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Ezt a felhívást Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel az 1995. szeptember 23-án, Salt Lake Cityben, Utahban
megtartott általános segítőegyleti gyűlésen elhangzott üzenete részeként.

tanítsák őket a mások szeretetére és szolgálatára, hogy

betartsák Isten parancsolatait és legyenek törvénytisztelő

állampolgárok ott, ahol élnek. A férjeknek és feleségeknek –

anyáknak és apáknak – majd el kell számolniuk Isten előtt

e kötelezettségek teljesítéséről.

A CSALÁD Isten rendelése. A férfi és nő közötti házzasság

nélkülözhetetlen az Ő örökkévaló tervéhez. A gyermekeknek

joguk van ahhoz, hogy házasság kötelékein belül szülessenek,

hogy őket olyan apa és anya nevelje föl, aki teljes hűséggel

megtartja a házastársi fogadalmakat. A családi boldogság

megszerzésének akkor legnagyobb a valószínűsége, amikor az

az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok,

családok alapját és erejét a hit, az ima, a bűnbánat, a

megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka

alapelvei, valamint az értékes szórakozási tevékenységek

jelentik. Isteni elgondolás szerint az apáknak kell irányítaniuk

családjukat szeretettel, tisztességgel, és az ő feladatuk, hogy

létszükségletekkel és védelemmel lássák el családjukat. Az

anyák elsősorban gyermekeik neveléséért felelősek. Szükség-

szerű, hogy e szent feladatokban az apák és az anyák egyenlő

társakként segítsék egymást. Gyengeség, halál vagy más

körülmények szükségessé tehetnek egyéni átalakítást. A

tágabb értelemben vett családnak támaszt kellene nyújtania,

amikor arra szükség van.

FIGYELMEZTETJÜK mindazokat, akik megszegig az

erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik bántalmazzák hitvesüket

vagy ivadékaikat, vagy akik nem tesznek eleget családi

kötelezettségeiknek, hogy egy napon el kell számolniuk Isten

előtt. Továbbá figyelmeztetünk benneteket arra, hogy a család

széthullása azzal a csapással sújtja majd az egyéneket, a

közösségeket és nemzeteket, amelyeket a régi és az újkori

próféták is megjövendöltek.

FELSZÓLÍTJUK a felelős állampolgárokat és a kormány-

tisztségviselőket, hogy mindenhol támogassák azokat a lépése-

ket, melyek célja, hogy megtartsák és erősítsék a családot a

társadalom alapvető egységeként.

MI, AZ ELSŐ ELNÖKSÉG és a Tizenkét Apostol Tanácsa
az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában
ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi és a nő között lévő
házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet
játszik a Teremtő tervében, melyet gyermekei örök életének
érdekében alkotott.

MINDEN EMBERĺ LÉTEZŐ – férfi és nő – Isten kép-
mására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szellem-
gyermekei, és mint ilyenek, isteni természettel és sorssal
rendelkeznek. A nemiség lényeges jellemzője az egyén földi
élet előtti, halandó és örökkévaló állapotának, céljának.

A FÖLDI LÉTEZÉS ELŐTTI birodalomban a szellem-
gyermekek Örökkévaló Atyjukként ismerték és imádták
Istent, elfogadták az Ő tervét, mely által gyermekei fizikai
testet nyerhettek, és földi tapasztalatot szerezhettek, hogy
a tökéletesség felé haladjanak, és végül az örökkévaló élet
örököseiként felismerjék isteni rendeltetésüket. A boldogság
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kapcsolatok a síron
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára,
hogy visszatérjenek Isten színe elé, a családok számára pedig,
hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

ISTENNEK ÁDÁMHOZ ÉS ÉVÁHOZ SZÓLÓ ELSŐ
PARANCSOLATA az ő férjként és feleségként való 
szülői lehetőségükre vonatkozik. Kijelentjük, hogy Isten
gyermekeinek adott parancsolata, miszerint sokasodjanak
és töltsék be a földet, még mindig érvényben van. Továbbá
kijelentjük, hogy Isten parancsolata szerint a szent teremtő
erőkkel csak olyan férfiak és nők élhetnek, akik törvényes
házasság által férj és feleség lettek.

KIJELENTJÜK, hogy a halandó élet megteremtésének céljai
az Istenség által meghatározottak. Állítjuk, hogy az élet szent-
sége és fontossága részét képezi Isten örökkévaló tervének.

A FÉRJ ÉS A FELESÉG komoly feladata, hogy szeressék
egymást, törődjenek egymással és gyermekeikkel. „Ímé, az
Úrnak öröksége a fiak” (Zsoltárok 127:3). A szülőknek szent
kötelességük, hogy szeretetben és tisztességben neveljék fel
gyermekeiket, hogy kielégítsék fizikai és lelki szükségleteiket,

A CSALÁD
KIÁLTVÁNY A VILÁGHOZ

AZ ELSŐ ELNÖKSÉG ÉS A TIZENKÉT APOSTOL TANÁCSA 

AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZÁBAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.



v

BEVEZETÉS

E tanfolyam célja

Terveink szerint a házasság és családi kapcsolatok
tanfolyamnak az a célja, hogy segítsen az egyház tag-
jainak a házasságok és családok megerŒsítésében,
valamint abban, hogy örömet találjanak a családi
kapcsolataikban. Két részre tagoltuk. Az A rész: „A
házasságok megerŒsítése” különösen házaspároknak
nyújt segítséget, valamint azoknak, akik házasságra
készülnek. A B rész: „A szülŒk felelŒsségei a családok
megerŒsítése terén” a szülŒknek és a nagyszülŒknek
nyújt segítséget, amint azon igyekeznek, hogy „az Úr
tanítása és intése szerint” neveljék fel gyermekeiket
(Efézusbeliek 6:4).

A tanfolyam alapját olyan tanok és tantételek
képezik, melyeket a szentírások, valamint utolsó napi
próféták és apostolok tanítanak. Külön hangsúlyt
fektet „A család: Kiáltvány a világhoz” kiadványra,
mely e tanulmányi kalauz iv. oldalán található.

A tananyagról az vii–viii. oldalak adnak áttekin-
tést. Gyakran lapozd fel ezt az áttekintést, hogy feli-
dézd a már megtanult tanokat és tantételeket, és fel-
készülj a következŒ leckékre!

A tanfolyam látogatása saját szükségleteid
függvényében

LehetŒséged van arra, hogy saját szükségleteid sze-
rint vegyél részt a tanfolyamon. Ha például házas
vagy, de nincsenek gyermekeid, akkor dönthetsz úgy,
hogy csak az elsŒ nyolc órára mész el, az utolsó
nyolcra pedig nem. Ha egyedülálló szülŒ vagy, akkor
dönthetsz úgy, hogy csak a B. rész óráira mész el.

Részvétel a tanfolyamon

Ha úgy döntesz, hogy részt veszel ezen a tanfo-
lyamon, azzal kifejezésre juttatod családod megerŒ-
sítése iránti vágyadat. A tanfolyam elŒnyeinek teljes
kihasználása érdekében járulj hozzá az osztálytermi
beszélgetésekhez, használd ezt a tanulmányi kala-
uzt, és igyekezz alkalmazni a megismert tanokat és
tantételeket!

Hozzájárulás az osztálytermi beszélgetésekhez

Amint te és a többi résztvevŒ hozzájárultok az osz-
tálytermi beszélgetésekhez, meghívhatjátok a
Szentlelket, hogy hatásával legyen jelen, és akkor
taníthatjátok egymást, és felemelŒ hatással lehettek

egymásra. Az Úr azt mondta: „Nevezzetek ki valakit
közületek tanítónak, és ne vigyétek a szót mindnyá-
jan egyszerre; inkább egyszerre csak egy beszéljen és
mindnyájan hallgassák szavát, hogyha már mind
beszéltek, mindenki épülhessen mindenki szaván, és
mindenkinek egyforma elŒjoga legyen [a beszéd-
hez]” (T&Sz 88:122).

A tanfolyam résztvevŒi mindannyian tanulhatnak
egymástól, a házasság vagy a gyermeknevelés terén
szerzett tapasztalataiktól függetlenül. Akkor jelente-
nek majd legtöbbet az osztálytermi élményeid, ha
megosztasz a leckékhez kapcsolódó élményeket, és
tiszteletteljesen meghallgatod a többieket, amikor ezt
teszik. Amint tanúbizonyságot teszel a megbeszélt
igazságokról, megerŒsítheted a bizonyságodat, vala-
mint mások bizonyságát. Vigyázz azonban, hogy ne
beszélj intim vagy szent dolgokról, melyek nem
helyénvalóak az osztálytermi beszélgetés során!
Emellett legyél tudatában az óra idŒhatárainak, és
gondolj a tanárra, valamint a többi résztvevŒre is!

E tanulmányi kalauz használata

Az egyes órákat követŒ hetek alatt használd ezt a
tanulmányi kalauzt, hogy átnézd a tanultakat! A
tanulmányi kalauz tartalmaz egy „Ötletek az alkal-
mazásra” részt, mely javaslatokat ad, hogy segítsen
neked az egyes leckékben tanult tanok és tantételek
szerint élni. Emellett az egyház általános felhatalma-
zottainak egy vagy két cikke is tartozik minden lec-
kéhez. Ha házas vagy, akkor nagy elŒnyöd származ-
hat abból, ha házastársaddal együtt elolvassátok és
megbeszélitek a cikkeket.

A cikkek némelyike eredetileg beszédként hang-
zott el egy általános konferencián vagy máshol,
mások pedig egyházi folyóiratok számára íródtak.
Mivel különbözŒ kiadványokból származnak, szük-
ség volt kisebb változtatásokra, hogy ez a tanulmá-
nyi kalauz formailag egységes legyen. Például az álta-
lános konferenciai beszédekbŒl kihagytunk néhány
bevezetŒ megjegyzést, és megváltoztattunk néhány
címet és idézetet. A tanításokat érintetlenül hagytuk.

A tanult tanok és tantételek alkalmazása

Nem elég az evangélium puszta megismerése. A
tanultak szerint kell élned ahhoz, hogy az evangéli-
um hatékony legyen az életedben. Harold B. Lee
elnök, az egyház 11. elnöke ezt a tanácsot adta:
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„Az evangélium minden tantétele és szertartása
bizonyos értelemben csak felhívás arra, hogy tanítá-
sai gyakorlása által tanuljuk meg az evangéliumot.
Senki nem tudja a tizedfizetés tantételét, amíg nem
fizet tizedet. Senki nem tudja a Bölcsesség szavának
tantételét, míg be nem tartja a Bölcsesség szavát. A
gyerekek – és a felnŒttek sem, ha már itt tartunk –
nem térnek meg addig a tized, a Bölcsesség szava, a
sabbat napjának megszentelése vagy az ima tantéte-
léhez csupán azáltal, hogy hallják, amint valaki
beszél azokról. Úgy tanuljuk meg az evangéliumot,
hogy a szerint élünk.

Igazából nem tudunk semmit az evangélium taní-
tásairól, míg meg nem tapasztaljuk az abból eredŒ
áldásokat, hogy minden egyes tantétel szerint élünk”
(Stand Ye in Holy Places [1974], 215. o.).

További források

A következŒ, egyház által kiadott forrásanyagok
további információkkal szolgálnak azon témák tekin-
tetében, melyeket ez a tanfolyam szóba hoz. Ezek az
egyház elosztó központjain keresztül állnak rendel-
kezésre. Jó ötlet beszerezni, és otthon is használni
ezeket a kiadványokat.

• Családi kalauz (31180 135). Ez a kalauz leírja a
család felépítését, információkkal szolgál az evan-
gélium otthon történŒ tanításáról, és felvázolja a
papsági szertartások és áldások menetét.

• Egyházi folyóiratok cikkei a házasságról és a csa-
ládról.

• Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135). Ebben a
forrásanyagban olyan tantételek és gyakorlati
tanácsok vannak, melyek segítenek az egyház tag-
jainak abban, hogy jobb evangéliumi tanárok
legyenek. A D rész: „Az otthoni tanítás” (125–148.
o.) különösen a szülŒknek nyújt segítséget.

• Tanítási kalauz (34595 135). Ez a kalauz javasla-
tokkal szolgál az evangéliumi tanítás és tanulás
tökéletesítése terén.

• A fiatalság erŒsségéért (34285 135). Ez a füzet felvá-
zolja az egyház normáit a randevúzás, öltözködés
és megjelenés, barátkozás, becsületesség, beszéd,
média, mentális és testi egészség, zene és tánc,
nemi tisztaság, vasárnapi viselkedés, bınbánat,
érdemesség és szolgálat terén.

• SzülŒk kalauza (31125 135). Ez a kézikönyv javas-
latokat ad, hogy segítsen a szülŒknek gyermekeik
tanítása során a testi intimitás témájában.
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A HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK
TANFOLYAM ÁTTEKINTÉSE

A RÉSZ: A HÁZASSÁGOK MEGERÃSÍTÉSE

1. LECKE: „A CSALÁD KÖZPONTI SZEREPET JÁTSZIK
A TEREMTÃ TERVÉBEN”
Az utolsó napi próféták a házasság és a család örök
fontosságát hirdetik.

Az örök házasság örömet és nagy áldásokat hozhat
ebben az életben és az örökkévalóságon át.

Terveink szerint a házasság és családi kapcsolatok
tanfolyamnak az a célja, hogy segítsen örömet talál-
ni a családi kapcsolatainkban.

Otthonunk lehet „a menny egy darabkája”, ha
Megváltónk sziklájára építünk.

2. LECKE: EGYSÉG LÉTREHOZÁSA A HÁZASSÁGBAN

Az Úr megparancsolta a férjnek és a feleségnek, hogy
egyek legyenek.

A férjnek és a feleségnek egyenlŒ partnerként kell
értékelnie egymást.

A férj és a feleség engedje meg, hogy egyéni jellem-
vonásaik és képességeik kiegészítsék egymást!

A férj és a feleség legyen hıséges egymáshoz!

3. LECKE: A SZERETET ÉS A BARÁTSÁG ÁPOLÁSA A
HÁZASSÁGBAN

A férj és a feleség ápolják az egymás iránt érzett
szeretetüket!

Az érzelmek és a kedvesség kifejezésre juttatása élet-
ben tartja a házasságban a szeretetet és a barátságot.

A házasságban a megfelelŒ intimitás a szeretet
kifejezése.

A házaspárok igyekezzenek birtokában lenni a jószí-
vıségnek, Krisztus tiszta szeretetének.

4. LECKE: KIHÍVÁSOKRA TÖRTÉNÃ REAGÁLÁS A
HÁZASSÁGBAN

Minden házaspár szembesül kihívásokkal.

A férj és a feleség minden kihívást le tud gyŒzni, ha
szövetségi kapcsolatként tekint a házasságra.

Kihívások felmerülése esetén dönthetünk úgy, hogy
türelemmel és szeretettel reagálunk, nem idegesség-
gel vagy haraggal.

5. LECKE: KIHÍVÁSOKRA TÖRTÉNÃ REAGÁLÁS
POZITÍV KOMMUNIKÁCIÓ ÚTJÁN

Minden házaspárnak lesz némi véleménykülönbsége.

A férj és a feleség keresse egymásban a tiszteletremél-
tó tulajdonságokat!

A pozitív kommunikáció segít a nehézségek megelŒ-
zésében és megoldásában.

6. LECKE: A HÁZASSÁGOK MEGERÃSÍTÉSE HIT ÉS
IMA ÁLTAL

A férj és a feleség együtt igyekezzen Jézus Krisztusba
vetett hite növelésén!

Áldott a férj és a feleség, ha együtt imádkoznak.

7: LECKE: A MEGBOCSÁTÁS GYÓGYÍTÓ HATALMA

Férj és feleség között a megbocsátás szelleme segít a
béke, valamint a bizalom és a biztonság érzésének
létrehozásában.

A férj és a feleség kérje a másik bocsánatát, amikor
hibát követ el, és törekedjen Œszintén a javulásra!

A férj és a feleség igyekezzen megbocsátani egymásnak!

8. LECKE: A CSALÁD PÉNZÜGYEINEK KEZELÉSE

A pénzügyek megfelelŒ kezelése elengedhetetlen a
boldog házassághoz.

A férj és a feleség együtt igyekezzen követni a pénz
kezelésének alapvetŒ tantételeit!
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9. LECKE: „AZ ÚRNAK ÖRÖKSÉGE, A FIAK
[GYERMEKEK]”
Mennyei Atyánk földi szülŒkre bízza szellemgyer-
mekeit.

A szülŒk igyekezzenek minden gyermek egyéni szük-
ségleteinek eleget tenni!

A gyermekeknek joguk van arra, hogy szeretŒ kap-
csolat fızze Œket a szüleikhez.

A gyermekbántalmazás vétek Isten szemében.

A gyermekek nagy örömet hoznak szüleik életébe.

10. LECKE: AZ APÁK ÉS ANYÁK SZENT
SZEREPKÖREI (1. RÉSZ: AZ APA SZEREPKÖREI)
Az apa és az anya dolgozzon együtt azon, hogy min-
den gyermeküket ellássa a hit pajzsával!

Az apák elnököljenek szeretettel és igazlelkıen!

Az apák biztosítsák családjuk számára az élet szük-
ségleteit és a védelmet!

11. LECKE: AZ APÁK ÉS ANYÁK SZENT
SZEREPKÖREI (2. RÉSZ: AZ ANYA SZEREPKÖREI)
Az anyák részt vesznek Isten munkájában.

Az anyák elsŒsorban gyermekeik gondozásáért 
felelŒsek.

Az apa és az anya egyenlŒ partnerként segítse egymást!

12. LECKE: GYERMEKEK TANÍTÁSA PÉLDAMUTATÁS
ÉS OKTATÁS ÁLTAL

A szülŒk felelŒsek gyermekeik tanításáért.

A szülŒk inspirációt kaphatnak gyermekeik tanítá-
sa terén.

A szülŒk példamutatás és oktatás által tanítanak.

13. LECKE: EVANGÉLIUMI TANTÉTELEK TANÍTÁSA
A GYEREKEKNEK (1. RÉSZ)
A szülŒk tanításai segíthetnek a gyermekeknek
abban, hogy erŒsek maradjanak a hitben.

A szülŒk tanítsák meg gyermekeiknek az evangélium
elsŒ tantételeit és szertartásait!

A szülŒk „imádkozásra is tanítsák gyermekeiket és
arra, hogy igaz úton járjanak az Úr elŒtt”!

14. LECKE: EVANGÉLIUMI TANTÉTELEK TANÍTÁSA
A GYEREKEKNEK (2. RÉSZ)
A szülŒk tanúsítsanak szeretetet gyermekeik iránt,
amikor tanítják Œket!

A szülŒk tanítsák könyörületességre és szolgálatra a
gyermekeiket!

A szülŒk tanítsák becsületességre és mások tulajdoná-
nak tiszteletére a gyermekeiket!

A szülŒk tanítsák meg gyermekeiknek a tisztességes
munka jutalmát!

A szülŒk tanítsák erkölcsi tisztaságra a gyermekeiket!

15. LECKE: UTAT MUTATNI A GYEREKEKNEK,
AMIKOR DÖNTÉSEKET HOZNAK

A gyermekeknek útmutatásra van szükségük, amikor
döntéseket hoznak.

A szülŒk segíthetnek a gyermekeknek szabad akara-
tuk igazlelkı használatában.

A szülŒk hagyják, hogy gyermekeik tanuljanak balga
döntéseik következményeibŒl!

A szülŒk tanúsítsanak soha meg nem szınŒ szerete-
tet azon gyermekeik iránt, akik letérnek az útról!

16. LECKE: CSALÁDI IMA, CSALÁDI SZENTÍRÁS
TANULMÁNYOZÁS ÉS CSALÁDI ESTE

A családi ima és szentírás tanulmányozás, valamint a
családi este minden utolsó napi szent családban
legyen elsŒdleges fontosságú!

A családok nagy áldásokban részesülnek, ha együtt
imádkoznak.

A családi szentírás tanulmányozás segít a családok-
nak közelebb kerülni Istenhez.

A családi este segít a családoknak, hogy megerŒsítsék
magukat a világi hatások ellen.
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1„A CSALÁD KÖZPONTI SZEREPET JÁTSZIK
A TEREMTÃ TERVÉBEN”
ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Nézd át „A család: Kiáltvány a világhoz” (iv. o.)
kiadványt! Határozd meg, hogyan követed majd
jobban ezeket a prófétai tanácsokat!

• Szerezz be egy „A család: Kiáltvány a világhoz”
plakátot (35602 135 vagy 35538 135) az egyház
helyi elosztó központjából! Állítsd ki állandó jel-
leggel az otthonodban!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

EGY IDÃRE ÉS MIND AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA

Elder Boyd K. Packer
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A boldogság nagyszerı terve

Kedves testvéreim, a szentírások, valamint az
apostolok és a próféták tanításai mesélnek arról,
hogy Isten szellemgyermekeiként1, fiaiként és leánya-
iként léteztünk egy halandóság elŒtti életben. A nem
már azelŒtt is létezett, nem születéskor kezdŒdött.2

A nagy mennyei tanácsban3 sor került Isten tervé-
nek4, az üdvözülés tervének5, a megváltás tervének6,
a boldogság nagyszerı tervének7 a bemutatására. A
terv gondoskodik egy próbatételrŒl; mindenkinek
választania kell jó és rossz között.8 Terve gondosko-
dik egy Megváltóról, egy kiengesztelésrŒl, a feltáma-
dásról, és ha engedelmeskedünk, akkor arról, hogy
visszatérjünk Isten színe elé.

Az ellenség fellázadt, és saját tervét követte.9 Az Œt
követŒktŒl megtagadták a jogot, hogy halandó testet
kapjanak.10 Itteni jelenlétünk megerŒsíti, hogy
Atyánk tervét támogattuk.11

Lucifernek egyedüli célja az, hogy szembeszálljon
a boldogság nagyszerı tervével, hogy megrontsa az
élet legtisztább, legcsodálatosabb és legvonzóbb
élményét: a szerelmet, a szeretetet, a házasságot és a
szülŒi mivoltot.12 A megszakadt szív és a bıntudat13

árnyai követik Œt mindenhová. Csakis a bınbánat
gyógyíthatja meg azt, amiben kárt tesz.

Isten terve megköveteli a házasságot és a családot

A boldogság terve megköveteli a férfi és a nŒ, a
férj és feleség igazlelkı egységét.14 A tanok megtanít-
ják nekünk, hogyan reagáljunk azokra az erŒs termé-

szeti impulzusokra, melyek túlságosan gyakran meg-
határozzák a viselkedésünket.

Ádám számára teremtetett egy test, mely Isten
képmására formáltatott, és bevezették Œt a kertbe.16

ElŒször Ádám egyedül volt. Viselte ugyan a
papságot,17 de egyedül nem tudta betölteni teremté-
sének céljait.18

Erre más sem képes. Ádám nem fejlŒdhetett sem
egyedül, sem más férfiak társaságában. Éva sem, más
nŒk társaságában. Ez így volt akkor. Ez így van ma.

Megteremtetett Éva, egy segítŒtárs.
Megalapíttatott a házasság19, mert Ádám parancsot
kapott arra, hogy ragaszkodjon a feleségéhez (nem
csak egy nŒhöz), és „senki máshoz”.20

Éva, mondhatnánk, választás elé került.21

Dicsérnünk kell Œt a döntéséért. Aztán Ádám elbu-
kott, „hogy emberek lehessenek”.22

Elder Orson F. Whitney úgy jellemezte a bukást,
mint kétszeres irányt: lefelé, mégis elŒre. Elhozta az
embert a világba, és elindította Œt a fejlŒdés útján.23

Isten megáldotta Ádámot és Évát, és azt mondta
nekik: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok”.24 Így
jött létre a család.

Isten egyformán értékeli a férfiakat és a nŒket

Semmi olyan nincs a kinyilatkoztatásokban, mely
azt sugallná, hogy Isten szemében elŒbbre való férfi-
nak lenni, mint nŒnek, vagy hogy értékesebbnek
tartja fiait, mint leányait.

A szentírásokban felsorolt minden erényben – sze-
retet, öröm, béke, hit, isteni tulajdonságok, jószívı-
ség – a férfiak és a nŒk is osztoznak,25 és a halandó-
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ság legmagasabb papsági szertartásában csak együtt
részesül a férfi és a nŒ.26

A bukás után a természeti törvény majdnem kor-
látlan uralmat nyert a halandó születés felett. Ezeket
nevezte ifj. J. Reuben Clark a természet „csínyei-
nek”27, és ezek mindenféle eltérést, fogyatékosságot
és elváltozást idéznek elŒ. Bár ezek az ember érvelése
szerint nem tınnek tisztességesnek, mégis illeszked-
nek az Úr céljaihoz, melyek értelmében próbára teszi
az emberiséget.

Jézus Krisztus evangéliumának tanai lehetŒséget
adnak minden méltó megérzés és minden igazlelkı
késztetés követésére, valamint minden felemelŒ embe-
ri kapcsolat kiteljesítésére, jóváhagyják ezeket, és
védik egyházának kinyilatkoztatott parancsolatai által.

A férfiak és a nŒk szerepkörei

Ha Ádám és Éva természetszerıen nem különbö-
zött volna egymástól, akkor nem tudtak volna soka-
sodni és betölteni a földet.28 Az egymást kiegészítŒ
különbségek adják meg a boldogság tervének valódi
kulcsát.

Egyes szerepkörök jobban illeszkednek a férfi ter-
mészetéhez, mások pedig a nŒ természetéhez. A
szentírások és a természet mintái is védelmezŒvé,
eltartóvá teszik meg a férfit.29

Azok a papsági feladatkörök, melyek az egyház
igazgatásával vannak kapcsolatban, szükség szerint
az otthonon kívül mıködnek. Ezek isteni törvény
értelmében a férfiaknak adattak. Ez már a kezdetek
óta így volt, mert az Úr kinyilatkoztatta: „E papsági
rend úgy volt elrendelve, hogy apáról fiúra száll. Ezt
a papságot Ádám idejében vezették be”.30

A papságot viselŒ férfinak nincs elŒnye a nŒvel
szemben, ami a felmagasztosulás kiérdemlését illeti.
A nŒ, természeténél fogva, teremtŒtársa Istennek, és
a gyermekek elsŒdleges gondozója. Azokat az erénye-
ket és tulajdonságokat, melyektŒl a tökéletesség és a
felmagasztosulás függ, természetes módon kapja meg
a nŒ, és ezeket tovább finomítja a házasság és az
anyaság.

A papság azért ruháztatik arra érdemes férfiakra,
hogy eleget tegyen Atyánk boldogságunkra vonatko-
zó tervének. Figyelembe véve a természet törvényei-
nek és Isten kinyilatkoztatott szavának összhangját,
ez egyszerıen így a legjobb.

A papság hatalmas felelŒsséggel is jár. „Nem lehet és
nem szabad másként papsági hatalmat vagy befolyást
gyakorolni, csak meggyŒzéssel, türelemmel, gyengéd-
séggel, alázattal és Œszinte szeretettel; képmutatás és
álnokság nélküli jósággal és tiszta megértéssel”.31

Ha valaki „a legcsekélyebb igazságtalan befolyást,
kényszert vagy uralmat”32 gyakorol, megszegi „a pap-
sághoz tartozó eskü[t] és szövetség[et]”33. Akkor

„visszahúzódik az ég, [és] elszomorodik az Úr szelle-
me”.34 Ha nem tart bınbánatot, akkor elveszíti az
áldásait.

Bár a férfi és a nŒ különbözŒ szerepköreit magasz-
tos celesztiális megállapítások határozzák meg, ezek
leginkább a családi élet leggyakorlatiasabb, leginkább
hétköznapi, legföldhözragadtabb élményeiben
mutatkoznak meg.

Nemrég hallottam, amint egy úrvacsorai gyılés
beszélŒje panaszkodik, hogy nem érti meg, miért
mondják mindig az unokái azt, hogy a nagymamához
megyünk, nem azt, hogy a nagyapához!
Megoldottam neki ezt a nagy rejtélyt: A nagyapák
nem sütnek sütit!

A természeti és a lelki törvények örökkévalóak

Az életet irányító természeti és lelki törvények
megalkotására már a világ megalapítása elŒtt sor
került.35 Ezek örökkévalóak, akárcsak annak követ-
kezményei, ha engedelmeskedünk nekik vagy meg-
szegjük Œket. Nem függnek társadalmi vagy politikai
véleményünktŒl. Nem lehet Œket megváltoztatni.
Nem másíthatja meg Œket a kényszer, a tiltakozás
vagy a törvényhozás.

Évekkel ezelŒtt indián szemináriumokat felügyel-
tem. Amikor Albuquerque-ban meglátogattam egy
iskolát, az igazgató mesélt nekem valamirŒl, ami egy
elsŒs osztályban történt.

Egy óra alatt betévedt a terembe egy macskakö-
lyök, és magára vonta a kicsik figyelmét. A terem ele-
jébe vitték, hogy mindenki láthassa.

Az egyik gyerek megkérdezte: Fiú kismacska, vagy
lány kismacska?

A tanár, aki nem volt felkészülve erre a beszélge-
tésre, azt mondta: Nem számít, egyszerıen csak
kismacska.

A gyerekek azonban nem hagyták annyiban, és
egy kisfiú megjegyezte: Én tudom, honnan tudhat-
juk, hogy fiú kismacska, vagy lány kismacska!

A tanár aggódva azt mondta: Rendben van,
mondd el nekünk, honnan tudhatjuk, hogy fiú kis-
macska, vagy lány kismacska!

A fiú azt válaszolta: Megszavazhatjuk!

Vannak, amiken nem lehet változtatni. A tanokat
nem lehet megváltoztatni.

„Az emberek gyermekeinek megmentése és felma-
gasztosulása érdekében kinyilatkoztatott tantételek –
mondta Wilford Woodruff elnök – olyan tantételek,
melyeket ti nem semmisíthettek meg. Olyan tantéte-
lek ezek, melyeket nem pusztíthatnak el az emberek
összeesküvései. Olyan tantételek ezek, melyek soha
nem halhatnak meg. Kívül esnek az ember hatókö-
rén, sem megérinteni, sem elpusztítani nem tudja
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„A család központi szerepet játszik a TeremtŒ tervében”

azokat. Az egész világnak együtt sem áll hatalmában
e tantételek elpusztítása. E tantételek egyetlen kis
részecskéje sem pusztul el soha.”36

A második világháború alatt harcolni hívták a fér-
fiakat. Vészhelyzet miatt olyan tömegekben állították
munkába a feleségeket és az anyákat, mint azelŒtt
soha. A háború legkárosabb hatása a családot érte. Ez
egészen eddig a nemzedékig továbbgyırızött.

Sokasodjatok és töltsétek be a földet

Az 1942-es októberi általános konferencián az ElsŒ
Elnökség átadott egy üzenetet „a szenteknek minden
országban és égöv alatt”, melyben azt mondták: „Az
egyház ElsŒ Elnökségeként ránk ruházott felhatalma-
zás jogán figyelmeztetjük népünket”.

Majd azt mondták: „Ádámnak és Évának adott
legkorábbi parancsolataiban azt mondta az Úr:
’Sokasodjatok és töltsétek be a földet!’ Ezt a paran-
csot napjainkban is megismételte. A házassági szö-
vetség örökkévalóságának tantételét újra kinyilatkoz-
tatta most, az utolsó sáfárságban.

Az Úr elmondta nekünk, hogy minden férj és fele-
ség kötelessége engedelmeskedni az Ádámnak adott
parancsnak, hogy sokasodjon és töltse be a földet,
hogy ide jöhessenek azon kiválasztott szellemek sere-
gei, akik húsból való hajlékra várnak, és Isten nagy-
szerı terve értelmében elŒre haladva tökéletes lelkek-
ké lehessenek, mert e húsból való hajlékok nélkül
nem érhetik el Isten által megtervezett rendeltetésü-
ket. Így hát minden férj és feleség legyen apa és anya
Izráelben azon gyermekek számára, akik a szent,
örök szövetségben születnek!

Azáltal, hogy a földre hozza ezeket a kiváló szelle-
meket, minden apa és anya a legszentebb felelŒssé-
get veszi magára a testet kapó szellem és maga az Úr
irányában, mert elfogadta az Általa felajánlott lehe-
tŒséget, és nagyrészt rajta, az általa nyújtott gondos-
kodáson, a tanításokon és a szülŒk által ennek a szel-
lemnek nyújtott neveltetésen múlik majd annak a
szellemnek az eljövendŒ örökkévalóságokban alakuló
sorsa, az ezután reá váró áldások vagy büntetések.

Egyetlen szülŒ sem kerülheti el ezt a kötelezettsé-
get és felelŒsséget, és az Úr szigorúan felelŒsségre
fog vonni minket annak tekintetében, hogy megfe-
lelŒ módon eleget tettünk-e ennek. Ennél magaszto-
sabb kötelezettséget nem vállalhatnak magukra
halandók.”

Az anyaság szent elhívás

Az anyákról szólva azt mondta az ElsŒ Elnökség:
„Az anyaság így szent elhívássá válik, szent odaadás-
sá az Úr terveinek végrehajtása terén, odaadóan azok
felnevelésének és gondozásának, testük, elméjük és
lelkük táplálásának szentelvén magukat, akik megtar-
tották az elsŒ helyüket, és akik második helyükért

lejöttek erre a földre, meglátván, vajon ’megtesznek-
e mindent, amit az Úr, az Istenük, nekik mindig
parancsolni fog’ (Ábrahám 3:25). Az anyaság munká-
ja az, hogy második helyük megtartásához vezessük
Œket, és ’aki . . . a második helyét is megtartja, annak
sokszoros dicsŒségben [lesz] része örökkön-örökké’ (i.
m.) [Ábrahám 3:26].

Az anyaság eme isteni szolgálatát csak anyák
nyújthatják. Nem adható át másoknak. Nem képesek
rá az ápolónŒk, nem képesek rá a bölcsŒdék, nem
képes rá a felfogadott segítség – csakis anya, akinek
nagyon is segíthet apa, valamint a testvérek segítŒ
keze, Œ adhatja teljes mértékben az elengedhetetlen,
ŒrzŒ gondoskodást.”

Az ElsŒ Elnökség tanácsa értelmében „az anya, aki
másokra bízza gyermekei gondozását, hogy Œ maga
nem anyai munkát végezhessen, legyen az aranyért,
hírnévért vagy társadalmi szolgálat miatt, ne felejtse
el, hogy ’a szabadjára hagyott gyermek megszégyení-
ti az Œ anyját’ (Péld. 29:15). Napjainkban az Úr meg-
mondta, hogy ha a szülŒk nem tanítják meg gyerme-
keiknek az egyház tanait, akkor ’e bın szálljon a szü-
lŒk fejére’ (T&Sz 68:25).

Az anyaság megközelíti az istenséget. Ez a legma-
gasztosabb, legszentebb szolgálat, melyet magára vál-
lalhat az emberiség. Az angyalok mellé helyezi ez
azt, aki tiszteletben tartja ezt a szent elhívást.”37

Az ElsŒ Elnökségnek erre az üzenetére és figyel-
meztetésére ma nem kevésbé, hanem jobban szükség
van, mint akkor, amikor elhangzott. És az egyház
bármely szervezetének szava, az igazgatás egyetlen
szintjén sem ér fel az ElsŒ Elnökség szavával.38

Azoktól a lelkektŒl, akiktŒl a természet vagy a
körülmények megtagadták a házasság és a szülŒi
mivolt áldásait, vagy akiknek ártatlanul egyedül kell
felnevelni a gyermekeiket, és dolgozniuk kell az
eltartásukért, semmilyen áldás nem tagadtatik meg
az örökkévalóságban – amennyiben betartják a
parancsolatokat.39 Amint azt Lorenzo Snow elnök
megígérte: „Ez biztos és megerŒsített”.40

A kincs és a kulcsok példázata

Egy példázattal fejezem be.

