fektetés Isten királyságában.11

Az egyházi vezetŒk és tanítók segítenek a szülŒknek
gyermekeik tanításában

Gyermekeink tanítói segítik a szülŒket gyermekeik életének
alakításában. Ãk szintén nagy felelŒsséggel és elszámolási köte-
lezettséggel tartoznak mindazért, amit tanítanak.12

Nincs kérdés afelŒl, hogy az ártatlan kisgyermekek, kisfiúk és
kislányok elméjére tett benyomásoknak maradandóbb hatása
van eljövendŒ életükre, mint a bármely más idŒszakban tett be-
nyomásoknak. Képletesen szólva olyan ez, mintha egy darab fe-
hér papírra írnánk, amin nincs semmi más írás, ami
elhomályosítaná vagy összezavarná azt, amit írunk.

Sokan vannak, akik végül csodálatossá tették feljegyzésüket az
élet csatájában, annak ellenére, hogy ifjúságukban tettek olyan
dolgokat, amelyek nem voltak tetszŒek Mennyei Atyánk szemé-
ben, és amik nem szolgálták a javukat; azonban ha lehetséges, sok-
kal jobb gyermekeinknek úgy indulni az élet csatájába, hogy éveik
lapjaira semmi más nem kerül feljegyzésre, mint a jó tettek és a hi-
tet serkentŒ gondolatok. Ahogy a mondás tartja: „Amerre a fiatal
fa törzsét hajlítják, arra hajlamos nŒni a fa.” Ti, akik gyermekeinket
tanítjátok, a törzs hajlításának munkáján fáradoztok. (. . .)

A jutalék, amit a halandó ember a kötvényekbŒl vagy részvé-
nyekbŒl nyerhet, vagy bármi másból a világ gazdagságából, össze
sem hasonlítható az ember szívében lakozó tudással arról, hogy
eszköz volt Isten kezében egy életnek a jóra formálása során.
Megígérhetem fiataljaink igazlelkı tanítóinak, hogy ahogy az
évek telnek és múlnak, a köszönet és hála jutalékait gyıjthetik
majd be azoktól a gyermekektŒl, akiknek az életében Isten kezé-
ben cselekvŒ eszközként szolgáltak a jóra formálás során. (. . .)

Azt gondolhatjuk, hogy az általunk tett benyomások talán nem
maradandóak, de biztosítalak benneteket afelŒl, hogy igenis
azok. Bizonyos vagyok abban, hogy a kisgyermekeknek nehéz
lesz elfelejteniük a bizonyságot, amit tanítójuk az élŒ Isten su-
galmazásának hatására tesz. (. . .)
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Minden egyes tanítónknak megvan a lehetŒsége és az ereje,
hogy Isten Szellemének sugalmazása által hatással legyen az ár-
tatlan kisgyermekek, a kisfiúk és kislányok szívére és lelkére, akik
most indulnak az élet csatájába. Lelkem teljes buzgalmával azért
imádkozom, hogy Isten segítsen meg benneteket munkátokban,
és megígérhetem, hogy Ã segíteni fog nektek. A legfontosabb do-
log számotokra az, hogy szeretet éljen bennetek munkátok iránt,
és azt az élŒ Isten Szellemének sugalmazása alatt végezzétek.13

A Vasárnapi Iskolai Egyesület [egyik] konferenciáján . . . az
egyik legragyogóbb gyılésen vettem részt, amin valaha is voltam.
Több beszélŒ négy-négy percet kapott, és ezek a négy percek a
kincset érŒ gondolatok percei voltak mindannyiuktól. Az adott
témáról – mire van szüksége vasárnapi iskoláinknak – beszélŒk
mindegyikének fŒ üzenete nem az volt, hogy több rendszer vagy
több ez vagy az kellene. A leginkább arra lenne szükség, hogy az
Úr Szelleme még jobban jelen legyen a tanítók szívében, hogy to-
vábbadhassák a gyermekeknek.14

A gyermekek szüleik és tanítóik példájából tanulnak

Remélhetjük-e azt, hogy kicsinyeink úgy nŒnek fel, hogy hisz-
nek az evangélium alapelveiben, ha mi nem tanítjuk Œket pél-
dánk által? Nem hiszem, hogy a hit egyszerı megvallásával
meggyŒzhetjük gyermekeinket az evangélium igaz voltáról; éle-
tünknek összhangban kell lennie hitvallásunkkal.15

Azt mondom a szülŒknek: törekedjetek Isten Szellemére!
Alázatos, szelíd és szerény életetekkel tegyetek benyomást gyer-
mekeitek elméjére!16

A hit Isten egyik ajándéka. Ha hitre törekszünk, az Úr meg fog
áldani minket hittel. TŒle jövŒ ajándékká válik, és azt az ígéretet
kaptuk, hogy ha megtesszük az Atya akaratát, akkor meg fogjuk
ismerni a tant [lásd János 7:17]. Ha mi, szülŒk úgy éljük éle-
tünket, hogy gyermekeink tudni fogják és felismerik szívükben,
hogy mi igazán utolsó napi szentek vagyunk, hogy pontosan
tudjuk, mirŒl beszélünk, akkor Œk is meg fogják kapni ugyanezt
a bizonyságot, ha keresik az Urat.17
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Természetesen semmit sem tudok az apai tanácsokról és út-
mutatásról, mert az én édesapám meghalt, amikor még csecse-
mŒ voltam, ám másoktól hallottam jó hírnevérŒl. Az emberek
biztosítanak engem arról, hogy Jedediah M. Grant ennek az egy-
háznak a kiválóságai közé tartozott.

Emlékszem, amikor egy alkalommal arra kértem William H.
Hooper kapitányt, írjon alá néhány kötelezvényt számomra, ami-
kor még csupán húszéves ifjú voltam és éppen csak beléptem az
üzleti életbe.

Így felelt nekem: „Soha nem teszek ilyesmit; soha nem teszek
ilyesmit.”

Már éppen visszatértem az irodámba, amikor egy ifjú küldönc
jött a bankból, és azt mondta, a kapitány látni kíván.

Azt mondtam: „Én viszont nem kívánom látni Œt.”

„Nos, azért küldött, hogy kísérjem Önt a bankba.”

Visszamentem hát, Œ pedig így szólt: „Fiam, fiam, adja csak ide
azokat a váltókat!” Úgy is tettem, Œ pedig aláírta Œket. Azután ezt
mondta: „Amikor kilépett innen, odafordultam Mr. Hillshez és
azt kérdeztem tŒle: ’Lew, ki ez a fiú? Évek óta [köszön] nekem az
utcán. Nem tudom, ki lehet. Soha nem írok alá kötelezvényt
olyasvalakinek, akit nem ismerek. Ki Œ?’ Mr. Hills így felelt: ’Nos,
Œ Jeddy Grant fia, Heber J. Grant.’ ’Jeddy Grant fia? Hozzátok
vissza! Neki akkor is aláírnám a váltót, ha tudnám, hogy nekem
kell majd kifizetnem!’”

Azért említem [ezt], mert remélem, a szülŒk felismerik, hogy
a feddhetetlenségrŒl, az odaadásról, az evangélium iránti hıség-
rŒl támasztott példa, valamint a beállítottság, hogy a hibakeresés
helyett inkább szorgalmasan és szüntelenül az igazság elŒremoz-
dításán munkálkodunk, csodálatos örökség, amit a gyermekeik-
re hagyhatnak.18

[Hooper kapitány] számos esetet mesélt édesapámról, melyek
megmutatták apám iránti szeretetét és bizalmát.

A kapitány által elmondottak szívemet Isten iránti hálával
töltötték el azért, hogy ilyen édesapát adott nekem. Soha nem
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felejtettem el Hooper kapitány szavait. ErŒs vágyat ültettek be-
lém az iránt, hogy úgy éljek és úgy munkálkodjak, hogy az ál-
talam készített feljegyzés gyermekeim javát szolgálja még
akkor is, amikor én már eltávozok ebbŒl az életbŒl.19

Inkább halnék meg szegénységben azzal a tudattal, hogy csa-
ládom tanúsíthatja: Isten által rám ruházott képességeimtŒl tel-
hetŒen megtartottam törvényeit és betartottam parancsolatait,
valamint példám által hirdettem az evangéliumot, mintsem
enyém legyen a világ minden gazdagsága.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy igazlelkı hatást gyako-
roljunk gyermekeink és fiataljaink életére?

• Mit tehetnek a szülŒk, hogy megtanítsák gyermekeiket enge-
delmeskedni az evangélium törvényeinek és szertartásainak?
A szülŒk miként hívhatják le gyermekeikre Mennyei Atyánk
áldásait?