Egyszer egy férfi két kulcsot kapott örökségeként.
Az elsŒ kulcs, azt mondták neki, egy olyan pincét
nyit ki, melyet mindenáron meg kell védenie. A
második kulcs egy, a pincében lévŒ páncélszekrényé
volt, mely megfizethetetlen kincset rejtett. Ki kellett
nyitnia ezt a páncélszekrényt, és szabadon használ-
hatta az ott tárolt dolgokat. Figyelmeztették, hogy
sokan megpróbálják majd megfosztani az örökségé-
tŒl. Megígérték neki, hogy ha arra érdemesen hasz-
nálja a kincset, akkor az megsokszorozódik, és soha
nem fogy el, még az örökkévalóságban sem. Ã pró-
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bára lesz téve. Ha mások javára használja, akkor
azzal növeli saját áldásait és örömét.

A férfi lement egyedül a pincébe. Az elsŒ kulcs
kinyitotta az ajtót. A másik kulccsal megpróbált hoz-
záférni a kincshez, de nem tudott, mert a páncélszek-
rényen két lakat volt. Az Œ kulcsa egyedül nem nyi-
totta ki. Akárhogy próbálkozott, nem tudta kinyitni.
Zavart volt. Megkapta a kulcsokat. Tudta, hogy a
kincs jog szerint Œt illeti. Engedelmeskedett az utasí-
tásoknak, de nem tudta kinyitni a páncélszekrényt.

IdŒvel egy nŒ jött a pincébe. Nála is volt egy
kulcs. ÉszrevehetŒen különbözött az övétŒl. Kulcsa
illeszkedett a másik zárba. A férfit alázatossá tette
annak tudata, hogy a nŒ nélkül nem nyerheti el
jogos örökségét.

Szövetséget kötöttek, hogy együtt felnyitják a kin-
cset, és az utasítás szerint a férfi a pincét Œrzi és védi
majd, a nŒ pedig a kincs felett Œrködik. A nŒt nem
aggasztotta az, hogy a férfinak a pince ŒrzŒjeként két
kulcsa van, mert a férfi egyedüli célja az volt, hogy
meggyŒzŒdjön róla: a nŒ biztonságban van. A nŒ
pedig afelett Œrködött, amely mindkettŒjük számára
a legbecsesebb volt. Együtt kinyitották a páncélszek-
rényt, és vettek az örökségükbŒl. Örvendeztek, mert
az ígéret szerint az valóban megsokszorozódott.

Örömmel fedezték fel, hogy a kincset továbbad-
hatják gyermekeiknek, mindenki teljes mértékben
kaphat, és ez egészen az utolsó nemzedékig nem
fogy el. 

Lehet, hogy leszármazottaik közül nem mindenki
talált olyan társat, akinél ott volt az övéhez illŒ

kulcs, vagy olyat, aki érdemes volt, és hajlandó a
kincshez kapcsolódó szövetségek betartására.
Mindazonáltal, ha betartották a parancsolatokat,
akkor a legkisebb áldás sem tagadtatott meg tŒlük.

Mivel egyesek megkísértették Œket, hogy használ-
ják rossz célra a kincsüket, Œk gondosan tanították
gyermekeiket a kulcsokról és a szövetségekrŒl.

IdŒvel kerültek olyanok leszármazottaik közé, aki-
ket megtévesztettek, akik féltékenyek voltak, vagy
önzŒek amiatt, hogy az egyik két kulcsot kapott, a
másik pedig csak egyet. „Miért van az, – érveltek az
önzŒek – hogy nem lehet csak az enyém a kincs,
hogy kívánságom szerint használjam azt?”

Egyesek megpróbálták átformálni az általuk kapott
kulcsot, hogy a másikra hasonlítson. Talán, gondol-
ták, akkor mindkét lakathoz illik majd. Így történt
az, hogy a páncélszekrény zárva maradt elŒttük.
Átalakított kulcsaik használhatatlanok voltak, örök-
ségük pedig elveszett.

Akik hálával fogadták a kincset, és engedelmes-
kedtek az ahhoz tartozó törvényeknek, azok az idŒ
és az egész örökkévalóság alatt határtalan örömet
ismertek meg.

Tanúbizonyságot teszek Atyánk boldogságunkra
vonatkozó tervérŒl, és Annak nevében teszek bizony-
ságot, aki véghezvitte a kiengesztelést, hogy ez való-
sággá válhasson.

Elder Packer beszédébŒl, az egyház 1993-as októberi általános
konferenciáján (lásd Conference Report, 1993. október, 27–31. o.;
vagy Ensign, 1993. november, 21–24. o.).
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EGYSÉG LÉTREHOZÁSA
A HÁZASSÁGBAN

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

8

2

• Olvasd el a következŒ szentírásokat az egységrŒl:
1 Korinthusbeliek 1:9–10; Filippibeliek 1:27;
Móziás 18:21; Tanok és szövetségek 38:27.
Gondold át, hogyan vonatkozhatnak ezek a részek
a férj és a feleség közötti kapcsolatra!

• Beszéld meg házastársaddal, milyen dolgok köve-
telnek idŒt tŒletek, beleértve ebbe a társasági, a

foglalkozásbeli, a közösségi és az egyházi elkötele-
zettségeket! Szánjatok idŒt egymás szükségleteinek
megértésére, és gyŒzŒdjetek meg arról, hogy a
többi kötelezettség nem zavarja az egymás iránti
hıségeteket!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

HOGY EGYEK LEGYÜNK

Elder Henry B. Eyring
a Tizenkét Apostol Kvórumából

„Ha nem vagytok egyek, akkor nem vagytok az
enyéim”

Jézus Krisztus, a világ ÜdvözítŒje így beszélt azok-
ról, akik az Ã egyházának tagjai lesznek: „Legyetek
egyek, mert ha nem vagytok egyek, akkor nem vagy-
tok az enyéim” (T&Sz 38:27). A férfi és a nŒ teremté-
sekor házassági egységük nemcsak reményként ada-
tott, hanem parancs volt! „Annakokáért elhagyja a
férfiú az Œ atyját és az Œ anyját, és ragaszkodik felesé-
géhez; és lesznek egy testté” (1 Mózes 2:24).
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy összefonódjon a
szívünk. Ez a szeretetben való egyesülés nem csak
egy eszme. Ez szükségszerıség.

Az eggyé válás követelménye nem csak erre az
életre vonatkozik. Ez vég nélkül való. A kertben
került sor az elsŒ, Isten által kötött házasságra, ami-
kor Ádám és Éva halhatatlan volt. Ã már kezdettŒl
fogva beleültette férfiba és nŒbe a vágyat, hogy férj-
ként és feleségként egyesülve örökre családban élje-
nek, tökéletes, igazlelkı egységben. Gyermekeibe azt
a vágyat is beültette, hogy éljenek békében minda-
zokkal, akik körülöttük vannak.

A bukással azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nem
lesz könnyı egységben élni. Hamar bekövetkezett a
tragédia. Káin megölte Ábelt, a testvérét. Ádám és

Éva gyermekei ki lettek szolgáltatva a Sátán kísértése-
inek. A Sátán ügyességgel, gyılölettel és ravaszsággal
törekszik célja elérésére. Ez ellentétes Mennyei
Atyánk és az ÜdvözítŒ céljával. Ãk tökéletes egységet
és örök boldogságot adnának nekünk. A Sátán, közös
ellenségünk, már a teremtés elŒtt ismerte az üdvözü-
lés tervét. Tudja, hogy csak az örök életben lehetnek
tartósak a családok e szent, örömteli kapcsolatai. A
Sátán el akar szakítani minket szeretteinktŒl, és nyo-
morulttá akar tenni minket. Ã az, aki az emberi szí-
vekbe elveti a viszálykodás magjait, annak reményé-
ben, hogy ezáltal szétválaszt és elkülönít minket.

Mindannyian megéreztünk már valamit az egység-
bŒl és az elkülönülésbŒl is. IdŒnként családokban
vagy talán más környezetben pillantást vetettünk
már arra az életre, amikor valaki a szeretet és az áldo-
zathozatal szellemében saját érdekei elé helyezte
mások érdekeit. És mindannyian tudunk már vala-
mit annak szomorúságáról és magányáról, amikor
külön vagyunk és egyedül. Nem szükséges halla-
nunk, hogy melyiket válasszuk. Tudjuk. Szükségünk
van azonban annak reményére, hogy még ebben az
életben megtapasztalhatjuk az egységet, és örökre
kiérdemelhetjük azt az eljövendŒ világokban. És
szükségünk van annak tudására, hogyan érkezik el ez
a nagy áldás, hogy tudjuk, mit kell tennünk.

Az ÜdvözítŒ teszi lehetŒvé az egységet

A világ ÜdvözítŒje beszélt errŒl az egységrŒl, vala-
mint arról, ahogyan természetünk megváltozik, és
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lehetŒvé teszi ezt. Világosan megtanította ezt abban
az imában, melyet az apostolokkal tartott, halála
elŒtti utolsó gyılésen mondott el. Ez a mennyei,
szép ima János könyvében található. Közel állt
ahhoz, hogy szembenézzen a rettenetes áldozattal,
melyet mindannyiunkért hozott, hogy lehetŒvé
tegye az örök életet. Elhagyni készült az apostolokat,
akiket felszentelt, akiket szeretett, és akiknél ott
hagyta egyháza vezetésének a kulcsait. Így imádko-
zott tehát Atyjához, a tökéletes Fiú a tökéletes
SzülŒhöz. Szavaiból kitınik, hogyan válnak eggyé a
családok, ahogyan eggyé lesz Mennyei Atyánk min-
den gyermeke is, aki követi az ÜdvözítŒt és az Ã
szolgáit:

„A miképen te küldtél engem e világra, úgy küld-
tem én is Œket e világra;

És én Œ érettök oda szentelem magamat, hogy Œk
is megszenteltekké legyenek az igazságban.

De nemcsak Œ érettök könyörgök, hanem azokért
is, a kik az Œ beszédökre hisznek majd én bennem;

Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én
bennem, Atyám, és én te benned, hogy Œk is egyek
legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te
küldtél engem” (János 17:18–21).

Ebben a néhány szóban rávilágított arra, hogyan
teszi Jézus Krisztus evangéliuma lehetŒvé a szívek
egyesítését. Akik hisznek az általa tanított igazság-
ban, azok elfogadhatják a felhatalmazott szolgái által
felajánlott szertartásokat és szövetségeket. Akkor, ha
engedelmeskednek ezeknek a szertartásoknak és szö-
vetségeknek, meg fog változni a természetük. Így
teszi lehetŒvé az ÜdvözítŒ kiengesztelése számunkra
azt, hogy megszentelŒdjünk. Ekkor élhetünk egység-
ben úgy, ahogy ahhoz kell, hogy békénk legyen
ebben az életben, és az Atyával, valamint az Ã Fiával
lakjunk az örökkévalóságban.

Akkoriban, mint ma is, abból állt az apostolok és
próféták szolgálata, hogy Ádám és Éva gyermekeit
elvezették a Jézus Krisztusba vetett hit egységére. A
végsŒ célja annak, amit tanítottak, és amit mi taní-
tunk, a családok egyesítése – férj, feleség, gyermekek,
unokák, Œsök, és végül Ádám és Éva családjának
mindazon tagjai, akik így döntenek.

A Szellem másokkal való egységhez vezet

Emlékeztek rá, az ÜdvözítŒ így imádkozott: „Én Œ
érettök – az apostolokról szólva – oda szentelem
magamat, hogy Œk is megszenteltekké legyenek az
igazságban” (János 17:19). A Szentlélek megszentelŒ.
Társunk lehet, mert az Úr Joseph Smith próféta által
visszaállította a melkisédeki papságot. Ennek a pap-
ságnak a kulcsai ma itt vannak a földön. Hatalma
által szövetségeket köthetünk, melyek lehetŒvé teszik

számunkra azt, hogy állandóan velünk legyen a
Szentlélek.

Amikor ez a Szellem az emberekkel van, ott har-
móniát várhatunk. A Szellem szívünkbe ülteti az
igazság tanúbizonyságát, mely egységessé teszi azo-
kat, akik osztoznak ebben a tanúbizonyságban. Isten
Szelleme soha nem szít viszályt (lásd 3 Nefi 11:29).
Soha nem erŒsíti meg az emberek között azokat a
megkülönböztetŒ érzéseket, melyek harchoz vezet-
nek (lásd Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5. kiad.
[1939], 131. o.). Inkább az egyéni béke és a másokkal
való egység érzése felé vezet. Egységessé teszi a lelke-
ket. Az egységes család, az egységes egyház, és a
békében élŒ világ a lelkek egységétŒl függ.

Az Úrvacsorai imában tett ígéretek betartása

Még egy gyermek is képes annak megértésére,
amit annak érdekében kell tennie, hogy társa legyen
a Szentlélek. Az úrvacsorai ima mondja el ezt
nekünk. Minden héten halljuk, amikor jelen
vagyunk az úrvacsorai gyılésen. Ezekben a szent pil-
lanatokban megújítjuk a kereszteléskor kötött szövet-
ségeket. És az Úr emlékeztet minket, milyen ígéretet
kaptunk, amikor az egyház tagjává konfirmáltak
minket – annak ígéretére, hogy befogadhatjuk a
Szentlelket. Így hangzanak az úrvacsorai ima szavai:
„Fiad nevét készek magukra venni, róla mindenkor
megemlékezni, és számukra adott parancsolatait
betartani, hogy Szelleme mindig velük legyen”
(T&Sz 20:77).

Úgy lehet velünk a Szelleme, ha betartjuk ezt a
szövetséget. ElŒször is, megígérjük, hogy magunkra
vesszük az Ã nevét. Ez azt jelenti, hogy úgy látjuk
magunkat, mint aki az Övé. ElsŒ helyre tesszük Ãt az
életünkben. Inkább azt akarjuk, amit Ã akar, és nem
azt, amit mi akarunk, vagy aminek akarására a világ
tanít minket. Nem lesz békesség bennünk mindad-
dig, amíg elsŒsorban a világ dolgait szeretjük. A csa-
lád vagy a nemzet kényelmes élet utáni vágyakozása,
amit anyagi javak gyıjtésével elégít ki, végül meg-
osztja Œket (lásd Harold B. Lee, Stand Ye in Holy
Places [1974], 97. o.). Annak az eszménynek a meg-
valósítása, hogy megtesszük egymásért mindazt,
amit az Úr kérne tŒlünk, – és ez természetesen követ-
kezik nevének magunkra vételébŒl – eljuttathat min-
ket egy olyan lelki szintre, ahol egy csöpp mennyor-
szág kerül a földre.

Másodszor, megígérjük, hogy mindig emlékszünk
Ãrá. Mindig ezt tesszük, amikor az Ã nevében imád-
kozunk. Különösen akkor emlékszünk Ãrá, amikor
bocsánatát kérjük, és ezt gyakran meg kell tennünk.
Ennek percében emlékszünk az áldozatára, mely
lehetŒvé teszi a bınbánatot és a megbocsátást.
Amikor könyörgünk, emlékszünk Ãrá mint
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Szószólónkra az Atyánál. Amikor megérkeznek a
megbocsátás és a béke érzései, emlékszünk a türelmé-
re és végtelen szeretetére. Ez az emlékezés szeretettel
tölti el a szívünket. 

Emellett megtartjuk ígéretünket, hogy emlékszünk
Ãrá, amikor családként együtt imádkozunk és a
szentírásokat olvassuk. A reggeli elŒtt elmondott csa-
ládi imában az egyik gyermek esetleg imádkozik érte,
hogy egy másik áldásokat kapjon, hogy jól menjenek
a dolgok aznap egy dolgozat vagy valaminek a végre-
hajtása során. Amikor az adott áldás megvalósul, a
megáldott gyermek emlékezni fog a reggel szereteté-
re, és a Szószóló kedvességére, akinek nevében az
ima elhangzott. Szeretet köti majd össze a szíveket.

Mindig betartjuk szövetségünket, hogy emléke-
zünk Ãrá, amikor családként összegyılünk a szentí-
rások olvasására. Ezek a könyvek bizonyságot tesz-
nek az Úr Jézus Krisztusról, mert ez, és mindig is ez
volt a próféták üzenete. Ha a gyermekek a szavakra
nem is emlékeznek, emlékezni fognak az igazi
SzerzŒre, aki Jézus Krisztus.

Minden parancsolat betartása

Harmadszor, az úrvacsora vételekor megígérjük,
hogy betartjuk a parancsolatait, mindegyiket.
Amikor ifj. J. Reuben Clark elnök – mint azt oly sok-
szor tette – egységért könyörgött egy általános konfe-
renciai beszédben, figyelmeztetett minket arra, hogy
ne legyünk válogatósak a betartott dolgok tekinteté-
ben. Így fejezte ki magát: „Az Úr semmi olyan dolgot
nem adott nekünk, ami haszontalan vagy szükségte-
len. Azokkal a dolgokkal töltötte meg a szentíráso-
kat, amiket meg kell tennünk annak érdekében,
hogy miénk lehessen az üdvösség.”

Clark elnök így folytatta: „Az úrvacsoravételkor
szövetséget kötünk arra, hogy engedelmeskedünk
parancsolatainak és betartjuk azokat. Nincsenek
kivételek. Nincsenek megkülönböztetések, nincsenek
különbségek” (Conference Report, 1955. április,
10–11. o.). Clark elnök azt tanította, hogy miként
nemcsak egy bınt bánunk meg, hanem mindet, azt
is megígérjük, hogy minden parancsolatot betartunk.
Bár ez szigorúnak hangzik, de nem bonyolult.
Egyszerıen elismerjük az ÜdvözítŒ felhatalmazását,
és megígérjük, hogy mindannak engedelmeskedünk,
amit megparancsol (lásd Móziás 3:19). Jézus Krisztus
felhatalmazásának elismerése az, mely lehetŒvé teszi
számunkra, hogy össze legyünk kötve családokként,
egyházként és Mennyei Atyánk gyermekeiként.

Az Úr prófétáin keresztül alázatos szolgáknak adja
át ezt a felhatalmazást. Ez a hit változtatja át házita-
nítóként vagy látogató tanítóként kapott elhívásun-
kat az Úrtól érkezŒ megbízatássá. Az Ã parancsára,
miatta megyünk. Egy hétköznapi férfi és egy tizené-
ves fiatalabb társa arra számítva megy be otthonok-

ba, hogy a menny hatalmai segíteni fognak nekik
meggyŒzŒdni a családok egységességérŒl, valamint
arról, hogy nincs durvaság, hazugság, pletykálkodás
vagy gonosz beszéd. Ez a hit – hogy az Úr szolgákat
hív el – segít nekünk figyelmen kívül hagyni képes-
ségeik határait, amikor megfeddnek minket, ami
bizony megtörténik. Sokkal tisztábban látjuk jó szán-
dékukat, mint emberi képességeik határait. Kevésbé
valószínı, hogy megbántva érezzük magunkat,
inkább az a valószínı, hogy hálát érzünk azon
Mester iránt, aki elhívta Œket.

A jószívıség elengedhetetlen az egységhez

Vannak olyan parancsolatok, melyek megszegése
véget vethet az egységnek. Ezek közül néhány azzal
van kapcsolatban, amit mondunk, mások pedig
azzal, ahogyan mások szavaira reagálunk. SenkirŒl
nem szabad rosszindulatúan beszélnünk. A jót kell
meglátnunk egymásban, és amikor csak tudunk, jó
dolgokat kell elmondanunk egymásról (lásd David O.
McKay, Conference Report, 1967. október, 4–11. o.).

Ugyanakkor szembe kell szegülnünk azokkal, akik
lenézŒen szólnak szent dolgokról, mert ennek a
véteknek az a biztos hatása, hogy megbántódik a
Szellem, aminek nyomán viszály és zavar támad.
Spencer W. Kimball elnök megmutatta, hogyan sze-
güljünk szembe anélkül, hogy viszályt szítanánk.
Amikor egy kórházi hordágyon feküdt, az egyik
ápoló pillanatnyi dühében hiába vette szájára az Úr
nevét, mire Œ így szólt: „’Kérem! Kérem! Az én Uram
az, akinek nevét gyalázza!’ Halálos csend lett, majd
egy fojtott hang azt suttogta: ’Bocsánat’” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, szerk. Edward L.
Kimball [1982], 198. o.). Egy inspirált, szeretŒ feddés
vezethet egységhez. Viszályhoz vezet ennek elhagyá-
sa akkor, ha a Szentlélek pedig arra késztetne.

Ha egységet akarunk, akkor be kell tartanunk
bizonyos parancsolatokat, melyek az érzéseinkre
vonatkoznak. Meg kell bocsátanunk azoknak, akik
minket bántanak, és nem szabad rosszindulatot táp-
lálni irántuk. Az ÜdvözítŒ a kereszten példát muta-
tott ebben: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem
tudják mit cselekesznek” (Lukács 23:34). Nem ismer-
jük a minket bántók szívét. Saját dühünk és fájdal-
munk forrásait sem mind ismerjük. Pál apostol
elmondta nekünk, hogyan legyen bennünk szeretet
a nem tökéletes emberek világában, beleértve ebbe
magunkat is, amikor így szólt: „A szeretet hosszútı-
rŒ, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktele-
nül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rójja fel a gonoszt” (1 Korinthusbeliek 13:4–5).
Aztán komolyan figyelmeztet minket, hogy ne hány-
torgassuk fel mások hibáit, és ne feledkezzünk meg a
sajátjainkról, amikor ezt írja: „Mert most tükör által
homályosan látunk, akkor pedig színrŒl-színre; most
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rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy
ismerek majd, a mint én is megismertettem” (1
Korinthusbeliek 13:12).

Tisztán maradni és óvakodni a kevélységtŒl

Az úrvacsorai ima minden héten emlékeztethet
minket arra, hogyan valósul meg az egység ajándéka
azáltal, hogy engedelmeskedünk Jézus Krisztus evan-
géliuma törvényeinek és szertartásainak. Ha szövetsé-
geinket betartva magunkra vesszük az Ã nevét, min-
dig emlékezünk Ãrá, és minden parancsolatát betart-
juk, akkor el fogjuk nyerni az Ã Szellemének társasá-
gát. Ez meg fogja lágyítani a szívünket és egységessé
tesz. De két figyelmeztetés is van, mely mindig
együtt jár ezzel az ígérettel.

Az elsŒ: A Szentlélek csak akkor marad velünk, ha
tiszták vagyunk és mentesek a világ dolgainak szere-
tetétŒl. Ha a tisztátalanságot választjuk, akkor az
elızi a Szentlelket. A Szellem csak azokkal lakik, akik
az Urat választják a világgal szemben. A „tisztítsátok
meg magatokat” (3 Nefi 20:41; T&Sz 38:42) és a
„szeresd az Urat, . . . teljes szívedbŒl, teljes lelkedbŒl
és minden erŒddel” (T&Sz 59:5) nem javaslat,
hanem parancsolat. És szükség van rájuk ahhoz,
hogy velünk legyen a Szellem, amely nélkül nem
lehetünk egyek.

A másik figyelmeztetés a kevélységtŒl való óvako-
dásra vonatkozik. A Szellem által taníthatóvá tett
család vagy nép egysége nagy hatalmat eredményez.
Ezzel a hatalommal világi elismerés jár. Ez az elisme-
rés dicsérettel vagy irigységgel jár, de kevélységet
ébreszthet bennünk. Ez megsérti a Szellemet.
Védekezhetünk azonban a kevélység, a széthúzás biz-
tos forrása ellen. Ezt úgy tesszük meg, hogy Isten
reánk árasztott bŒségére nem annak jeleként tekin-
tünk, hogy kedvel minket, hanem annak lehetŒsége-
ként, hogy még nagyobb szolgálatot adva csatlakoz-
zunk a körülöttünk lévŒkhöz. Férj és feleség úgy
tanul meg eggyé válni, hogy hasonlóságaik révén
megértik egymást, különbözŒségeik révén pedig kie-
gészítik egymást, amikor szolgálják egymást és a
körülöttük lévŒket. Ugyanígy válhatunk eggyé azok-
kal, akik nem fogadják el tanainkat, de osztoznak
Mennyei Atyánk gyermekei megáldásának vágyában.

Lehetünk béketeremtŒk, akik érdemesek arra,
hogy áldottnak és Isten gyermekeinek neveztessenek
(lásd Máté 5:9).

Isten, a mi Atyánk él. Szeretett Fia, Jézus Krisztus
ennek az egyháznak a feje, és Œ a béke zászlaját
kínálja mindazoknak, akik elfogadják azt.

Elder Eyring beszédébŒl, az egyház 1998-as áprilisi általános kon-
ferenciáján (lásd Conference Report, 1998. április, 85–89. o.; vagy
Ensign, 1998. május, 66–68. o.).



A SZERETET ÉS A BARÁTSÁG
ÁPOLÁSA A HÁZASSÁGBAN

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!
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• Tanulmányozd Moróni 7:45–48-as verseit! Sorold
fel a jószívıség azon jellemzŒit, melyeket ez a rész
megemlít! Kötelezd el magad a javulás mellett
életed e jellemvonásai terén! Gondold át, hogyan
segíthetik ezek a jellemvonások a férjet és a
feleséget szeretetük és barátságuk ápolásában!

• Tervezd meg a házastársaddal, hogy minden héten
töltötök valamennyi idŒt kettesben! Szükség lehet
ezeknek az alkalmaknak a napirendbe illesztésére
úgy, hogy emlékeztetŒket írtok egy naptárba vagy
jegyzetfüzetbe!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

EGYSÉG A HÁZASSÁGBAN

Spencer W. Kimball elnök
Az egyház 12. elnöke

Minden bizonnyal minden normális embernek a
tiszteletteljes, boldog és sikeres házasság a célja. A
házasság talán a leglényegibb, és következményeiben
a legmesszebbre ható döntés, amit meghozhatunk,
mert nemcsak azonnali boldogságunkhoz van köze,
hanem örök örömökhöz is. Nemcsak a szóban forgó
két emberre van hatással, hanem családjukra is,
különösen a gyermekeikre, és gyermekeik gyermekei-
re sok-sok nemzedéken át.

Amikor társat választunk erre az életre és az örök-
kévalóságra, minden bizonnyal sort kell keríteni a
leggondosabb tervezésre, gondolkozásra, imádkozás-
ra és böjtölésre, mintegy biztosítva azt, hogy minden
döntésünk között ez nem lesz rossz döntés. Az igazi
házasságban az elmék is, a szívek is egyesülnek. Az
érzelmeknek nem szabad teljes mértékben meghatá-
rozni a döntéseket, ám az elme és a szív, melyet
megerŒsít a böjtölés, az ima és a komoly meggondo-
lás, maximális esélyt ad a házasság boldogságának.
Ez áldozattal, megosztással, és nagy önzetlenség
követelményével jár együtt.

A TV képernyŒje sok olyan kitalált történetet
mutat be, mely házassággal végzŒdik: „És aztán bol-
dogan éltek”. Mi már felismertük, hogy egy szertar-
tás elvégzése önmagában nem eredményez boldogsá-
got és sikeres házasságot. A boldogság nem gomb-
nyomás eredménye, mint az elektromosság elŒidézte

fény; a boldogság egy elmeállapot, és belülrŒl fakad.
Meg kell dolgozni érte. Pénzzel nem vehetŒ meg;
semmiért nem szerezhetŒ meg.

Egyesek úgy gondolnak a boldogságra, mint a
kényelem, a luxus és az állandó izgalom csillogó
életvitelére; ám az igazi házasság olyan boldogságon
alapszik, mely sokkal több ennél, mely az odaadás, a
szolgálat, a megosztás, az áldozathozatal és az önzet-
lenség eredménye.

A két ember, aki oly különbözŒ háttérrel érkezik,
hamar felismeri a szertartás után, hogy szembe kell
nézni a csupasz valósággal. Ez már nem a képzelgés
vagy a szerepjátszás világa, le kell jönnünk a felhŒk-
bŒl, és szilárdan a talajra kell helyeznünk a lábain-
kat. FelelŒsséget kell vállalni, és új kötelezettségeket.
Bizonyos személyes szabadságokról le kell mondani,
és sok hozzáigazítást, önzetlen hozzáigazítást kell
végrehajtani.

Az ember a házasság után nagyon hamar felisme-
ri, hogy a házastársnak vannak olyan gyengeségei,
melyekre azelŒtt nem derült fény. Viszonylag össze-
zsugorodnak azok az erények, melyek az udvarlás
során állandóan nagyító alatt álltak, és az udvarlás
alatt oly kicsinek és jelentéktelennek tınŒ gyengesé-
gek most lényegesen nagyobbak lesznek. Eljön a
megértŒ szívek, az önértékelés, és a gyakorlatias ész-
járás, érvelés és tervezés órája. Megmutatkoznak az
évek szokásai; a házastárs lehet fukar vagy költekezŒ,
lusta vagy iparkodó, buzgó vagy vallásellenes; lehet
kedves és együttmıködŒ, vagy szeszélyes és mogor-
va, követelŒzŒ vagy odaadó, önmagát középpontba
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állító vagy háttérbe helyezŒ. Közelebb kerül a figye-
lem középpontjához az após-anyós probléma, és
ismételten felnagyíttatik a házastárs hozzájuk fızŒdŒ
viszonya.

Gyakran késlekedik a letelepedés és azon kemény
felelŒsségek felvállalása iránti hajlandóság, melyek
azonnal ott teremnek. A gazdálkodás nehezen váltja
fel a tékozló életmódot, és a fiatalok idŒnként túlsá-
gosan is „lépést akarnak tartani a szomszédaikkal”.
Gyakran nem hajlandók a szükséges pénzügyi vál-
toztatásokra. A fiatal feleségek gyakran követelik
azon luxusok saját otthonukban lévŒ folyamatos
meglétét, melyeket sikeres apáik virágzó otthonában
élveztek. Egyesek készen állnak arra, hogy segítsenek
elŒteremteni e tékozló életmód hátterét, és a házas-
ság után is tovább dolgoznak. EbbŒl adódóan elmen-
nek otthonról, ahová kötelességük szólítaná Œket,
hogy szakmabeli vagy üzleti törekvésekkel foglalkoz-
zanak, így teremtve meg egy olyan gazdálkodási
rendszert, mely olyannyira megszilárdul, hogy aztán
nagyon nehéz feladni, és a normális családi élet felé
kanyarodni. Mivel mindkét házastárs dolgozik,
inkább vetélkedés van a családban, mint együttmı-
ködés. A két fáradt munkás feszes idegekkel, egyéni
gŒggel, fokozott függetlenséggel tér haza, és elkez-
dŒdnek a félreértések. A kis súrlódások hatalmassá
halmozódnak.

Bár a házasság nem könnyı, és átlagosak az össz-
hangot nem ismerŒ és frusztrált házasságok, mégis
lehetséges a valóságos és tartós boldogság, és a
házasság lehet ujjongóbb elragadtatás annál, amit az
emberi elme felfogni képes. Ezt minden házaspár,
minden ember elérheti. A „lelki társak” fogalom kita-
lált dolog és illúzió; és bár minden fiatal férfi és fia-
tal nŒ szorgalmasan és imádságos lélekkel igyekszik
olyan társat találni, akivel leginkább összeegyeztet-
hetŒ és csodálatos az élet, mégis biztos, hogy majd-
nem minden rendes férfi és majdnem minden ren-
des nŒ élhet boldog és sikeres házasságban, ha haj-
landók megfizetni annak árát.

Van egy recept, mely soha nem vall kudarcot, és
minden házaspárnak boldog és örök házasságot bizto-
sít, de a többi recepthez hasonlóan ennek fŒ hozzáva-
lói sem hagyhatók ki, csökkenthetŒk vagy korlátozha-
tók. Bár ugyanolyan fontos az udvarlás elŒtti válasz-
tás, majd a házasság utáni udvarlás, de ezek nem fon-
tosabbak magánál a házasságnál, melynek sikere két
embertŒl függ – nem egytŒl, hanem kettŒtŒl.

Egy megkezdett és a már említett, ésszerı normák-
ra épülŒ házasság esetében nem foghatnak össze
olyan erŒk, melyek elpusztíthatnák azt, ha ezek nem
olyan erŒk, melyek magukban a házastársakban van-
nak, – egyikükben vagy mindkettŒjükben – és ezért
nekik általában felelŒsséget kell vállalni. Más embe-

rek és hatóerŒk gyakorolhatnak jó vagy rossz hatást.
Úgy tınik, mintha köze lenne ehhez a pénzügyi, tár-
sadalmi, politikai és egyéb helyzeteknek, ám a házas-
ság maga elsŒsorban és mindig is a két házastárson
áll vagy bukik, akik mindig sikeressé és boldoggá
tehetik a házasságukat, ha eltökéltek, önzetlenek és
igazlelkıek.

A recept egyszerı, a hozzávaló kevés, bár minde-
gyiknek sok kiterjesztése van.

ElŒször is, megfelelŒen kell hozzáállni a házasság-
hoz, mely magában foglalja egy olyan házastárs kivá-
lasztását, aki a lehetŒ legjobban megközelíti a tökéle-
tesség csúcsát, mindazon dolgok tekintetében,
melyek fontosak az egyénnek. Aztán a két félnek
annak felismerésével kell odajönni a templom oltá-
rához, hogy keményen kell majd dolgozniuk e sike-
res közös életért.

Másodszor, nagy önzetlenségnek és önmagunk
elfelejtésének kell megmutatkoznia, annak irányába
fordítva a családi életet és minden ahhoz tartozó
dolgot, hogy mi a jó a családnak, aminek alávetjük
magunkat.

Harmadszor, folyamatosan jelen kell lenni az
udvarlásnak és az érzelmek, a kedvesség és a figyel-
messég kifejezésének, hogy ezek életben tartsák és
erŒsítsék a szeretetet.

Negyedszer, teljes mértékben az Úr parancsolatai
szerint kell élni, amint azt Jézus Krisztus evangéliu-
ma meghatározza.

Ha megfelelŒen keverjük és folyamatosan életben
tartjuk ezeket a hozzávalókat, akkor eléggé lehetetlen
a boldogtalanság számára az, hogy eljöjjön, a félreér-
tések számára az, hogy folytatódjanak, és a válások
számára az, hogy sor kerüljön rájuk. A válóperes ügy-
védeket más területekre kellene helyezni, és belaka-
tolnák a válóperes bíróságokat.

A házassági oltárhoz közelítŒ egyéneknek fel kell
ismerniük, hogy az általuk remélt boldog házasság
eléréséhez szükség van annak tudatára, hogy a házas-
ság nem egy törvényes takaró, hanem áldozatot,
megosztást, és egyes egyéni szabadságok csökkenté-
sét jelenti. Hosszú, kemény gazdálkodást jelent.
Gyermekeket jelent, akik pénzügyi terheket, szolgála-
ti terheket, a törŒdés és az aggodalom terheit hozzák
magukkal; de emellett a legmélyebb és legédesebb
érzelmet is jelenti.