• Miért van az, hogy néhány gyermek eltévelyedik, bár szülei
mindent megtesznek, hogy az evangéliumot megtanítsák neki?
Mit tehetnek a szülŒk és mások, hogy segítsenek az eltévelye-
dett gyermekeknek?

• Grant elnök azt mondta a szülŒknek: „A legjobb örökség, amit
fiaitokra és lányaitokra hagyhattok, nem más, mint egy befek-
tetés Isten királyságában.” Mit jelent ez neked?

• Hogyan segíthetünk a gyermekeknek, hogy felismerjék a
Szellem hatását?

• Milyen áldásokat kaptál eddig az életedben, miközben az egy-
ház gyermekeit és fiataljait tanítottad?

• Miért fontos, hogy a szülŒk megértsék: az egyházi vezetŒk és
tanítók elhívása csupán az, hogy segítséget nyújtsanak nekik
gyermekeik tanításában?
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Heber J. Grant elnök 1945-ben, 88 éves korában. Élete során hatalmas 
növekedést tapasztalt az egyházban, és bizonyságát tette, hogy az Úr munkája 

„egyre tovább fog haladni, míg betölti rendeltetését”.



Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza

fejlŒdése és rendeltetése

Az egyház eleget fog tenni isteni rendeltetésének, 
és nekünk kiváltságunk alkalmassá tenni magunkat arra,

hogy része lehessünk e nagyszerı munkának.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant 1856-ban született, miközben a szentek azon
fáradoztak, hogy a Sóstó völgyében megalapozzák Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Akkoriban az egy-
háznak 7 cöveke és körülbelül 64 000 tagja volt. Nem voltak mı-
ködŒ templomok.

1882-ben, amikor Heber J. Grantet apostollá szentelték, az
egyház már szilárdan meg volt alapozva a Sóstó-völgyben. A vilá-
gon akkoriban élŒk közül sokaknak elŒítéleten alapuló helytelen
elképzeléseik voltak az utolsó napi szentekrŒl, de az egyház egy-
re növekedett. Az egyháztagság megközelítette a 146 000-t, a cö-
vekek száma pedig 24-re emelkedett. Öt évvel azelŒtt szentelték
fel a St. George Utah Templomot – akkoriban ez volt az egyedü-
li mıködŒ templom.

Elder Grant apostolként közeli tanúja volt az egyház elŒreha-
ladásának. 1902-ben – amikor az egyháznak 4 mıködŒ templo-
ma, 50 cövekje és mintegy 300 000 tagja volt – a következŒ
megállapítást tette: „Nem létezik olyasmi, hogy egy helyben állás.
Az egyház nem áll egy helyben; bizonyítékai vannak növekedésé-
re, gyarapodó tizedalapjára, a világszerte végzett misszionáriusi
munka növekvŒ eredményeire, valamint a fŒiskolákon, az utolsó
napi szentek egyetemein és akadémiáin végzett munka növekvŒ
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hatékonyságára. Csodálatos növekedést láttunk a Vasárnapi
Iskolákban is. Isten munkája elŒrehalad, az ellenség és az elle-
nünk munkálkodók ereje és hatása pedig egyre gyengül.”1

Heber J. Grant 1918 novembere és 1945 májusa között az
egyház elnökeként végzett szolgálata során folytatódott az egy-
ház figyelemre méltó növekedése. Az egyháztagok száma körül-
belül 496 000-rŒl 954 000 fölé emelkedett. A cövekek száma
75-rŒl 149-re nŒtt, a mıködŒ templomok száma pedig 4-rŒl 7-re
emelkedett.

Grant elnök gyakran jegyezte meg, hogy az emberek kezdenek
jobb szemmel tekinteni az utolsó napi szentekre. „Úgy hiszem –
mondta –, hogy mostanra a minket ismerŒk mind istenfélŒ nép-
nek, becsületes, tisztességes közösségnek tekintenek bennün-
ket.”2 Az 1937. októberi általános konferencián, közvetlenül azt
követŒen, hogy hazatért az európai missziókban tett látogatásá-
ról, a következŒ élményét osztotta meg:

„Amikor harminc-egynéhány évvel ezelŒtt Európában voltam
[misszióelnök], . . . a Brit-szigeteken töltött három évem egésze
során soha nem sikerült egyetlen cikket sem kiadatnom az újsá-
gokban. Néhány igen alávaló, gonosz, közönséges és szörnyı
dolgot adtak ki velünk kapcsolatosan, de a sajtó felelŒsei határo-
zottan elzárkóztak az elŒl, hogy meghallgassanak minket.

Míg e [legutóbbi] utamon voltam, meggyŒzŒdhettem arról, hogy
igen kedvezŒ sajtóvisszhangban van részünk Németországban,
Svájcban, Csehszlovákiában, Hollandiában és Belgiumban. Nem
volt semmiféle bírálat vagy negatívum, csak kedves értesítések
gyıléseinkkel kapcsolatban. Néhány esetben a Brit-szigeteken
megjelent újságok írásai olyanok voltak, hogy ha kiváltságunkban
állt volna magunknak megírni azokat, akkor sem írhattunk volna
semmit, ami még inkább a kedvünkre lett volna. Amennyire meg
tudtam ítélni, egész utazásunk során nem írtak egyetlen olyan cik-
ket sem, melynek nem az lett volna a szándéka, hogy pártatlan, di-
cséretes és ragyogó jelentést tegyen népünkrŒl. Én örülök ennek.
Olyan csodálatos változás ez az ellenségeskedés szellemétŒl, sŒt
majdnem a gyılölettŒl, amit azok között az újságírók között ta-
pasztaltam, akikkel több mint harminc évvel ezelŒtt léptem kap-
csolatba!”3
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Grant elnök gyakran beszélt arról, milyen hálát érez az egyház
fizikai és lelki elŒre haladása miatt. E köszönetnyilvánításokban
elismerte az Úr áldásait és az utolsó napi szentek elkötelezettsé-
gét az Œket érŒ hányattatások ellenére is. A gazdasági világválság
sivár idŒszaka során ezt mondta: „[A] tökéletes és teljes tudáson
kívül, amit mi mint nép birtoklunk, nincs semmi, ami képessé te-
hetne minket, hogy akár csak megközelítŒleg is teljesítsük mind-
azokat a dolgokat, amiket most teljesítünk. ElképesztŒ
belegondolni, hogy a válság és gond e napjaiban is képesek va-
gyunk dollármilliókat költeni gyülekezeti házak építésére!
Heteken át szinte minden vasárnap gyülekezeti házakat kellett
felszentelnem, és az épületek minden alkalommal zsúfolásig
megteltek az e gyıléseken résztvevŒkkel. (. . .) Pompásan nö-
vekszünk. A teljes bizalom érzete uralkodik. Nincs félelem ben-
nünk afelŒl, hogy Isten munkája végül diadalmaskodik.”4

Heber J. Grant tanításai

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának
isteni rendelése van

Tanúságomat teszem nektek itt e napon, hogy Joseph Smith
az igaz és élŒ Isten prófétája volt, hogy Œ volt az eszköz Isten ke-
zében, mellyel újra megalapult a földön az élet és üdvözülés
terve, nemcsak az élŒk, hanem a holtak számára is, valamint
hogy ez az evangélium, amit a világ népei általában „mormoniz-
musnak” neveznek, valóban az élet és üdvözülés terve, az Úr
Jézus Krisztus evangéliuma, hogy a kis kŒ kiszakadt a hegybŒl,
és addig gördül majd, míg az egész földet betölti [lásd Dániel
2:31–45; T&Sz 65:2].5

Az Úr megalapította egyházát ezekben az utolsó napokban,
hogy az embereket bınbánatra szólíthassa, lelkük üdvözülésére
és felmagasztosulására. Újból és újból elmondta Joseph Smith
prófétának és mindazoknak, akik vele voltak, hogy „a mezŒ már
fehér az aratásra”. (T&Sz 4:4; 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 33:3, 7) Újból
és újból megparancsolta nekik, hogy semmi mást ne hirdessenek
ennek a nemzedéknek, csak bınbánatot (T&Sz 6:9; 11:9; 14:8),
és végezetül kijelentette:
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„És örömhírt hirdess, igen, hirdesd a hegytetŒkrŒl, minden
magaslatról, és minden nép között, akiket szabad lesz látnod.

Alázattal tedd ezt, énbennem bízva, és a szidalmazókat nem
szidalmazva.

Tanokról ne beszélj, hanem bınbánatot hirdess és hitet az
ÜdvözítŒben; a bınök bocsánatát a keresztség által, és tız, vagy-
is a Szentlélek által.

Íme, ez egy nagy és az utolsó parancsolat, amit neked ebben
az ügyben adok; mert ennyi elég lesz neked mindennapodra, sŒt
életed végéig.