Házasság elŒtt minden egyén elég szabadon jön és
megy úgy, ahogy az neki tetszik, úgy szervezi és ter-
vezi meg életét, ahogy azt jónak látja, és minden
döntést úgy hoz, hogy Œ áll a középpontban. A sze-
relmeseknek még eskütétel elŒtt fel kell ismerniük
azt, hogy mindkettŒjüknek szó szerint és teljes mér-
tékben el kell fogadniuk azt, hogy annak, ami az új,
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kis családnak jó, mindig fontosabbnak kell lennie
annál, ami bármelyik házastársnak jó. Mindkét fél-
nek el kell felejtenie az „én” és az „enyém” névmáso-
kat, és a „mi” és a „miénk” névmásokkal kell helyet-
tesítenie azokat. Minden döntésnek figyelembe kell
vennie azt, hogy legalább két, vagy több emberre
van hatással. Amikor a feleség fontos döntésekhez ér,
most már meggondolja, milyen hatással lesznek azok
a szülŒkre, a gyermekekre, az otthonra és lelki életük-
re. A férj pályaválasztását, társasági életét, barátait, és
mindent, ami érdekli, most annak fényében kell
átgondolni, hogy Œ csak része egy családnak, és hogy
figyelembe kell venni a csoport egészét.

A házasság esetleg nem mindig kiegyensúlyozott
és súrlódásmentes, de élvezhet nagy békességet. A
házaspár megtapasztalhat szegénységet, betegséget,
csalódást, kudarcot, és még halálesetet is a család-
ban, de még ezek sem fosztják majd meg Œket a
békességüktŒl. A házasság mindaddig sikeres lehet,
amíg színre nem lép az önzés. A gondok és a problé-
mák törhetetlen egységbe vonják a szülŒket, ha teljes
az önzetlenség. Az 1930-as évek pénzügyi válsága
alatt feltınŒen csökkent a válások száma. A szegény-
ség, a kudarcok és a csalódások köteléket képeztek a
szülŒk között. A csapások megszilárdíthatják a kap-
csolatokat, melyeket a jólét elpusztíthat.

Az önzésen alapuló házasság majdnem biztosan el
fog bukni. Aki vagyonért házasodik, vagy aki tekinté-
lyért, társadalmi státuszért házasodik, az biztosan
csalódni fog. Aki hiúság vagy gŒg kielégítése végett,
vagy azért házasodik, hogy valaki mással ellenkez-
zen, illetve „megmutassa neki”, csak saját magát
csapja be. Aki viszont azért köt házasságot, hogy bol-
dogságot adjon és kapjon, hogy szolgáljon és kap-
jon, és aki kettejük, majd az eljövendŒ család érdeke-
it nézi, annak jó esélye van arra, hogy boldog legyen
a házassága.

A szeretet olyan, mint a virág, vagy mint a test,
folyamatos táplálásra van szüksége. A halandó test
hamarosan elsorvadna és meghalna, ha nem etet-
nénk elég gyakran. A gyenge virág lekókad és meg-
hal táplálék és víz nélkül. Hasonlóképpen, a szeretet-
tŒl sem várhatjuk el, hogy örökké tartson, ha nem
tápláljuk folyamatosan a szeretet, a méltányolás és a
tisztelet kifejezése, a hálaadás, valamint az önzetlen
figyelmesség adagaival.

A teljes önzetlenség biztosan elŒidéz még valamit
a sikeres házasságban. Ha valaki örökké a másik érde-
keit, kényelmét és boldogságát nézi, akkor hatalmas-
sá nŒ az udvarlás során megtalált és a házasságban
megszilárdított szeretet. Sok házaspár hagyja, hogy
házasságuk elszürüküljön, szeretetük pedig kihıljön,

mint a régen sütött kenyér, az elcsépelt vicc vagy a
hideg mártás. A szeretet leglényegibb táplálékai bizo-
nyára a figyelmesség, a kedvesség, az odafigyelés, a
törŒdés, az érzelmek kifejezésre juttatása, az értékelés
ölelései, a tisztelet, a büszkélkedés, a kapcsolat, a
bizalom, a hit, a társas viszony, az egyenlŒség és az
egymástól való függŒség.

Ahhoz, hogy igazán boldogok legyünk a házasság-
ban, folyamatosan hithıeknek kell lennünk az Úr
parancsolatainak betartása terén. Senki nem volt
még fenségesen boldog, legyen bár egyedülálló vagy
házas, ha nem volt igazlelkı. Vannak ugyan ideig-
óráig tartó elégedettségek és pillanatig tartó álcázott
helyzetek, de tartós, teljes boldogság csak tisztaság és
érdemesség által érhetŒ el. Aki mély vallási meggyŒ-
zŒdések alapján él vallásos életet, az soha nem lehet
boldog, ha inaktív. A lelkiismeret folyamatosan gyö-
tör, hacsak el nem nyomják, amely esetben viszont
máris veszélyben a házasság. A lázongó lelkiismeret
nagyon elviselhetetlenné tudja tenni az életet. Az
inaktivitás pusztító hatással van a házasságra, külö-
nösen akkor, ha a felek inaktivitásának mértéke
különbözik.

A vallási nézetkülönbségek teszik leginkább próbá-
ra a kapcsolatot, és minden különbözŒség közül ezek
oldhatók meg a legnehezebben.

A házasságot Isten rendelte el. Nem puszta társa-
dalmi szokás. MegfelelŒ és sikeres házasság hiányá-
ban soha nem magasztosulhatunk fel. Olvassátok el
Urunk szavait, melyek értelmében helyes és megfele-
lŒ a házasság!

Mivel ez így van, a meggondolt és intelligens utol-
só napi szent gondosan megtervezi életét, hogy meg-
gyŒzŒdjön róla: nincs akadály az útjában. Egy
komoly hiba elkövetése által olyan akadályokat gör-
díthet útjába az ember, melyeket esetleg soha nem
lehet eltávolítani, és amelyek elzárhatják az örök
élethez és az istenséghez – végsŒ rendeltetésünkhöz –
vezetŒ utat. Ha két ember saját életénél is jobban
szereti az Urat, majd saját életénél is jobban szereti a
másikat, és alapvetŒ szerkezetként az evangélium
rendjével teljes összhangban közösen munkálkodik,
akkor biztosan övék lesz ez a nagy boldogság. Ha a
férj és a feleség gyakran elmegy a szent templomba,
együtt térdelnek és imádkoznak otthon a családjuk-
kal, kéz a kézben mennek el egyházi gyıléseikre, tel-
jesen erkölcsösek maradnak az életükben, – mentáli-
san és fizikailag is – aminek eredményeképpen min-
den gondolatuk, vágyuk és szeretetük arra a bizo-
nyos lényre, a társukra összpontosít, és mindketten
Isten királyságának a felépítésén fáradoznak, akkor
csúcson van a boldogság.
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A szeretet és a barátság ápolása a házasságban

IdŒnként más ragaszkodások is vannak a házasság-
ban, annak ellenére, hogy az Úr azt mondta:
„Szeresd feleségedet teljes szívedbŒl, Œhozzá ragasz-
kodj és senki máshoz!” (T&Sz 42:22).

Ez azt jelenti, hogy éppen ilyen teljes mértékben
„szeresd férjedet teljes szívedbŒl, Œhozzá ragaszkodj
és senki máshoz”! Az emberek gyakran ragaszkodnak
édesanyjukhoz, édesapjukhoz és cimboráikhoz. Az
anyák idŒnként nem lazítanak a köteléken, mely
valamikor hozzájuk fızte a gyermekeiket, és a férj,
valamint a feleség visszatér anyjához és apjához,
hogy tanácsot kérjen és kibeszélje magát, míg leg-
több dologban a feleséghez kellene ragaszkodni, és
minden magánjellegı dolgot nagy titokban kellene
tartani mások elŒtt.

A házaspárok jól teszik, ha azonnal új otthont
találnak, külön bármelyik fél szüleitŒl. Az otthon
lehet nagyon szerény és egyszerı, de mégis függet-
len, állandó lakhely. Házastársakként élt életetek
legyen független a férj és a feleség rokonságától!
Jobban szeretitek Œket, mint valaha is, örültök a
tanácsaiknak, értékelitek a társaságukat, de a saját
életeteket élitek, a saját döntéseitek irányítanak, és a
saját, imádságos lelkı megfontolásaitok, miután
tanácsot kaptatok azoktól, akiktŒl kell. A ragaszkodás

nem merül ki abban, hogy egy otthonban laktok.
Azt jelenti: szorosan mellette áll, kiáll mellette:

„Ezért törvény szerint való, hogy . . . ketten egy
testté legyenek azért, hogy a föld megfelelhessen
teremtése céljának;

Hogy betöltse az emberek sokasága a világot,
teremtése elŒtt való rendeltetése szerint” (T&Sz
49:16–17).

Testvérek, hadd mondjam el, hogy ez az Úr szava.
Nagyon, nagyon komoly dologról van szó, és senki
sincs, akinek vitatkoznia kellene az Úrral. Ã alkotta a
földet; Œ alkotta az embereket. Ismeri az állapotokat.
Ã határozta meg a programot, és mi nem vagyunk
elég intelligensek vagy okosak ahhoz, hogy vitatkoz-
ván Vele lebeszéljünk ezekrŒl a fontos dolgokról. Ã
tudja, hogy mi helyes és mi igaz.

Arra kérünk titeket, hogy gondoljátok át ezeket a
dolgokat! GyŒzŒdjetek meg arról, hogy házasságotok
helyes! GyŒzŒdjetek meg arról, hogy életetek helyes!
GyŒzŒdjetek meg arról, hogy házasságotok rátok esŒ
részének megfelelŒ módon eleget tesztek!

Az 1977. március Ensign 3–5. oldalairól.
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• Az alábbi olvasási feladatban elder Lynn G.
Robbins a „pusztulás receptjét” írja le. Olvasd el,
mit ír errŒl ezen az oldalon! Ezt követŒen írj
receptet az otthon összhangjához! Döntsd el,
milyen „hozzávalókat” írnál egy ilyen receptre!

• Kötelezd el magad amellett, hogy türelmesen és
szeretettel, nem dühösen reagálsz a kihívásokra!
Döntsd el, mit tehetsz annak érdekében, hogy
gyakran emlékezz erre a kötelezettségvállalásodra!
Rakhatsz például a cipŒdbe egy kis érmét vagy más
dolgot, vagy tarthatsz egy cédulát a zsebedben.

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

SZABAD AKARAT ÉS HARAG

Elder Lynn G. Robbins
a hetvenektŒl

A Sátán haragot gerjeszt a családokban

„A földön van egy családom. Ãk olyan jók hozzám.”
Ez minden gyermek reménye, melyet egyik himnu-
szunk szavai fejeznek ki (“Families Can Be Together
Forever”, Hymns, 300. sz.; dŒlt betıs kiemelés).

A családról szóló kiáltványból megtudjuk, hogy „a
család központi szerepet játszik a TeremtŒ tervében”,
és hogy „a férjnek [és] a feleségnek komoly kötelessé-
ge, hogy szeressék és törŒdjenek egymással”, és
„szent kötelesség[ük], hogy gyermekeiket szeretetben
és igazságban neveljék” („A család: Kiáltvány a világ-
hoz”, Liahona, 1998. október, 24. o.).

A család emellett a Sátán elsŒdleges célpontja.
Háborút vív a család ellen. Egyik terve az, hogy alat-
tomos és ravasz módon az ellenség arcvonala mögé
férkŒzik, és belopja magát az otthonainkba és az
életünkbe.

Gyakran saját falaikon belül rongálja meg és pusz-
títja el a családokat. Stratégiája az, hogy haragot ger-
jeszt a család tagjai között. A Sátán „az ellenkezés
atyja és Œ haragra gerjeszti az emberek szívét, hogy
egymás ellen veszekedjenek” (3 Nefi 11:29; dŒlt
betıs kiemelés). A serkent ige úgy hangzik, mint a
katasztrófa receptje: Rakd fel közepes lángra az indu-
latokat, keverj bele egy pár megválogatott szót, for-
rald fel, keverd addig, amíg besırısödik, hagyd

napokig hılni az érzéseket, tálald hidegen, sok mara-
dék lesz.

Dönthetünk úgy, hogy nem válunk haragossá

Stratégiájának ravasz részeként elválasztja a hara-
got a szabad akarattól, elhitetve velünk, hogy egy
olyan indulat áldozatai vagyunk, amelyet nem
tudunk befolyásolni. Azt halljuk: „Elvesztettem a
türelmemet”. Elveszteni a türelmet, ezek az érdeke-
sen összeválogatott szavak széles körben elterjedt
nyelvi fordulattá váltak. Az „elveszíteni valamit”
kifejezés arra utal, hogy „nem állt szándékunkban”,
„véletlenül”, „önkéntelenül”, „nem felelŒsen” –
talán gondatlanul, de „nem felelŒsen” történt.

„MegŒrjített.” Ez egy másik kifejezés, amit hallha-
tunk, s amely szintén az ellenŒrzés vagy a szabad
akarat hiányára utal. Ez egy olyan mítosz, amit le
kell rombolni. Senki sem Œrjít meg minket. Nem
mások tesznek haragossá minket. Semmilyen kény-
szer nem játszik szerepet. Tudatos döntés eredmé-
nyeként válunk haragossá; tehát dönthetünk úgy,
hogy nem válunk haragossá. Mi döntünk!

Akik azt mondják: „De nem tehetek róla”, azt
válaszolja William Wilbanks, a szerzŒ: „Badarság”.

„Az agresszió, . . . a harag elfojtása, annak megbe-
szélése, az üvöltés és a kiabálás” – ezek mind a harag
levezetésének tanult stratégiái. „Mi választjuk ki azt,
ami a múltban hatékonynak bizonyult számunkra.
Észrevettétek már, milyen ritkán veszítjük el önural-
munkat, amikor a fŒnökünk bosszant fel minket, de
milyen gyakran történik meg ez akkor, amikor bará-
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tok és családtagok idegesítenek?” (“The New
Obscenity”, Reader’s Digest, 1988. december, 24. o.;
dŒlt betıs kiemelés).

Másodéves hallgató korában Wilbanks megpróbált
bekerülni a középiskola kosárlabdacsapatába, és sike-
rült neki. Az edzések elsŒ napján edzŒje ember-
ember elleni játékra kérte fel Œt, míg a csapat figyelte
Œket. Amikor elhibázott egy könnyı dobást, mérges
lett, toporzékolt és nyafogott. Az edzŒ odament
hozzá és azt mondta: „Ha még egy ilyen mısort csi-
nálsz, soha többé nem játszol a csapatomban”. A
következŒ három év alatt soha többé nem vesztette
el az önuralmát. Évekkel késŒbb, amikor visszaemlé-
kezett erre az esetre, rájött, hogy az edzŒ egy életet
megváltoztató tantételt tanított neki azon a napon:
a harag féken tartható (lásd “The New Obscenity”,
24. o.).

Az Úr tanításai

Az Efézusbeliek 4:26-os vers Joseph Smith féle for-
dításában Pál a következŒ kérdést teszi fel: „Lehetsz-e
úgy haragos, hogy ne kövess el bınt?” Az Úr nagyon
világosan fogalmaz e témával kapcsolatban:

„Akiben az ellenkezés szelleme lakik, az nem
tŒlem való, hanem az ördögtŒl, aki maga az ellenke-
zés atyja; mert Œ haragra gerjeszti az emberek szívét,
hogy egymás ellen veszekedjenek.

Én azonban nem gerjesztem haragra az embereket
egymás ellen, hanem inkább megbékítem Œket egy-
mással” (3 Nefi 11:29–30).

Az Úr ezen tana vagy parancsa feltételezi a szabad
akaratot, és arra kéri az öntudatos elmét, hogy dönt-
sön. Az Úr annak a döntésnek a meghozatalát várja
el tŒlünk, hogy nem válunk haragossá.

A haragossá válást még igazolni sem lehet. Máté
5. fejezetének 22. versében azt mondja az Úr: „Én
pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki harag-
szik az Œ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre” (dŒlt
betıs kiemelés). Milyen érdekes, hogy az „ok nélkül”
kifejezés nincs benne sem az inspirált Joseph Smith
féle fordításban (lásd Máté 5:24), sem 3 Nefi 12:22-es
versében! Amikor az Úr kihagyja az „ok nélkül” kife-
jezést, nem hagy nekünk mentséget. „De ez az én
tanításom, az ilyen dolgokat félre kell tenni” (3 Nefi
11:30). „Félretehetjük” a haragot, mert Ã erre taní-
tott minket, és ezt parancsolta nekünk.

Ha haragosakká válunk, akkor engedünk a
Sátánnak

Ha haragosakká válunk, akkor engedünk a
Sátánnak, mert lemondunk az önuralmunkról. A

gondolatban rejlŒ bın az, mely ellenséges érzésekhez
vagy viselkedésekhez vezet. Ez a gyutacsa az országú-
ti Œrületeknek, a sportcsarnokokban történŒ kitöré-
seknek és az otthoni erŒszaknak.

A féktelen harag könnyen kiválthatja a bántó sza-
vak kirobbanását, illetve az érzelmi bántalmazás más
formáit, melyek sebet ejthetnek az érzékeny szíven.
Az, „a mi kijön a szájból – mondta az ÜdvözítŒ – fer-
tŒzteti meg az embert” (Máté 15:11).

David O. McKay azt mondta: „A férj és a feleség
soha ne beszéljen egymással emelt hangon, ’csak ha
ég a ház’” (Stepping Stones to an Abundant Life, szerk.
Llewelyn R. McKay [1971], 294. o.).

A fizikai bántalmazás nem más, mint elszabadult
harag, soha sem igazolható és mindig hamislelkı.

A harag barbár kísérlet arra, hogy a vétkesség érzé-
sét keltsük a másikban, vagy annak kegyetlen módja,
hogy megpróbáljuk helyreigazítani Œket. Gyakran
helytelenül fegyelmezésnek nevezik, de majdnem
mindig ellenkezŒ hatást vált ki. Ezért int a szentírás:
„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legye-
tek irántok keserı kedvıek”, és „Ti atyák, ne
bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne
essenek” (Kolossébeliek 3:19, 21).

„Soha többé nem válok haragossá”

A választás és a felelŒsség elválaszthatatlan tanté-
telek. Mivel a harag választás eredménye, a kiáltvány
erŒsen figyelmeztet arra, hogy „akik házastársukat
vagy gyermeküket bántalmazzák, . . . egy napon
mindezért Isten elŒtt felelni fognak”.

A harag életünkbŒl való eltávolításának elsŒ lépése
az, hogy megértjük a szabad akarat és a harag közötti
kapcsolatot. Dönthetünk úgy, hogy nem válunk
haragossá. És ezt eldönthetjük ma, most rögtön:
„Soha többé nem válok haragossá”. Gondoljátok át
ezt az elhatározást!

A Tanok és szövetségek 121. része az egyik legjobb
olyan forrás, ahol helyes vezetési tantételeket tanul-
hatunk. A 121. rész elsŒsorban talán leginkább a
házastársakra és a szülŒkre vonatkozik.
MeggyŒzéssel, hosszútıréssel, gyengédséggel, kedves-
séggel és szelídséggel, valamint Œszinte szeretettel
kell vezetnünk a családunkat (lásd T&Sz 121:41–42).

Bárcsak valóra válna minden gyermek álma, hogy
olyan családja legyen itt a földön, amely jó hozzá!

Elder Robbins beszédébŒl, az egyház 1998-as áprilisi általános
konferenciáján (lásd Liahona, 1998. július, 90–92. o.).
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• Az alábbi olvasási feladatban elder Joe J.
Christensen megjegyzi: „Kevesen változtak valaha
is jó irányban állandó kritika vagy korholás ered-
ményeként. Ha nem vigyázunk, akkor építŒ kri-
tikaként elmondott szavaink nagy része valójában
romboló lesz. IdŒnként jobb, ha egyes dolgokat
nem mondunk ki” (lásd 19. o.). Ezen a héten

figyelj oda alaposan arra, hogy milyen dolgokat
gondolsz és mondasz másokról! Igyekezz minden
kimondott szóban kedves és felemelŒ lenni!

• Keresd meg a méltányolandó tulajdonságokat a
házastársadban! Sorold fel ezeket a tulajdonságo-
kat, és mutasd meg ezt a házastársadnak!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

A HÁZASSÁG ÉS A BOLDOGSÁG NAGYSZERÙ TERVE

Elder Joe J. Christensen
a hetvenektŒl

Barbara és én hat gyermekkel áldattunk meg.
Évekkel ezelŒtt, amikor mindannyiukat elvittük láto-
gatóba a nagyszüleikhez, édesapám azt mondta:
„Joe, szerintem te és Barbara olyan valamibe fogta-
tok, amit nem tudtok megállítani”.

Ebben a húsvéti idŒszakban az egész világnak kije-
lentjük, hogy Jézus a Krisztus, és hogy az Ã szent
papsága, valamint annak pecsételŒ hatalma által a
házasságokat és a családokat soha nem kell majd
megállítani, soha nem lesz végük.

Ma a házasságainkról szeretnék beszélni nektek.
Nyolc olyan gyakorlati javaslatot teszek, melyek
remélhetŒleg értékesek lesznek házasságaink megerŒ-
sítésében, most és a jövŒben.

Ne felejtsétek el a házasság fontosságát!

Ne felejtsétek el házasságotok központi szerepet
játszó fontosságát! Hallgassátok meg elder Bruce R.
McConkie szavait, melyeket a házasság fontosságáról
mondott Mennyei Atyánk „boldogsághoz vezetŒ
nagy tervé[ben]” (Alma 42:8):

„A halandóságba történŒ megszületés percétŒl
egészen addig, amíg a templomban házasságot
kötünk, az evangéliumi rendszer egészének minden
része arra készít fel és tesz érdemessé minket, hogy
belépjünk a házasság e szent rendjébe, mely férjjé és

feleséggé tesz minket ebben az életben, valamint az
elkövetkezendŒ világban.

Semmi nincs ezen a világon, ami felérne a családi
egységek megteremtésének és tökéletesítésének fon-
tosságával” (“Salvation Is a Family Affair”,
Improvement Era, 1970. június, 43–44. o.).

Imádkozzatok házasságotok sikeréért!

Imádkozzatok házasságotok sikeréért! Évekkel eze-
lŒtt, amikor még általános volt az, hogy egy általá-
nos felhatalmazott meglátogat egy missziót és min-
den misszionáriussal interjút készít, elder Spencer W.
Kimball, akkoriban a Tizenkettek Kvórumának tagja,
elbeszélgetett egy elderrel, aki missziója befejezésé-
hez közeledett.

„Mik a terveid, elder, miután felmentenek?”

„Ó, azt tervezem, visszamegyek a fŒiskolára.”
Majd egy mosollyal hozzátette: „Aztán remélem, sze-
relmes leszek és megházasodok”.

Elder Kimball ezt a bölcs tanácsot adta: „Hát, ne
csak azért imádkozz, hogy azzal köss házasságot, akit
szeretsz. Inkább azért imádkozz, hogy szeresd azt, akivel
házasságot kötsz!”

Imádkozzunk azért, hogy legyünk kedvesebbek,
udvariasabbak, alázatosabbak, türelmesebbek, meg-
bocsátóbbak, és különösképpen kevésbé önzŒek!

Ha fel akarjuk ismerni személyes problémáinkat és
gyengeségeinket, melyek akadályoznak abban, hogy
jobb házastársak legyünk, imában az Úrhoz kell for-
dulnunk, és le kell aratnunk a Mormon könyve
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következŒ, hatásos ígéretének áldásait: „Akik hozzám
fordulnak, azoknak majd én megmutatom az Œ gyen-
geségeiket. . . . Mert ha megalázkodnak elŒttem és
hisznek bennem, akkor gyengeségüket megerŒsítem”
(Éther 12:27).

Elérkeztünk tehát az ima szükségességéhez. Sok
egyházi vezetŒ és házassági tanácsadó jelzi, hogy
nem láttak még komoly gondban olyan házasságot,
ahol a házaspár még mindig naponta együtt imádko-
zott. Amikor problémák merülnek fel és veszélybe
kerül a házasság, a házastársakként történŒ közös
imádkozás lehet a legfontosabb orvosság.

Hallgassátok meg a házastársatokat!

Hallgass! Szakíts idŒt házastársad meghallgatására,
tervezd be ezt rendszeresen! Beszélgessetek egymás-
sal, és mérjétek fel, milyen házastársak vagytok!

Brent Barlow testvér a következŒ kérdést tette fel
papságviselŒ férfitestvérek egy csoportjának:
„Hányan szeretnének közületek kinyilatkoztatást
kapni?” Minden kéz felemelkedett. Majd azt javasol-
ta, hogy menjenek haza, és kérdezzék meg a felesé-
güket, hogyan lehetnének jobb férjek. Ezt követŒen
hozzátette: „Én követtem saját tanácsomat, és azon a
délutánon volt egy nagyon sok felvilágosítást adó,
több mint egy órás beszélgetésem [feleségemmel],
Susannal!” (“To Build a Better Marriage”, Ensign,
1992. szeptember, 7. o.). Egy ehhez hasonló beszél-
getés mindannyiunk számára lehet kinyilatkoztatás.

Férfitestvérek, közületek hánynak a felesége kér-
dezte meg tŒletek mostanában: „Joe, figyelsz?” Nem
Œ volt az egyetlen, aki kíváncsi volt arra, hogy figye-
lek-e. Régebben éppen szunyókáltam, amikor kis
unokánk, Allison odajött, felemelte az egyik szemhé-
jamat, és megkérdezte: „Nagyapa, odabent vagy?”
„Odabent” kell lennünk, és válaszokat kell adnunk a
társunknak.

Kerüljétek a szüntelen hibakeresést!

Kerüljétek a szüntelen hibakeresést! Ne legyetek
túlságosan kritikusak egymás hibáival szemben!
Ismerjétek fel, hogy egyikünk sem tökéletes!
Mindannyiunknak hosszú utat kell még megtenni
ahhoz, hogy olyan krisztusiak legyünk, amire vezetŒ-
ink biztatnak minket.

A szüntelen hibakeresés, ahogyan Spencer W.
Kimball nevezte azt, majdnem minden házasságot
képes lelohasztani (“Marriage and Divorce”, 1976
Devotional Speeches of the Year [1977], 148. o.).
Általában mindannyian fájdalmasan tudatában
vagyunk a saját gyengeségeinknek, és nincs szüksé-
günk gyakori emlékeztetésekre. Kevesen változtak jó
irányban állandó kritika és korholás eredményeként.
Ha nem vigyázunk, akkor építŒ kritikaként elmon-
dott szavaink nagy része valójában romboló lesz.

IdŒnként jobb, ha egyes dolgokat nem mondunk
ki. Friss házasként Lola Walters nŒtestvér azt olvasta
egy folyóiratban, hogy a házasság megerŒsítése érde-
kében a házastársak rendszeresen és Œszintén osszák
meg egymással, hogy milyen modorosságokat talál-
nak bosszantónak. Azt írta:

„Megbeszéltük, hogy megnevezünk öt olyan dol-
got, amit bosszantónak találunk, és én kezdtem.
Elmondtam neki, hogy nem tetszik az, ahogyan
grapefruitot eszik. Meghámozta, és úgy ette meg,
akár egy narancsot! IsmerŒseim között senki más
nem evett így grapefruitot. Elvárható vajon egy lány-
tól, hogy egész életét, sŒt az örökkévalóságot is úgy
töltse el, hogy figyeli, amint férje úgy eszi a grapefru-
itot, akár egy narancsot?

Miután végeztem [az öt dologgal], Œ került sorra
azon dolgok felsorolásában, ami nem tetszett neki
bennem. Azt mondta: ’Hát, az igazság az, hogy
semmi nem jut eszembe, ami ne tetszene nekem
benned, drágám.’

Nagy levegŒ.

Gyorsan hátat fordítottam, mert nem tudtam
volna magyarázatot adni a szemeimet elöntŒ és arco-
mon végigzáporozó könnyekre.”

Sister Walters ezzel fejezte be: „Amikor azt hallom,
hogy összeférhetetlenek a házastársak, mindig
eszembe jut, vajon nem attól szenvednek-e, amit én
most már a grapefruit szindrómának nevezek” (“The
Grapefruit Syndrome”, Ensign, 1993. április, 13. o.).

Igen, idŒnként jobb, ha egyes dolgokat nem mon-
dunk ki.

Tartsátok életben az udvarlásotokat!

Tartsátok életben az udvarlásotokat! Szakítsatok
idŒt arra, hogy közösen tegyetek valamit – csak ket-
ten. Bár fontos családként együtt lenni a gyermekei-
tekkel, nektek is szükségetek van hetente egy kis
idŒre, amikor csak ketten vagytok. Ha ezt betervezi-
tek, akkor az tudatja gyermekeitekkel azt, hogy fon-
tosnak érzitek a házasságotokat és gondozni szeret-
nétek azt. Ez elkötelezettséget, tervezést és idŒbeosz-
tást igényel.

Ennek nem kell sok pénzbe kerülnie. Az együtt
töltött idŒ a legfontosabb alkotóelem.

Amikor egyszer az apósom éppen azon volt, hogy
ebéd után kilép a házból és visszatér a munkájához,
anyósom azt mondta: „Albert, azonnal gyere ide, és
mondd nekem, hogy szeretsz!” Ã elmosolyodott és
viccesen azt mondta: „Elsie, amikor összeházasod-
tunk, megmondtam, hogy szeretlek. Ha ez valaha is
változik, szólni fogok”. Nemigen lehet túl gyakran
használni a „szeretlek” szót. Mondjátok ki naponta!
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Mondjátok gyorsan ki azt, hogy „bocsánat”!

Mondjátok gyorsan ki azt, hogy „bocsánat”! Bár
nehéz megformálni ezeket a szavakat, legyetek für-
gék, amikor azt kell mondani: „Bocsánatot kérek, ne
haragudj rám” – még akkor is, ha nem teljes mérték-
ben ti vagytok a hibásak. Az igaz szeretetre azok tesz-
nek szert, akik készségesen beismerik a személyes
hibáikat és vétségeiket.

Amikor véleménykülönbségek támadnak, fontos
megbeszélni és megoldani azokat, de vannak olyan
esetek, amikor legjobb abbahagyni, akár egy meccset
idŒkérésnél. Fontos ráharapni a nyelvünkre és tízig,
vagy akár százig is elszámolni. IdŒnként pedig még
az is segíthet, ha haragunkkal megy le a nap, és reg-
gel pihentebben, nyugodtabban és a megoldás jobb
esélyével hozhatjuk fel újra a problémát.

IdŒnként hallunk ehhez hasonlókat: „Nahát, mi
már ötven éve házasok vagyunk, és soha nem külön-
bözött egymásétól a véleményünk.” Ha tényleg így
van, akkor az egyik fél elnyomja a másikat, vagy
amint azt már valaki megfogalmazta, ez idegen az
igazságtól. Minden intelligens párnak lesz vélemény-
különbsége. Annak kihívása áll elŒttünk, hogy bizto-
san tudjuk azok megoldásának módját. Ez része
annak a folyamatnak, hogy még jobbá tegyünk egy
jó házasságot.

Éljetek úgy, amit megengedhettek magatoknak!

Tanuljatok meg úgy élni, amit megengedhettek
magatoknak! A házasság legnehezebb kihívásai közül
némelyek a pénzügyek területén fordulnak elŒ. „Az
amerikai ügyvédi kamara . . . jelezte, hogy a válások
89 százaléka pénz miatti vitatkozásra és vádaskodásra
vezethetŒ vissza” (Marvin J. Ashton, “One for the
Money”, Ensign, 1975. július, 72. o.). Álljatok készen
egyes vásárlások elhalasztására, vagy mondjatok le
róla annak érdekében, hogy kijöjjetek a pénzetekbŒl!
ElŒször a tizedeteket fizessétek be, és lehetŒség sze-
rint kerüljétek az adósságot! Ne felejtsétek el, hogy
ha havonta ötven dollárral kevesebbet költetek el
annál, amit megkerestek, az a boldogsággal egyenlŒ,
ha pedig ötvennel többet, akkor az a nyomorral
egyenlŒ. Eljöhet az ideje annak, amikor elŒ kell
venni az ollót és a hitelkártyákat, és el kell végezni
azt, amit elder Jeffrey R. Holland „plasztikai sebészet-
nek” nevezett (“Things We Have Learned–Together”,
Ensign, 1986. június, 30. o.).

Osszátok meg az otthoni és a családi feladatokat!

Legyetek igazi társak az otthoni és családi felada-
tok tekintetében! Ne legyetek hasonlóak ahhoz a férj-
hez, aki csak üldögél otthon és várja, hogy kiszolgál-

ják, úgy érezvén, hogy az Œ feladata a kenyérkeresés,
és egyedül a felesége felelŒs a háztartásért és a gyer-
mekek gondozásáért. Az otthon és a gyermekek gon-
dozásának feladata nem csak egy személy felelŒssége.

Ne felejtsétek el, hogy együtt alkotjátok ezt a tár-
sas viszonyt! Barbara és én felfedeztük, hogy minden
reggel kevesebb mint egy perc alatt be tudjuk vetni
az ágyunkat, és akkor arra a napra készen vagyunk
vele. Azt mondja, hagyja, hogy ezt én tegyem, és
egész nap jó érzéseim legyenek magam felŒl.
Szerintem van ebben valami.

Szakítsatok idŒt a szentírások közös tanulmányo-
zására, és kövessétek Kimball elnök e bölcs tanácsát:
„Ha a férj és a feleség gyakran elmegy a szent temp-
lomba, együtt térdelnek és imádkoznak otthon a csa-
ládjukkal, kéz a kézben mennek el egyházi gyıléseik-
re, teljesen erkölcsösek maradnak az életükben, –
mentálisan és fizikailag is – . . . és mindketten Isten
királyságának a felépítésén fáradoznak, akkor csú-
cson van a boldogság” (Marriage and Divorce [1976],
24. o.).

Összefoglalásként:

• Ne felejtsétek el házasságotok központi szerepet
játszó fontosságát!

• Imádkozzatok annak sikeréért!

• Hallgassatok!

• Kerüljétek a szüntelen hibakeresést!

• Tartsátok életben az udvarlásotokat!

• Mondjátok gyorsan ki azt, hogy „bocsánat”!

• Tanuljatok meg úgy élni, amit megengedhettek
magatoknak!

• Legyetek igazi társak az otthoni és családi felada-
tok tekintetében!

Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Jézus a
Krisztus, hogy a harmadik napon üres volt a sírbolt,
és hogy „miképen Ádámban mindnyájan meghal-
nak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megele-
veníttetnek” (1 Korinthusbeliek 15:22). Így, hálásan
a pecsételŒ hatalomért Jézus Krisztus visszaállított
evangéliumában, magabiztosan állíthatjuk a költŒ-
nŒvel együtt: „Halál után még jobban szeretlek majd
téged” (Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the
Portuguese, 43. sz., 14. sor).

Elder Christensen beszédébŒl, az egyház 1995-as áprilisi általános
konferenciáján (lásd Conference Report, 1995. április, 84–87. o.;
vagy Ensign, 1995. május, 64–66. o.).
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• Határozz meg valamit, amit megtehetsz azért,
hogy megerŒsítsd a Mennyei Atyánkba és Jézus
Krisztusba vetett hitedet!