És ha ezeket a tanácsokat semmibe veszed, nyomorúságot, sŒt
megsemmisülést hozol magadra és javaidra is.” (T&Sz 19:29–33)

Engedelmeskednünk kell ezeknek a parancsoknak, hogy min-
den ember megismerhesse Istent és Jézus Krisztust, akit Ã kül-
dött, mert ez az örök élet. (Lásd János 17:3.)

E célból szervezŒdött meg az egyház, nyilatkoztatott ki újra az
evangélium a maga teljességében, és állíttatott vissza Isten pap-
sága, annak minden jogával, hatalmával, kulcsával és rendelte-
tésével. Ez az egyház küldetése. Az Œsi apostoloknak adott isteni
megbízatás (Máté 28:19; Márk 16:15) újra elhangzott ezen a na-
pon, miszerint az evangéliumot el kell vinni minden nemzethez
(T&Sz 38:33), zsidónak és nem zsidónak egyaránt (T&Sz
18:26); örömmel kell hirdetni azt (T&Sz 28:16); a föld végsŒ ha-
táráig elgördül (T&Sz 65:2); nekünk kell prédikálnunk azt, akik-
nek a királyság adatott (T&Sz 84:76). Egyetlen tettünk és az
egyház egyetlen tette sem hiúsíthatja meg ezt az IstentŒl jövŒ
rendelkezést.6

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza küldetése
a béke küldetése. Célja az, hogy felkészítse a világ népeit Krisztus
második eljövetelére, valamint annak az áldott napnak a bekö-
szöntére, amikor elérkezik a millennium, és Krisztus királyok
Királyaként fog uralkodni, az emberek egyetemes testvériségé-
nek élén állva.7
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A korai egyház növekedése és elŒrehaladása 
prófécia beteljesüléseként következett be

Az utolsó napi szentek eredményei tökéletes és teljes össz-
hangban vannak azzal a jövendöléssel, amit Joseph Smith prófé-
ta mondott a Mississippi nyugati partján, ahogy az 1842.
augusztus 6-i dátummal fel lett jegyezve a próféta naplójában:

„Megjövendöltem, hogy a szentek továbbra is sok megpróbál-
tatást fognak elszenvedni, és elızetnek a Sziklás-hegységbe.
Sokan elhagyják hitüket, mások halálukat lelik üldözŒink kezé-
tŒl, vagy a körülmények és a betegségek következményeként ve-
szítik el életüket, és közületek néhányan megérik, hogy
elmehettek és segédkezhettek települések létrehozásában és vá-
rosok építésében, és megláthatjátok, hogy a szentek hatalmas
néppé lesznek a Sziklás-hegységben.” [History of the Church,
5:85. o.]

(. . .) Valóban betöltöttük ezt a jövendölést, dacolva a ténnyel,
hogy ezt a nyugati országrészt értéktelennek tekintették. Amikor
erre a kopár területre gondoltok, amikor arra gondoltok, hogy
értéktelennek tartották, és meglátjátok, mit értünk el, akkor nem
kérdéses, hogy betöltöttük ezt a jövendölést.8

Örülök annak, hogy Isten munkája gyarapodik és elŒrehalad
itt a földön. (. . .) Eszembe jut, amikor Wilford Woodruff elnök-
kel egy szekéren álltunk Idahóban, . . . és fél tucat vagy egy tucat
fiatalhoz beszéltünk, akik ott voltak, és nagyon erŒteljesen em-
lékszem Isten ama prófétájának szavaira. (. . .) Emlékszem, hogy
a fiatalok némileg elkedvetlenedtek Sand Creeknél [Fövenyes-
pataknál], amikor körülöttük csupán egy fák nélküli pusztaságot
láttak, ahol csak zsályacserjék nŒttek, és még egy fakunyhó sem
állt. Woodruff testvér így szólt a fiatalokhoz: „Ne csüggedjetek;
ne féljetek, mert Isten áldása van e földön! Egy kis idŒ csak, és az
utolsó napi szenteknek virágzó és boldog települései lesznek itt.
Úgy érzitek, elhagytátok barátaitokat és szinte kiléptetek a világ-
ból, de rövid idŒ múlva lesz itt egy gyülekezeti házatok, egy is-
kolátok, és minden olyan intézmény, ami otthon is megvolt,
mielŒtt ide jöttetek volna. Isten megáldja és termékennyé teszi
ezt a földet.” Mi az eredmény ma? Azon a darabka földön áll ma
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Iona városa, Sion egyik cövekjének központja, körülbelül ötezer
emberrel hat-hét fiatal helyett. Wilford Woodruff próféta szavai
az utolsó betıig valóra váltak.9

Amikor arra gondolok, mi mindent ért el Isten munkája, be-
szédem teljességgel cserben hagy, és nem tudok megfelelŒ di-
cséretet zengeni arról, amit elértünk.10

Úgy érzem, hogy az üldöztetések és gondok, amiket át kellett
vészelnünk, felkészítettek minket, tanítottak minket és megerŒ-
sítettek minket, ezt a népet, még nagyobb dolgokra.11

Az utolsó napi szentek valóban hatalmas néppé lettek a
Sziklás-hegységben, ahogy azt Joseph próféta megjövendölte, és
még csak gyermekkorunkban járunk. Most kezdünk növekedni
és hatalmas néppé válni, de még semmik sem vagyunk ahhoz ké-
pest, amik majd leszünk.12

Semmi sem akadályozhatja meg, hogy az 
egyház betöltse rendeltetését

Az egyház minden egyes évben erŒsebb, mint az azelŒtti év-
ben. Az egyház fejlŒdik, ahelyett, hogy hátrafelé haladna. Az em-
berek hibázhatnak, ám az egyház szilárdan áll.13

Az emberi lélek ellensége, a pusztító, az, aki lerombolta volna
Isten munkáját, Œ és társai azt gondolták, hogy [Joseph Smith]
próféta és [Hyrum Smith] pátriárka elveszejtésével meggátolhat-
ják az élŒ Isten munkáját, ami újra megalapíttatott a földön, ám
. . . az egyház csodálatos növekedése, Isten nagyszerı temploma
[Salt Lake Cityben], csodálatos tabernákulumunk, a pompás [egy-
házi adminisztrációs] épület . . ., az emlékmıvek és templomok,
Kanadától Hawaiig és St. George-ig, valamint Isten munkájának
nagyszerı elŒrehaladása – mindezek a dolgok élŒ szemrehányás-
ként állnak mindazok elŒtt, akik azt gondolták, meg tudják állíta-
ni az Úr munkáját. A Jézus Krisztusról való bizonyság, ami ott
égett a próféta és a pátriárka szívében, és amiért életüket adták,
mindannyiunk szívében ég, akik megáldattunk annak a munká-
nak a fényével, ismeretével és bizonyságával, amiben foglalatos-
kodunk.14
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Néhányan hajlottak arra, hogy ha ez az egyház nem fejlŒdik és
– úgymond – nem „halad a korral”, mint más egyházak, akkor ku-
darcra van ítélve. Az az utolsó napi szent, aki akár egy percig is
úgy véli, hogy ez az egyház kudarcot fog vallani, az valójában
nem igazán megtért utolsó napi szent. Nem lesz kudarc ebben az
egyházban! Utolsó alkalommal alapíttatott meg, hogy soha ne
adassék más népnek, és soha ne bukjon meg.15

Ellenségeink soha nem tettek olyat, ami kárt okozott volna
Isten e munkájának, és soha nem is fognak. Körülnézek, olvasok,
elmélkedek, majd felteszem a kérdést: Hol vannak a befolyásos,
hatalommal és tekintéllyel bíró emberek, akik az utolsó napi
szentek ellen munkálkodtak? (. . .) Hol vannak, akik tisztelegné-
nek elŒttük? Sehol nem találhatóak. (. . .) Hol vannak e munka
támadói? Hol a hatásuk? Semmivé lettek, mint a harmat a nap su-
garaitól. Nem kell félnünk nekünk, utolsó napi szenteknek. Isten
továbbra is támogatni fogja ezt a munkát; támogatni fogja az
igazságot.16

Isten él; Jézus a Krisztus; Joseph Smith az igaz és élŒ Isten pró-
fétája volt; ez a „mormonizmusnak” nevezett munka Jézus
Krisztus, a mi Megváltónk munkája, az élet és az üdvözülés ter-
ve; és ezt az egész világ hitetlensége, az egész világ ellenszegülé-
se sem állíthatja meg, mert Isten alapította meg, és egyre tovább
fog haladni, míg betölti rendeltetését!17

Alkalmassá kell tennünk magunkat arra, hogy részt
vehessünk az egyház rendeltetésének betöltésében

Isten sok nagyszerı dolgot ígért e népre vonatkozóan. Csodás
rendeltetés áll elŒttünk, mi pedig fokozatosan egyre alakítjuk és
képessé tesszük magunkat arra a rendeltetésre.18

Ha van bármi, amit minden másnál jobban szeretnék bevésni
az utolsó napi szentek szívébe, akkor az az, hogy valóban teljes
szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erŒnkkel kell Istent szol-
gálnunk, hogy lépést tudjunk tartani munkájának elŒrehaladásá-
val itt a földön.19

Igen nagyszerı az utolsó napi szentek rendeltetése. Tudom,
hogy az ezzel a néppel kapcsolatosan adott jövendöléseknek
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mind be kell teljesülniük. A hegybŒl kéz érintése nélkül kisza-
kadt kŒnek addig kell gördülnie, míg az egész földet betölti.
Tudom, hogy szükséges lesz, hogy gyermekeink rátermettek, al-
kalmasak és felkészültek legyenek taníttatásuk, tanulásuk, továb-
bá az Istenbe, Mennyei Atyánkba és Fiába, Jézus Krisztusba vetett
hit által, ha sikeresen eleget akarnak tenni rendeltetésüknek.
Nincs kétségem afelŒl, hogy a szentek be fogják tölteni rendel-
tetésüket, hogy el fogják érni mindazt, amit Isten megkíván tŒ-
lük. Az, hogy mi, egyénenként megteszünk-e minden tŒlünk
telhetŒt, magánügy. Gyakran mondtam a szentekhez intézett be-
szédeimben, hogy mindannyian saját életünk építészei vagyunk,
és Isten hithıségünk és szorgalmunk mértékében áld majd meg
minket.20

Elmémben nincs kérdés afelŒl, hogy az Úr meg fogja sokasíta-
ni az utolsó napi szenteket, és még bŒségesebben megáldja Œket
a jövŒben, mint ahogy bármikor a múltban tette, feltéve termé-
szetesen, hogy alázatosak és szorgalmasak vagyunk, feltéve, hogy
Isten királyságának elŒrevitelére törekszünk, nem pedig saját
akaratunk és szándékaink véghez vitelére. Visszaállíttatott szá-
munkra Jézus Krisztus evangéliuma; rendelkezünk az élet és üd-
vözülés tervével; rendelkezésünkre állnak az evangélium
szertartásai, nem csupán az élŒk, hanem a halottak számára is.
Mindenünk megvan, ami szükséges, nemcsak a saját üdvözülé-
sünkhöz, hanem ahhoz is, hogy valóban szabadítók lehessünk
Sion hegyén [lásd Abdiás 1:21], és beléphessünk Istenünk temp-
lomaiba és megmenthessük az Œseinket, akik az evangélium tu-
dása nélkül haltak meg.21

Ha hıségesek vagyunk, ha igazak vagyunk, ha méltóak va-
gyunk erre az evangéliumra, amirŒl Isten bizonyságot adott ne-
künk, akkor nem áll fenn annak veszélye, hogy a világ bármikor
is kárt tehet bennünk. Testvéreim, soha sem tehet kárt bennünk
egyetlen halandó sem, csupán mi magunk! Ha nem szolgáljuk
Istent, ha nem cselekszünk helyesen, akkor megfosztjuk magun-
kat az arra való képességtŒl és erŒtŒl, hogy növekedjünk, hogy
gyarapodjunk hitben és ismeretben, hogy erŒnk legyen Isten és
az igazak elŒtt.22
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Nem helytelen azt jövendölni, hogy Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza népe tovább fog virágozni és
boldogulni lelkileg és fizikailag egyaránt, ameddig (1) betartják
Isten parancsolatait és (2) azon az úton járnak, amit Ã mutat
majd nekik, a szent papságot viselŒ sugalmazott szolgái által.
Olyan nép ez, akinek a hite, tanításai, igyekezete, valamint fizikai
és lelki elŒre haladása áldást és elŒnyt jelent majd az egész nem-
zetre nézve. Olyan nép, melytŒl senkinek nem kell félnie, hanem
épp ellenkezŒleg, áldaniuk kell és tárt karral fogadniuk, mert Œk
arra törekszenek, hogy megtegyék az Úr akaratát, hogy minden
néppel az igazság és igazlelkıség alapelveivel összhangban bán-
janak, mivel maguk is hıségesek és törvénytisztelŒk, engedelme-
sek a föld igaz kormányainak szabályai és rendeletei iránt,
valamint Jézus Krisztus életet adó evangéliuma iránt, ami Joseph
Smith közremıködésével alapíttatott meg és állíttatott vissza
Istennek az Ã Fiával, Jézussal a Krisztussal tett látogatása révén,
Aki annak a nagyszerı és csodás munkának az élén áll, amiben
foglalatoskodunk. Jelszavuk: „Igazság és szabadság!”, és ezt kiter-
jesztenék az egész emberiségre, és az egész emberiséget részese-
ivé tennék a békés és igazlelkı hatásoknak, melyek Jézus Krisztus
igaz evangéliumával járnak – az egyedüli útnak, mely által a béke
és az emberek testvérisége létrejöhet az egész világon.23

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Mi Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának
rendeltetése?

• Milyen bizonyítékokat láthatunk arra ma, hogy Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai „hatalmas nép-
pé le[tt]ek”? Miért tapasztalt az egyház ilyen óriási fejlŒdést?

• Mit tanulhatunk a korai szentek arra tett erŒfeszítéseibŒl, hogy
legyŒzzék az akadályokat és felépítsék Isten királyságát?

• Az egyház Grant elnök napjaiban tapasztalt elŒrehaladása mi-
ként vethetŒ össze a jelenlegi fejlŒdéssel?
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• Mi módon segít neked az, hogy tudod: az egyház „utolsó alka-
lommal alapíttatott meg, hogy soha ne adassék más népnek,
és soha ne bukjon meg”?

• Miként járulhatunk hozzá az egyház rendeltetésének betelje-
süléséhez? Hogyan segíthetnek a szülŒk gyermekeiknek ab-
ban, hogy „rátermettek, alkalmasak és felkészültek legyenek”,
hogy hozzájárulhassanak e rendeltetéshez?

Jegyzetek

1. Conference Report, 1902. ápr., 80. o.
2. Deseret News, 1931. jún. 6., egyházi
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Jézus Krisztus, az élŒ Isten Fia

Jézus Krisztus Isten szó szerinti Fia, az emberiség
Megváltója és Az Utolsó Napok Szentjeinek 

Jézus Krisztus Egyházának élŒ feje.

Heber J. Grant életébŒl

Heber J. Grant elnök azt mondta: „Nincs semmi, ami kedve-
sebb lenne az emberi szívnek, mint a Jézus Krisztusról való bi-
zonyság.”1 Grant elnök mélységesen aggódott azok miatt,
akiknek nincs erŒs bizonysága az ÜdvözítŒrŒl. Kijelentette: „A vi-
lágnak ma minden másnál nagyobb szüksége van az Istenbe, a mi
Atyánkba, és Jézus Krisztusba, az Ã Fiába mint a világ
Megváltójába vetett feltétlen bizalomra.”2 Látta ennek szükséges-
ségét, miközben világszerte utazott, hogy az evangéliumot hir-
desse, és hamis tanításokkal találkozott Jézus Krisztus életére és
küldetésére vonatkozóan. Elszomorította az, amire így utalt: „az
Istenbe és Jézus Krisztus isteni mivoltába vetett hit hiánya”.
Például egyszer mesélt egy újságcikkrŒl, amiben egy ember azt
javasolta, hogy „az emberek vessék el azt az ’képtelenséget’, hogy
Jézus Krisztus földre jött Isten és a világ Megváltója”. Grant elnök
soha nem tétovázott szembeszállni ezzel az elképzeléssel és bi-
zonyságot tenni az igazság védelmében. Azt mondta:

„Akármikor olvastam ezt a kijelentést – és több helyen is olvas-
tam –, mindig vettem a fáradságot és kijelentettem az embereknek,
akiknek a különbözŒ helyeken prédikáltam, mi az utolsó napi
szentek álláspontja az evangéliumot illetŒen, amiben hiszünk.