• Jelölj ki mindennap egy idŒpontot, amikor házas-
társaddal imádkozol!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

ÖRÖMÖT TALÁLNI AZ ÉLETBEN

Elder Richard G. Scott
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Változatosság az állandóságban 

Nemrég egy csodálatos csendes-óceáni sziget észa-
ki partján álltam, és a tengert néztem napfelkeltekor.
Elbıvölt a rendszeresség, mellyel a hatalmas hullá-
mok állandóan elŒre haladtak, majd megtörtek a
part vonalán. Ez az Úr tervének állandóságára emlé-
keztetett engem, annak megszabott, örök törvényé-
vel, valamint a tartós igazságosság biztonságára és az
irgalom gyengédségére, ha engedelmesség által kiér-
demeljük azt. Észrevettem, hogy minden hullám
más-más ponton tör meg a horizonton, hogy megta-
lálja saját útját a partig. Egyesek kövekre zuhantak,
habos, fehér vízpatakokat hagyva maguk után.
Mások egyéni formát öltve vágtattak partra. Játékos,
habzó véggel csúsztak fel a nedves homokra, majd
visszahúzódván pezsegtek és kavarogtak.

Az Úr által nekünk adott lehetŒségek véget nem
érŒ változatosságára gondoltam. Oly sok szabadsá-
gunk van, oly sok lehetŒségünk saját személyiségünk
kibontakozására, tehetségeink kifejlesztésére, egyéni
emlékekre, személyes hozzájárulásainkra. Mivel nem
volt tovább lehetŒségem a méltóságteljes tenger
megfigyelésére, megpróbáltam elképzelni azt a dicsŒ
látványt, melyet a ragyogó nap teremt majd késŒbb.
Amint tisztelettudóan figyeltem ezt a pompás lát-
ványt, egy ablak jött létre a felhŒk között; a felkelŒ
nap csillogó sugarai áttörtek a felhŒs égen, mindent
átváltoztatva sugárzással, fénnyel, élettel. Olyan volt
ez, mintha az Úr további áldást is meg akart volna
osztani, tanításai fényének szimbólumát, mely
ragyogást és reményt kölcsönöz mindannak, amit

megérint. A hála könnyeit eredményezte ez a csodá-
latos világ, melyben élünk, a rendkívüli szépség,
melyet Mennyei Atyánk oly bŒkezıen oszt meg
mindazokkal, akik hajlandóak meglátni azt. Igazán
csodálatos az élet.

Értékeljük az élet szépségét!

Szakítotok idŒt annak mindennapos felfedezésére,
hogy milyen csodás lehet az életetek? Mikor néztetek
utoljára naplementét, amikor a búcsúzó sugarak jó
éjszakát kívánva megcsókolják a felhŒket, fákat,
dombokat és a völgyeket, idŒnként békésen, idŒn-
ként a szín és a forma gazdag kitöréseivel?

És mi van a felhŒtlen éjszakák csodájával, amikor
az Úr felfedi egeinek csodáit, a ragyogó csillagokat, a
hold sugarait, hogy nagyságával és dicsŒségével láng-
ra lobbantsa a képzeletünket?

Milyen megragadó figyelni, amint a termékeny
talajba ültetett mag kicsírázik, erŒt gyıjt és kihajt
egy apró, látszólag jelentéktelen hajtás. Türelmesen
növekedni kezd, és kialakítja jellemét, melyet az a
genetikai kód határoz meg, melyet az Úr megadott,
hogy fejlŒdését irányítsa. Ha gondozzák, minden
bizonnyal azzá válik, ami a rendeltetése: liliommá,
melyet báj és szépség övez; illatos fodormenta
növénnyé; barackká; avokádóvá; vagy csodálatos
virággá, mely különlegesen finom vonalú, színes,
illetve illatos.

Mikor figyeltétek meg utoljára az apró rózsabimbó
kialakulását? Napról napra új és figyelemreméltó jel-
leget ölt, a szépség egyre több ígéretével, mígnem
pompás rózsává válik.

Ti Isten legnemesebb teremtményei közül valók
vagytok! Neki az a szándéka, hogy dicsŒ és csodála-
tos legyen az életetek, a körülményeitektŒl függetle-
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nül. Ha hálásak vagytok és engedelmesek, akkor azzá
válhattok, amivé csak Isten tenni szeretne titeket.

Az élet öröme az Istenbe vetett bizalomtól függ

A szomorúság, a csalódás és a komoly kihívások az
élet eseményei, nem maga az élet. Nem kicsinyítem le
néhány ilyen esemény súlyosságát. Tarthatnak
hosszú ideig, de soha nem engedhetjük meg nekik,
hogy kizárólagos középpontjává váljanak mindan-
nak, amit teszünk. Az Úr a következŒ alapigazság
kijelentésére inspirálta Léhit: „Az emberek pedig
azért vannak, hogy boldogok le[hesse]nek”.1 Ez egy
feltételes kijelentés, „hogy boldogok lehessenek”. Ez
nem az Úron múlik. Ã azt szeretné, ha mindannyian
örömöt találnánk. Rajtatok sem múlik akkor, ha
engedelmeskedtek a parancsolatoknak, hisztek a
Mesterben, és megteszitek az ahhoz szükséges dolgo-
kat, hogy örömötök legyen a földön.

Az élet öröme azon múlik, hogy bíztok-e Mennyei
Atyánkban és az Ã szent Fiában, és meg vagytok-e
gyŒzŒdve arról, hogy a boldogságunk érdekében
alkotott tervük valóban örömet hozhat nektek. Ha
elgondolkoztok tanukon, akkor az lehetŒvé teszi szá-
motokra e föld szépségeinek az élvezetét, és azt,
hogy gazdagabbá tegyétek a másokhoz fızŒ kapcso-
lataitokat. Olyan vigaszt adó, megerŒsítŒ élmények-
hez vezet, melyek a Mennyei Atyánkhoz intézett
imából és a TŒle kapott válaszokból erednek.

Látószög és türelem

Ha a szemünk elé tartunk egy kavicsot, akkor az
hatalmas akadálynak tınik. Ha a földre vetjük, meg-
felelŒ látószögbŒl látjuk. Hasonlóképpen, a lelki
tanok látószögébŒl kell szemlélnünk életünk problé-
máit vagy megpróbáltatásait. Különben könnyen
elhatalmasodhatnak az általunk látottakon, fele-
mészthetik az energiánkat, és megfoszthatnak min-
ket attól az örömtŒl és szépségtŒl, melyet az Úr meg
akar adni nekünk a földön. Egyesek a problémák
tengerébe dobott kövekhez hasonlítanak.
Elmerülnek azokban! Ti legyetek parafák! Amikor
problémába merítenek, harcoljatok a szabadulásért,
hogy felbukkanjatok és ismét boldogságra találjatok!

Isteni célból vagytok a földön. Nem azért, hogy
vég nélkül szórakozzatok, vagy állandóan az élveze-
teket hajhásszátok. Azért vagytok itt, hogy próbára
tétessetek, hogy bizonyítsatok, és ezáltal elnyerhessé-
tek az Isten által nektek tartogatott további áldáso-
kat.2 Szükség van a türelem mérséklŒ hatására.3 Egyes
áldásokat már itt, ebben az életben megkaptok,
másokra majd csak a fátylon túl kerül sor.

Az Úr a ti személyes fejlŒdéseteket és elŒrehaladá-
sotokat tartja szem elŒtt. Ez a folyamat felgyorsul, ha
készségesen megengeditek Neki, hogy átvezessen
minden olyan fejlŒdést szolgáló tapasztalaton,

mellyel szembesültök, akár nektek, személyesen tet-
szik az, akár nem. Ha bíztok az Úrban, ha készen áll-
tok annak megengedésére, hogy az Ã akaratára össz-
pontosítson a szívetek és az elmétek, ha a Szellem
vezetését kéritek, hogy az Ã akaratát tegyétek, akkor
biztosak lehettek abban, hogy útközben ott a legna-
gyobb boldogság és e halandó élmény legkielégítŒbb
eredményei. Ha minden olyan dolgot megkérdŒje-
leztek, aminek megtételére felkérnek, vagy minden
kellemetlen kihívásnak ellenálltok, az megnehezíti
az Úr számára azt, hogy megáldjon titeket.4

Nem azért kaptatok szabad akaratot, a döntésho-
zatal jogát, hogy megkapjátok azt, amit csak akartok.
Ez az isteni ajándék arra szolgál, hogy amellett dönt-
setek, amit Mennyei Atyánk szán nektek. Így képes
arra, hogy vezessen titeket, és azzá váljatok, akinek
Ã látni szeretne titeket.5 Ez az ösvény dicsŒséges
örömhöz és boldogsághoz vezet.

Éljünk örömmel a kihívások közepette!

Tanuljunk azoktól az inspiráló egyénektŒl, akik
megbékéltek a kihívásaikkal és örömmel éltek a kihí-
vásaik közepette! Egy tündéri nŒ, súlyos és végzetes
betegséggel küszködve állandóan talált örömet az
életben. Megértette a boldogság tervét, elnyerte a
templomi szertartásokat, és minden tŒle telhetŒt
megtett azért, hogy kiérdemelje a megígért áldáso-
kat. Személyes naplójába azt jegyezte fel:

„Csodálatos Œszi nap van. Kivettem a leveleket a
postaládából és leültem a hintára. Nagyon boldog és
elégedett voltam a meleg napon, érezve a természet
édes illatát és látva a körülöttem lévŒ fákat. Csak
ültem és örvendeztem annak tényében, hogy még
mindig élek ezen a csodálatos földön. Az Úr nagyon
jó hozzám. Nagyon köszönöm neki, hogy még min-
dig itt vagyok, és olyan jól érzem magam. Olyan
naaaagyon boldog vagyok, hogy szeretnék kiabálni
és végigtáncolni ezen a csodálatos házon, amint a
nap sugarai beáradnak a nagy ablakokon át.
Szeretek élni.”

Egy hŒsies édesanya, aki bátran küzdött egy
legyengítŒ betegséggel, számtalan órát töltött el egy
nagy, bonyolult, mıvészi hímzés elkészítésével.
Ajándék volt ez egy próbatételeken átmenŒ házas-
párnak. A házaspár számára ez megfizethetetlen
kincs, állandó emlékeztetŒje a kihívások közepette
tett eltökélt erŒfeszítések drága gyümölcseinek, a
remény tartós üzenete, a tiszta szeretet és a készséges
áldozathozatal kötelékében.

Találjunk örömet abban, amink van!

A gyermekek arra tanítanak minket, hogy még a
legnagyobb kihívásokat jelentŒ körülmények között
is találjunk örömet. A gyerekek még nem tanulták
meg, hogyan nyomasszák Œket azok a dolgok, amik-
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A házasságok megerŒsítése hit és ima által

kel nem rendelkeznek. Örömet találnak abban, ami
rendelkezésükre áll. Emlékszem egy kisfiúra, aki a
folyó mellett játszott. Egy darab horgászzsinórra
rákötött két kidobott, fémdobozos üdítŒt. Az egyik
dobozt átvetette egy ágon, majd vizet töltött bele. A
másik dobozt meghúzta, majd elengedte. Az elsŒ
doboz leesvén súlyával felhúzta a második dobozt.
Vidáman nevetett és táncolt.

Körülvesznek minket az egyszerı, megfiatalító
élmények. Biztonsági szelepek lehetnek ezek, melyek
alacsony szinten tartják a feszültséget és magasan a
lelkesedést. Ne összpontosítsatok arra, amitek nincs,
vagy amit elvesztettetek! Az Úr megígérte az engedel-
meseknek, hogy mindent megoszt velük, amije csak
van. Lehet, hogy itt idŒlegesen hiányt szenvedtek,
de ha bátran élve érdemesnek bizonyultok, akkor a
következŒ életben a teljesség lesz áldásotok.

Találjátok meg életetekben a kárpótlást nyújtó
áldásokat akkor, ha az Úr bölcsessége szerint meg-
foszt titeket valamitŒl, amit nagyon szeretnétek! A
vakok és a halláskárosultak esetében élesebbé teszi a
többi érzékszervet. A betegeknek türelmet, megértést
és mások kedvességéért érzett fokozott megbecsülést
ad. Szeretett elvesztésekor erŒsebbre fogja a szeretet
kötelékét, gazdaggá teszi az emlékeket, és reményt
kelt a jövŒbeli viszontlátásban. Kárpótlást nyújtó
áldásokra leltek, ha készségesen elfogadjátok az Úr
akaratát, és hitet gyakoroltok Benne.6

Alma meggyötört népének azt mondta az Úr:

„Megkönnyítem a vállatokra rakott terheket, hogy
nem is érzitek azokat hátatokon, . . . Azért teszem
ezt, hogy ezentúl tanúim legyetek és meggyŒzŒdje-
tek róla, hogy én, az Úristen megsegítem népemet
szenvedéseiben.

. . . Terhei[k] könnyıek lettek, mert az Úr erŒssé
tette Œket és könnyen tudták viselni terheiket, és
vidáman és türelmesen vetették magukat alá az Úr
minden akaratának.”7

A kreativitás segít abban, hogy élvezzük az életet

Próbáljunk meg kreatívak lenni annak öröméért!
Miután nemes férjeiket hazaszólították, Camilla
Kimball, Amelia McConkie és Helen Richards megta-
nult festeni. Nemcsak a mıvészet örökségét hagyják
maguk után, de már nem látják ugyanolyannak a
naplementét, egy arcot vagy egy fát. Észreveszik a
szín és a forma finom árnyalatait, és örülnek az Œket
körülvevŒ szépség bŒségének.

Válasszatok ki valamit, például zenét, táncot,
szobrászatot vagy költészetet! A kreativitás segít
abban, hogy élvezzük az életet. Meghívja a hála szel-
lemét. Kifejleszti a lappangó tehetséget, élessé teszi
az érvelési, a cselekvési készséget és annak készségét,
hogy célt találjunk az életben. Elızi a magányt és a

szívfájdalmat. Újjászületést eredményez, lelkesedést
kelt és életörömet.

Szolgálat: a boldogság kulcsa

A másoknak készségesen nyújtott szolgálat a tar-
tós boldogság kulcsa. Spencer W. Kimball elnök azt
mondta: „Isten észrevesz minket és figyel ránk.
Általában viszont másik halandó által elégíti ki a
szükségleteinket. Ezért elengedhetetlenül fontos az,
hogy szolgáljuk egymást.”8

Ismerek egy asszonyt, aki kirobbanóan boldog.
Minden reggel arra kéri Mennyei Atyját, hogy vezes-
se el Œt valakihez, akinek segíthet. Ez az Œszinte ima
újra és újra válaszra talált. Sokaknak terhét meg-
könnyítette és sokak életét ragyogóbbá tette már.
Állandóan annak áldásában részesül, hogy az Úr által
irányított eszköz lehet.

A nehézség átváltoztatható fejlŒdéssé

Tudom, hogy az Úr fejlŒdést eredményezŒ élmény-
nyé, felfelé vezetŒ létrává változtathat minden olyan
nehézséget, mellyel az életben találkozunk, még azo-
kat is, melyekre saját hanyagságunk vagy vétkünk
miatt kerül sor.9 A vétket mint a fejlŒdés ösvényét
azonban semmiképpen nem javaslom. Az fájdalmas,
nehéz és teljes mértékben szükségtelen. Sokkal böl-
csebb és sokkal könnyebb igazlelkıen haladni elŒre.
MegfelelŒ bınbánat, az Úr Jézus Krisztusba vetett
hit, és parancsolatai iránti engedelmesség által azon-
ban még a vétekbŒl eredŒ csalódottság is átváltozhat,
és lehet a boldogság visszatérése.

Soroljátok fel azokat a dolgokat, melyeket megte-
hettek a boldogságotokért, például:

• Gondolkozzatok el a szentírásokon, hogy megért-
sétek a boldogság tervét!

• Imádkozzatok Jézus Krisztusba vetett hittel!

• Szeressétek és szolgáljátok a többieket!

• Részesüljetek a templomi szertartásokban! Térjetek
vissza, hogy megáldjatok másokat!

• Hallgassátok meg a prófétát és engedelmeskedje-
tek a tanácsainak!

• Legyetek hálásak azért, amitek van!

• Mosolyogjatok többet!

Felsorolásotok magadja az elégedettség és az öröm
kulcsait.

A kihívás idŒleges, a boldogság azonban örök

Egy híres brazil ének egy sokak által hitt tévesz-
mét ismétel: a szomorúságnak soha nincs vége, csak
a boldogságnak. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy
ha hiszünk az ÜdvözítŒben és engedelmeskedünk a
tanításainak, akkor a boldogság soha nem ér véget, a
szomorúság viszont igen.
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Nem számít, milyen nehéz dologgal néztek szem-
be ti, vagy szeretteitek, ez soha ne eméssze fel az éle-
teteket, és soha ne álljon érdeklŒdésetek teljes közép-
pontjában! A kihívások fejlŒdést szolgáló élmények,
ideig-óráig tartó felvonások, melyeket el kell játszani
az örömteli élet hátterében. Ne emésszen fel titeket
annyira egy bizonyos esemény, hogy semmi másra
ne tudjatok gondolni, hogy ne tudjatok törŒdni
magatokkal vagy azokkal, akik tŒletek függnek!
Emlékezzetek rá, hogy a test gyógyulásához hasonló-
an egyes lelki és érzelmi kihívások gyógyítása is
idŒbe telik.

Az Úr azt mondta: „A megpróbáltatásokban légy
türelmes, mert sokban lesz részed; de viseld el Œket,
mert íme, én veled vagyok napjaid végéig”.10 Ha
türelmesek vagytok, meg fogjátok érteni azt, hogy
mit jelent a „veled vagyok” kifejezés. Isten szeretete
békét és örömet hoz.

Jézus Krisztusba vetett hitetek tartós értelmet ad
az életnek. Ne felejtsétek el, hogy a felmagasztosulás
felé vezetŒ úton jártok! IdŒnként olyan tapasztala-
tokban van részetek, melyek több boldogságot ered-

ményeznek, mint mások, de mindezeknek célja van
az Úrnál.11

Az ÜdvözítŒ tanújaként arra biztatlak titeket, hogy
bocsássatok meg mindazoknak, akik érzéseitek sze-
rint megbántottak titeket! Ha vétkeztetek, bánjátok
meg azt, hogy a Mester meggyógyíthasson titeket!

Köszönjétek meg Mennyei Atyátoknak és az Ã
Szeretett Fiának a boldogság tervét, és az annak alap-
ját képezŒ evangéliumi tantételeket! Legyetek hálá-
sak az általuk biztosított szertartásokért és szövetsé-
gekért! Ünnepélyesen tanúbizonyságot teszek arról,
hogy hatalmukban áll békével és örömmel koronáz-
ni az életeteket, célt és jelentést adva annak. Meg
fogjátok tudni, hogy a szomorúság és a csalódás csak
ideig-óráig tart. A boldogság Jézus Krisztus miatt
örökké tartóan örökkévaló. Ünnepélyesen tanúbi-
zonyságot teszek arról, hogy Ã él, hogy szeret tite-
ket, és hogy segíteni fog nektek.

Elder Scott beszédébŒl, az egyház 1996-os áprilisi általános konfe-
renciáján (lásd Conference Report, 1996. április, 31–35. o.; vagy
Ensign, 1996. május, 24–26. o.).
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• Tanulmányozd a megbocsátás példáit a következŒ
szentírásokban: Lukács 23:33–34; Ap.csel. 7:58–60;
1 Nefi 7:8–21.

• Kötelezd el magad amellett, hogy megbocsátóbb
leszel, és érdemesebb arra, hogy mások megbo-
csássanak neked!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

„TÃLETEK AZONBAN MEGKÍVÁNTATIK, HOGY . . .
MEGBOCSÁSSATOK”
Gordon B. Hinckley elnök
elsŒ tanácsos az ElsŒ Elnökségben

Jézus Krisztus evangéliumának igazi lényegét a
megbocsátás szelleme alkotja, és az, hogy szeretettel
és könyörülettel viseltessünk azok iránt, akik esetleg
rosszat tettek nekünk. Mindannyiunknak szüksége
van erre a szellemre. Az egész világnak szüksége van
rá. Az Úr tanította ezt. Úgy mutatott példát rá, aho-
gyan senki más.

Amikor a Kálvária keresztjén szenvedett, hitvány
és gyılölettel telt vádlóival maga elŒtt, akik ezt a
borzalmas keresztre feszítést elŒidézték, így kiáltott
fel: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják
mit cselekesznek” (Lukács 23:34).

Egyikünket sem szólítanak fel ilyen nagylelkı
megbocsátásra, de mindannyiunkat isteni szavak
köteleznek arra, hogy kegyelemmel és irgalommal
közeledjünk másokhoz. Az Úr kinyilatkoztatás szavai
által kijelentette: „Tanítványaim a régi idŒkben hibát
kerestek egymásban, és szívükben nem bocsátottak
meg egymásnak; ezért a gonoszságért súlyos bünte-
tést kellett elszenvedniük.

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

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

Mondjátok szívetekben: Isten legyen bíró közted
és köztem, és jutalmazzon téged tetteid szerint”
(T&Sz 64:8–11).

Mily nagy szükségünk van arra, hogy alkalmazzuk
ezt az IstentŒl kapott tantételt, és annak tantétel-tár-
sát, a bınbánatot! Látjuk, hogy szükség van erre az
emberek otthonában, ahol a félreértések kis vakond-
túrásai viták hegyeivé nŒnek. Látjuk szomszédok
között, ahol jelentéktelen különbségek soha meg
nem szınŒ keserıséghez vezetnek. Látjuk üzlettársak
között, akik vitatkoznak, és nem hajlandók a komp-
romisszumra, valamint a megbocsátásra, amikor a
legtöbb esetben, ha hajlandók lennének leülni és
csendben beszélgetni egymással, akkor olyan megol-
dást lehetne találni, mely mindenki számára áldást
jelent. Inkább a neheztelés táplálásával és a visszavá-
gás tervezésével töltik napjaikat.

Az egyház megszervezésének elsŒ évében, amikor
Joseph Smith prófétát ismételten elfogták és hamis
vádak alapján bíróság elé állították azok, akik bánta-
ni akarták Œt, az Úr azt mondta neki egy kinyilatkoz-
tatás által: „Aki pedig törvény elé állít téged, azt a
törvény átkozza meg” (T&Sz 24:17). Napjainkban is
láttam már ezt azok között, akik bosszúálló módon
egyre csak táplálták a neheztelésüket. Még akik meg-
nyerik a küzdelmeiket, azok között – úgy tınik –
sincs sok lelki béke, és bár pénz tekintetében gyara-
podtak, elvesztettek valami annál is értékesebbet.

Kerüljük a keserıséget!

Guy de Maupassant, a francia író, egy
Hauchecome nevı földmıves történetét mondja el,
aki vásár napján bejött a faluba. A fŒtéren sétálva
szemébe ötlött egy darab zsinór a macskaköveken.
Felvette és zsebre rakta. Tettét megfigyelte a falu
fegyverkészítŒje, akivel korábban vitába keveredett.

KésŒbb a nap során bejelentették egy pénztárca
elvesztését. Hauchecome-t a fegyverkészítŒ vádja
alapján elfogták. A polgármester elé vitték, akinek
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elmondta, hogy ártatlan, és megmutatta a darab zsi-
nórt, amit felvett. Ám nem hittek neki és kinevették.

Másnap megtalálták a pénztárcát, Hauchecome-t
pedig felmentették a vádak alól. Ã azonban a hamis
vádaskodás folytán elszenvedett megaláztatás miatt
felháborodva megkeseredett, és nem hagyta elcsitul-
ni a dolgot. Nem akarván megbocsátani és felejteni,
alig gondolt másra és alig beszélt másról.
Elhanyagolta a gazdaságát. Ahova csak ment, min-
denkinek elmondta az igazságtalanságot, akivel csak
találkozott. Éjjel-nappal ezen rágódott.
GyötrŒdésében felemésztŒdve nagyon beteg lett és
meghalt. Halálos ágyán állandóan azt mormogta:
„Egy darab zsinór, egy darab zsinór” (The Works of
Guy de Maupassant [n.d.], 34–38. o.).

Más szereplŒkkel és körülményekkel ugyan, de ez
a történet napjainkban is sokszor megismétlŒdhet.
Mily nehéz is számunkra megbocsátani azoknak,
akik bántottak minket! Mindannyian hajlamosak
vagyunk rágódni a minket ért sérelmeken. Ez a rágó-
dás aztán olyan lesz, mint a maró és pusztító fekély.
Van-e olyan erény, melynek alkalmazására nagyobb
szükség lenne, napjainkban, mint a megbocsátás és a
felejtés erényének alkalmazására? Vannak, akik a
gyengeség jeleként tekintenek erre. Valóban az?
Szerintem sem erŒt sem intelligenciát nem igényel
az, hogy haragosan rágódjunk az elszenvedett sérel-
meken, hogy a bosszúállás szellemében éljük le éle-
tünk, hogy a visszavágás tervezésére pocsékoljuk
képességeinket. Nincs békesség a neheztelés táplálá-
sában. Nincs boldogság abban, ha annak a napnak
élünk, amikor „kiegyenlíthetjük a számlát”.

Pál beszél életünk „erŒtlen és gyarló elemeirŒl”
(lásd Galátziabeliek 4:9). Van-e erŒtlenebb vagy gyar-
lóbb annál a hajlandóságnál, hogy valaki a keserı
gondolatok végtelen körforgásában és az Œt esetleg
megsértŒk elleni cselszövésekben élje le életét?

Joseph F. Smith olyan idŒszakban elnökölt az egy-
ház felett, amikor nagyon keserı érzések éltek a
világban népünk ellen. Ã maga célpontja volt hit-
vány vádaskodásoknak, az újságírók kritikája valósá-
gos dobpergésének, még a saját közösségében is.
Gúnyiratokban szerepelt, karikatúrák készültek róla
és csúfolták. Hallgassátok meg, mit válaszolt azok-
nak, akik sportot ıztek a megalázásából: „Hagyjátok
békén Œket! Engedjétek el Œket! Adjátok meg nekik a
beszéd szabadságát, amire vágynak! Hadd mondják
el saját történetüket, és írják meg saját végzetüket!”
(Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 339. o.). Aztán a
megbocsátás és a felejtés szellemében továbbhaladva
végezte az egyház vezetésének hatalmas és pozitív
munkáját, mely új növekedéshez és figyelemreméltó
eredményekhez vezetett. Halálakor sokan dicsérŒen
írtak róla azok közül, akik azelŒtt csúfolták.

Emlékszem, amikor egy olyan házaspárt hallgat-
tam, akik szemben ültek velem az asztalnál. Rossz
érzések voltak közöttük. Tudom, hogy valamikor
mély és igaz volt a szeretetük. Ám mindketten felvet-
ték annak szokását, hogy a másik hibáiról beszélje-
nek. Nem akarván megbocsátani a hibákat, melyeket
mindnyájan elkövetünk, nem akarván elfelejteni
azokat és elnézŒen túllépni rajtuk, addig ócsárolták
egymást, míg elfojtották egykori szerelmüket.
Hamuvá lett, egy úgynevezett „közös megegyezéssel”
történŒ válás kimondásával. Most csak magány van
és viszontvádaskodás. Biztos vagyok benne, hogy ha
a bınbánat és a megbocsátás akár csak kis mérték-
ben is jelen lett volna, akkor még mindig együtt len-
nének, és élveznék egymás társaságát, mely oly gaz-
dagon megáldotta korábbi éveiket.

Béke a megbocsátás által

Ha van valaki, aki az ellenségeskedés mérges fŒzt-
jét készíti szívében a másik ellen, akkor arra kérlek
titeket, hogy kérjetek az Úrtól erŒt a megbocsátás-
hoz! E vágy kifejezése lesz majd bınbánatotok létele-
me. Lehet, hogy ez nem könnyı, és nem következik
be valami gyorsan. Ha azonban Œszintén törekedtek
rá és elŒsegítitek azt, akkor sor fog kerülni erre. És ha
az, akinek megbocsátottatok, továbbra is üldöz és
fenyeget titeket, ti akkor is tudni fogjátok, hogy
minden tŒletek telhetŒt megtettetek a megbékélés
érdekében. Olyan béke költözik majd szívetekbe,
mely különben elérhetetlen. Ez a béke annak békes-
sége lesz, aki azt mondta:

„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az Œ vét-
keiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az
Œ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg
a ti vétkeiteket” (Máté 6:14–15).

A tékozló fiú

Nem ismerek szebb történetet az irodalomban
annál, ami Lukács tizenötödik fejezetében található.
Ez a bınbánó fiú és a megbocsátó apa története. Egy
olyan fiú története ez, aki tékozló élettel elverte
örökségét, elutasította apja tanácsait, és hátat fordí-
tott azoknak, akik szerették. Miután mindent elköl-
tött, éhes volt és nem volt barátja, és „magába szállt”
(Lukács 15:17), visszament apjához, aki messzirŒl
meglátva Œt „oda futván, a nyakába esék, és megcsó-
kolgatá Œt” (Lukács 15:20).

Arra kérlek titeket, hogy olvassátok el ezt a törté-
netet! Minden szülŒ olvassa el újra és újra! Elég tág ez
ahhoz, hogy minden háztartást magában foglaljon,
és elég tág ahhoz, hogy az egész emberiséget magá-
ban foglalja, mert vajon nem mindannyian tékozló
fiak és leányok vagyunk-e, akiknek bınbánatot kell
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tartani és részesülni kell Mennyei Atyánk megbocsá-
tó irgalmában, majd követni kell az Ã példáját?

Szeretett Fia, a mi Megváltónk, megbocsátással és
irgalommal nyújtja ki felénk a karját, de ennek meg-
tétele során bınbánatot parancsol. Ennek a megkö-
vetelt bınbánatnak a kifejezésévé válik a megbocsá-
tás igaz és nemes gondolkodású szelleme. Az Úr azt
mondta – és egy Joseph prófétának adott kinyilat-
koztatásból idézek:

„Parancsolom tehát neked, hogy bánd meg bınei-
det. Bánd meg Œket, nehogy szavam vesszejével és
bŒsz haragommal sújtsalak, mert szenvedéseid fáj-
dalmasak lesznek – nem tudod, hogy milyen fájdal-
masak, nem tudod, hogy milyen gyötrelmesek, nem
tudod, hogy milyen nehezen elviselhetŒk.

Mert íme, én, Isten, elszenvedtem ezeket a dolgo-
kat mindenkiért, hogy ne kelljen szenvedniük, ha
megbánják bıneiket.

De ha nem bánják meg bıneiket, akkor úgy kell
szenvedniük, mint ahogy én szenvedtem;

Amely szenvedéstŒl én, Isten, mindenkinél
nagyobb létemre reszkettem a fájdalomtól és minden
pórusomból véreztem, és testileg és szellemileg szen-
vedtem.

Tanulj tŒlem, és hallgass a szavaimra; járj az én
Szellemem szelídségében, és békességed lesz énben-
nem” (T&Sz 19:15–18, 23).

Ez annak parancsolata és ígérete, aki nagyszerı,
példamutató imájában azt kérte: „Atyánk, . . .

bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbo-
csátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek” (Máté
6:9, 12).

„Kötözzük be . . . a sebeket!”

Nem csodálatosak-e Abraham Lincoln szavai, aki a
borzalmas polgárháború után azt mondta: „Senki
iránt ne legyen bennünk rosszindulat, mindenki
iránt legyen bennünk jószívıség, és . . . kötözzük be
. . . a sebeket!” (John Bartlett, Familiar Quotations
[1968], 640. o.).

Testvéreim, kötözzük be a sebeket – ó, mily sok
sebet ejtettek az éles szavak, a makacsul táplált sérel-
mek, a csalárd tervek „a számla kiegyenlítésére”
azokkal szemben, akik esetleg rosszat tettek velünk.
Mindannyiunkban ott van egy kicsi a bosszúállás e
szellemébŒl. Szerencsére hatalmunkban áll felülkere-
kedni ezen, ha magunkra öltjük „a jószívıség kötelé-
két, mert az a tökéletesség és a béke összefogó ereje”
(T&Sz 88:125).

„Hibázni emberi, megbocsátani isteni tulajdon-
ság” (Alexander Pope, An Essay on Criticism, 2:1711.
o.). Nincs békesség a régi sebekre történŒ emlékezés-
ben. Csak a bınbánatban és a megbocsátásban van
békesség. Ez Krisztus édes békéje, aki azt mondta:
„Boldogok a békességre igyekezŒk: mert Œk az Isten
fiainak mondatnak” (Máté 5:9).

Az 1991. júniusi Ensign 2–5. oldalairól.
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ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!
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• Sorold fel azokat a dolgokat, melyeket
mostanában vásároltál! Írj Sz betıt azon dolgok
mellé, amelyekre szükséged volt! Írj A betıt azon
dolgok mellé, amelyeket akartál, de nem volt
szükséged rájuk! Használd fel ezt a listát
pénzköltési szokásaid kiértékelésére! Ha túl sok
pénzt költesz szükségtelen dolgokra, akkor gon-

dold át, hogyan használhatnád fel bölcsebben a
pénzedet!

• Házastársaddal együtt készíts költségvetést az elkö-
vetkezendŒ idŒszakra – esetleg egy vagy két hétre!
Útmutatásként használhatjátok a 32. oldalon lévŒ
példát! Igyekezzetek együtt az általatok meghatá-
rozott költségvetés keretein belül élni!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

ÁLLANDÓSÁG A VÁLTOZÁS KÖZEPETTE

N. Eldon Tanner elnök
elsŒ tanácsos az ElsŒ Elnökségben

Ma arról szeretnék mesélni nektek, hogy mit
figyeltem meg azon állandó és alapvetŒ tantételek
kapcsán, melyek követése minden gazdasági helyzet-
ben pénzügyi biztonságot és lelki békét eredményez.

„Keressétek elŒször Isten országát”

ElŒször is szeretnék felépíteni egy olyan alapot, és
létrehozni egy olyan perspektívát, melyen belül
alkalmaznunk kell ezeket a gazdasági alapelveket.

Egy napon így szólt hozzám az egyik unokám:
„Megfigyeltelek téged és más sikeres embereket, és
úgy döntöttem, hogy én is sikeres akarok lenni az
életemben. Beszélgetni szeretnék annyi sikeres
emberrel, amennyivel csak tudok, hogy megtudjam,
mi tette Œket sikeressé. Visszatekintve tehát a tapasz-
talataidra, nagyapa, szerinted mi a siker legfontosabb
eleme?”

Elmondtam neki, hogy az Úr megadta az általam
ismert legnagyszerıbb siker-receptet: „Keressétek elŒ-
ször Istennek országát, és az Œ igazságát; és ezek
mind megadatnak néktek” (Máté 6:33).

Egyesek azzal érvelnek, hogy néhány olyan ember
is boldogul pénzügyileg, aki elsŒsorban nem a király-
ságot keresi. Ez igaz. Ám az Úr nem csak anyagi java-
kat ígér nekünk akkor, ha elsŒsorban a királyságot

keressük. Saját tapasztalatomból tudom, hogy nem
ez történik. Henrik Ibsen szavaival: „Lehet, hogy a
pénz sok dolog burka, de nem magva. Adhat ételt,
de étvágyat nem; orvosságot, de egészséget nem;
ismerŒsöket, de barátokat nem; szolgákat, de hıséget
nem; örömteli napokat, de békét vagy boldogságot
nem” (The Forbes Scrapbook of Thoughts on the
Business of Life [1968], 88. o.).