E gyıléseken, ahol sokszor a hallgatóság többsége nem egy-
házunk tagja volt, kijelentettem, hogy minden utolsó napi szent-
nek támogatnia kell azt a tant, miszerint maga Isten látogatta
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„Urunk és Mesterünk nem azért jött a földre, hogy a saját akaratát cselekedje, 
hanem Atyjáét, és sikeresen eleget is tett küldetésének. Diadalt aratott a halál, 

a pokol és a sír felett, és jutalomként kiérdemelt egy trónt Atyja jobbján.”
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meg az ifjú Joseph Smith-t, továbbá hogy maga Isten az Ã
Szeretett Fiaként mutatta be Jézus Krisztust a fiúnak.”3

Minden szó, amit Grant elnök az ÜdvözítŒrŒl mondott, az Úr
iránti szeretetérŒl és az Ãbenne lelt örömérŒl tett tanúságot. Azt
mondta: „Figyelemre méltó tény, hogy soha nem olvashatunk
vagy hallhatunk azokról a tettekrŒl, amiket Urunk és ÜdvözítŒnk,
Jézus Krisztus vitt véghez, anélkül, hogy örömünket ne lelnénk
benne, másfelŒl egyetlen másik ember életében és történetében
sincs semmi, amit ha újra és újra hallunk vagy olvasunk, bele ne
fáradnánk. Jézus a Krisztus története régi történet, ami örökké új
marad. Minél gyakrabban olvasok életérŒl és cselekedeteirŒl, an-
nál nagyobb a lelkemet eltöltŒ öröm, békesség, boldogság és
megelégedettség. Állandóan újabb bıvölet kerít hatalmába, mi-
közben eltınŒdöm szavain, valamint az élet és üdvözülés tervén,
amit az embereknek tanított, míg itt élt a földön.”4

Grant elnök jellemét meghatározta az ÜdvözítŒrŒl és a vissza-
állított evangéliumról való bizonysága. Elder John A. Widtsoe,
akit Grant elnök szentelt apostollá, ezt írta: „Az igazi nagyságra
emelkedŒ emberek gondosan ragaszkodnak az alapvetŒ, irányt
mutató tantételekhez. Ez különösképpen igaz Grant elnök életé-
re. Kisfiú korától vezette Œt az Istenbe és az Ã Fiába, Jézus
Krisztusba, valamint a visszaállított evangéliumba vetett hite.
Szinte lehetetlen megérteni figyelemre méltó életútját anélkül,
hogy figyelembe vennénk e hit irányt mutató erejét. (. . .) A Jézus
Krisztus isteni mivoltáról és a visszaállított evangéliumról való bi-
zonysága belehasít a lélekbe annak megragadó Œszinteségével.”5

Heber J. Grant tanításai

Jézus Krisztus Isten szó szerinti Fia

Teljességgel hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akit Isten
nemzett, és aki az elsŒszülött a lélekben és az egyszülött a testben;
hogy Ã Isten Fia éppúgy, ahogy ti és én atyáink fiai vagyunk.”6

Örvendezek abban, hogy Jézus Krisztus egyháza azon az elsŒ
nagyszerı látomáson alapszik, amit az ifjú Joseph Smith kapott
több mint száz évvel ezelŒtt. Kijelentette, hogy két mennyei
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Lényt látott, akiknek fényességét és dicsŒségét embernek nem áll
hatalmában leírni, valamint hogy egyikük nevén szólította Œt, és
a másikra mutatva így szólt: „Ez az én Szeretett Fiam, Œt hall-
gasd!” [Lásd Joseph Smith története 1:17.] Egy utolsó napi szent
szívében nem élhet kétség afelŒl, hogy Jézus Krisztus az élŒ Isten
Fia, mivel maga Isten mutatta be Ãt Joseph Smith-nek.7

„Ímhol az ember!” – mondta Poncius Pilátus, Júdea római
helytartója, amikor Jézus, töviskoronával a fején és gúnyos szán-
dékkal bíbor köntösbe öltöztetve ott állt a tömeg elŒtt, akik azt
kiáltozták: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” [János 19:5–6]

A tudatlanságtól, fanatizmustól és féltékenységtŒl elvakított tö-
meg az elítélt férfiben csupán gonosztevŒt, a hagyományos tör-
vény megszegŒjét, egy istenkáromlót látott, olyan embert, akit Œk
Œrült módon és igaztalanul kereszthalálra ítéltek. Pusztán egy vi-
szonylag kis csoportnyi férfi és nŒ látta meg benne azt, aki Ã va-
lóban – Isten Fia, az emberiség Megváltója!

Tizenkilenc évszázadon át ünnepelték Krisztus születését a
magukat kereszténynek nevezŒ nemzetek. ÉvrŒl évre harangok
zúgása, a zene harmóniája és hangok szólamai zengtek egyként,
hogy újból bejelentsék az angyali üzenetet: „e földön békesség,
és az emberekhez jó akarat!” [Lukács 2:14]

Azonban csakúgy, mint azon a történelmi kihallgatáson, az
évek során az emberek különféle nézŒpontból tekintettek rá.
Néhányan, akik oly dühödten utasítják el Ãt, mint a csŒcselék,
benne és tanítványaiban nem látnak mást, mint „egy keresztény
erkölcsi rend létrehozóit, ami aláásta és meggyengítette a mo-
dern európai világ életerejét”. Mások, akik tapasztalat-szülte tisz-
tább betekintéssel rendelkeznek, olyan rendszer megteremtŒjét
látják benne, ami „igenli az iparkodást, becsületességet, igazsá-
got, tisztaságot és kedvességet, ami támogatja a törvényt, kedve-
li a szabadságot – valójában alapvetŒ ahhoz –, és ami egyetlen
nagyszerı testvériségben egyesítené az embereket”.

Sokan az „egyetlen tökéletes jellemet – a történelem félelem
nélküli alakját” látják benne, ám tagadják isteni mivoltát.

Milliók fogadják el Ãt a nagyszerı Tanítóként, akinek a tanítá-
sai azonban nem alkalmazhatók a modern társadalmi állapotokra.
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A földgolyó lakosai közül kevesen – ó, milyen kevesen! – fogadják
el Ãt annak, aki Ã valójában: „az Atya Egyszülöttje, [aki] azért jött
a világra, hogy megfeszíttessék a világért, hogy magára vegye a vi-
lág bıneit, és hogy megszentelje és minden gonoszságtól meg-
tisztítsa a világot.” [Lásd T&Sz 76:23, 41.]8

Jézus Krisztus a földre jött, hogy megváltsa az emberiséget

Az egyház tagjainak világszerte, valamint a békét szeretŒknek
mindenhol azt mondjuk: ebben a galileai férfiben ne csupán egy
nagyszerı Tanítót, ne pusztán egy páratlan VezetŒt lássatok, ha-
nem a Béke Fejedelmét, az Üdvözülés SzerzŒjét, itt és most, szó
szerint és valóban a világ ÜdvözítŒjét!9

Az egész emberiség elŒremenetelét kívánjuk, és imádkozunk
Istenhez, hogy áldjon meg minden embert, aki az emberiség job-
bá tételére törekszik az élet bármely területén; és mindenkirŒl,
aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus és aki ezt hirdeti is, azt mondjuk:
Ó, Istenünk, áldd meg azt az embert! (. . .) Jézus a világ
Megváltója, az emberiség ÜdvözítŒje, aki IstentŒl elrendelt kül-
detéssel jött a földre, hogy meghaljon az emberiség megváltásá-
ért. Jézus Krisztus szó szerint Isten Fia, az Egyszülött a testben.
Ã a mi Megváltónk, Œt imádjuk, és dicsérjük Istent minden em-
berért a föld színén, aki a mi Urunkat és Mesterünket a világ
Megváltójaként imádja.10

Az idŒ kezdetétŒl fogva – ahogy mi tartjuk számon – egészen
máig Isten, a mi Atyánk különbözŒ idŒkben kijelentette saját
hangján és sugalmazott prófétái hangján is, hogy a földre le fog-
ja küldeni egyszülött Fiát, hogy általa – a feltámadás révén, mely-
nek a mi Urunk volt elsŒ zsenge gyümölcse – az emberiség
megváltathassék a halál rabságából, melynek minden test örökö-
se, valamint ha engedelmeskednek az igazlelkı élet törvényének,
amit Ã életében tanított és példázott, megtisztulhassanak egyéni
bıneiktŒl és a mennyek királyságának örököseivé válhassanak.11

Krisztus, a mi Urunk születése több volt, mint véletlen inci-
dens; sorsdöntŒ esemény volt a világ történelmében, amire a
próféták várakozással tekintettek, amirŒl a költŒk daloltak, és
ami kapcsán angyalok hangja társult a halandók hangjához, hogy
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Istent dicsŒítsék. Az volt a nap, amit a mi Atyánk, aki a mennyben
van, kijelölt és elŒre elrendelt arra, hogy Egyszülött Fia szemé-
lyében megmutassa magát gyermekeinek, akik itt vannak a 
földön. (. . .)

Eljött, hogy az ember a maga valójában láthassa és ismerhes-
se Istent, hiszen Ã tanúságot tett arról, hogy aki Ãt látta, az lát-
ta az Atyát is, mert Ã az Atya hı képmása [lásd János 14:7–9;
Zsidók 1:3].

Eljött, hogy megtanítsa nekünk, milyen Isten. Példájával és sza-
vaival mutatott rá arra az útra, ami, ha azon járunk, visszavezet
minket az Ã színe elé. Eljött, hogy leoldja a halál kötelékét, mely
megkötve tartotta az embert, és lehetŒvé tette a feltámadást, ami
révén a sír meg lett fosztva diadalától, a halál pedig fullánkjától.12

Életének isteni szolgálata során az Úr hirdette az evangéliumot,
és halandó lényként a tökéletes ember példáját állította elénk.

Az evangélium olyan terv, aminek célja az, hogy utat mutasson
az embereknek, miközben más halandókkal együtt elvegyülnek
ebben az életben, valamint hogy olyan irányba terelje Œket lelki
életükben, hogy üdvözülést és felmagasztosulást nyerhessenek
az eljövendŒ világban.13

Szolgálatának rövid ideje alatt létrehozta egyháza szervezetét,
kiválasztott tizenkét apostolt, akikre – Péterrel az élen – ráruház-
ta a papság kulcsait, és akik elŒtt világossá tette egyházának szer-
vezetét és evangéliumának tanait, mely iránti engedelmességgel
az emberiség megváltást nyerhet, és visszatérhet Isten színe elé.14

Jézus Krisztus élete – aki istállóban született, akinek jászol
szolgált bölcsŒül, és akit két lator közt feszítettek keresztre – az
emberek szemszögébŒl az egyik legnagyobb kudarc volt, ám
Urunk és Mesterünk nem azért jött a földre, hogy a saját akaratát
cselekedje, hanem Atyjáét, és sikeresen eleget is tett küldetésé-
nek. Diadalt aratott a halál, a pokol és a sír felett, és jutalomként
kiérdemelt egy trónt Atyja jobbján.15

„Hisszük, hogy Krisztus engesztelŒ áldozata révén minden
ember üdvözülhet, ha az evangélium törvényeinek és szertartá-
sainak engedelmeskedik.” [Hittételek 1:3]
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Hisszük, hogy Krisztus, akit Isten nemzett, asszonytól szüle-
tett; halandó életet élt; keresztre feszítették; meghalt, és szelle-
me elhagyta testét; eltemettetett, és harmadnap feltámadt, vagyis
szelleme és teste újra egyesült. (. . .)

Tanúságot teszünk arról, hogy azok a férfiak [Joseph Smith
és Sidney Rigdon], akikhez Jézus eljött, amikor kialakította egy-
házának felépítését, ezt a feljegyzést hagyták arról a dicsŒséges
látomásról:

„És miközben ezen gondolkoztunk, az Úr megérintette értel-
münket, szemeink megnyilatkozának, és az Úr dicsŒsége világí-
tott körülöttünk.

És így láttuk az Atya jobbján a Fiú dicsŒségét, és részesültünk
az Œ teljességében.

És láttuk a szent angyalokat, és a megszentelteket Isten tró-
nusa elŒtt állni, és Œt és a Bárányt öröktŒl fogva mindörökké
imádni.

Most pedig, a sok tanúbizonyság után, amit Œróla tettek, íme
az utolsó, a mi tanúbizonyságunk az, hogy Œ él!

Mert láttuk Œt az Atya jobbján, és hallottuk a hangot, amely ta-
núsította, hogy Œ az Atya Egyszülöttje,

Mert ŒtŒle, Œáltala és Œreá nézve teremtetnek és teremtettek a
világok, és hogy azok lakói Istennek újjászületett fiai és leányai.”
[T&Sz 76:19–24]

(. . .) Ehhez mi is hozzátesszük alázatos bizonyságunkat arról,
hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, hogy Ã egy feltámadt lény;
valamint hogy az Ã mintája alapján minden férfi, nŒ és gyermek,
aki valaha élt, feltámadott lényként elŒlép majd sírjából, éppúgy,
ahogy Krisztus is feltámadott lény, az igazak a dicsŒséges öröm és
örök fejlŒdés létére.16

Örömömet lelem abban a tudatban, hogy Jézus a világ
Megváltója, a mi bátyánk, valamint hogy az Ã neve, és egyedül az
Ã neve az egyetlen név a menny alatt, mely által üdvözülést nyer-
hetünk és visszatérhetünk, hogy Mennyei Atyánkkal és
ÜdvözítŒnkkel, valamint elŒttünk járt szeretteinkkel élhessünk.17
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Engesztelése által az ÜdvözítŒ tartós békességet, 
vigaszt és örömet nyújt nekünk

A Krisztus evangéliuma szerinti élet és az Ã ügyének szolgála-
tából fakadó öröm hordozza az egyedüli békességet, ami mindö-
rökre megmarad.

Jézus így szólt a sokasághoz:

„JŒjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és meg-
terheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tŒlem,
hogy én szelid és alázatos szívı vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörıséges, és az én terhem könnyı.”
[Máté 11:28–30]

Az utolsó vacsora során ezt mondta apostolainak:

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom nék-
tek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek, se ne féljen!” [János 14:27]

Békessége megkönnyíti szenvedésünket, bekötözi megsebzett
szívünket, kitörli belŒlünk a gyılöletet, és keblünkben szeretetet
ébreszt felebarátaink iránt, ami nyugalommal és boldogsággal
árasztja el lelkünket.

Üzenete és engesztelŒ áldozatának ereje kihat a föld legvégsŒ
határáig; elérhetŒ a legtávolabbi tájakon is. Bárhova menjen is az
ember, elérheti Ãt. Ahol Ã van, ott található a Szent Szellem is,
a maga gyümölcseivel [amik a következŒk]: „szeretet, öröm, bé-
kesség, béketırés, szívesség, jóság, hıség, szelídség, mértékle-
tesség”. [Galátziabeliek 5:22]

Ã lesz vigaszunk és enyhülésünk, útmutatónk és tanácsadónk,
üdvözülésünk és felmagasztosulásunk, hiszen „nem is adatott
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk”. [Ap. csel. 4:12]

Az Ã isteni bölcsességébŒl ered az örök igazság: „Mert mit
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az Œ 
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lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az Œ
lelkéért?” [Máté 16:26] Pál ezt mondta: „Mert az Isten országa
nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek 
által való öröm.” [Rómabeliek 14:17]

Közvetlenül azelŒtt, hogy Jézus elmondta mennyei imáját
[lásd János 17], az apostolokat tanítva így szólt: „Azért beszéltem
ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon
nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyŒztem a világot.”
[János 16:33]18

Jézus Krisztus él, és Ã irányítja ma az egyházát

Jézus Krisztus az élŒ Isten Fia. (. . .) Kijelentjük az egész világ-
nak, hogy tudjuk: Ã él!19

Ez az egyház . . . egy nagyszerı mı és csoda. Az egész világon
nincs semmi ehhez fogható, mivel Jézus Krisztus, Isten Fia alapí-
totta meg, és Ã annak feje.20

Jézus a Krisztus, és Ã e nagyszerı munka szegletköve – Ã irá-
nyítja azt, és Ã fogja továbbra is irányítani.21

Tanúságunkat tesszük arról, hogy Isten, az Atya és Fia, Jézus
Krisztus megjelentek a mi idŒnkben Joseph Smith prófétának,
hogy újra megalapítsák az Ã egyházát, ami soha többé nem rom-
boltatik le, valamint hogy mennyei hírnökök visszaállították az Ã
papságát és annak szent felhatalmazását.22

Kifejezhetetlenül nagy örömben volt részem, miközben fele-
meltem hangomat és tanúságot tettem azoknak, akikkel kapcso-
latba léptem, miszerint tudom: Isten él, tudom, hogy Jézus a
Krisztus, a világ ÜdvözítŒje, az emberiség Megváltója; tudom,
hogy Joseph Smith az igaz és élŒ Isten prófétája volt és ma is az;
maradandó bizonyság él szívemben arról, hogy Brigham Young
az élŒ Isten választott eszköze volt, valamint hogy John Taylor,
Wilford Woodruff és Lorenzo Snow egykor, ma pedig Joseph F.
Smith az élŒ Isten képviselŒje és Isten szószólója itt a földön.
[Grant elnök 1918. október 4-én osztotta meg ezt a bizonyságot,
mintegy 7 héttel azelŒtt, hogy Joseph F. Smith utódaként az egy-
ház elnöke lett.]23
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Ãszintén arra kérjük a világ népeit, hogy jöjjenek Krisztushoz,
aki által megváltást kapnak mindazok, akik magukra veszik az Ã
nevét, és betartják a parancsolatokat, melyeket Ã adott.
Tanúságot teszünk arról, hogy evangéliumának teljessége vissza-
állíttatott, hogy egyháza megalapíttatott, és tovább fog terjedni,
míg békesség lesz uralkodóvá az emberek között, eljön az Ã or-
szága, és meglesz az Ã akarata, mint a mennyben, úgy a földön
is. Ó, Urunk, siettesd azt a dicsŒséges napot!24

Javaslatok a tanulmányozáshoz 
és a beszélgetéshez

• Miért van az, hogy a Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba ve-
tett hit az, amire „a világnak ma minden másnál nagyobb szük-
sége van”? Milyen világi hatások áshatják alá az emberek hitét
Jézus Krisztusban mint Isten Fiában? Mi mit tehetünk, hogy
növeljük az ÜdvözítŒbe vetett hitünket?