Az anyagi áldások részét képezik az evangélium-
nak, amennyiben megfelelŒ módon és megfelelŒ cél-
lal jutunk hozzájuk. Hugh B. Brown egy tapasztalata
jut eszembe errŒl. Fiatal katonaként az elsŒ világhá-
borúban egy idŒs barátját látogatta meg a kórház-
ban. Ez a barátja sokszoros milliomos volt, aki nyolc-
van évesen a halál küszöbén állt. Sem elvált felesége,
sem öt gyermeke nem törŒdött vele annyira, hogy
eljöjjön a kórházba és meglátogassa Œt. Amikor
Brown elnök belegondolt abba, „mit vesztett el a
barátja, ami pénzen nem vásárolható meg, és látta
tragikus helyzetét, valamint szenvedéseinek mélysé-
gét”, megkérdezte barátjától, miben változtatna éle-
tének menetén, ha újraélhetné azt.

Az idŒs úriember, aki pár nappal késŒbb meghalt,
azt mondta: „’Amikor visszagondolok az életemre, a
legfontosabb és legértékesebb dolog, amivel rendel-
kezhettem volna, de amit millióim felhalmozása
során elvesztettem, az egyszerı, Istenbe és a lélek hal-
hatatlanságába vetett hit, mellyel anyám rendelkezett.

Megkérdezted tŒlem, hogy mi az életben a legérté-
kesebb dolog. Nem válaszolhatom meg ezt azoknál



29

A család pénzügyeinek kezelése

jobb szavakkal, melyeket a költŒ használt.’ Megkérte
Brown elnököt, hogy vegyen elŒ egy kis könyvet a
táskájából, melybŒl felolvasta az „Idegen vagyok”
címı verset.

Idegen vagyok a hitnek, melyre édesanyám tanított,

Idegen vagyok Istennek, aki meghallotta édesa-
nyám sírását,

Idegen vagyok annak a vigasznak, amit az „esti
mese” nyújtott,

Az örök karoknak, melyek apámat tartották, ami-
kor meghalt.

Amikor a nagyvilág jött és hívott, én mindent ott-
hagyva követtem,

Vakságomban soha nem észlelvén, hogy kihúztam
ÖvébŒl a kezem,

Kábulatomban soha nem álmodván, hogy a hír-
név buboréka üres,

Hogy az arany kincse csillogó semmi, amit azóta
megtanultam.

Életemben olyan dolgokat kerestem, melyeket
megtalálván megvetettem,

Harcoltam, és sok esetben nyertesként arattam
babért,

De mindent odaadnék, hírnevet, szerencsét és a
körülöttük lévŒ élvezeteket,

Ha rendelkezhetnék azzal a hittel, ami azzá tette
édesanyámat, aki volt.

Ez volt egy olyan, haldokló ember tanúbizonysá-
ga, aki az egyházban született, de messze sodródott
attól. Ez volt a magányos ember megtört szívı kiál-
tása, akinek mindene meglehetett, ami pénzen meg-
vehetŒ, de aki elvesztette az élet legfontosabb dolgait
azért, hogy felhalmozhassa e világ javait” (Continuing
the Quest [1961], 32–35. o.; dŒlt betıs kiemelés).

A Mormon könyvében Jákób próféta fontos taná-
csokat ad nekünk ebben a témában:

„Keressétek elŒször az Isten országát, és csak azu-
tán törekedjetek a gazdagságra.

Majd ha elnyeritek a Krisztusban való reménysé-
get, csak azután menjetek a gazdagság után, ha min-
denképpen azt akarjátok. De azt is azzal a szándékkal
keressétek, hogy jóra használjátok. Hogy felruházzá-
tok a ruhátlanokat, tápláljátok az éhezŒket, kiszaba-
dítsátok a foglyokat, a betegeknek és szenvedŒknek
pedig nyújtsatok enyhülést” (Jákób 2:18–19; dŒlt
betıs kiemelés).

Az alap és a perspektíva tehát a következŒ: ElŒször
a királyságot kell keresnünk, bölcsen kell dolgoz-

nunk és költenünk, terveket kell készítenünk a jövŒ-
re, és arra kell használnunk a gazdagságot, mellyel
megáldattunk, hogy segítsünk ennek a királyságnak
a felépítésében. Ha ez az örökkévaló perspektíva irá-
nyít, és erre a biztos alapra építünk, akkor magabiz-
tosan tehetjük mindennapos dolgainkat, és végez-
hetjük életünk munkáját, melyet gondosan meg kell
terveznünk és szorgalmasan végeznünk kell.

Ennek keretében szeretném elmagyarázni a gazda-
sági állandóság öt alapelvét.

Fizessünk tisztességes tizedet!

1. alapelv: Fizessünk tisztességes tizedet! Gyakran
belegondolok, vajon felismerjük-e azt, hogy tizedünk
fizetése nem azt jelképezi, hogy ajándékokat adunk
az Úrnak és az egyházának. A tizedfizetéssel adóssá-
got törlesztünk az Úrnak. Az Úr minden áldásunk
forrása, magát az életet is beleértve.

A tizedfizetés parancsolat, ígérettel adott paran-
csolat. Ha engedelmeskedünk ennek a parancsolat-
nak, akkor megkapjuk annak ígéretét, hogy boldo-
gulni fogunk ezen a földön. Ez a boldogulás nem-
csak anyagi javakra utal, hanem magában foglalhatja
a jó egészséget és az elme életerejét is. Ide tartozik a
család összetartása és a lelki fejlŒdés. Remélem, hogy
akik jelenleg nem fizetnek teljes tizedet, kérni fogják
az ennek megtételéhez szükséges hitet és erŒt. Ha
eleget tesztek e kötelezettségeteknek Alkotótokkal
szemben, akkor nagy, hatalmas boldogságra leltek
majd, amelyhez hasonlót csak azok ismernek, akik
hıek ehhez a parancsolathoz.

Éljünk takarékosan!

2. alapelv: Éljünk kevesebbŒl, mint amennyit kere-
sünk! Felfedeztem, hogy semmiképpen nem kereshe-
tünk többet annál, mint amit el tudunk költeni. Meg
vagyok gyŒzŒdve arról, hogy nem az egyén által
megkeresett pénz összege ad lelki békét, inkább az,
ha kézben tartja pénzének kezelését. A pénz lehet
engedelmes szolga, de szigorú munkafelügyelŒ is.
Akik úgy formálják életvitelük normáját, hogy lehe-
tŒvé tegyenek egy kis felesleget, azok kézben tartják
a körülményeiket. Akik egy kicsit is többet költenek
annál, mint amennyit keresnek, azokat a körülmé-
nyeik irányítják. Szolgaságban vannak. Heber J.
Grant elnök egyszer azt mondta: „Ha van valami,
ami békét és megelégedettséget eredményez az
emberi szívben és a családban, akkor ez az, hogy
kijövünk a pénzünkbŒl. És ha van valami, ami fele-
mésztŒ, lehangoló és szívfájdító, akkor ez az, ha
olyan adósságaink és kötelezettségeink vannak,
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melyeknek nem tudunk eleget tenni” (Gospel
Standards, szerk. G. Homer Durham [1941], 111. o.).

A megkeresett pénznél kevesebb elköltésének egy-
szerı a kulcsa: fegyelemnek nevezik. ElŒbb vagy
utóbb az életben mindegyikünknek meg kell tanul-
nunk saját magunk, étvágyunk és gazdasági vágyaink
fegyelmezését. Milyen áldott az, aki megtanul keve-
sebbet költeni annál, amennyit keres, és félrerak
valamit rosszabb napokra!

Különböztessük meg a szükségleteket attól,
amiket akarunk!

3. alapelv: Tanuljunk meg különbséget tenni a szük-
ségletek és azon dolgok között, amiket akarunk! A vásár-
lók étvágyát emberek gerjesztik. Szabad versenyen
alapuló gazdasági rendszerünk rengeteg árut és szol-
gáltatást hoz létre annak érdekében, hogy serkentse
a további kényelem és luxus elérésére irányuló
vágyat. Nem a rendszert kritizálom, és nem azt, hogy
elérhetŒk ezek az áruk vagy szolgáltatások. Csak az
aggaszt, hogy vajon józan ítélŒképességet gyakorol-e
népünk, amikor megvásárolja ezeket. Meg kell tanul-
nunk, hogy az áldozathozatal elengedhetetlen részét
képezi örök fegyelmünknek.

Ebben az országban és sok más országban sok
olyan szülŒ és gyermek van, akik a második világhá-
ború után születtek és csak jólétet ismernek. Sokan
megszokták az azonnali kielégítést. Rengeteg állásle-
hetŒség van mindenki elŒtt, aki képes arra, hogy
dolgozzon. A tegnap luxusait legtöbben ma már
szükségleteknek tartják.

Ennek tipikus példái azok a fiatal házasok, akik
arra számítanak, hogy már házasságuk kezdetén
berendezik otthonukat és megszerzik azokat a luxus-
cikkeket, melyeket szüleik csak sok évnyi küszködés
és áldozathozatal árán szereztek meg. Azáltal, hogy
túl sokat akarnak, és túl hamar, a fiatal párok
könnyınek látszó hiteltervek csapdájába eshetnek,
és fejest ugorhatnak az adósságba. Ez lehetetlenné
teszi számukra az ahhoz szükséges pénzügyi háttér
megteremtését, amit az egyház javaslatai szerint az
étel elraktározása és egyéb biztonsági intézkedések
terén tenniük kell.

A mértéktelenség és a pénz rossz kezelése komoly
feszültséget okoz a házastársak kapcsolatában. Úgy
tınik, a legtöbb házassági probléma pénzügyi gyöke-
rekbŒl ered – vagy nincs elég bevétel a család fenntar-
tásához, vagy rosszul kezelik a megkeresett bevételt.

Egy fiatal apa pénzügyi tanácsadásra jött be a püs-
pökéhez, és egy túlságosan gyakran elŒforduló törté-
netet mondott el: „Püspök, mérnökként jó képzést
kaptam és jól keresek. Úgy tınik, az iskolában folya-
matosan megtanítottak arra, hogyan keressek pénzt,

arra azonban senki nem tanított meg, hogyan kezel-
jem azt.

Bár szerintem jó, ha minden tanuló felveszi a
“vásárlási szokások” tantárgyat, az elsŒdleges felelŒs-
ség a szülŒkön nyugszik. A szülŒk nem hagyhatják a
véletlenre ennek az elengedhetetlen képzésnek a
megtörténését, és nem háríthatják teljes mértékben
iskolákra és egyetemekre ennek felelŒsségét.

Legyen e képzésnek fontos része az adósság elma-
gyarázása! Legtöbbünk esetében kétfajta pénzügyi
adósság létezik: fogyasztói adósság, valamint befekte-
tési vagy üzleti adósság. A fogyasztói adósság olyan
dolgok hitelre történŒ megvételét jelenti, melyeket a
mindennapos élet során felemésztünk. Példa lehet
erre a ruhavásárlás, a háztartási készülékek vagy a
bútor stb. vásárlása. A fogyasztói adósság fedezete az,
hogy jelzáloggal terheljük meg jövŒbeli keresetünket.
Ez nagyon veszélyes lehet. Ha elveszítjük a munka-
helyünket, ha lebénulunk vagy súlyos vészhelyzetek-
kel nézünk szembe, akkor nehezen teljesítjük a köte-
lezettségeinket. A részletfizetés a legdrágább vásárlási
mód. A megvásárolt dolgok árához hozzá kell adni a
magas kamatokat és a kezelési költségeket.

Tudom, hogy a fiatal családok idŒnként szükséges-
nek találják a hitelre történŒ vásárlást. De figyelmez-
tetünk titeket, hogy ne vásároljatok többet a szüksé-
gesnél, és a lehetŒ leghamarabb fizessétek vissza az
adósságaitokat! Ha szıken van a pénz, akkor kerüljé-
tek a további kamatok plusz terhét!

A befektetési adósságot teljes mértékben fedezni
kell, hogy ne veszélyeztesse a család biztonságát. Ne
fektessetek be spekulatív vállalkozásokba! A spekulá-
ció szelleme nagyon mámorítóvá válhat! Sok
vagyont törölt már el a még több és több megszerzé-
sének féken nem tartott vágya. Tanuljunk a múlt
szomorú eseteibŒl, és kerüljük el idŒnk, energiánk és
általános egészségünk szolgaságba adását, ne szolgál-
ják ezek az anyagi javak fokozott megszerzésének
torkos étvágyát!

Spencer W. Kimball elnök a következŒ gondolat-
ébresztŒ tanácsot adta:

„Az Úr olyan jóléttel áldott meg minket mint
népet, amihez a múltban semmi nem fogható. A
kezünk ügyébe helyezett források jók, és szükség van
rájuk ahhoz, hogy munkálkodjunk itt a földön. Ám
attól tartok, hogy sokan közülünk túlságosan sok
csordát, nyájat, holdat, csırt és gazdagságot kaptak,
hamis istenekként ezeknek kezdtek hódolni, és ezek
hatalmukba kerítenek minket. Vajon többel rendel-
kezünk-e jó dolgokból annál, amit a hitünk elvisel?
Sokan egy olyan önkép szolgálatában dolgozva töltik
el idejük nagy részét, melyhez hozzá tartozik az ele-
gendŒ pénz, a részvények, a kötvények, a befektetési
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A család pénzügyeinek kezelése

mappák, az ingatlan, a hitelkártyák, a berendezések,
az autók, és az ehhez hasonlóak, melyek szerintük
világi biztonságot garantálnak a reményeik szerint
hosszú és boldog életen át. Elfelejtik annak tényét,
hogy családjainkban és kvórumainkban Isten király-
ságának a felépítésére kell használnunk ezt a sok for-
rást” (“The False Gods We Worship”, Ensign, 1976.
június, 4. o.).

Bizonyságképpen hadd egészítsem ki Kimball
elnök kijelentését. Nem tudok olyan esetrŒl, ahol
nagyobb lett volna a boldogság és a lelki béke annak
során, hogy a család ésszerı igényein és szükséglete-
in túlmenŒen halmoztak fel javakat.

Gazdálkodjunk bölcsen!

4. alapelv: Készítsünk költségvetést, és tartsuk be azt!
Egy barátomnak van egy leánya, aki egy félévre kül-
földre ment a BYU külföldön tanuló programja kere-
tében. A lány állandóan írt haza, még több pénzt
kérve. Az apa annyira aggódott, hogy távolsági
hívással telefonált neki, és megkérdezte tŒle, miért
van szüksége további pénzösszegekre. A beszélgetés
egy pontján a leány elmagyarázta: „De apa, meg
tudom mondani neked, mire költöttem az általad
elküldött minden fillért!”

Az apa azt válaszolta: „Úgy látszik, nem érted a
lényeget. Engem a költségvetés érdekel – a pénz
elköltésének terve –, nem annak naplója, amire
elment a pénz.”

A szülŒknek talán hasonlóbbaknak kellene lenni
annak az egyetemista fiúnak az apjához, aki a követ-
kezŒ táviratot küldte haza: „Apa, nincs guba! Fiad:
Huba”. Édesapja visszatáviratozott: „Szánom-bánom!
Apád: Áron”.

Az évek során sok-sok emberrel készített interjúim
során megfigyeltem, hogy túl sokan vannak, akiknek
nincs mıködŒ költségvetésük, és nem fegyelmezték
meg magukat annyira, hogy betartsák annak kitéte-
leit. Sokan úgy gondolják, hogy a költségvetés meg-
fosztja Œket a szabadságuktól. EllenkezŒleg, a sikeres
emberek megtanulták, hogy a költségvetés teszi lehe-
tŒvé az igazi gazdasági szabadságot.

A költségvetés elkészítésének és a pénz beosztásá-
nak nem kell borzasztó bonyolultnak vagy sok idŒt
felemésztŒnek lennie. Ismert egy bevándorló apa tör-
ténete, aki kifizetendŒ számláit egy cipŒsdobozban
tartotta, behajtandó számláit egy orsón, készpénzét
pedig a pénztárgépben.

„Nem tudom, hogyan vezetheted így az üzlete-
det” – mondta fia. „Honnan tudod, hogy mennyi a
hasznod?”

„Fiam – felelte az üzletember –, amikor a hajóról
leszálltam, csak az a nadrágom volt, amit viseltem.

Ma nŒvéred mıvészetet tanít, fivéred orvos, te pedig
könyvelŒ vagy. Van autóm, otthonom, jó üzletem.
Minden ki van fizetve. Mindezt add össze, vond ki
belŒle a a nadrágot, és itt van a hasznom.”

A bölcs pénzügyi tanácsadók azt tanítják, hogy
minden jó költségvetésnek négy különbözŒ eleme
van. ElŒször alapvetŒ, mindennapos szükségletekrŒl
kell gondoskodni, például ételrŒl, ruházatról stb.;
másodszor a lakás vagy ház árának törlesztésérŒl; har-
madszor, vészhelyzetben szükséges dolgokról, például
félretett pénz, egészségbiztosítás és életbiztosítás,
negyedszer pedig bölcs befektetésekrŒl és a jövŒre tör-
ténŒ elraktározási programról.

Hadd fızzek hozzá valamit ezen elemek közül ket-
tŒhöz. Életünkben semmi nem tınik olyan biztos-
nak, mint a váratlan. Az orvosi ellátás egyre növekvŒ
árai mellett sok család esetében az egészségbiztosítás
az egyetlen módja annak, hogy számolni tudjanak
komoly balesettel, betegséggel, vagy az anyasággal
járó költségekkel, különösen akkor, ha koraszülésrŒl
van szó. Az életbiztosítás lehetŒvé teszi a kereset kéz-
hezvételét az után is, hogy a családfenntartó idŒ
elŒtt meghal. Minden család gondoskodjon megfele-
lŒ egészség- és életbiztosításról!

Miután eleget teszünk az alapvetŒ dolgoknak,
takarékos pénzbeosztással rendszeresen meg kell
takarítanunk annak érdekében, hogy befektetésre
alkalmas pénzalapokat hozzunk létre. Megfigyeltem,
hogy kevés olyan ember járt sikerrel befektetések
tekintetében, aki elŒször nem alakította ki a rendsze-
res megtakarítás szokását. Ez fegyelmet és különbség-
tételre alkalmas ítélŒképességet igényel. A befektetés-
nek sok módja van. Csak azt tanácsolom, hogy
válasszátok meg bölcsen a befektetési tanácsadóito-
kat! GyŒzŒdjetek meg arról, hogy kiérdemlik bizal-
matokat azáltal, hogy addig jó befektetéseket tett!

Legyünk tisztességesek!

5. alapelv: Legyünk tisztességesek minden pénzügyi
dolgunkban! A becsületesség ideálja soha nem fog
kimenni a divatból. Mindarra vonatkozik, amit
teszünk. Az egyház vezetŒiként és tagjaiként a becsü-
letesség példáinak kell lennünk!

Testvérek, ezzel az öt alapelvvel megpróbáltam fel-
vázolni azt, ami jellemezhetŒ a pénzügyek és a forrá-
sok kezelésének igazi sémájaként.

Remélem, hogy mindannyiunknak hasznára válik
majd ezek alkalmazása. Tanúbizonyságot teszek
arról, hogy ezek igazak, hogy igaz ez az egyház, és a
munka, melyben részt veszünk.

Tanner elnök beszédébŒl, az egyház 1979-es októberi általános
konferenciáján (lásd Conference Report, 1979. október, 117–121.
o.; vagy Ensign, 1979. november, 80–82. o.).
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9„AZ ÚRNAK ÖRÖKSÉGE, 
A FIAK [GYERMEKEK]”
ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Kötelezd el magad amellett, hogy kettesben idŒt
töltesz minden gyermekeddel, vagy tágabb csalá-
dodban egy gyermekkel! Az egyes gyermekekkel
beszélgetvén próbálj meg megtudni valami újat
az érdeklŒdési körérŒl, a szükségleteirŒl és a
kihívásairól!

• Szakíts idŒt arra, hogy beszélgess házastársaddal a
gyermekeitekrŒl! Vegyétek figyelembe az egyes
gyermekek erŒsségeit és kihívásait! Döntsétek el,
mit tehettek azért, hogy eleget tegyetek az egyes
gyermekek szükségleteinek!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

DRÁGA GYERMEKEK, ISTEN AJÁNDÉKAI

Thomas S. Monson elnök
elsŒ tanácsos az ElsŒ Elnökségben

Máté könyvébŒl megtudjuk, hogy miután Jézus és
tanítványai lejöttek a Színeváltozás hegyérŒl, megáll-
tak Galileában, majd Kapernaumba mentek. A tanít-
ványok azt kérdezték Jézustól: „Vajjon ki nagyobb a
mennyeknek országában?

És elŒhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állít-
ja vala azt,

És monda: Bizony mondom nektek, ha meg nem tér-
tek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, sem-
miképen nem mentek be a mennyeknek országába.

A ki azért megalázza magát, mint ez a kis gyer-
mek, az a nagyobb a mennyeknek országában.

És a ki egy ilyen kis gyermeket befogad az én
nevemben, engem fogad be.

A ki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek
közıl, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy
malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélysé-
gébe vessék.”1

Lényegesnek találom, hogy Jézus nagyon szerette
ezeket a kicsinyeket, akik nemrégiben hagyták el a
földi élet elŒtti életet, hogy a földre jöjjenek. Az
akkori gyermekek és a mostani gyermekek megáldják
az életünket, lángra lobbantják szeretetünket, és jó
cselekedetekre ösztönöznek.

Csoda-e, hogy Wordsworth, a költŒ, így beszél
születésünkrŒl: „DicsŒség felhŒitŒl követve jövünk /
IstentŒl, aki a mi otthonunk.”2

E kicsinyek legtöbbje olyan szülŒkhöz érkezik,
akik lelkesen várják a megérkezésüket, olyan anyák-
hoz és apákhoz, akik örülnek annak, hogy részesei
lehetnek a csodának, amit úgy hívunk: születés.
Nem létezik túl nagy áldozat, túl heves fájdalom, túl
hosszú várakozás.

Nem csoda, hogy megdöbbenünk azon, amikor
egy amerikai városból érkezŒ hír arról tudósít, hogy
„gondos kórházi megfigyelés alatt áll az az újszülött
kislány, akit papírzacskóba csomagoltak és egy sze-
metesbe dobtak. A gyermek jól van. ‘Igazán csoda-
szép, egészséges baba’ – mondta a kórház szóvivŒje
szerdán. A rendŒrség elmondása szerint azt követŒen
fedezték fel a csecsemŒt, hogy a szemetesek a kuká-
sautó hátuljába ürítették a szemetest, és észrevették,
hogy valami mozog a törmelékben. A hatóságok
keresik az édesanyát.”

Komoly kötelességünk, becses kiváltságunk – szent
lehetŒségünk is – az, hogy szívesen lássuk ottho-
nunkban és szívünkben a gyermekeket, akik áldást
hoznak az életünkbe.

Gyermekeink három színtéren tanulnak, melyek
eléggé elkülönülnek egymástól. Az iskolai tanterem-
rŒl, az egyházi tanteremrŒl, és az otthonnak nevezett
tanteremrŒl beszélek.

Az iskolai tanterem

Az egyházat mindig is komolyan érdekelte a
közoktatás, és arra biztatja tagjait, hogy vegyenek
részt szülŒ-tanár tevékenységeken, valamint más ese-
ményeken, melyek célja fiataljaink oktatásának
jobbá tétele.
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A közoktatásnak nincs fontosabb eleme a tanár-
nál, akinek lehetŒsége van arra, hogy szeresse, tanít-
sa és inspirálja a lelkes fiúkat és lányokat, valamint a
fiatalembereket és a fiatal nŒket. David O. McKay
elnök azt mondta: „A tanítás a legnemesebb foglal-
kozás a világon. A fiatalok megfelelŒ oktatásán
múlik az otthon tartóssága és tisztasága, a nemzet
biztonsága és folytonossága. A szülŒ lehetŒséget ad a
gyermeknek arra, hogy éljen, a tanár pedig lehetŒvé
teszi a gyermek számára azt, hogy jól éljen.”3 Bízom
benne, hogy megfelelŒ épületek és felszerelések, a
legjobb könyvek, valamint hálánkat és bizalmunkat
kifejezŒ fizetés formájában elismerjük fontosságukat
és elengedhetetlen küldetésüket.

Mindannyian szeretettel emlékezünk ifjúságunk
tanáraira. Mulatságosnak tartom azt, hogy az általá-
nos iskolai ének-zene tanáromnak Sharp (kereszt,
mint módosító jel a zenében) kisasszony volt a neve.
Megvolt benne az a képesség, hogy tanulóit a zene
szeretetével oltsa be, és megtanította nekünk,
hogyan ismerjük fel a hangszereket és a hangjukat.
Jól emlékszem Ruth Crow kisasszony hatására, aki az
egészségnevelés tantárgyat tanította. Bár ez a nagy
világválság idején volt, ügyelt arra, hogy minden
hatodikos gyereknek legyen fogorvosi kartonja.
Személyesen ellenŒrizte minden gyermek fogainak
egészségét, és megbizonyosodott arról, hogy akár
közösségi források, akár személyes források felhasz-
nálásával, de ne legyen olyan gyermek, aki nem
részesül megfelelŒ fogorvosi ellátásban. Amikor
Burkhaus kisasszony, aki földrajzot tanított, kiterítet-
te a világtérképeket, és pálcájával rámutatott a nem-
zetek fŒvárosaira, valamint az egyes országok jellem-
zŒirŒl, nyelvérŒl és kultúrájáról beszélt, kevéssé szá-
mítottam arra vagy álmodtam arról, hogy egy napon
meglátogatom majd ezeket a földeket és népeket.

Ó, milyen fontosak gyermekeink életében azok a
tanárok, akik felemelik a szellemüket, élesítik az
elméjüket és motiválják az életüket!

Az egyházi tanterem

Az egyházi tanterem elengedhetetlen dimenzióval
egészíti ki minden gyermek és fiatal oktatását. Ebben
a környezetben minden tanár felfelé irányuló törek-
vést adhat mindazoknak, akik meghallgatják a lecké-
it és érzik bizonyságának hatását. Az Elemi, a
Vasárnapi Iskola, a Fiatal NŒk és az Ároni Papság
gyılésein az Úr inspirációjának hatására elhívott, jól
felkészült tanárok minden gyermek és fiatal lelkét
megérinthetik, arra késztetve mindegyiküket, hogy
„a legjobb könyvekben keres[sék] a bölcsesség szavát;
kutas[sák] a tudást tanulás és hit által is”.4 Egy bizta-
tó szó itt és egy lelki gondolat amott hatással lehet
egy drága életre, és kitörölhetetlen nyomot hagyhat
a halhatatlan lelken.

Sok évvel ezelŒtt az egyházi folyóiratok díszebéd-
jén együtt ültünk Harold B. Lee elnökkel és feleségé-
vel. Lee elnök így szólt tizenéves lányunkhoz, Ann-
hez: „Az Úr csodálatosan szép arccal és testtel áldott
meg téged. Tartsd meg a belsŒt is olyan csodálatos-
nak, mint amilyen a külsŒ, és az igazi boldogság
áldásában lesz részed.” Ez a mestertanár olyan inspi-
ráló útmutatást hagyott Ann-re, mely Mennyei
Atyánk celesztiális királyságába vezet.

Az alázatos és inspirált tanár az egyházi tanterem-
ben elültetheti tanulóiban a szentírások iránti szere-
tetet. Hiszen nemcsak a tanterembe hozhatja el a
tanár a régi idŒk apostolait, valamint a világ
ÜdvözítŒjét, hanem a gyermekek szívébe, elméjébe
és lelkébe is.

Az otthonnak nevezett tanterem

A tantermek közül talán a legfigyelemreméltóbb
az otthon tanterme. Otthon alakul ki a viselkedésünk
és azok a dolgok, melyekben mélységesen hiszünk.
Otthon kap táplálékot vagy sorvad el a remény.
Otthonunk az életünk laboratóriuma. Amit ott
teszünk, az határozza meg, milyen úton halad majd
életünk, amikor elmegyünk otthonról. Dr. Stuart E.
Rosenberg azt írta a The Road to Confidence címı
könyvében: „Minden új találmány és modern elgon-
dolás, divat és bálványozott tárgy ellenére még senki
nem talált fel, és nem is fog soha, olyan dolgot, mely
kielégítŒen pótolná az ember saját családját.”5

A boldog otthon a mennyország elŒszobája.
George Albert Smith elnök azt kérdezte: „Boldognak
akarjuk tudni az otthonainkat? Ha igen, akkor azok
legyenek az ima, a köszönetmondás és a hála
helyei.”6

Vannak olyan helyzetek, melyek során testi vagy
értelmi fogyatékossággal érkeznek a halandóságba a
gyermekek. Akárhogy is próbáljuk, nem tudjuk miért
és hogyan történnek ezek az esetek. Becsülöm azokat
a szülŒket, akik panasz nélkül fogadják be karjaikba
és életükbe az ilyen gyermeket, és még több áldoza-
tot hoznak, még több szeretetet adnak Mennyei
Atyánk gyermekének.

Egy nyáron az Aspen Grove (liget) családi tábor-
helyén megfigyeltem, amint egy édesanya türelme-
sen megeteti születéskor megsérült és teljes mérték-
ben anyjára utalt tizenéves leányát. Az anya minden
kanál ételt, minden korty vizet úgy adott oda, hogy
megtámasztotta leánya fejét és nyakát. Csendben azt
gondoltam magamban: Ez az anya 17 éven át nyúj-
totta ezt a szolgálatot, és sok más dolgot a lányának,
soha nem gondolva a saját kényelmére, a saját kedvtelé-
sére, a saját ételére. Isten áldja meg az ilyen édesa-
nyákat, édesapákat és gyermekeket! És meg is fogja
áldani Œket.
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A gyermekek ártatlansága

A szülŒk mindenhol felismerik, hogy az érzelmek-
nek a világon legerŒteljesebb összetételét nem vala-
mi nagy, kozmikus esemény váltja ki, és nem regé-
nyekben vagy történelemkönyvekben lelhetŒ fel,
hanem a szülŒben, amint letekint alvó gyermekére.

Amikor ezt teszi, eszébe jut Charles M. Dickinson
szavainak igazsága:

Szívek és otthonok bálványai!
Isten álruhás angyalai;
Hajfürtjeikben a napsugár még megpihen,
Még az Ã dicsŒsége ragyog a szemeikben;
Eljöttek otthonról és a mennybŒl,
Gyengédebbé és szelídebbé tettek engem;
És már tudom, hogyan hasonlíthatta Jézus
Isten királyságát egy gyermekhez.7

A gyermekekkel szerzett mindennapos élménye-
inkben felfedezzük, hogy nagyon fogékonyak és
gyakran mondanak mélyreható igazságokat. Charles
Dickens, a klasszikus Karácsonyi ének szerzŒje, ezt a
tényt illusztrálta, amikor Bob Cratchit szerény csa-
ládjának, egy csekély, de régóta várt karácsonyi
vacsorára való összejövetelérŒl írt. Bob, az édesapa,
éppen hazatért, törékeny fiával, Pici Timmel a vál-
lán. Pici Tim „kis mankóval járt, s a lábszárait vas-
pántok támogatták”. Bob felesége azt kérdezte tŒle:
„És hogy viselte magát a kis Tim?”

„– Olyan jó volt, mint egy falat kenyér – mondta
Bob –, még annál is jobb. Valahogy gondolkodó gye-
rek lett belŒle, amiért annyit üldögél magában, s
olyan furcsa dolgok jutnak eszébe, hogy sose hallotta
mását az ember. Hazajövet azt mondja nekem: remé-
li, hogy az emberek látták Œt a templomban – mert
hát Œ nyomorék, és jóleshetik nekik, ha karácsony
napján arra gondolnak, aki a bénákat lábra állította,
s a vakoknak visszaadta a szemük világát.”8

Maga Charles Dickens pedig azt mondta:
„Szeretem ezeket a kis embereket, és nem kis dolog
az, ha Œk, akik még csak most jöttek IstentŒl, szeret-
nek minket.”

A gyerekek eredeti és találékony módon fejezik ki
a szeretetüket. Néhány évvel ezelŒtt a születésnapo-
mon egy drága kislány egy kézzel írt születésnapi
kártyát adott át nekem, és egy kis játéklakatot mellé-
kelt a borítékban, ami neki tetszett, és amirŒl azt
gondolta, szívesen kapnám ajándékba.

„A világ kedves látványai között semmi nem
olyan csodálatos, mint egy gyermek, amikor ad vala-
mit. Lehet az bármilyen kis dolog. A gyermek a vilá-
got adja nekünk. Úgy nyitja meg elŒttünk a világot,
mintha az olyan könyv lenne, amit soha nem tud-
tunk elolvasni. Amikor azonban rá kell lelni az aján-
dékra, akkor az mindig valami kis, abszurd dolog,

ferdén felragasztva, egy bohócnak látszó angyal. A
gyermek oly kevéssel rendelkezik, amit adhat, mert
soha nem tudja, hogy mindent Œ ad nekünk.”9

Ilyen ajándékot kaptam JennytŒl.

Úgy tınik, mintha a gyermekek fel lennének
ruházva maradandó hittel Mennyei Atyánkban, vala-
mint abban, hogy Ã képes és akar válaszolni édes
imáikra. Személyes tapasztalatból tudom, hogy ami-
kor egy gyermek imádkozik, Isten hallgatja Œt.

Hadd mondjam el nektek a korábban az Atlanta
Braves baseball klubban játszó ismert baseball játéko-
sok, Barry Bonnell és Dale Murphy egy élményét.
Mindketten megtértként csatlakoztak az egyházhoz,
Dale Murphyt Barry Bonnell keresztelte meg.

„Az 1978-as évadban volt egy olyan élményük,
melyet Barry ‘az élet fordulópontjának’ nevezett.
Nagyon rossz formában volt, és rendkívül szenvedett
emiatt. Gyenge teljesítménye miatt haragudott
magára, és szörnyen érezte magát. Igazából nem is
akart elmenni, amikor Dale Murphy megkérte Œt,
hogy kísérje el a kórházba, de azért elment. Ott talál-
kozott Ricky Little-vel, egy rendíthetetlen [Atlanta]
Braves-drukkerrel, ám a kisfiú leukémiában szenve-
dett. Nyilvánvaló volt, hogy Ricky közel áll a halál-
hoz. Berry nagyon szeretett volna valami vigasztalót
mondani, de semmi nem tınt helyénvalónak. Végül
megkérdezte, hogy tehetnek-e érte valamit. A kisfiú
habozott, majd megkérte Œket, hogy a következŒ
meccsen üssenek egy olyan labdát, hogy annak röpte
alatt a játékos körbefuthasson a pályán. Barry
[késŒbb] azt mondta: ‘A kérés teljesítése nem volt
nehéz Dale-nek, aki aznap este tulajdonképpen két-
szer is megcsinálta ezt, én viszont küszködtem, ami-
kor rám került a sor, és egész évben nem voltam
képes ilyen ütésre. Akkor azonban éreztem, hogy
meleg érzés borít el, és megmondtam Ricky-nek,
hogy számíthat erre.’” Azon az estén Barry ilyen lab-
dát ütött, az egyetlent az egész évadban.10 Válaszra
talált egy gyermek imája, beteljesedett egy gyermek
vágya.

A biztonság szükségessége

Milyen csodálatos is lenne a világuk akkor, ha
minden gyermeknek szeretŒ szülei lennének, bizton-
ságos otthona és törŒdŒ barátai! Sajnos nem részesül
minden gyermek ilyen bŒséges áldásokban. Vannak
olyan gyermekek, akik tanúi annak, amint apjuk
vadul megveri az édesanyjukat, míg mások maguk
részesülnek ilyen bántalmazásban. Mily gyávaság,
mily romlottság, mily szégyen!