• Miben lett más a mindennapi életed amiatt, hogy bizonyságod
van az ÜdvözítŒrŒl? Mi módon nyújt neked reményt a kihívá-
sokkal való szembenézés során az, hogy tudod: az ÜdvözítŒ di-
adalmaskodott minden nehézségen?

• Miért jött a földre Jézus Krisztus? Miként segíthetjük jobban az
Urat céljai elérésében?

• Az egyház elŒrehaladása miként tesz tanúságot Jézus Krisztus
folytatódó küldetésérŒl? Annak tudása, hogy maga Krisztus áll
az egyház élén, mi módon növeli az az iránti elkötelezettsége-
det, hogy részt vegyél Isten királyságában?

• Milyen hatással lehet a más hiten lévŒkkel való kapcsolatunk-
ra az, ha megértjük az ÜdvözítŒ küldetését?
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29–32
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nete, 24
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39–40

segít legyŒznünk az akadályokat, 27
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hánytermékek fogyasztása az ~ el-
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23–24

vigaszt nyújt szeretteink halálakor,
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az evangélium megosztása lásd misszio-
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~nak gyümölcsei, Joseph Smith kül-
detésérŒl tesznek tanúságot, 18–20

Joseph Smith szerepe ~ban, 14–18
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3, 11
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200–201
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adósságból, xv, 125, 127–128
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feleségével együtt munkálkodik csa-
ládtörténeti adatok megszerzésén,
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férjként, xvi–xx

fiatalon megtanul dolgozni, xiii,
34–35, 115–118, 119–120

fiúként, xii–xiii, xix–xx, 115
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gyógyító papsági áldásokat ad, 105,
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gyönyörı kézírást fejleszt ki, 116–117
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korában tanították, 209
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templomban, 55
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hozzájárul a Salt Lake Templom felé-
pítéséhez, 53

jobbá válik a baseballozásban, 34–35

mások iránti szolgálata, xv–xvi, xix,
145, 147–148, 149–150
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példája, 96
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xix–xx, 65, 115, 209

szomorúsága szerettei halálakor,
45–46

templomi házasságot köt, 55–56, 209

templomokat szentel fel, ix, xxiii

üzleti vállalkozásai, xv, 116–117,
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133, 209–215, 216–218
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iránt, 215–216
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háború, xxiii, 165, 170

halál

átmeneti elválás a családtól, 47

feltámadás a ~ból, 47–48, 235–237

nem a létezés vége, 46–51

része az Atya tervének, 50–51

szeretteink ~a, Isten akaratának elfo-
gadása szeretteink ~akor, 48–50

szeretteink ~a, vigaszra lelni szerette-
ink ~akor, 45–51
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lünk az Istennel való életre, 30
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házasság, örökkévaló

az ~ szövetségei megerŒsítik a csalá-
dokat, 56

fontos, hogy a templomban kössünk
házasságot, 55–57

himnuszok lásd még éneklés

az Úrhoz szóló imák, 175–176

békességet hoznak életünkbe,
176–179

használjuk Œket otthon és az egyház-
ban, 175–177

Hinckley, Gordon B., xii, 88

hit

cselekedetek nélkül halott, 25, 39,
102, 118, 131

~et tanúsítani azzal, ahogy élünk,
101–102

Isten egy ajándéka, 82, 216

Istenbe, az Atyába és Jézus Krisztusba
vetett ~, nagy szükség van rá, 231

megerŒsít minket szeretteink halála-
kor, 46–50

megtanítani a gyermekeknek, hogy
rendelkezzenek ~tel, 133,
210–212, 228

növekszik, amikor eleget teszünk
kötelességeinknek, 28, 228

utolsó napi szent pionírok ~e,
137–144

hitehagyás

egyetemes ~, 14–15

személyes ~, Œrizkedni kell tŒle,
27–29, 183–185

hozzájárulások lásd böjti felajánlás; ti-
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I, Í

Illés, Illés szelleme, 57–58

Illés, pecsételŒ kulcsok visszaállíttattak
általa, 53, 57

ima

családi ~, 187–188

elengedhetetlen a lelkierŒhöz,
184–187
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49–50
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184–187
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49–50, 184–187
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229, 233–235

választ ad az imákra, 49–50, 184, 187
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Japán

az egyház fejlŒdése ~ban, 87–88

az elsŒ misszió megnyitása ~ban, xxi,
87

Jézus Krisztus engesztelése lásd még
Jézus Krisztus

békességet és örömet hoz, 238–239

mindenkit megvált a haláltól,
235–237
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ra, 235–237

Jézus Krisztus lásd még Jézus Krisztus
engesztelése
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a világ különbözŒ nézetei ~sal kap-
csolatban, 234

az utolsó napi szentek bizonysága
~ról, 231

feltámadása, 236–237

földi küldetése, 235–237

Isten szó szerinti Fia, 233–235,
235–237

keresztre feszítése, 235–237

megalapította az egyházat, 236

meglátogatta Joseph Smith-t, 16–17,
229, 233–235

Ã irányítja az egyházat ma, 239–240

szükségünk van hitre ~ban, 231

születése, 235–237

tanításai, 235–237

története mindig új marad, 233

Jóléti program, xxiv–xxv, 121–122

Joseph Smith lásd Smith, Joseph

jószívıség

a papság viselŒiben lennie kell ~nek,
110–111

a parancsolatok betartása segít, hogy
~ töltsön el minket, 26

kifejezésre jut, amikor megbocsátunk
másoknak, 155–156, 159–162

mindenkinek telve kell lennie ~gel,
148–149

K

kávé 199, 204, 206 lásd még Bölcsesség
szava

keresztelés, a gyermekek felkészítése a
~re, 211–212

kinyilatkoztatás lásd még bizonyság

annak követelményei, hogy képesek
legyünk ~t kapni, 192–195

gyakran szelíd, halk hangként érke-
zik, 192

irányt mutat feladataink során, 192

segít megtudnunk az Úr ránk vonat-
kozó szándékát, 195–196

kormány

erkölcsös alapelveken kell alapulni-
uk, 170–171

helyi kormányzat támogatása,
166–169

jó vezetŒket választani a ~ba,
169–170

kötelesség

a biztonsághoz vezetŒ egyedüli ös-
vény, 32

a ma ~e felkészít minket a holnap
munkájára, 120

elmulasztása, a Szellem visszahúzódá-
sát eredményezi, 29

Isten erŒt ad ~ünk teljesítéséhez,
38–40

~ünk a polgári törvények támogatá-
sa, 166–169

~ünk az evangélium megosztása,
88–90

~ünk az evangéliumot a Szellem által
tanítani, 5–6

~ünk az Úr akaratát megismerni és
követni, 26–27, 195–196

~ünk családunk számára biztosítani
az élet alapvetŒ szükségleteit, 133

~ünk egyszerı evangéliumi tantéte-
leket tanítani, 4–5

~ünk gyermekeink tanítása, 210–218

~ünk igazlelkı példát mutatni,
101–102

~ünk imádkozni, 185–187

~ünk megváltani halott rokonainkat,
58

teljesítése, segít megbocsátónak len-
nünk, 159–160
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L