A helyi kórházak mindenütt úgy fogadják ezeket a
kicsiket, hogy horzsolások és ütésnyomok vannak
rajtuk, melyeket olyan szégyentelen hazugságok
kísérnek, hogy a gyermek „nekirohant az ajtónak”
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vagy „leesett a lépcsŒn”. A hazugok, a gyermekeket
bántalmazó zsarnokok egy napon learatják majd
aljas tetteik viharát. A gyermekbántalmazás, és idŒn-
ként vérfertŒzés csendes, fájdalmat érzŒ és gyakran
megbántott áldozatának segítséget kell kapnia!

Egy kerületi bíró nekem címzett levelében kijelen-
tette: „A gyermekek nemi bántalmazása a civilizált
társadalom egyik legromlottabb, legpusztítóbb és leg-
inkább erkölcsromboló bıntette. Vészesen emelkedik
a bejelentett fizikai, lelki és nemi bántalmazás gyere-
kekkel kapcsolatos eseteinek száma. Bíróságainkat
elárasztják ennek a visszataszító viselkedésnek a
következményei.”

Az egyház nem nézheti el az ilyen förtelmes és
hitvány viselkedést. Ehelyett a legszigorúbban elítél-
jük az ilyen bánásmódot Isten drága gyermekeivel
szemben. Mentsük meg, tápláljuk, szeressük és gyó-
gyítsuk meg a gyermeket! Kerüljön bíróság elé a bán-
talmazó, tartozzon felelŒsséggel a cselekedeteiért, és
részesüljön szakértŒ kezelésben, mely véget vet az
ilyen gonosz és ördögi viselkedésnek. Ha valamelyi-
künk tud ilyen viselkedésrŒl, és nem tesz semmit
annak megállításáért, akkor részese lesz a problémá-
nak. Bınrészes lesz. A büntetés egy része az övé.

Bízom benne, hogy nem beszéltem túlságosan
nyersen, de szeretem ezeket a kicsinyeket, és tudom,
hogy az Úr is szereti Œket. Nincs szívet melengetŒbb
példája ennek a szeretetnek annál a történetnél, ami-
kor Jézus megáldotta a gyermekeket, amirŒl 3
Nefiben olvashatunk. Ez arról szól, hogy Jézus meg-
gyógyította a betegeket, tanította a népet, és imád-
kozott értük Mennyei Atyánkhoz. De engedjétek
meg, hogy idézzem a nagy értékı szavakat:

„[Jézus] vette kisgyermekeiket és mindegyiket,
egytŒl-egyig megáldotta, és imádkozott értük az
Atyához.

És amikor ezt elvégezte, ismét könnyezett;

és a tömeghez fordulva ezt mondta: Nézzétek
kicsinyeiteket!

És amint azok odanéztek, és szemüket az ég felé
fordították, azt látták, hogy az ég megnyílik és tız-
felhŒben angyalok szállnak le az égbŒl. . . . és az
angyalok szolgáltak nekik.”11

Feltehetitek a kérdést: Még ma is történnek ilyen dol-
gok? Hadd mondjam el nektek egy nagymamának és
nagypapának a történetét, akik évekkel ezelŒtt
missziót szolgáltak, és azt, hogy milyen áldásban
részesült a kis unokájuk. A misszionárius nagypapa
azt írta:

„Feleségem, Deanna, és én, éppen missziót szolgá-
lunk az Ohio állambeli Jacksonban. Egyik nagy aggo-
dalmunkat a misszionáriusi elhívás elfogadásakor a
családunk jelentette. Nem leszünk majd ott, amikor
gondjaik vannak.

Nem sokkal azt megelŒzŒen, hogy misszióba men-
tünk, unokánknak, R. J.-nek, aki két és fél éves volt,
át kellett esnie egy mıtéten, hogy kancsalságát az
egyik szemén korrigálják. Édesanyja megkért, hogy
menjek velük, mivel R. J. és én igazi pajtások
vagyunk. A mıtét jól ment, de R. J. sírt a mıtét elŒtt
és után, mivel a családtagok közül senki nem mehe-
tett be a mıtŒbe, és Œ félt.

Mintegy hat hónappal késŒbb, amikor már misszi-
óban voltunk, R. J.-nek a másik szemét is korrigálni
kellett. Édesanyja felhívott, és elmondta, hogy sze-
retné, ha ott lennék velük a második mıtéten. A
távolság és a misszió persze megakadályozta, hogy
vele lehessek. Deanna és én azonban böjtöltünk és
imádkoztunk az Úrhoz, hogy vigasztalja meg uno-
kánkat a mıtét alatt.

Nem sokkal a mıtét után telefonáltunk, és meg-
tudtuk, hogy R. J. emlékezett a korábbi tapasztalatra,
és nem akarta otthagyni a szüleit. Ám amint a mıtŒ-
be ért, megnyugodott. Felfeküdt a mıtŒasztalra,
levette helyettük a szemüvegét, és nyugodt lélekkel
esett át a mıtéten. Nagyon hálásak voltunk; imáink
válaszra találtak.

Pár nap múlva felhívtuk a lányunkat, és R. J.-rŒl
kérdeztük Œt. Jól volt, és édesanyja a következŒ eset-
rŒl számolt be nekünk: A mıtétet követŒ délutánon
R. J. felébredt és elmondta édesanyjának, hogy
nagyapa ott volt a mıtét alatt. Azt mondta:
‘Nagyapa ott volt, és ezért minden rendben volt.’
Tudjátok, az Úr hatására az aneszteziológus olyannak
tınt a kisfiú szemében, mintha a nagyapja lenne,
bár nagyapja és nagyanyja misszióban voltak, 2900
kilométerrel odébb!”

Lehet, hogy nagyapa nem lehetett ott az ágyad
mellett, R. J., de te jelen voltál az imáiban és a gon-
dolataiban. Az Úr keze ringatott el, és mindannyi-
unk Atyja áldott meg téged.

Kedves testvéreim, vidítsa fel szívünket a gyerme-
kek nevetése! Nyugtassa meg lelkünket a gyermekek
hite! Késztesse cselekedeteinket a gyermekek szerete-
te! „Az Úrnak öröksége a fiak (gyermekek).”12 Áldja
meg mindig Mennyei Atyánk ezeket a drága lelkeket,
a Mester eme különleges barátait!

Az 2000. júniusi Ensign 2–5. oldalairól.
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10A FÉRFIAK ÉS A NÃK
SZEREPKÖREI
1. RÉSZ: AZ APA SZEREPKÖREI

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Nézd át az apák és az anyák szerepköreit, amint
azokat „A család: Kiáltvány a világhoz” hetedik
bekezdése felvázolja (lásd iv. oldal)! Imádságos
lélekkel döntsd el, hogyan alkalmazhatók ottho-

nodban ezek a tanácsok, és mit teszel majd azok
követése érdekében!

• Írj levelet édesapádnak vagy nagyapádnak!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

AZ APÁKNAK IZRÁELBEN

Ezra Taft Benson elnök
az egyház 13. elnöke

Kedves testvéreim, hálás vagyok azért, hogy itt
lehetek veletek Isten papsága e dicsŒ gyülekezetében.
Azért imádkozom, hogy velem és veletek legyen az
Úr Szelleme, amikor egy nagyon fontos témáról szó-
lok hozzátok. Ma este az itt és egyházszerte össze-
gyılt apákhoz szeretnék szólni, szent elhívásukról.

Remélem, hogy ti, fiatal férfiak is figyelmesen
hallgattok majd, mert most készültök fel arra, hogy a
jövŒben apák legyetek az egyházban.

Örök elhívás

Apák, örök elhívás a tiétek, amelybŒl soha nem
fognak felmenteni titeket. Bár fontosak az egyház-
ban kapott elhívások, természetüknél fogva csak egy
bizonyos idŒszakra szólnak, majd sor kerül a megfe-
lelŒ módon történŒ felmentésre. Az apa elhívása
azonban örökkévaló, fontossága tekintetében pedig
meghaladja az idŒt. Az idŒre és az örökkévalóságra is
szóló elhívás ez.

Harold B. Lee elnök megállapította, hogy „Az Úr
általatok [apák] valaha is elvégzett munkájának leg-
fontosabb részét saját otthonotok falain belül végzi-
tek majd. Fontos a házitanítás, a püspökségi munka
és az egyéb egyházi kötelességek, de a legfontosabb
munka otthonotok falain belül található”
(Strengthening the Home [füzet, 1973], 7. o.).

Milyen konkrét felelŒsségei vannak tehát az apá-
nak otthona szent falai között? Hadd említsek meg
két alapvetŒ felelŒsséget, mely Izráelben minden
apára vonatkozik.

Gondoskodjatok a fizikai szükségletekrŒl!

ElŒször is, szent felelŒsségetek gondoskodni csalá-
dotok fizikai szükségleteirŒl!

Az Úr világosan meghatározta az igazlelkı utó-
dokról történŒ gondoskodás és azok felnevelésének
szerepkörét. Kezdetben Ádám, nem pedig Éva
kapott parancsot arra, hogy arca verejtékével keresse
kenyerét.

Pál apostol azt tanácsolja a férjeknek és apáknak:
„Ha pedig valaki az övéirŒl és fŒképen az Œ házané-
pérŒl gondot nem visel: a hitet megtagadta, és
rosszabb a hitetlennél” (1 Timótheus 5:8).

A visszaállított egyház történelmének kezdetén az
Úr konkrétan a férfiakra bízta annak kötelezettségét,
hogy gondoskodjanak feleségükrŒl és családjukról.
1832 januárjában azt mondta: „Bizony mondom
nektek: Minden ember, akinek saját családjáról kell
gondoskodnia, gondoskodjék, és semmiképpen sem
fogja koronáját elveszíteni” (T&Sz 75:28). Három
hónappal késŒbb ismét így szólt az Úr: „Minden
asszonynak joga van arra, hogy férje eltartsa, amíg
férje el nem szólíttatik” (T&Sz 83:2). Ez a feleség és
anya isteni joga. Míg otthon törŒdik gyermekeivel és
gondoskodik róluk, férje megkeresi a család kenye-
rét, mely lehetŒvé teszi a gondoskodást.

Olyan otthonban, ahol a férj ép testı és képes
erre, elvárjuk azt, hogy Œ legyen a kenyérkeresŒ.
IdŒnként hallunk olyan férjekrŒl, akik a gazdasági
állapotok miatt elvesztették munkahelyüket, és
elvárják, hogy a feleségük otthonról elmenvén mun-
kába álljon, bár a férj még mindig képes lenne csa-
ládja ellátására. Ezekben az esetekben arra biztatjuk a
férjet, hogy minden tŒle telhetŒt megtéve tegye
lehetŒvé a felesége számára azt, hogy otthon marad-
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jon és törŒdjön a gyermekekkel, míg Œ a tŒle telhetŒ
legjobban gondoskodik családjáról, bár esetleg nem
ideális az állás, melyet meg tud szerezni, és a családi
költségvetést szıkebbre kell venni.

Az iskolába járás vagy a fizikai dolgok megszerzé-
sének szükségessége sem igazolja a gyermekvállalás
késleltetését azért, hogy a feleség tovább dolgozzon a
család kenyérkeresŒjeként.

Kimball elnök tanácsa

Emlékszem, milyen tanácsot adott szeretett prófé-
tánk, Spencer W. Kimball a házas tanulóknak. Azt
mondta: „Fiataljaink tízezreinek elmondtam már,
hogy ha összeházasodnak, ne várjanak a gyerekekkel
addig, míg befejezik az iskoláikat vagy elérik pénzü-
gyi vágyaikat. Éljenek rendesen együtt, és hadd jöjje-
nek a gyermekek!

Nem tudok olyan szentírásról – folytatta Kimball
elnök –, ahol a fiatal feleségek felhatalmazást kapnak
családjuk visszatartására és arra, hogy dolgozván kiis-
koláztassák a férjüket. Több ezer olyan férj van, aki
munka mellett végezte el iskoláit, és közben családot
is nevelt” (“Marriage Is Honorable”, Speeches of the
Year, 1973 [1974], 263. o.).

Az anya szerepköre otthon

Papsági testvérek, annak kihangsúlyozásával foly-
tatom, hogy milyen fontos otthon maradni az
anyáknak, hogy az igazlelkıség tantételei értelmében
gondozzák gyermekeiket, törŒdjenek velük és nevel-
jék Œket.

Egyházszerte utazván úgy érezem, hogy az utolsó
napi szent anyák Œszintén szeretnék követni ezt a
tanácsot. De tudjuk, hogy idŒnként férje biztatására,
vagy talán ragaszkodása miatt dolgozik az anya az
otthonon kívül. Ã az, aki rendelkezni akar azokkal a
kényelmet adó dolgokkal, amit a többletkereset meg-
vásárolhat. Ilyen esetekben nemcsak a család szenve-
di meg ezt, testvérek, hanem saját lelki fejlŒdésetek
és elŒrehaladásotok is gátolva lesz.
Mindannyiotoknak azt mondom, az Úr a férfiakra
bízta annak felelŒsségét, hogy gondoskodjanak a csa-
ládjukról, és a feleség otthon eleget tehessen anyai
szerepkörének.

A családi felkészültség ma még sürgŒsebb

Apák, családotok fizikai szükségletei kielégítésének
másik fontos aspektusa az, hogy félre kell tennetek
készleteket, rendkívüli helyzetek esetére. A családi
felkészültség egy régen megállapított jóléti tantétel.
Ma még sürgŒsebb.

Ãszintén megkérdezem tŒletek, vajon gondoskod-
tatok családotok számára egy éves étel-, ruha, és –
ahol lehet – tüzelŒanyagkészletrŒl? Az étel megter-
melésérŒl és tárolásáról szóló kinyilatkoztatás lehet

ma olyan fontos fizikai jólétünk szempontjából,
mint amilyen a bárkába szállás volt a nép esetében,
Noé napjaiban.

Emellett, kijöttök a keresetetekbŒl, és félretesztek
egy kicsit?

Tisztességesek vagytok az Úrral szemben tizedetek
fizetésében? Ha ezen isteni törvény szerint éltek,
akkor az lelki és fizikai áldásokat is eredményez.

Igen, testvérek, apaként Izráelben hatalmas fele-
lŒsség nyugszik rajtatok azért, hogy gondoskodjatok
családotok anyagi szükségleteirŒl, és rendkívüli hely-
zet esetén rendelkezésetekre álljanak a szükséges
készletek.

Gondoskodjatok lelki vezetésrŒl!

Másodszor, szent felelŒsségetek gondoskodni csa-
ládotok lelki vezetésérŒl!

Egy, a Tizenkettek Tanácsa által nemrégen kiadott
füzetben a következŒket mondtuk: „Az apaság veze-
tés, a legfontosabb vezetés. Ez mindig is így volt, és
mindig is így lesz. Apák, örök társatok segítségével,
tanácsaival és biztatásával ti elnököltök otthon!”
(Father, Consider Your Ways [füzet, 1973], 4–5. o.).

Azonban ezzel az elnöklŒ poszttal fontos kötele-
zettségek is járnak. IdŒnként még az egyházban is
hallunk olyan férfiaktól, akik úgy gondolják, hogy a
családfŒ szerepe valamiképpen felsŒbbrendı szerep-
kört ad nekik, ami lehetŒvé teszi számukra a paran-
csolgatást és a követelŒzést a családban.

Pál apostol rámutat arra, hogy „A férj feje a felesé-
gének, mint a Krisztus is feje az egyháznak”
(Efézusbeliek 5:23; dŒlt betıs kiemelés). Ez a köve-
tendŒ modell, amikor otthon történŒ elnöklésünk
szerepkörérŒl van szó. Nem azt látjuk, hogy az
ÜdvözítŒ kegyetlen vagy durva kézzel vezetné az
egyházat. Nem azt látjuk, hogy az ÜdvözítŒ tisztelet-
lenül vagy hanyagsággal kezelné az egyházat. Nem
azt látjuk, hogy az ÜdvözítŒ erŒszakot vagy kény-
szert használna céljai eléréséhez. Sehol nem látjuk
olyan dolgot tenni az ÜdvözítŒt, ami ne oktatná,
emelné fel, vigasztalná és magasztosítaná fel az egy-
házat. Testvéreim, nagyon komolyan azt mondom
nektek, hogy Ã az a modell, akit követnünk kell,
amikor felvállaljuk családunk lelki vezetését.

Különösképpen igaz ez a feleségetekhez fızŒdŒ
kapcsolatotokban.

Szeressétek a feleségeteket!

Ismét Pál tanácsa az, ami csodálatos és pontosan
errŒl szól. Egyszerıen azt mondta: „Ti férfiak, szeres-
sétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette
az egyházat” (Efézusbeliek 5:25).

Az utolsó napi kinyilatkoztatásokban ismét szól az
Úr errŒl a kötelezettségrŒl. Azt mondta: „Szeresd fele-
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ségedet teljes szívedbŒl, Œhozzá ragaszkodj és senki
máshoz” (T&Sz 42:22). Tudomásom szerint ezenkí-
vül csak egy olyan dolog van a szentírásokban,
mellyel kapcsolatban azt a parancsot kaptuk, hogy
teljes szívünkkel szeressük, és ez maga Isten.
Gondoljatok bele, hogy ez mit jelent!

Ez a fajta szeretet sokféleképpen kimutatható
feleségetek iránt. ElsŒsorban és elŒször is, Isten kivé-
telével semmi nem lehet fontosabb életetekben a
feleségeteknél – sem munka, sem kikapcsolódás,
sem hobbi. Feleségetek a ti drága, örök segítŒtök – a
társatok.

Mit jelent teljes szívbŒl szeretni valakit? Azt jelen-
ti, hogy minden érzelmetekkel és teljes odaadással
szeretni Œt. Ha teljes szívetekbŒl szeretitek feleségete-
ket, akkor semmiképpen nem szólhatjátok le vagy
kritizálhatjátok Œt, illetve nem találhattok hibát
benne, vagy bánthatjátok Œt szavakkal, mogorva
viselkedéssel vagy tettekkel.

Mit jelent „ragaszkodni hozzá”? Azt jelenti, hogy
közel maradtok, hıségesek vagytok hozzá, beszélget-
tek vele és kifejezitek az iránta érzett szereteteteket.

A szeretet azt jelenti, hogy figyeltek az érzéseire és
a szükségleteire. Azt akarja, hogy észrevegyék és érté-
keljék. Hallani akarja, hogy úgy tekintetek rá, mint
aki kedves, vonzó és fontos számotokra. A szeretet
azt jelenti, hogy életetekben fontos helyet foglal el
az Œ jóléte és önbecsülése.

Legyetek hálásak azért, hogy Œ gyermekeitek anyja,
és otthonotok királynŒje, legyetek hálásak azért,
hogy az otthonteremtést és az anyaságot választotta –
gyermekeitek kihordását, gondozását, szeretését és
nevelését –, mint a legnemesebb elhívást.

Férjek, ismerjétek fel feleségetek intelligenciáját, és
arra irányuló képességüket, hogy valós partnerként
tanácskozhatnak veletek a családi tervek, családi
tevékenységek és családi költségvetés tekintetében.
Ne fukarkodjatok idŒtökkel, sem javaitokkal!

Adjátok meg neki az intellektuális, érzelmi és tár-
sasági elŒrelépés, valamint a lelki fejlŒdés lehetŒsé-
gét!

Ne felejtsétek el, testvérek, hogy a szeretet kis dol-
gokkal táplálható és gondozható! Csodálatosak a
különleges alkalmakkor adott virágok, de ugyanilyen
csodálatos az, ha hajlandóak vagytok segíteni a moso-
gatásnál, illetve pelenkát cserélni, felkelni az éjjel síró
gyermekhez, és otthagyni a televíziót vagy újságot
azért, hogy segítsetek a vacsora elkészítésénél. Ezek a
„szeretlek” tettek általi kimondásának csendes mód-
jai. BŒven jár osztalék az ilyen kis erŒfeszítésekért.

Ez a fajta szeretŒ papsági vezetés a gyermekeitekre
is éppen úgy vonatkozik, mint a feleségetekre.

Az apa szerepköre otthon

Az anyák fontos szerepkört töltenek be az otthon
szíveként, de ez semmilyen tekintetben nem alacso-
nyítja le azt az ugyanolyan fontos szerepkört, ame-
lyet az apáknak kell betöltenie az otthon élén, gyer-
mekeik gondozása, nevelése és szeretése terén.

Otthonotok pátriárkájaként komoly felelŒsséggel
bírtok annak tekintetében, hogy vezetŒ szerepet
játsszatok a gyermekeitekkel történŒ munkálkodás
terén. Segítenetek kell egy olyan otthon megteremté-
sében, ahol ott lakhat az Úr Szelleme. Dolgotok az,
hogy a családi élet egészének irányt szabjatok.
Vállaljatok aktív szerepet a családi szabályok és
fegyelmezés felállítása terén!

Otthonotok legyen családotok számára a béke és
az öröm kikötŒje! Az biztos, hogy egyetlen gyermek-
nek sem kellene félni a saját apjától – különösen
nem a papságot viselŒ apjától! Az apának kötelessége
a boldogság és az öröm helyévé tenni otthonát. Nem
teheti meg azt ott, ahol civódás, vitatkozás, viszály
vagy hamislelkı viselkedés van. Gyermekei lelki jólé-
te szempontjából elengedhetetlenül fontos az igazlel-
kı apa erŒs hatása, amikor példát mutat, fegyelmez
és nevel, gondoz és szeret.

Legyetek lelki vezetŒk!

Szeretettel szívemben az apák iránt Izráelben,
hadd javasoljak tíz konkrét módot, melyek által az
apák gyermekeik lelki vezetŒi lehetnek:

Adjatok apai áldásokat a gyermekeiteknek!
Kereszteljétek meg és konfirmáljátok a gyermekeite-
ket! Szenteljétek fel fiaitokat a papságba! Ezek lesz-
nek gyermekeitek életének lelki fénypontjai.

Személyesen irányítsátok a családi imákat, a
mindennapos szentírás olvasást és a hetente megtar-
tott családi estéket! Személyes részvételetek meg
fogja mutatni gyermekeiteknek, hogy valójában
mennyire fontosak ezek a tevékenységek.

Amikor csak lehet, menjetek el együtt, családként
az egyházi gyılésekre! A vezetésetek alatt történŒ
családi hódolat elengedhetetlen fontossággal bír
gyermekeitek lelki jóléte tekintetében.

Menjetek apa-leánya randevúkra, és apa-fia kirán-
dulásokra a gyermekeitekkel! Családosan menjetek
kempingezni és kirándulni, meccsekre és próbákra,
iskolai programokra stb.! Mindent mássá tesz az, ha
apa ott van.

Hozzátok létre a családi üdülések, utazások és
kirándulások hagyományait! Ezeket az élményeket
soha nem fogják elfelejteni a gyermekeitek.

Beszélgessetek rendszeresen négyszemközt a gyer-
mekeitekkel! Engedjétek, hogy beszéljenek arról, mit
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szeretnének! Tanítsatok nekik evangéliumi tantétele-
ket! Tanítsatok nekik igaz értékeket! Mondjátok el
nekik, hogy szeretitek Œket! A gyermekekkel kettes-
ben eltöltött idŒ elárulja nekik, mi a fontos apának.

Tanítsátok meg dolgozni a gyermekeiteket, és
mutassátok meg nekik a méltó célért történŒ munka
értékét! Hozzatok létre missziós és iskoláztatási
pénzalapokat a gyermekeiteknek, amely megmutatja
nekik, hogy apa mit tart fontosnak!

Biztassátok otthonotokban a jó zenét és irodal-
mat! Az olyan otthon, melyekben jelen van a kifino-
multság és a szépség szelleme, örökre meg fogja álda-
ni gyermekeitek életét.

Amennyire a távolságok lehetŒvé teszik, rendsze-
resen járjatok el feleségetekkel a templomba!
Gyermekeitek akkor jobban meg fogják érteni a
templomi házasság, a templomi fogadalmak és az
örök családi egység fontosságát.

Engedjétek, hogy gyermekeitek lássák az egyház-
nak nyújtott szolgálat örömét és elégedettségét! Ez

rájuk ragadhat, és akkor Œk is szolgálni akarnak majd
az egyházban, és szeretni fogják a királyságot.

Legfontosabb elhívásotok

Ó, férjek és apák Izráelben, oly sokat tehettek csa-
ládotok üdvözüléséért és felmagasztosulásáért!
Nagyon fontosak a felelŒsségeitek.

Emlékezzetek rá, hogy szent elhívásotok, apaként
Izráelben, a legfontosabb elhívásotok az idŒben és az
örökkévalóságban! Olyan elhívás ez, amelybŒl soha
nem fognak felmenteni titeket.

Gondoskodjatok mindig családotok fizikai szük-
ségleteirŒl, örök társatokkal az oldalatokon, tegyetek
eleget szent felelŒsségeteknek, és gondoskodjatok
lelki vezetésrŒl az otthonotokban!

Benson elnök beszédébŒl, az egyház 1987-es októberi általános
konferenciájának papsági ülésszakán (lásd Conference Report,
1987. október, 59–63. o.; vagy Ensign, 1987. november, 48–51. o.).
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SZEREPKÖREI
2. RÉSZ: AZ ANYA SZEREPKÖREI

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• A családról szóló kiáltványban azt a tanácsot
olvassuk, hogy „az anyáknak és az apáknak
egyaránt kötelességük, hogy egyenlŒ part-
nerekként segítsék egymást” (lásd az iv. oldalt
ebben a tanulmányi kalauzban). Házastársaddal
együtt nézzétek át Ezra Taft Benson elnök 10,
apáknak adott javaslatát e tanulmányi kalauz

41–42. oldalain, valamint az anyáknak adott 10
javaslatot a 45–47. oldalakon! Beszéljétek meg,
hogyan dolgozhattok együtt azon, hogy támo-
gassátok egymást ezen felelŒsségek terén!

• Írj levelet édesanyádnak vagy nagymamádnak!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikkeket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikkeket!

„MERT Ã ÉDESANYA”
Elder Jeffrey R. Holland
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Hódolat az anyáknak

Van néhány sor, melyet Victor Hugónak tulajdo-
nítanak, és így szól:

„Két darabra törte a kenyeret, és odaadta azokat
gyermekeinek, akik mohón megették. ’Magának
semmit nem tartott meg’ – dörmögte az Œrmester.

’Mert nem éhes’ – mondta egy katona.

’Nem – mondta az Œrmester, – mert Œ édesanya.’”

Egy olyan évben, amikor azok hitét és bátorságát
ünnepeljük, akik megtették az Iowa, Nebraska és
Wyoming államot átszelŒ izgalmas utat, hódolattal
szeretnék adózni e pionír édesanyák mai megfelelŒi-
nek, akik a hosszú út során vigyáztak gyermekeikre,
imádkoztak értük, és túlságosan gyakran el is temet-
ték Œket. Azoknak a nŒknek, akik hallják hangomat,
és nagyon szeretnének édesanyák lenni, de nem
azok, azt mondom a ti könnyeiteken és a mieinken
át a témáról: Isten a valahol elŒttünk álló napok
során még „reményt ad az elhagyatott szívnek”.1

Amint azt a próféták ismételten tanították errŒl a
szószékrŒl, „egyetlen áldás sem tagadtatik meg” a
hithıektŒl, még akkor sem, ha ezekre az áldásokra
nem azonnal kerül sor.2 Addig pedig örülünk annak,
hogy a gondozásra szólító felhívás nemcsak saját tes-
tünkre és vérünkre vonatkozik.

Az anyákról beszélve nem hanyagolom el az apák
fontos, sürgŒs szerepét, különösen azért nem, mert
napjaink otthonaiban az apanélküliséget tartják
egyesek „korunk központi szociális problémájának”.3

Az apanélküliség még olyan otthonban is lehet prob-
léma, ahol az apa jelen van – eszik, alszik, – úgy-
mond „távolról”. De ez egy papsági üzenet, melyet
más napon mondok el. Ma azokat az anyai kezeket
szeretném dicsérni, akik ringatják az újszülött böl-
csŒjét, és a gyermekeiknek tanított igazlelkıség által
központi szerepet játszanak az Úrnak a mi halandó-
ságunkat illetŒ céljaiban.

ErrŒl beszélvén Pál szavait visszhangzom, aki
Timótheus „képmutatás nélkül való” hitét dicsérte,
mely „lakozott elŒször a te nagyanyádban Loisban
és anyádban Eunikában”.4 „GyermekségedtŒl fogva –
mondta Pál – tudod a szent írásokat.”5 Köszönetet
mondunk mindazon édesanyáknak és nagymamák-
nak, akiktŒl már ilyen fiatalon ilyen igazságok
tanulhatók.

Fiatal édesanyák által hozott áldozatok

Az anyákról általánosságban szólva szeretném
különösen megdicsérni és biztatni a fiatal édesanyá-
kat. Az anya munkája nehéz, túlságosan gyakran
közhírré nem tett munka. A fiatal évek gyakran azok,
amikor a férj vagy a feleség – vagy mindketten – még
mindig iskolába járnak, vagy a férj kenyérkeresŒ
képessége kifejlŒdésének korai és legösztövérebb sza-
kaszában vannak. A pénzügyi helyzet naponta inga-
dozik a kevés és a nem létezŒ között. A lakást általá-
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ban egy vagy két okos megoldás díszíti, elhasznált
bútorok és üres polcok. Az autó, ha van, lapos gumi-
kon és üres tankkal megy. Az éjszakai etetések és az
éjszakai fogzások mellett minden fiatal édesanya leg-
nagyobb kihívása azonban egyszerıen a fáradtság.
Ezen évek alatt az anyák kevesebb alvással tovább
bírják, és kevesebb személyes megújulási lehetŒség-
gel többet adnak másoknak, mint bármely általam
ismert csoport, az élet bármely más szakaszában.
Nem meglepŒ, ha a szemeik alatti árnyék idŒnként
hatalmas méretet ölt.

Mindennek iróniája természetesen az, hogy gyak-
ran ezeket a nŒtestvéreket akarjuk elhívni – vagy kell
elhívnunk – arra, hogy szolgáljanak az egyházközség
és a cövek segédszervezeteiben. Ez érthetŒ. Ki ne
akarná ezeknek a fiatal, kialakulóban lévŒ Loisoknak
és Eunikáknak a példamutató befolyását? Mindenki,
legyetek bölcsek! Ne felejtsétek el, hogy életükben a
család foglalja el a legfontosabb helyet, különösen
ezekben a korai években! A fiatal édesanyák azonban
még így is figyelemreméltó módon szolgálnak hithı-
en egy egyházban, amint mások hasonlóképpen
szolgálják és erŒsítik Œket, valamint családjaikat.

Tegyetek meg minden tŒletek telhetŒt ezekben az
években, de bármi mást tesztek is, örüljetek annak a
szerepkörnek, mely csakis a tiétek, és amiért maga a
menny angyalokat küld, hogy Œrködjenek felettetek
és kicsinyeitek felett. Férjek – különösen ti, férjek –
és egyházi vezetŒk, valamint barátok, mindenhol,
legyetek segítŒkészek, figyelmesek és bölcsek! Ne
felejtsétek el: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje
van az ég alatt minden akaratnak”.6

Édesanyák, elismerjük és becsüljük hiteteket min-
den lépésben! Kérünk titeket, tudjátok, hogy ez
akkor is megérte, most is megéri, és örökké meg
fogja érni! És ha valamilyen okból egyedül, oldalato-
kon férj nélkül teszitek meg ezt a bátor erŒfeszítést,
akkor imáink annál inkább szólnak értetek, és még
inkább el vagyunk kötelezve amellett, hogy segítŒ
kezet nyújtsunk.

Az anyák Isten munkáját végzik

Egy fiatal édesanya nem régen azt írta nekem,
hogy úgy látszik, általában három területen fordul-
nak elŒ az aggodalmai. Az egyik az, hogy amikor
beszédet hall az utolsó napi szent anyaságról, aggó-
dik, mert úgy érzi, valahogy nem ér fel az elmondot-
takhoz, vagy nem felel meg a feladatnak. Másodszor,
úgy érzi, a világ elvárja tŒle, hogy írni, olvasni, ter-
vezni, latinul, számtanra és az internetre is megtanít-
sa gyermekeit – mindezt még azelŒtt, hogy a csecse-
mŒ kimond valami borzalmasan hétköznapi dolgot,
például valami gagyogáshoz hasonlót. Harmadszor,
gyakran érzi úgy, hogy az emberek idŒnként leeresz-
kedŒen pártfogolják Œt, mert a kapott tanács vagy

még a dicséret sem tükröz láthatóan semmit a men-
tális befektetésbŒl, a lelki és érzelmi igyekezetbŒl, a
hosszú éjszakákból és hosszú nappalokból, a pattaná-
sig feszített követelményekbŒl, melyeket idŒnkét az
állít fel, hogy megpróbál és akar is olyan anya lenni,
amilyenné Isten reményei szerint válhat.

Ám egy dolog, mondja, mégis kitartást ad neki:
„Mindennek a sırıjében, és az idŒnkénti könnyeken
át, mélyen legbelül tudom, hogy Isten munkáját végzem.
Tudom, hogy anyaságomban örök partneri kapcsolat-
ban állok Vele. Mélyen megérint az, hogy Isten még
akkor is a szülŒi mivoltban találja meg végsŒ célját és
szándékát, ha néhány gyermeke sírásra készteti.

Ezt a felismerést – mondja – próbálom felidézni
azokon a borzasztóan nehéz napokon, amikor mind-
ez egy kicsit nyomasztó. Talán pontosan képessé-
günk határa és aggódásunk az, ami arra késztet, hogy
kinyújtsuk Felé a kezünket, és nagyobb lehetŒséget
adjunk Neki arra, hogy viszonzásul Ã is ezt tegye.
Talán titokban azt reméli, hogy igenis aggódni
fogunk – mondja, – és igenis kérni fogjuk a segítsé-
gét. Szerintem akkor taníthatja közvetlenül, bár raj-
tunk keresztül, de ellenállás nélkül ezen gyermekeit.
Ez tetszik nekem – fejezi be. – Reményt ad. Ha meg-
felelek Mennyei Atyánk szemében, akkor talán
semmi nem akadályozza azt, hogy utat mutasson a
gyermekeinek. Talán akkor ez nagyon is szó szerinti
értelemben lehet az Ã munkája és az Ã dicsŒsége.”7

Gyermekeitek áldottnak neveznek majd
benneteket 

Ennek fényében világossá válik az, hogy a hatal-
mas méretı árnyékok némelyike nemcsak pelenkák
és az átvállalt feladatok eredménye, hanem legalább
néhány álmatlan, azzal töltött éjszakáé, amikor lel-
küket kutatva Œszintén képességet kérnek e gyerme-
kek azzá történŒ felnevelésére, aminek Isten látni
szeretné Œket. Megérinti lelkem ez a fajta elkötele-
zettség és elhatározás, és szeretném összességében azt
mondani az anyáknak, az Úr nevében, hogy pompá-
sak vagytok. Nagyon jól végzitek a dolgotokat. Már
annak ténye is, hogy ilyen felelŒsséget kaptatok,
örök bizonyítéka annak a bizalomnak, melyet
Mennyei Atyánk belétek helyezett. Tudja, hogy ha
életet adtok egy gyermeknek, az nem von titeket
azonnal a mindenhatóság körébe. Ha férjetekkel
együtt igyekeztek szeretni Istent, és magatok is az
evangélium szerint éltek; ha kéritek a Szentlélek hit-
hıeknek ígért útmutatását és vigaszát; ha elmentek a
templomba, hogy megkössétek és magatokénak tart-
sátok a legszentebb szövetségek ígéreteit, amit férfi
vagy nŒ ebben a világban megköthet; ha gyermekei-
teket is beleértve ugyanazt a törŒdŒ, könyörületes,
megbocsátó szívet mutatjátok másoknak, amit a
mennytŒl vártok; ha minden tŒletek telhetŒt megté-
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ve megpróbáltok a lehetŒ legjobb szülŒk lenni, akkor
mindent megtesztek, amit emberi lény megtehet, és
mindent, amit Isten elvár tŒletek.

IdŒnként egy gyermek vagy unoka döntése össze
fogja törni a szíveteket. IdŒnként nem teljesülnek
azonnal az elvárások. Minden anya és apa aggódik
emiatt. Még a szeretett és csodálatosan sikeres szülŒ,
Joseph F. Smith elnök is így könyörgött: „Ó, Isten,
ne engedd, hogy elveszítsem az enyéimet!”8 Minden
szülŒ ezért fohászkodik, és ez magában rejti minden
szülŒ félelmének egy részét. Ám senki nem vall
kudarcot, aki folyamatosan próbálkozik és imádko-
zik. Minden jogotok megvan arra, hogy biztatást
kapjatok, és tudjátok, hogy a végén gyermekeitek
áldottnak neveznek majd titeket, akár az elŒttetek
járó nemzedékek anyáit, akiknek ugyanazok voltak a
reményeik és a félelmeik, mint nektek.

Éva, az egész emberiség anyja, nagyszerı hagyo-
mánya a tiétek, azé, aki megértette, hogy Ádámnak
és neki el kellett buknia, hogy „emberek lehessenek”9,
és hogy öröm legyen. Sára, Rebeka és Rákhel nagy-
szerı hagyománya a tiétek, akik nélkül nem kapha-
tott volna olyan hatalmas pátriárkai ígéreteket
Ábrahám, Izsák és Jákób, amelyek mindannyiunkat
megáldanak. Tiétek Lois és Eunika, valamint a 2 000
ifjú harcos édesanyáinak nagyszerı öröksége. Tiétek
Máriának, a világ léte elŒtt kiválasztott és elŒre
elrendelt nŒnek a nagyszerı hagyománya, aki magát
Isten Fiát hordta ki. Köszönetet mondunk mind-
annyiotoknak, beleértve ebbe saját édesanyáinkat is,
és elmondjuk nektek, hogy ezen a világon nincs fon-
tosabb annál, mint ilyen közvetlenül részt venni
Isten munkájában és dicsŒségében, melynek során
létrehozza fiai és leányai halandóságát és földi életét,
hogy a magasságban azokban a celesztiális szférák-
ban majd megvalósulhasson a halhatatlanság és az
örök élet.

Örökké az ÜdvözítŒre támaszkodjatok!

Ha szelíden és alázatos szívvel jöttetek az Úrhoz,
és egy édesanya szavaival „a menny ajtajain döröm-
bölve kértetek, könyörögtetek, követeltetek útmuta-
tást, bölcsességet és segítséget ehhez a csodálatos fel-

adathoz”, akkor ez az ajtó szélesre tárul, hogy mind
az örökkévalóság hatását és segítségét megadja nek-
tek. Formáljatok jogot a világ ÜdvözítŒjének ígéretei-
re! Kérjétek a kiengesztelés gyógyító kenetét, bármi
bántson is titeket vagy gyermekeiteket! Tudjátok,
hogy függetlenül tŒletek, vagy inkább pontosan
miattatok hittel helyre hozatnak majd a dolgok.

Egyedül nem vagytok erre képesek, de igenis van
segítségetek. A Menny és a Föld Mestere ott van,
hogy megáldjon titeket – Ã, aki eltökélten utána
megy az elveszett báránynak, alaposan kisöpör, hogy
megtalálja az elveszett pénzérmét, és örökké vár a
tékozló fiú visszatértére. Az üdvözülés munkája a tié-
tek, és ezért felmagasztaltattok, kárpótlást kaptok,
többé és jobbá tétettek annál, amik vagytok vagy
valaha is voltatok, amikor megpróbáltok Œszinte erŒ-
feszítéseket tenni, érezzétek bár úgy, hogy ez idŒn-
ként erŒtlen.

Emlékezzetek, emlékezzetek anyaságotok minden
napján: „Csak Krisztus szava által jutottatok el idáig
is, azáltal, hogy rendíthetetlenül hisztek benne, és
teljesen az Œ érdemeire támaszkodtok, akinek hatal-
mában áll megszabadítani benneteket”!10

Támaszkodjatok Ãrá! Támaszkodjatok erŒsen Ãrá!
Örökké támaszkodjatok Ãrá! És „haladjatok tovább,
higgyetek tökéletes bizalommal”!11 Isten munkáját
végzitek. Remekül végzitek a dolgotokat. Megáld
titeket és meg fog áldani titeket, még akkor is – nem,
különösen akkor –, amikor napjaitok és éjszakáitok a
legnagyobb kihívásokat tárják elétek. Ahhoz az
asszonyhoz hasonlóan, aki névtelenül, szelíden,
talán tétovázva és bizonyos mértékig szégyellve
magát, átküzdötte magát a tömegen csak azért, hogy
megérintse a Mester ruhájának peremét, Krisztus azt
mondja majd az anyákként vállalt felelŒsségeik miatt
aggódó, kérdezŒ és idŒnként síró asszonyoknak:
„Bízzál leányom; a te hited megtartott téged”.12 És
gyermekeiteket is meg fogja tartani.

Elder Holland beszédébŒl, az egyház 1997-es áprilisi általános
konferenciáján (lásd Conference Report, 1997. április, 46–49. o.;
vagy Ensign, 1997. május, 35–37. o.).
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Az apák és anyák szent szerepkörei (2. rész: Az anyák szerepkörei)

AZ ANYÁKNAK SIONBAN

Ezra Taft Benson elnök
az egyház 13. elnöke

Anyák Sionban, Isten-adta szerepkörötök lételemét
képezi saját felmagasztosulásotoknak, valamint csalá-
dotok üdvözülésének és felmagasztosulásának! A
gyermeknek minden pénzen megvehetŒ dolognál
jobban van szüksége édesanyára. Mindennél nagyobb
ajándék az, ha idŒt töltötök gyermekeitekkel.

Szeretettel szívemben az anyák iránt Sionban,
hadd javasoljak tíz konkrét módot, melyen az anyák
hatékonyan tölthetnek idŒt a gyermekeikkel.

Legyetek ott az útkeresztezŒdéseknél! ElŒször is, sza-
kítsatok idŒt arra, hogy mindig ott legyetek gyerme-
keitekkel az útkeresztezŒdéseknél, amikor jönnek
vagy mennek – amikor iskolába mennek, és onnan
visszajönnek, amikor randevúkra mennek és onnan
visszajönnek, amikor barátokat hoznak haza!
Legyetek ott az útkeresztezŒdéseknél, legyenek bár
hat vagy tizenhat évesek a gyermekeitek! A
Példabeszédekben azt olvassuk: „a szabadjára
hagyott gyermek megszégyeníti az Œ anyját”
(Példabeszédek 29:15). Társadalmunk leginkább azon
kulcsos gyerekek milliói miatt aggódik, akik naponta
üres házba jönnek haza, és a dolgozó szülŒk nem fel-
ügyelik Œket.

Legyetek igazi barátok! Másodszor, édesanyák, sza-
kítsatok idŒt arra, hogy igazi barátai legyetek a gyer-
mekeiteknek! Figyeljetek oda gyermekeitekre, való-
ban hallgassátok meg Œket! Beszélgessetek velük,
nevessetek és vicceljetek velük, énekeljetek velük,
játsszatok velük, sírjatok velük, öleljétek meg Œket,
Œszintén dicsérjétek Œket! Igen, rendszeresen töltsetek
idŒt négyszemközt minden gyermeketekkel úgy, hogy
nem siettek! Legyetek gyermekeitek igazi barátai!

Olvassatok a gyermekeiteknek! Harmadszor, édesa-
nyák, szakítsatok idŒt arra, hogy olvassatok a gyer-
mekeiteknek! Már a bölcsŒtŒl fogva olvassatok fiai-
toknak és leányaitoknak! Ne felejtsétek el, mit mon-
dott a költŒ:

Lehet számtalan kézzel fogható kincsed,
Ékszeres ládikád és bŒröndnyi aranyad.
Gazdagabb nálam soha nem lehetsz –
Nekem olyan anyám volt, aki olvasott nekem.
(Strickland Gillilan, “The Reading Mother”)

Ha rendszeresen olvastok gyermekeiteknek, akkor
el fogjátok ültetni bennük a jó irodalmi mıvek és a
szentírások valódi szeretetét.

Imádkozzatok a gyermekeitekkel! Negyedszer, szakít-
satok idŒt arra, hogy imádkozzatok a gyermekeitek-

kel! Az apa irányításával reggel és este is tartsatok
családi imát! Éreztessétek gyermekeitekkel a hitete-
ket, amikor a mennyek áldásait kéritek rájuk! Jakab
szavait átfogalmazva: „Igen hasznos az [anyának]
buzgóságos könyörgése” (Jakab 5:16). Vegyenek részt
gyermekeitek a családi és személyes imákban, és
örvendjetek annak, hogy kedves dolgokat mondanak
Mennyei Atyjuknak!

Hetente tartsatok családi estet! Ötödször, szakítsatok
idŒt arra, hogy hetente jelentŒségteljes családi estet
tartsatok! Férjetek vezetésével vegyetek részt minden
héten lelki és felemelŒ családi estén! Gyermekeitek
legyenek ezek aktív részesei! Tanítsatok nekik helyes
tantételeket! Legyen ez nagyszerı családi hagyomá-
nyaitok egyike! Ne felejtsétek el, milyen csodálatos
ígéretet tett Joseph F. Smith elnök, amikor az egyház-
zal elŒször ismertették a családi esték elképzelését:
„Ha a szentek engedelmeskednek ennek a tanácsnak,
akkor megígérjük, hogy az nagy áldásokat eredmé-
nyez majd. Nagyobb lesz otthon a szeretet és a szü-
lŒkkel szembeni engedelmesség. A hit táplálékhoz
jut Izráel fiataljainak a szívében, és hatalmat nyer-
nek, hogy harcoljanak az Œket szorongató gonosz
hatások és kísértések ellen” (James R. Clark, szerk.,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 kötet, [1965–1975],
4:339. o.). Ez a csodálatos ígéret még ma is érvény-
ben van.

Legyetek együtt az étkezések idején! Hatodszor, sza-
kítsatok idŒt arra, hogy lehetŒség szerint minél gyak-
rabban együtt legyetek az étkezések idején! Ez kihí-
vást jelent, amint egyre idŒsebbek és elfoglaltabbak
lesznek a gyermekeitek. Ám az étkezések alkalmával
jókedvı beszélgetésekre, a napi tervek és tevékenysé-
gek megbeszélésére, és különleges tanítási alkalmakra
kerülhet sor, mert anya, apa és a gyermekek is ezen
igyekeznek.

Olvassatok naponta a szentírásokból! Hetedszer, sza-
kítsatok naponta idŒt arra, hogy családként együtt
olvassatok a szentírásokból! A szentírások egyéni
olvasása is fontos, de elengedhetetlen az, hogy a csa-
lád együtt olvassa a szentírásokat! Ha családként
együtt olvassátok a Mormon könyvét, az különös-
képpen megnöveli a lelki fogékonyság szintjét az ott-
honotokban, és a szülŒknek, valamint a gyermekek-
nek is erŒt ad a kísértésekkel szembeni ellenálláshoz,
és ahhoz, hogy állandó társuk legyen a Szentlélek.
Megígérem nektek, hogy a Mormon könyve meg
fogja változtatni családotok életét!

Szervezzetek családi tevékenységeket! Nyolcadszor,
szakítsatok idŒt arra, hogy családi tevékenységeket
szervezzetek! Tegyétek különleges alkalmakká és
emlékekké a családi utazásokat, kirándulásokat és
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születésnapokat! Amikor lehet, a család együtt men-
jen el olyan eseményekre, ahol a család egyik tagja
szerepel, például iskolai színdarabra, meccsre, beszéd
elmondásának színhelyére, vagy próbára! Amikor
csak tudtok, menjetek el együtt az egyházi gyılések-
re, és üljetek egy helyre! Az anyák, akik segítenek
családjuknak a közös imádkozásban és játékban,
örökre megáldják gyermekeik életét, és ezek a csalá-
dok együtt fognak maradni.

Tanítsátok a gyermekeiteket! Kilencedszer, édesa-
nyák, szakítsatok idŒt arra, hogy tanítsátok a gyer-
mekeiteket! Ragadjátok meg a tanításra alkalmas per-
ceket! Ezek a nap során bármikor megtehetŒk – étke-
zéskor, hétköznapi helyzetekben, vagy különleges
alkalmakkor, amikor leültök beszélgetni, az ágy lábá-
nál a nap végén, vagy egy kora reggeli közös séta
során. Anyák, ti vagytok gyermekeitek legjobb taní-
tói! Ne ruházzátok át ezt a becses felelŒsséget bölcsŒ-
dékre, óvodákra vagy gyermekfelügyelŒkre! Az édesa-
nya szeretete és gyermekei iránti imádságos aggodal-
ma képezik annak legfontosabb összetevŒit, hogy az
övéit tanítsa.

Tanítsatok a gyermekeknek evangéliumi tantétele-
ket! Tanítsátok meg nekik, hogy megéri jónak lenni!
Tanítsátok meg nekik, hogy a bın nem rejt biztonsá-
got! Tanítsátok meg nekik Jézus Krisztus evangéliumá-
nak szeretetét, valamint isteni voltának bizonyságát!

Tanítsátok meg fiaitoknak és leányaitoknak a mér-
téktartó öltözködést, és tanítsátok meg nekik a férfiúi
és a nŒi mivolt tiszteletét! Tanítsátok meg gyermeke-
iteknek az erkölcsi tisztaságot, a megfelelŒ randevú-
zási normákat, a templomi házasságot, a misszionári-
usi szolgálatot, és az egyházi elhívások elfogadásának
és felmagasztalásának fontosságát!

Tanítsátok meg nekik a munka szeretetét, és a kép-
zettség értékét!

Tanítsátok meg nekik a megfelelŒ szórakozás kivá-
lasztásának fontosságát, beleértve ebbe a megfelelŒ
filmeket, videókat, zenét, könyveket és folyóiratokat!
Beszélgessetek a pornográfia és a kábítószerek veszé-
lyeirŒl, és tanítsátok meg nekik annak értékét, ha
tiszta életet élnek!

Igen, édesanyák, tanítsátok meg gyermekeiteknek
az evangéliumot otthon, a saját tızhelyeteknél! Ez a
leghatékonyabb tanítás, melyben valaha is részesül-
nek a gyermekeitek. Ily módon tanítana az Úr. Az
egyház nem képes úgy tanítani, ahogyan ti. Az isko-
la sem. A bölcsŒde és az óvoda sem. Ti viszont igen,
és az Úr támogatni fog titeket. Gyermekeitek örökké
emlékezni fognak az általatok tanított dolgokra, és

idŒs korukban sem térnek majd ez azoktól.
Áldottnak neveznek majd titeket – igazán angyali
édesanyjuknak.

Édesanyák, ez a fajta mennyei, anyai tanítás idŒt
igényel – sok idŒt. RészidŒben nem végezhetŒ haté-
konyan. Mindig végezni kell ahhoz, hogy megment-
sétek és felmagasztosítsátok a gyermekeiteket. Ez
isteni elhívásotok!

Igazán szeressétek a gyermekeiteket! Tizedszer, és
végül, szakítsatok idŒt arra, hogy igazán szeressétek a
gyermekeiteket! Az édesanya fenntartás nélküli szere-
tete a krisztusi szeretet felé közelít.

Itt van egy csodálatos elismerés, melyet édesanyja
érdemelt ki a fiától: „Nem sok mindenre emlékszem
abból, hogy mit gondolt a szavazásról, és a társadal-
mi rangjára sem emlékszem, vagy hogy milyen
elképzelései voltak a gyermeknevelés, az étkezési
rend és a fajnemesítés terén. A legfŒbb dolog, ami
visszatér hozzám az évek sırı aljnövényzetén át, az,
hogy szeretett engem. Szeretett lefeküdni mellém a
fıbe és mesélni nekem, szeretett bújócskázni velünk,
gyermekekkel. Mindig megölelt. És ez tetszett
nekem. Napsugaras volt az arca. Nekem olyan volt,
mint Isten, és mind a boldogmondások, amit a szen-
tek Ãróla mondanak. És az éneklése! Életem egyetlen
öröme vagy élvezete sem hasonlítható annak vará-
zsához, amikor az ölébe bújtam, és úgy aludtam el,
hogy Œ közben ringatott a karosszékben és énekelt
nekem. Erre emlékezve belegondolok abba, vajon a
mai nŒ, hatalmas eszméivel és terveivel, felismeri-e,
milyen mindenható tényezŒ Œ gyermeke formálása
terén, a bántás és a szenvedés irányában. Kíváncsi
vagyok, felismeri-e, mennyit számít a gyermek életé-
ben a puszta szeretet és odafigyelés.”

Édesanyák, tizenéves gyermekeiteknek is ugyani-
lyen szeretetre és odafigyelésre van szükségük! Úgy
tınik, sok anya és apa számára könnyebb kifejezni
szeretetét gyermekei irányában akkor, amikor még
fiatalok, de nehezebb akkor, amikor már idŒsebbek.
Imádságos lélekkel igyekezzetek ezen! Nem feltétle-
nül kell léteznie generációs szakadéknak. A kulcs
pedig a szeretet. Fiataljainknak szeretetre és figye-
lemre van szükségük, nem engedékenységre.
Együttérzésre és megértésre van szükségük, nem
érdektelenségre az anyáktól és az apáktól. A szülŒk
idejére van szükségük. Az anya kedves tanításai, sze-
retete és tizenéves fiába vagy leányába vetett bizalma
szó szerint megmentheti Œket a gonosz világtól.

Benson elnök beszédébŒl, mely 1987. február 22-én hangzott el
egy esti beszélgetésen, mely a szülŒknek szólt.
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12GYERMEKEK TANÍTÁSA PÉLDAMUTATÁS
ÉS OKTATÁS ÁLTAL

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Gondold át gyermekeid vagy unokáid, unokahú-
gaid és unokaöccseid, illetve más, általad ismert
gyermekek szükségleteit! Tervezz meg olyan
lehetŒségeket, amikor tetteid és szavaid által
taníthatod ezeket a gyermekeket!

• Nézd át a család tanításáról szóló anyagot a
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135)
127–143., és a Családi kalauz (31180 135) 4–10.
oldalain! Ha házas vagy, akkor házastársaddal
együtt olvassátok el és beszéljétek meg ezeket az
anyagokat!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikkeket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikkeket!

A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS A VILÁGBAN – JÓ
SZÜLÃNEK LENNI

Elder James E. Faust
a Tizenkét Apostol Kvórumából

SzülŒnek lenni isteni elhívás

Úgy érzem, olyan témáról kell beszélnem, mely
szerintem nevezhetŒ a legnagyobb kihívásnak a
világban. Annak kiváltságához és felelŒsségéhez kap-
csolódik, hogy jó szülŒk legyünk. Ehhez a témához
kapcsolódóan legalább annyi vélemény van, ahány
szülŒ, néhányan mégis azt állítják, hogy minden
választ tudnak. Én biztosan nem közéjük tartozom.

Úgy érzem, jelenleg több kiváló fiatal férfi és nŒ
található fiataljaink között, mint életemben bármi-
kor. Ez azt feltételezi, hogy e rendes fiatalok legtöbb-
je jó otthonokból és elkötelezett, törŒdŒ szülŒktŒl
származik. Ám még így is, a leglelkiismeretesebb szü-
lŒk úgy érzik, elkövettek néhány hibát. Emlékszem,
amikor egyszer valami meggondolatlanságot követ-
tem el, édesanyám felkiáltott: „Hol hibáztam?”

Az Úr azt az utasítást adta: „Gyermekeiteket vilá-
gosságban és igazságban neveljétek” (T&Sz 93:40).
Számomra nincs ennél fontosabb emberi erŒfeszítés.

Apának vagy anyának lenni nemcsak hatalmas
kihívás, hanem isteni elhívás is. Olyan erŒfeszítés ez,
mely odaadást követel. David O. McKay elnök kije-
lentette, hogy szülŒnek lenni „a legnagyobb biza-
lom, mely emberi lénynek adatott” (The

Responsibility of Parents to Their Children [füzet,
dátum nélkül], 1. o.).

Sikeres otthonok teremtése

Kevés annál nagyobb kihívás áll az emberek elŒtt,
hogy jó szülŒk legyenek, kevés alkalom kínál
nagyobb lehetŒséget az örömre. Biztosan nincs fon-
tosabb elvégezendŒ munka a világban gyermekeink
arra történŒ felkészítésénél, hogy istenfélŒ, boldog,
tiszteletreméltó és eredményes emberek legyenek
belŒlük. A szülŒket nem érheti kielégítŒbb boldogság
annál, ha gyermekeik tisztelik Œket és a tanításaikat.
Ez a szülŒi mivolt dicsŒsége. János arról tanúskodott:
„Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom,
hogy az én gyermekeim az igazságban járnak” (3
János 1:4). Véleményem szerint a gyermekek tanítá-
sa, nevelése és oktatása több intelligenciát, intuitív
megértést, alázatosságot, erŒt, bölcsességet, lelkisé-
get, kitartást és kemény munkát igényel, mint bár-
mely más kihívás, melyet az élet elénk tárhat. Ez
különösen igaz akkor, amikor elmosódik körülöttünk
a tisztesség és az illendŒség erkölcsi alapja. A sikeres
otthonok eléréséhez értékeket kell tanítani, szabá-
lyokra van szükség, normákra van szükség, és végér-
vényes dolgokra. Sok társadalom nagyon kevéssé
támogatja a szülŒket az erkölcsi értékek tanításában
és tiszteletben tartásában. Számos kultúra válik alap-
vetŒen érték nélkülivé, és ezekben a társadalmakban
sok fiatal lesz cinikussá az erkölcsök terén.

Amikor társadalmak egészében bomlásnak indul-
nak és elvesztik erkölcsi azonosságtudatukat, és sok
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otthon tönkremegy, akkor az nyújtja a legnagyobb
reményt, ha nagyobb figyelmet és több erŒfeszítést
szentelünk a következŒ nemzedék – gyermekeink –
tanításának. Ennek megtételéhez elŒször a gyerme-
kek elsŒdleges tanítóit kell megerŒsítenünk.
Közöttük elsŒk a szülŒk és a többi családtag, a leg-
jobb környezetnek pedig az otthonnak kell lennie.
Valahogy, valamiképpen, még jobban meg kell pró-
bálnunk erŒsebbé tenni az otthonainkat, hogy
menedékhelyek legyenek a minket körülvevŒ egész-
ségtelen, átható erkölcsi rothadással szemben. Az
otthonban jelen lévŒ összhang, boldogság, béke és
szeretet segíthet megadni a gyermekeknek az ahhoz
szükséges belsŒ erŒt, hogy megbirkózzanak az élet
kihívásaival. Barbara Bush, George Bush [az Egyesült
Államokban] elnök felesége azt mondta néhány
hónapja a Wellesley College végzŒs hallgatóinak:

„Bármilyen korban, bármilyen idŒkben éljünk,
egy dolog soha nem változik: Apák és anyák, ha van-
nak gyermekeitek, akkor Œk az elsŒk. Olvassatok
gyermekeiteknek, öleljétek meg és szeressétek Œket!
Sikeretek családként, sikerünk társadalomként nem
azon múlik, hogy mi történik a Fehér Házban,
hanem azon, hogy mi történik az otthonaitokban”
(Washington Post, 1990. június 2., 2. o.).

Ha jó apák és anyák akarnak lenni, akkor a szülŒk-
nek saját szükségleteik és vágyaik közül sokról el kell
felejtkezni azért, hogy teret adjanak gyermekeik
szükségleteinek. Ezen áldozathozatal következmé-
nyeképp a lelkiismeretes szülŒk nemes jellemre tesz-
nek szert, és megtanulják gyakorlatba átültetni azo-
kat az önzetlen igazságokat, melyeket maga az
ÜdvözítŒ tanított.

Legnagyobb tiszteletem az egyedülálló szülŒké,
akik küszködnek és áldozatokat hoznak, szinte
emberfeletti erŒfeszítéseket téve annak érdekében,
hogy összetartsák a családot. Tisztelnünk kell Œket, és
támogatnunk kell Œket hŒsi erŒfeszítéseikben. Ám
sokkal könnyebb minden anya vagy apa feladata
akkor, ha két olyan szülŒ van otthon, aki végzi a
dolgát. A gyermekek gyakran mindkét szülŒ erejét és
bölcsességét próbára teszik és megsarcolják.

Milyen gyakran tartotok családi imát?

Néhány évvel ezelŒtt Stanley Smoot püspökkel
interjút készített Spencer W. Kimball elnök. Kimball
elnök megkérdezte: „Milyen gyakran tartotok csalá-
di imát?”

Smoot püspök azt válaszolta: „Megpróbálunk
naponta kétszer családi imát tartani, de átlagban úgy
naponta egyszer sikerül.”

Kimball elnök azt válaszolta: „A múltba esetleg
még elég volt a naponta egyszer tartott családi ima.
A jövŒben azonban ez nem lesz elegendŒ ahhoz,
hogy megmentsük a családainkat!”

Kíváncsi vagyok, vajon az alkalmankénti, ritkán
megtartott családi estek elegendŒek lesznek-e a jövŒ-
ben ahhoz, hogy elegendŒ erkölcsi erŒvel lássuk el
gyermekeinket. Lehet, hogy a jövŒben nem lesz ele-
gendŒ a ritkán megtartott családi szentírás tanulmá-
nyozás ahhoz, hogy gyermekeinket a szükséges
erénnyel felfegyverezzük, hogy ellenálljanak azon
környezet erkölcsi bomlásának, amelyben élni fog-
nak. Ugyan hol tanulhatnák meg a gyermekek az
erkölcsi tisztaságot, a feddhetetlenséget, a becsületes-
séget és az alapvetŒ emberi illemet, ha nem otthon?
Ezeket az értékeket természetesen megerŒsíti az egy-
ház, de a szülŒi tanítás állandóbb.

A szülŒknek kell példát mutatniuk

Amikor a szülŒk a veszély elkerülésére próbálják
tanítani a gyermekeiket, akkor a szülŒk nem vála-
szolhatják azt a gyermekeiknek: „Mi tapasztaltak és
bölcsek vagyunk a világ dolgai terén, és közelebb
mehetünk a szakadék széléhez, mint ti”. A szülŒk
képmutatása cinikussá és hitetlenné teheti a gyerme-
keket az otthon tanultak iránt. Ha például a szülŒk
olyan filmeket néznek meg, melyet gyermekeiknek
megtiltottak, az hamar eltünteti a szülŒi hitelességet.
Ha a gyermekektŒl elvárják a becsületességet, akkor a
szülŒknek is becsületeseknek kell lenniük. Ha a gyer-
mekektŒl elvárják az erényességet, akkor a szülŒknek
is erényeseknek kell lenniük. Ha gyermekeitektŒl
elvárjátok, hogy tiszteletre méltóak legyenek, akkor
nektek is tiszteletre méltóknak kell lennetek.

A gyermekeknek többek között a következŒ érté-
keket kell megtanítani: mások iránti tisztelet, kezdve
a gyermek saját szüleivel és családjával; mások hite
jelképeinek és hazafiúi érzelmeinek a tisztelete; a tör-
vény és a rend tisztelete; mások tulajdonának a tisz-
telete; a felhatalmazott személyek tisztelete. Pál arra
emlékeztet minket, hogy a gyermekek „tanulják
meg, hogy elsŒsorban a maguk háza iránt legyenek
istenfélŒk” (1 Timótheus 5:4).

Gyermekek fegyelmezése

Az egyik legnehezebb szülŒi kihívás a gyermekek
megfelelŒ fegyelmezése. A gyermeknevelés nagyon
egyéni. Minden gyermek más és egyedi. Ami az
egyiknél mıködik, az a másiknál talán nem. Nem
tudom, ki elég bölcs ahhoz, hogy megmondja,
milyen fegyelmezés túl szigorú, vagy milyen túl
elnézŒ. Legfeljebb a gyermekek szülei, akik leginkább
szeretik Œket. Imádságos különbségtétel kérdése ez a
szülŒk számára. A mindent felölelŒ és alátámasztó
tantétel bizonyára az, hogy a gyermekek fegyelmezé-
sét inkább a szeretetnek kell motiválnia, mintsem a
büntetésnek. Brigham Young azt a tanácsot adta:
„Ha valamikor is felhívnak rá, hogy fenyíts meg
valakit, soha ne fenyítsd meg azon túl, amire balzsa-
mod van, és amit be tudsz kötözni” (Az egyház elnö-
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keinek tanításai: Brigham Young, 219. o.). Az útmuta-
tás és a fegyelmezés azonban minden bizonnyal
elengedhetetlen részét képezi a gyermeknevelésnek.
Ha a szülŒk nem fegyelmezik a gyermekeiket, akkor
a nyilvánosság oly módon fegyelmezi majd Œket,
ami a szülŒknek nem fog tetszeni. Fegyelmezés nél-
kül a gyermekek az otthon és a társadalom szabályait
sem tisztelik majd.

A fegyelmezés elsŒdleges célja az engedelmesség
megtanítása. David O. McKay elnök kijelentette: „Ha
a szülŒk kudarcot vallanak abban, hogy engedelmes-
ségre tanítsák a gyermekeiket, és otthonaikban nem
alakul ki az engedelmesség, akkor a társadalom fogja
követelni tŒlük ezt, és meg is kapja. Jobb tehát az, ha
az otthon neveli engedelmességre a gyermeket
annak kedvességével, együttérzésével és megértésé-
vel, mint az, ha kegyetlenül kiteszi Œket annak a
durva és együttérzés nélküli fegyelmezésnek, melyet
a társadalom kényszerít majd rá, ha az otthon nem
tett eleget e kötelességének” (The Responsibility of
Parents to Their Children, 3. o.).

Dolgozni tanítani a gyermekeket

A gyermekek fegyelemre és felelŒsségre tanításá-
nak alapvetŒ módja az, hogy dolgozni tanítjuk Œket.
FelnŒvén sokan hasonlítunk ahhoz az emberhez, aki
azt mondta: „Szeretem a munkát; rabul ejt. Képes
vagyok leülni és órákon át nézni” (Jerome Klapka
Jerome, in The International Dictionary of Thoughts,
szerk. John P. Bradley, Leo F. Daniels és Thomas C.
Jones [1969], 782. o.). A munka tantételeinek tanítói
megint csak maguk a szülŒk. Számomra örömmé
vált a munka, amikor elŒször dolgoztam apám,
nagyapám, nagybátyáim és fivéreim mellett. Biztos
vagyok benne, hogy gyakrabban okoztam bosszúsá-
got, mint segítettem, de az emlékek kedvesek, a meg-
tanult leckék pedig értékesek. A gyermekeknek szük-
ségük van arra, hogy felelŒsséget és függetlenséget
tanuljanak. Vajon idŒt szakítanak-e a szülŒk arra,
hogy megmutassanak, szemléltessenek és magyaráz-
zanak, és ezáltal gyermekeik képesek legyenek a
„maguk cselekszenek, nem pedig velük cselekszenek”
(2 Nefi 2:26) megvalósítására?

Luther Burbank, a világ egyik legnagyobb kerté-
szeti szakértŒje, azt mondta: „Ha nem fordítanánk
több figyelmet a növényeinkre, mint a gyermekeink-
re, akkor most gazok dzsungelében élnénk” (Elbert
Hubbard’s Scrap Book [1923], 227. o.).

A szülŒk különleges kihívásai

A gyermekek emellett megkapták az erkölcsi
választás szabadságát, mely mindannyiunknak lehe-
tŒséget ad a fejlŒdésre, az elŒrehaladásra és a kitelje-
sedésre. Ez a választási szabadság lehetŒvé teszi gyer-
mekeink számára azt, hogy az önzŒség, a pazarlás, az
élvhajhászás és az önpusztítás útját kövessék. A gyer-

mekek gyakran kifejezésre juttatják a választás e sza-
badságát, amikor nagyon fiatalok.

Vigasztalja a tŒlük telhetŒen lelkiismeretes, szere-
tŒ, törŒdŒ, az igazlelkıség tantételei szerint élŒ szü-
lŒket annak tudata, hogy néhány gyermekük csele-
kedetei ellenére is jó szülŒk. Maguk a gyermekek is
felelŒsek azért, hogy odafigyeljenek, engedelmesked-
jenek, és tanításban részesülvén tanuljanak. A szülŒk
nem felelhetnek gyermekeik minden helytelen visel-
kedéséért, mert nem képesek a gyermekek jó viselke-
désének biztosítására. Néhány gyermek még
Salamon bölcsességét és Jób türelmét is képes lenne
próbára tenni.

Gyakran különleges kihívás áll azon szülŒk elŒtt,
akik tehetŒsek vagy nagyon elnézŒek. Ilyen körülmé-
nyek között egyes gyermekek bizonyos értelemben
túszul ejtik szüleiket azzal, hogy megvonják a szülŒi
szabályok támogatását, ha a szülŒk nem engednek a
gyermekek követeléseinek. Elder Neal A. Maxwell azt
mondta: „Akik túlságosan sokat tesznek a gyermekei-
kért, azok hamarosan rájönnek, hogy nem sok min-
dent tehetnek a gyermekeikkel. Oly sok gyermek
van, akiért már annyit tettek, hogy az majdnem
tönkretette” (Conference Report, 1975. április, 150.
o.; vagy Ensign, 1975. május, 101. o.). Az emberi ter-
mészet velejárójának tınik az, hogy nem igazán érté-
keljük azokat a fizikai dolgokat, amire nem mi
magunk kerestük meg a pénzt.

Van bizonyos irónia annak tényében, hogy
néhány szülŒ nagyon aggódik amiatt, hogy gyerme-
keit elfogadják a kortársai, és népszerıek legyenek
azok körében; ám ugyanezek a szülŒk tartanak attól,
hogy gyermekeik esetleg ugyanazokat a dolgokat
teszik, amit a kortársaik.

Segíteni a gyermekeknek az értékek magukévá
tételében

Általában azok a gyermekek, akik meghozták
annak döntését, és kitartanak amellett, hogy tartóz-
kodnak a kábítószerektŒl, az alkoholtól, a nem meg-
engedett szextŒl, Œk azok, akik átvették és belsŒvé
tették otthonuk értékeit, ahogyan azok szüleik életé-
ben megnyilvánultak. Nehéz döntések idején való-
színıleg inkább szüleik tanításait követik, mintsem
kortársaik példáját vagy a média rafináltságát, mely
csillogó fényben tünteti fel az alkoholfogyasztást, a
nem megengedett szexet, a házastársi hıtlenséget, a
tisztességtelenséget és egyéb gyarlóságokat. Olyanok
Œk, akár Hélamán kétezer ifjúja, akiknek „anyáik azt
tanították . . ., hogy Isten [megmenti Œket a halál-
tól], ha nem kételkednek” (Alma 56:47).
„Elismételték . . . anyáik szavait és hozzátették:
Anyáink ezt bizton tudják, és mi abban nem kételke-
dünk” (Alma 56:48).
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Úgy tınik, az segít a szülŒi tanítások és értékek
gyermekek életében történŒ megszilárdításában, ha
szilárdan hisznek az Istenségben. Ha ez a hit lelkük
valós részévé válik, akkor van belsŒ tartásuk. Így hát,
minden fontos megtanítandó dolog között mit tanít-
sanak a szülŒk? A szentírások azt mondják nekünk,
hogy a szülŒk a Jézus Krisztusba, az élŒ Isten Fiába
vetett hitre, a keresztelésre és a Szentlélek ajándéká-
ra, valamint a bınbánat tanára tanítsák gyermekei-
ket (lásd T&Sz 68:25). Ezeket az igazságokat otthon
kell megtanítani. A nyilvános iskolákban nem tanít-
hatók, és a kormány, illetve a társadalom sem igazán
támogatja ezeket. Az egyházi programok természete-
sen segíthetnek, ám a leghatékonyabb tanításra ott-
hon kerül sor.