lelki ajándékok lásd a Szellem ajándé-
kai

M

Maeser, Karl G., 41–42, 93–94

megbocsátás

a jószívıség kifejezése, 159–160

az evangélium elengedhetetlen része,
153–156

megkívánja, hogy kerüljük a hibák
keresését, 161–162

örömet és békességet hoz, 156–159

melkisédeki papság, a ~ visszaállítása,
71–72, 105, 107–108

Mennyei Atya lásd Isten, az Atya

Mennyei Atyánk lásd Isten, az Atya

mindvégig kitartani lásd állhatatosság

misszionáriusi munka lásd még misszi-
onáriusok

a Szellem ereje által végzendŒ, 92–94

áldozatot követel, 88–90

kötelességünk és kiváltságunk, 88–90

Œszinte örömet nyújt nekünk, 90–92

példamutatás fontossága a ~ban,
102–103

szeretetrŒl tesz tanúságot az Úr és fe-
lebarátaink iránt, 88–90

misszionáriusok lásd még misszionáriu-
si munka

énekeljenek himnuszokat, 178–179

miután hazatérnek, továbbra is hithı-
nek kell lenniük, 194–195

tanításuk során megerŒsítik bizonysá-
gukat, 70

Mormon könyve

a rendelkezésünkre álló legjobb
misszionárius, 19

Heber J. Grant bizonyságot nyer a
~rŒl, 65

Joseph Smith hozta napvilágra, 18–19

munka

a tétlenség rombolja az egészséget,
123

egész életen át tartó felelŒsség,
122–123

elengedhetetlen a sikerhez, 37–40,
117–118, 118–120

megtanítani fontosságát a fiatalok-
nak, 115

része Jézus Krisztus evangéliumának,
118–119

segít önellátónak lennünk, 121–122

segíteni azoknak, akik eltévelyedtek,
41–42

tetszŒ az Úr szemében, 118

N

Nefi, ~ példája, xxiii, 38

O, Ó

otthon lásd gyermekek; apák; anyák;
szülŒk; tanítás

Ö, Ã

önellátás, 121–122

örök élet

Jézus Krisztus által adatik, 235–237

~re vezetŒ ösvényen maradni,
29–32, 38–41

parancsolatok betartása ~hez vezet,
29–32

örökkévaló házasság lásd házasság,
örökkévaló

öröm

a bizonyságtételbŒl eredŒ ~, 11, 67,
239

a Bölcsesség szavának való engedel-
mességbŒl eredŒ ~, 203

a gyermekeink tanításából eredŒ ~,
212
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a másoknak való megbocsátásból ere-
dŒ ~, 156–159

a misszionáriusi munkából eredŒ ~,
90–92

a parancsolatok betartásából eredŒ
~, 196

a szolgálatból eredŒ ~, 42, 151

a tizedfizetésbŒl eredŒ ~, 132

az evangélium tanításából eredŒ ~,
1, 9

az evangélium tanulásából eredŒ ~,
1, 184

az imából eredŒ ~, 188

az utolsó napi szent pionírok ~e,
139

az ÜdvözítŒrŒl való tanulásból eredŒ
~, 233

Jézus Krisztus engesztelése ~et hoz,
238–239

Mennyei Atyánk ~e, amikor hazatér-
tük idején üdvözli az igazlelkıeket,
49

P

papság

gyógyító hatalma, 105, 108–109

igazlelkı gyakorlása, 110–112

szertartásai, 107

visszaállítása, 17–18, 71–72, 105,
107–108

parancsolatok, felkészítenek minket,
hogy Istennel éljünk, 29–32 lásd még
engedelmesség

példa

egyháztagok ~ja hatással van az egy-
ház megítélésére, 98–99

gyermekek ~ból tanulnak, 133, 187,
216–218

jó ~ fényként ragyog, 101–102

misszionáriusi munka ~mutatás által,
102–103

rossz ~ ronthatja az egyének és az
egyház hírnevét, 100–101

pénzügyek lásd még adósság; böjti fela-
jánlás; tized

az adósság veszélyei, 127–128

bŒkezınek lenni a ~ben, 133–134

sikeresnek lenni a ~ben, befolyásolja
a Bölcsesség szavának való enge-
delmesség, 203

pionírok lásd „Fel, szentek, fel!”

próféták

áldások származnak a ~ követésébŒl,
74–76, 82–84

az Úr hívja el Œket, 76–81

kinyilatkoztatás irányítja Œket, hogy
az egyház javát szolgálják, 74–82

S

Sátán, nem vezethet minket félre, ha
kötelességünket végezzük, 27–29, 40

siker

az igaz ~ meghatározása, 128,
131–132

formula a ~hez, 38, 118

Smith, Joseph

a ~-rŒl való bizonyság elengedhetet-
len az evangéliumról való bizony-
sághoz, 14–16

az evangélium rajta keresztül állítta-
tott vissza, 14–20

bizonyságot tett Jézus Krisztusról,
236–237

elsŒ látomása, 16–17, 229, 233–235

Isten hívta el, 76

kinyilatkoztatást kapott a papságról,
míg börtönben volt, 110–111

megjövendölte, hogy a szentek elı-
zetnek a Sziklás-hegységbe, 225

Smith, Joseph F., xi, xxi, 79–80, 81, 82,
123, 125

Snow, Lorenzo, xi, 79, 81, 82, 122–123



251

T Á R G Y M U T A T Ó

szülŒk lásd még gyermekek; család;
apák; anyák

felelŒsek gyermekeik tanításáért,
211–215

jó példát kell mutatniuk, 216–218

segítségükre vannak az egyházi veze-
tŒk és tanítók, 215–216

T

tanítás lásd még tanítók

alapvetŒ evangéliumi tanok ~a, 4–5

példa által, 96–97, 102–103,
132–133, 187, 216–218

a Szellem által, 1, 3, 5–6, 8–9,
92–94, 216

a szülŒk felelŒssége, 210–215,
216–218

tanítók lásd még tanítás

hatásuk az ifjú Heber J. Grantre, 1,
3, 11, 209

imádkozni az Úrhoz, hogy adjon su-
galmazást a ~nak, 8–9

segítenek a szülŒknek, 215–216

Taylor, John, xi, xxi, 77–78, 79, 81, 82,
122, 156–159, 177–178

tea, 199, 204 lásd még Bölcsesség 
szava

templomi munka lásd még családtörté-
neti munka; halottak megváltása

a templomi házasság fontossága,
55–56, 209

halottak megváltása, 53, 57, 58, 63,
228

idŒt szakítani a ~ra, 56–57

templomok építése, xxiii, 19, 53,
221–222

tized lásd még böjti felajánlás; pénzü-
gyek

becsületes fizetése anyagi biztonság-
hoz vezet, 129–133

becsületes fizetése békességet és
örömet nyújt, 132–133

Sz

szavazás, 169–170

Szellem, Szent lásd Szentlélek

a Szellem ajándékai, 93–94, 105,
108–109, 192

személyes élmények, annak indoklása,
miért oszt meg ~et, 115, 117

személyes kinyilatkoztatás lásd kinyilat-
koztatás

Szentlélek lásd még kinyilatkoztatás; bi-
zonyság

tŒle jövŒ sugalmazás akkor adatik,
amikor elvégezzük a kötelességün-
ket, 26, 82–83, 192–193

tŒle jövŒ tanúság bizonysághoz vezet,
67–69

visszahúzódik az engedetlenektŒl,
28–29, 194–195

visszahúzódik, amikor nem imádko-
zunk, 187

a Szentlélek ajándéka

a gyermekek felkészítése, hogy része-
süljenek ~ban, 211–212

Szentlelket állandó társként kapni,
192–193

szeretet

a parancsolatok betartására ösztönöz
minket, 24–25

az evangélium megosztására indít
minket, 88–90

krisztusi szolgálatra indít, 148–149

szolgálat

a boldogság kulcsa az életben, 151

állhatatosnak lenni a ~ban, 41–42

felemel és bátorít másokat, 149–150

szeretetrŒl tesz tanúságot az Úr és fe-
lebarátaink iránt, 148

szövetségek

emlékezni a templomban kötött ~re,
83

templomi házasság ~i, családok meg-
erŒsítése, 55–56
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U, Ú

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza
~ra vonatkozó jövendölések,

225–227
fejlŒdése, 221–227
isteni rendeltetése, 223–224,

227–229
jó hírneve, az egyháztagok vállán

nyugszik, 98–99
küldetése, 223–224
részt venni ~ munkájában, 227–229
semmi sem állíthatja meg fejlŒdését,

226–227

Ü, Ù

üdvözülés, saját ~ért munkálkodni, 39,
214–215 lásd még örök élet

V

vigasz
a Bölcsesség szavának való engedel-

mességben rejlŒ ~, 203

az evangélium alapelvei ~t nyújthat-
nak, 4, 46–48

imára adott válaszként, 186–187

a kiengesztelés ~t nyújt, 238–239

a Mormon könyvébŒl, 65

~t kapni szeretteink halálakor, 45–51

W

Widtsoe, John A., Heber J. GrantrŒl be-
szél, 96, 148, 233

Woodruff, Wilford, xi, 11, 74–75,
78–79, 81, 82, 122, 175, 225–226

Y

Young, Brigham, xi, 70, 77, 81, 82, 121,
122, 141, 149, 179, 181

Z

zene lásd himnuszok; éneklés
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