A szeretet ezer szála

A szülŒk által kihasznált tanítási perceknek nem
kell nagyoknak, drámainak vagy hathatósaknak len-
niük. Ezt a Mester Tanítótól tanuljuk meg. Charles
Henry Parkhurst azt mondta:

„Krisztus életének teljes szépsége csupán a kis, alig
észrevehetŒ, szép tettek összessége – beszélt a nŒvel a
kútnál, . . . a gazdag ifjúnak megmutatta, milyen rej-
tett törekvés lappang a szívében, mely távol tartja Œt
a mennyek királyságától, . . . a követŒk kis csoportjá-
nak megtanította, hogyan imádkozzanak, . . . tüzet
gyújtott és halat sütött, hogy tanítványainak legyen
reggelije, amikor várta Œket, hogy fázva, fáradtan és
elkedvetlenedve partot érjenek az éjszakai halászat
után. Látjátok, mindezen dolgok világosan megmu-

tatják nekünk, milyen minŒségı és hangvételı volt
[Krisztus] érdeklŒdése. Nagyon konkrét, nagyon
figyelŒ a kicsinyre, nagyon felolvadó abban, ami egy
perc” (“Kindness and Love”, Leaves of Gold [1938],
177. o.).

Így van ez a szülŒi léttel is. A kis dolgok azok a
nagy dolgok, melyek a szeretet, a hit, a fegyelem, az
áldozathozatal, a türelem és a munka ezer szálával
beleszövŒdnek a család gobelinjébe.

A szövetség gyermekei

Van néhány nagyszerı lelki ígéret, mely segítheti
az ebben az egyházban lévŒ szülŒket. Az örök pecsé-
teléssel rendelkezŒ gyermekek olyan isteni ígéretek
áldásaiban részesülhetnek, melyeket hŒs Œseik kap-
tak, akik nemesen betartották a szövetségeiket. A
szövetségekre, amelyekre a szülŒk emlékeznek, Isten
is emlékezni fog. A gyermekek így haszonélvezŒivé
és örököseivé válhatnak e nagyszerı szövetségeknek
és ígéreteknek. Ez azért van, mert Œk a szövetség
gyermekei (lásd Orson F. Whitney, Conference
Report, 1929. április, 110–111. o.).

Isten áldja meg e világ küszködŒ, áldozatot hozó,
tiszteletreméltó szülŒit! Tisztelje különösképpen azo-
kat a szövetségeket, melyet betartanak népünk között
a hithı szülŒk, és Œrizze a szövetség e gyermekeit!

Elder Faust beszédébŒl, az egyház 1990-as októberi általános kon-
ferenciáján (lásd Conference Report, 1990. október, 39–43. o.;
vagy Ensign, 1990. november, 32–35. o.).

A SZERETETTEL ÖVEZETT ASZTAL

Elder LeGrand R. Curtis
a hetvenektŒl

Sokat írtak már az otthon fontosságáról. Elder
Marion G. Romney elmondta nekünk, hogy „a társa-
dalom halálos betegségének elsŒsorban a család inga-
tagsága az oka”.1 Tudjuk, hogy vannak nagy, gazda-
gon díszített, luxusotthonok. Megint mások kicsik és
szerények, kevés bútorozással. Mégis, minden otthon
lehet „szeretettel telt földi mennyország, . . . ahol
szívesen vagyunk”, amint arra szeretett himnuszunk
emlékeztet minket.2

A legtöbb otthon egyik legfontosabb bútora a
konyhaasztal. Ez lehet kicsi, lehet nagy, vagy akár
egy kis pult formájú, ahol alig van hely az ételnek és
az evŒeszközöknek. Úgy tınik, fŒ rendeltetése az,
hogy ott táplálékot kapjanak a család különbözŒ
tagjai.

Ez alkalommal szeretném felhívni a figyelmeteket
a konyhaasztal egy lényegibb, fontosabb rendelteté-
sére. Sokkal többet kapunk ott a fizikai jólétünket
szolgáló tápláléknál.

Evangéliumi beszélgetések az asztal körül

A család általában két vagy több különbözŒ korú
tagból áll, akiknek szüksége van arra, hogy találkoz-
zanak – lehetŒség szerint ne csak azért, hogy egye-
nek, hanem azért is, hogy imádkozzanak, beszélges-
senek, figyeljenek, egymásra hangolódjanak, közö-
sen tanuljanak és fejlŒdjenek. Gordon B. Hinckley
elnök nagyon jól megmondta:

„Könyörgésem – bár elegánsabban is megfogal-
mazhatnám ezt – a gyermekek megmentéséért szóló
könyörgés. Túl sokuknak társa a fájdalom és a féle-
lem, a magány és az elkeseredettség. A gyermekek-
nek napfényre van szükségük. Boldogságra van szük-
ségük. Szeretetre és gondozásra van szükségük.
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Gyermekek tanítása példamutatás és oktatás által

Kedvességre, felfrissülésre és érzelmek kifejezésére
van szükségük. A ház árától függetlenül minden ott-
hon gondoskodhat a szeretet légkörérŒl, amely az
üdvözülés légkörévé válik.”3

A legtöbb családtag ki van téve az otthonon kívül
található sok hatásnak, valamint a rádió, a televízió,
a videokazetták és az egyéb, otthonunkba hozott
dolog erŒs befolyásának.

Képzeljetek el egy családot, mely az asztal, talán a
konyhaasztal köré gyılik, és beszélget az evangéli-
umról, az úrvacsorai gyılésekrŒl, a legújabb Liahona
üzeneteirŒl, az iskola szerteágazó dolgairól, az általá-
nos konferenciáról, a Vasárnapi Iskola leckéirŒl,
Jézus Krisztusról és az Ã tanításairól, és jó zenét hall-
gat. A felsorolás folytatható. Nemcsak a szülŒktŒl, de
a család minden tagjától bölcs dolog annak biztosítá-
sa, hogy minden jelenlévŒnek lehetŒsége van a
beszédre, és bŒséges lehetŒsége a részvételre.

Családi ima az asztal körül

Gondoljatok bele annak a családnak a lehetŒségei-
be, amely letérdel az asztal körül (a tévé nincs bekap-
csolva), és imádkozik, segítséget kér, megköszöni
Atyánknak az áldásokat – minden korosztálynak
megtanítva a szeretŒ Mennyei Atya fontosságát. A
kicsinyekkel elmondott családi imák olyan idŒsebbe-
ket eredményeznek, akik egy napon a saját család-
jukkal is imádkozni fognak.

Elder Thomas S. Monson jól kifejezte ezt:

„Az Úr adott utasítást a családi imákra, amikor azt
mondta: ‘Imádkozzatok az Atyához családotokkal
együtt és mindig az én nevemben, hogy asszonyai-
tok és gyermekeitek is áldásban részesüljenek.’ (3
Nefi 18:21.)

Csatlakozzatok hozzám, amint megtekintjük,
hogyan mond imákat az Úrnak egy tipikus utolsó
napi szent család! Apa, anya és az összes gyermek
letérdel, lehajtja a fejét és becsukja a szemét. A szere-
tet, az egység és a béke édes szelleme tölti be az ott-
hont. Amikor az apa hallja aprócska fiát Istenhez
imádkozni, hogy apja a helyes dolgokat tegye, és
engedelmeskedjen az Úr kéréseinek, akkor szerinte-
tek ennek az apának nehéz lesz tiszteletben tartania
becses fia imáját? Amikor a tizenéves leány hallja
drága édesanyját az Úrhoz imádkozni, hogy leánya
inspirációt kapjon társai kiválasztásánál, hogy felké-
szüljön a templomi házasságra, akkor szerintetek ez
a leány igyekezni fog tiszteletben tartani édesanyjá-
nak, akit annyira szeret, ezen alázatos, könyörgŒ
kérését? Ha az apa, az anya és minden gyermek
Œszintén azért imádkozik, hogy a család e nagyszerı
fiai érdemesen éljenek, és idŒvel elhívást kapván az
Úr küldötteként szolgáljanak az egyház missziós

területein, akkor vajon kezdjük-e meglátni, hogy az
ilyen fiúkból annak hatalmas vágyával lesznek fiatal
férfiak, hogy misszionáriusokként szolgáljanak?”4

Amint azt már sokan megmondták: „Hogyan
küldhetnéd ki szüleidet és gyermekeidet naponta a
világba anélkül, hogy összegyılnétek és beszélnétek
az Úrral?” A bölcs szülŒk megvizsgálják a teendŒiket,
és legalább naponta egyszer beterveznek egy olyan
alkalmat, amikor összegyıjtik a családot, hogy része-
süljenek az ima áldásaiban. A család ifjú tagjai
nagyon hamar megtanulják, hogyan használják ki,
ha rájuk kerül a sor, és magukévá teszik a családi
imában található becses értékeket.

Tegyétek boldog hellyé az otthont!

Már korábban is kijelentettem, hogy „az otthon
boldog hely lesz akkor, ha mindenki ennek megtar-
tásán igyekszik. Elmondtam, hogy a boldogság házi
készítmény, és azon kell igyekeznünk, hogy saját
magunk és gyermekeink számára is kellemes hellyé
tegyük az otthonunkat. A boldog otthon középpont-
ját az evangélium tanításai képezik. Ez állandó, gon-
dos erŒfeszítést igényel az érintettektŒl.”5

Egy elfoglalt tizenéves egy elég nagy családban
arról panaszkodott, hogy mennyi idŒt emészt fel a
családi ima. Amikor másnap a bölcs anya imát mon-
dott, szándékosan kihagyta imájából ezt az ifjút. Az
ima végeztével az elfoglalt gyermek azt mondta:
„Anya, kihagytál az imából!” A szeretŒ édesanya
elmagyarázta, hogy csak az ifjú panaszára reagált. Az
elfoglalt gyermek panaszt tett: „Ne hagyj ki!”

A szentírások tanulmányozása az asztal körül

Képzeljetek el egy családot, mely körülveszi az asz-
talt, nyitva vannak a szentírások, és megbeszélik azt
a sok igazságot és leckét, mely magukévá tehetŒ! Ez
valóban olyan asztal, amelyet szeretet vesz körül!

A pedagógusok megegyeznek abban, hogy a gyer-
mekeknek sokat kell olvasniuk az iskolán kívül.
Megáldhatjuk gyermekeinket azzal, ha naponta olva-
sunk nekik a szentírásokból – a konyhaasztalnál.

JelentŒs változtatásokat és figyelmes tervezést
vehet igénybe annak az idŒnek a létrehozása, amikor
a család a konyhaasztal körül összegyılik, de mi
lehetne fontosabb ennél a család egysége, a család
lelki fejlŒdése és annak terén, hogy hidak épüljenek
a család tagjai között, amint szeretetteljes légkörben
beszélgetnek, figyelnek és reagálnak? FŒ sikerünk
abban rejlik, hogy egyszerıen megpróbáljuk ezt –
újra és újra.
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A családi kötelékek megerŒsítése

Sok olyan erŒ van ma a világban, amely a család
és az otthon legyengítésére törekszik. A bölcs szülŒk
azon igyekeznek, hogy megerŒsítsék a családi kötelé-
keket, növeljék az otthon lelkiségét, és Jézus
Krisztusra, valamint a templomba járásra összponto-
sítsanak. Howard W. Hunter elnök megmondta
nekünk:

„Azért imádkozom, hogy több kedvességgel, több
udvariassággal, alázatosabban, türelmesebben és
megbocsátóbban bánjunk egymással.

Másodszor, ugyanennek szellemében felszólítom
az egyház tagjait, hogy tekintsenek az Úr templo-
mára úgy, mint egyháztagságuk nagyszerı szimbólu-
mára, és legszentebb szövetségeik mennyei színhe-
lyére! Szívem leghŒbb vágya az, hogy az egyház
minden tagja érdemes legyen a templomba történŒ
belépésre.”6

Az útmutatás betartását, amelyet Hunter elnök
adott, figyelemre méltóan elŒsegítheti az, ami a
konyhaasztal körül történik.

Otthonainkban kell gyakorolnunk azt, ahogyan
másokkal bánunk. Goethe találó szavaival élve: „Ha
úgy kezelsz [valakit], amilyen az az adott pillanat-
ban, akkor olyan is marad, ha azonban úgy kezeled,
mintha az lenne, . . . akivé válhat, akkor [azzá is
válik majd, amivé lennie kell]”.7

Tegyétek az otthont az odaadás helyévé!

Elder Boyd K. Packer kijelentette: „Ha behozzuk
otthonunkba a menny dolgait, azzal biztosítjuk azt,

hogy a család tagjai továbblépvén tevékeny részesei
lesznek az egyháznak. A családi este természetesen
elŒsegíti ezt olyan otthoni gyılésként, amely meg-
szervezhetŒ úgy, hogy minden szükségletet kielégít-
sen; és ez éppen annyira egyházi gyılés, vagy az
lehet, mint a kápolnában tartottak.”8

Ez a tanács összhangban áll azzal, amit elder Dean
L. Larsen mondott nekünk: „Nem csak az egyházi
épületekben hódolhatunk. Otthonunknak is az odaa-
dás helyének kell lennie. Jó lenne, ha mindennap
’hazamenvén mennénk az egyházba’. Nem szabadna
más olyan helynek lennie, ahol szívesebben látott és
könnyebben elérhetŒ az Úr Szelleme, mint a saját
otthonainkban.”9

Amint ennek megvalósításán igyekszünk a saját
otthonunkban, jól tesszük, ha észben tartjuk Harold
B. Lee elnök fontos megállapítását: „Ne felejtsétek
el, hogy az Úr munkájának általatok elvégzett leg-
fontosabb részét . . . saját otthonotok falain belül
végzitek”.10

Ma azért könyörgöm, hogy mindannyian nézzük
meg gondosan az otthonunkat és a konyhaasztalun-
kat, és folyamatosan igyekezzünk azon, hogy a
mennyországot otthonunkba hozzuk és Jézus
Krisztushoz jöjjünk.

Elder Curtis beszédébŒl, az egyház 1995-ös áprilisi általános kon-
ferenciáján (lásd Conference Report, 1995. április, 109–111. o.;
vagy Ensign, 1995. május, 82–83. o.).
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13EVANGÉLIUMI TANTÉTELEK TANÍTÁSA
A GYEREKEKNEK
1. RÉSZ

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Olvasd el a Tanok és szövetségek 68:25–28-as ver-
seit! Olvasás közben nézd meg, milyen tan-
tételekrŒl és szövetségekrŒl parancsolta meg az Úr
a szülŒknek, hogy tanítsák meg a gyermekeiknek!
Tervezz meg néhány dolgot, amit megtehetsz
azért, hogy gyermekeidnek, unokáidnak,
unokahúgaidnak és unokaöccseidnek, illetve más,

általad ismert gyermekeknek megtanítsd ezeket a
tantételeket és szertartásokat!

• A következŒ cikk elolvasása során válaszd ki
elder Robert D. Hales egy vagy két javaslatát,
amelyre összpontosítani fogsz! Amikor lehetŒség
adódik erre, akkor összpontosíts más javaslatokra
a cikkbŒl!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

A CSALÁDOK MEGERÃSÍTÉSE: SZENT
KÖTELESSÉGÜNK

Elder Robert D. Hales
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A Szellem megerŒsíti a családokat

SzülŒkként, gyermekekként, a tágabb család tagjai-
ként, az egyház vezetŒiként, tanítóiként és egyházta-
gokként is szent kötelességünk, hogy megerŒsítsük
családainkat.

A családok lelki megerŒsítésének fontosságáról
világosan tanítanak a szentírások. Ádám atyánk és
Éva anyánk fiaiknak és leányaiknak tanították az
evangéliumot. Ábel áldozatait elfogadta az Úr, akit Œ
szeretett. Káin viszont „jobban szerette a Sátánt,
mint Istent”, és súlyos bınöket követett el. Ádám és
Éva „bánkódtak Káin és testvérei miatt az Úr elŒtt”,
de sohasem szıntek meg gyermekeiknek az evangéli-
umot tanítani (lásd Mózes 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Meg kell értenünk, hogy mindegyik gyermekünk
különbözŒ ajándékokkal és tehetségekkel rendelke-
zik. Úgy tınik, Ábelhez hasonlóan egyeseknek már
születésükkor megadatnak a hit ajándékai. Mások
minden egyes döntésükkel küszködnek. SzülŒkként
soha ne engedjük, hogy gyermekeink kutatása és
küszködése megingasson minket, vagy emiatt elve-
szítsük az Úrba vetett hitünket!

Az ifjabb Almának, amikor „kínok gyötörték és a
bıneire való emlékezés mardosta lelkét”, eszébe
jutott, hogy hallotta apját tanítani „Jézus

Krisztusnak, Isten Fiának az eljövetelérŒl, aki meg
fogja váltani a világot bıneitŒl” (Alma 36:17). Apja
szavai vezettek el a megtéréséhez. Hasonlóképpen
gyermekeink is emlékezni fognak tanításunkra és
bizonyságunkra.

Hélamán seregében a 2000 ifjú harcos bizonyságot
tett arról, hogy igazlelkı anyáik hatásosan tanították
nekik az evangéliumi tantételeket (lásd Alma
56:47–48).

Egy nagy lelki keresés idŒszakában ezt mondta
Enosz: „atyám szavai pedig, amelyeket gyakran hal-
lottam tŒle az örök életrŒl . . . mélyen a szívembe
vésŒdtek” (Enosz 1:3).

A Tanok és szövetségekben az Úr azt mondja, a
szülŒknek tanítaniuk kell gyermekeiket, „hogy meg-
értsék a bınbánat tanát, Jézus Krisztusba, az élŒ
Isten fiába vetett hitet, a keresztséget és a Szentlélek
adományozását kézrátétel által, amikor nyolcévesek.

És imádkozásra is tanítsák gyermekeiket és arra,
hogy igaz úton járjanak az Úr elŒtt” (T&Sz 68:25, 28).

Az evangélium tanítása megerŒsíti a családokat

Miközben gyermekeinknek szóval és példamuta-
tással tanítjuk az evangéliumot, családunk lelkileg
megerŒsödik és megszilárdul.

Családunk lelki megerŒsítését szolgáló szent köte-
lességünket illetŒen világosak az élŒ próféták szavai.
1995-ben az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol
Tanácsa kiadott egy, a világhoz intézett kiáltványt,
amely kijelenti, hogy „a család központi szerepet ját-
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szik a TeremtŒ gyermekeinek örökkévaló sorsára
vonatkozó tervében. Mind a férjnek, mind a feleség-
nek komoly kötelessége, hogy szeressék és törŒdje-
nek egymással, valamint gyermekeikkel. A szülŒk
szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és
igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és szel-
lemi szükségleteikrŒl, arra tanítsák Œket, hogy szeres-
sék és szolgálják egymást, [és] betartsák Isten paran-
csolatait” („A család: Kiáltvány a világhoz”, Liahona,
1998. október, 24. o.).

Ez év februárjában az ElsŒ Elnökség felhívást inté-
zett minden szülŒhöz, hogy „szenteljék legjobb erŒ-
feszítéseiket annak, hogy gyermekeiket azon evangé-
liumi alapelvek szerint tanítsák és neveljék, amelyek
az egyház közelében fogják Œket tartani. Az otthon
jelenti az igazlelkı élet alapját, és semmilyen más
eszköz nem foglalhatja el a helyét, illetve nem tölt-
heti be nélkülözhetetlen szerepeit ezen IstentŒl
kapott feladat teljesítésében.”

A februári levélben az ElsŒ Elnökség azt tanította,
hogy az evangéliumi tantételek tanítása és a gyerme-
kek azok szerint való nevelése által a szülŒk megóv-
hatják családjukat a pusztító tényezŒktŒl. Továbbá
azt is tanácsolta a szülŒknek és a gyermekeknek,
hogy „tekintsék elsŒ helyen állónak a családi imát, a
családi estét, az evangélium tanulmányozását és az
evangéliumi oktatást, valamint az értékes családi
tevékenységeket. Legyenek bármilyen kiválóak és
helyénvalóak a más igények vagy tevékenységek,
nem szabad megengedni, hogy ezek kiszorítsák azo-
kat az Isten által kijelölt kötelességeket, amelyeknek
csak a szülŒk és a családok tudnak megfelelŒen ele-
get tenni” (Az ElsŒ Elnökség levele, 1999. február
11.; idézi a Church News, 1999. február 27., 3. o.).

Az Úr és tana segítségével megérthetŒ és legyŒzhe-
tŒ azon kihívások minden káros hatása, mellyel a
család szembenézhet. A családtagok szükségleteitŒl
függetlenül megerŒsíthetjük a családunkat, ha követ-
jük a prófétáktól kapott tanácsokat.

Családunk megerŒsítésének kulcsa az, hogy ottho-
nunkba hívjuk az Úr Szellemét. Családunknak az a
célja, hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjunk.

Ötletek a családok megerŒsítéséhez

Számtalan dolgot lehet megtenni otthonunk fala-
in belül azért, hogy megerŒsítsük a családot. Hadd
osszak meg néhány ötletet, amely segíthet meghatá-
rozni azokat a területeket, amelyek megerŒsítésre szo-
rulnak a családunkban. A bátorítás szellemében aján-
lom ezeket, tudva azt, hogy mindegyik család – és
mindegyik családtag – egyedülálló a maga nemében.

Az otthon legyen biztonságos hely!

• Tegyük otthonunkat biztonságos hellyé, ahol
mindegyik családtag szeretetet érezhet, és azt,

hogy oda tartozik! Ismerjük fel, hogy minden
egyes gyermek eltérŒ tehetségekkel és képességek-
kel rendelkezik; mindegyikük különleges szeretetet
és törŒdést igénylŒ egyéniség.

• Emlékezzünk arra, hogy „az engedelmes felelet
elfordítja a harag gerjedését” (Példabeszédek 15:1)!
Amikor kedvesemet és engem egymáshoz pecsétel-
tek a Salt Lake Templomban, elder Harold B. Lee
adott nekünk egy bölcs tanácsot: „Amikor harago-
san felemelitek hangotokat, a Szellem eltávozik az
otthonotokból!” Sohasem szabad bezárni ottho-
nunk ajtaját vagy szívünket gyermekeink elŒtt
azért, mert haragszunk. A tékozló fiúhoz hasonló-
an gyermekeinknek is szükségük van annak tuda-
tára, hogy amikor magukba szállnak, fordulhatnak
hozzánk szeretetért és tanácsért.

• Minden gyermekünkkel töltsünk idŒt kettesben,
és hagyjuk, hogy Œk válasszák meg a tevékenysé-
get és a beszélgetés témáját! Zárjuk ki a zavaró
tényezŒket!

Tanítsuk a gyermekeket imádkozásra, a
szentírások olvasására és méltó zene hallgatására!

• Biztassuk gyermekeinket az egyéni vallásos visel-
kedésmódra, például a személyes imádkozásra, a
személyes szentírás tanulmányozásra, és a konkrét
szükségletek miatti böjtölésre! Viselkedésük, beszé-
dük és másokkal szembeni megnyilvánulásaik
megfigyelésével mérjük le lelki fejlŒdésüket!

• Naponta imádkozzunk a gyermekeinkkel!

• Olvassuk együtt a szentírásokat! Emlékszem arra,
hogy édesapám és édesanyám a szentírásokból
olvastak nekünk, miközben mi, gyermekek a pad-
lón ültünk és figyeltünk. IdŒnként megkérdezték:
„Mit jelent számotokra ez a szentírás?” vagy
„Milyen érzést kelt ez bennetek?” Aztán figyeltek
ránk, miközben mi saját szavainkkal válaszoltunk.

• Olvassuk az élŒ próféták szavait, és más, az egyhá-
zi folyóiratokban megjelenŒ, gyermekeknek, fiata-
loknak és felnŒtteknek szóló inspiráló cikkeket!

• Megtölthetjük otthonunkat értékes zene hangjai-
val, ha együtt énekelünk a himnuszok könyvébŒl
és a gyermekek énekeskönyvébŒl.

Tartsunk családi estéket és családi tanácsokat!

• Minden héten tartsunk családi estét! SzülŒkként
olykor túlságosan félénkek vagyunk ahhoz, hogy
tanítsuk gyermekeinket vagy bizonyságot tegyünk
nekik. Saját életemben én is vétkes vagyok ebben.
Gyermekeinknek szükségük van arra, hogy lelki
élményeket osszunk meg velük, tanítsuk Œket és
bizonyságot tegyünk nekik.



57

Evangéliumi tantételek tanítása a gyerekeknek (1. rész)

• Tartsunk családi tanácsokat, hogy megbeszéljük a
család terveit és aggodalmait! A leghatékonyabb
családi tanácsok némelyike az, amikor négyszem-
közt beszélünk az egyes családtagokkal. Segítsünk
gyermekeiknek megérteni, hogy elképzeléseik fon-
tosak! Hallgassuk meg Œket és tanuljunk tŒlük!

Osszuk meg az evangéliumot, támogassuk az
egyházi vezetŒket, és családként együtt vegyünk
részt az egyházban!

• Hívjuk meg misszionáriusainkat, hogy otthonunk-
ban tanítsák kevésbé aktív vagy nem egyháztag
barátainkat!

• Mutassuk meg, hogy erŒsítjük és támogatjuk az
egyházi vezetŒket!

• Amikor lehetséges, együnk együtt, és az étkezés
alatt kerüljön sor tartalmas beszélgetésekre!

• Dolgozzunk együtt családként, még akkor is, ha
egyedül gyorsabban és könnyebben el tudnánk
végezni a munkát! Beszélgessünk fiainkkal és leá-
nyainkkal, míg együtt dolgozunk! Nekem erre min-
den szombaton lehetŒségem volt az édesapámmal.

Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy legyenek jó
barátok, és készüljenek fel a jövŒre!

• Segítsünk gyermekeinknek megtanulni, hogyan
építsenek ki jó baráti kapcsolatokat, és hogyan
éreztessék barátaikkal, hogy szívesen látjuk Œket
otthonunkban! Ismerjük meg gyermekeink baráta-
inak a szüleit!

• Példamutatással tanítsuk meg gyermekeinknek,
hogyan gazdálkodjanak az idŒvel és az erŒforrá-
sokkal! Segítsünk nekik megtanulni az önellátást,
és a jövŒre történŒ felkészülés fontosságát!

Mutassuk meg az örökségünket és a családi
hagyományainkat!

• Ismertessük gyermekeinkkel Œseink történetét, és
saját családunk történetét!

• Alakítsunk ki családi hagyományokat!
Gyermekeink szükségleteit, tehetségeit és képessé-
geit figyelembe véve tervezzünk és valósítsunk
meg emlékezetes vakációkat! Segítsünk nekik bol-
dog emlékek megszerzésében, tehetségeik fejleszté-
sében és egyéni értékük átérzésének erŒsítésében!

Tanítsuk meg a parancsolatok betartásának és a
szövetségekben való részesülésnek a fontosságát!

• Szóval és példamutatással tanítsunk nekik erkölcsi
értékeket, valamint a parancsolatok betartására
irányuló elkötelezettséget!

• Keresztelésem és konfirmálásom után édesanyám
félrevont engem és megkérdezte: „Mit érzel?”
Amennyire csak tudtam, körülírtam a béke, a

vigasz és a boldogság érzését, amely bennem volt.
Édesanyám elmagyarázta, hogy ez az érzés az
imént megkapott ajándék, a Szentlélek ajándéka.
Elmondta nekem, hogy ha erre érdemesen élek,
akkor állandóan velem lesz ez az ajándék. Ez egy
olyan tanítási pillanat volt, mely velem maradt
egész életemen át.

Tanítsuk gyermekeinket a keresztelés és a konfir-
málás, a Szentlélek ajándéka elnyerésének, az úrva-
csoravétel, a papság tiszteletének, a templomi szövet-
ségek megkötésének és megtartásának a jelentŒségé-
re! Tudniuk kell, milyen fontos úgy élni, hogy érde-
mesek legyenek a templomi ajánlásra, és felkészülje-
nek a templomi házasságra!

• Ha még nem pecsételtek házastársadhoz vagy gyer-
mekeidhez a templomban, akkor családként dol-
gozzatok azon, hogy elnyerjétek a templomi áldá-
sokat! Családként tızzetek ki templomi célokat!

• Férfitestvérek, legyetek érdemesek a papságra,
amit viseltek, és használjátok arra, hogy megáldjá-
tok vele családotok életét!

Tudjunk a közösségi, iskolai és egyházi
tevékenységekrŒl!

Az otthonon kívül is vannak rendelkezésre álló for-
rások. Ezek bölcs használata megerŒsíti a családjainkat!

• Biztassuk gyermekeinket, hogy szolgáljanak az
egyházban és a közösségben!

• Aggodalmainkról és gyermekeink szükségleteirŒl
beszélgessünk gyermekeink tanáraival, edzŒivel,
tanácsadóival és egyházi vezetŒivel!

• Tudjuk, hogy mit csinálnak gyermekeink a szab-
adidejükben! Legyünk hatással a mozifilmekkel, a
televíziós mısorokkal és videofilmekkel kapcsola-
tos döntéseikre! Ha az internetre kapcsolódnak,
tudjuk, hogy mit csinálnak! Segítsünk nekik meg-
látni az értékes szórakozás fontosságát!

• Ösztönözzük az értékes iskolai tevékenységeket!
Tudjuk, hogy éppen mit tanulnak a gyermekeink!
Segítsünk nekik a házi feladatukban! Segítsünk
nekik felismerni, milyen fontos az iskolázottság, a
foglalkozásra való felkészülés és a hatékonyság!

• Fiatal nŒk: Amikor betöltitek a 18. életéveteket,
járjatok el a SegítŒegyletbe! Néhányan közületek
esetleg vonakodnak ettŒl a változástól. Talán attól
féltek, hogy nem fogtok beilleszkedni. Fiatal
nŒtestvéreim, nem így áll a dolog! Sok minden
vár rátok a SegítŒegyletben. Egész életetekben
áldást jelenthet számotokra.

• Fiatal férfiak: Tiszteljétek az ároni papságot! Ez az
elŒkészítŒ papság, amely felkészít benneteket a
melkisédeki papságra. Legyetek teljesen aktívak az
elder kvórumban, amikor felszentelnek bennete-
ket a melkisédeki papságba! A testvériség, a kvóru-
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mi útmutatás és a mások szolgálatára irányuló
lehetŒségek egész életetekben áldást jelentenek
majd nektek és családotoknak.

Kövessétek az Úr szeretetteljes példáját!

Így vagy úgy, de minden családot meg lehet erŒsí-
teni, ha az Úr Szellemét elhozzuk az otthonunkba, és
az Ã példájával tanítunk.

• Hittel cselekedjünk, ne félelemmel reagáljunk!
Amikor tizenéveseink elkezdik tesztelni a családi
értékeket, a szülŒknek az Úrhoz kell fordulniuk
útmutatásért, hogy tudják, milyen konkrét szük-
ségletei vannak a család egyes tagjainak. Ekkor
van itt az ideje a fokozott szeretetnek és támoga-
tásnak, amely megerŒsíti a döntéshozatalt illetŒ
tanításaitokat. IjesztŒ hagyni, hogy gyermekeink
az általuk esetlegesen elkövetett hibákból tanulja-
nak, de nagyobb az arra való hajlandóságuk, hogy
az Úr útját és a családi értékeket válasszák, ha
döntésük belülrŒl jön, és nem mi próbáljuk meg
rájuk kényszeríteni ezeket az értékeket. Az Úr sze-
retetteljes és elfogadó módszere jobb a Sátán
kényszerítŒ és erŒltetŒ módjánál, különösen
akkor, ha tizenéveseket nevelünk.

• Ne felejtsük el Joseph Smith próféta szavait:
„Szerintünk semmi nem vezeti el jobban az embe-
reket a bın elhagyásához, mint az, ha kézen fog-
juk Œket és gyengéden Œrködünk felettük. Ha vala-
ki a legcsekélyebb kedvességet és szeretetet tanú-
sítja irántam, Ó milyen hatalma van annak
elmém felett. Ennek ellenkezŒje azonban jellem-
zŒen minden kellemetlen érzést kivált, és lehan-
golja az emberi elmét” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976],
240. o.).

A más útra térŒ gyermekek vissza fognak térni

• Bár elkeseredhetünk akkor, ha miután minden
tŒlünk telhetŒt megtettünk, néhány gyermekünk
letér az igazlelkıség ösvényérŒl, ám Orson F.
Whitney szavai vigaszt adhatnak nekünk: „Bár a
nyájból néhányan talán elkószálnak, a Pásztor raj-
tuk tartja a szemét, és elŒbb vagy utóbb érezni
fogják, hogy kinyúlik utánuk az isteni gondviselés
karja, és visszavezeti Œket a nyájhoz. Akár ebben
az életben, akár az elkövetkezendŒben, de vissza
fognak térni! Meg kell majd fizetniük tartozásukat
az igazságosságnak; szenvedni fognak bıneik
miatt; és talán tövises ösvényen járnak majd; ám
végül, mint a bınbánó tékozló fiút, ez visszavezeti
Œket a szeretŒ és megbocsátó [anya és] apa szívé-
hez és otthonába, és a fájdalmas tapasztalat nem
lesz hiábavaló. Imádkozzunk gondatlan és enge-
detlen gyermekeinkért, hitünkkel ragaszkodjunk
hozzájuk! Reméljetek továbbra is, bízzatok tovább-
ra is, mígnem meglátjátok Isten szabadítását!”

(idézet, Joseph Smith, Conference Report, 1929.
április, 110. o.)

Az egyedülálló felnŒttek és a tágabb család tagjai
erŒt kölcsönözhetnek

• Mi van akkor, ha egyedülálló vagy, illetve nem
áldattál meg gyermekekkel? TörŒdnöd kell a csalá-
dokkal kapcsolatos tanáccsal? Igen. Ez olyan vala-
mi, amit mindannyiunknak meg kell tanulni a
földi életben. A nem házas felnŒtt egyháztagok
gyakran különleges erŒt kölcsönözhetnek a család-
nak azáltal, hogy a támogatás, az elfogadás és a
szeretet hatalmas forrásává válnak családjuk és az
Œket körülvevŒ családok tekintetében.

• A tágabb család sok felnŒtt tagja lát el a maga
módján sok szülŒi feladatot. A nagyszülŒk, nagy-
nénik és nagybácsik, fivérek és nŒvérek, unoka-
testvérek és más családtagok nagy hatással lehet-
nek a családra. Szeretném kifejezni megbecsülése-
met azok iránt, akik saját tágabb családomban pél-
dájukkal és bizonyságukkal irányítottak engem.
Olykor a tágabb család tagjai mondhatnak olyan
dolgokat, amiket a szülŒk nem mondhatnak el
anélkül, hogy vitát ne kezdenének. Az édesanyjá-
val való hosszú, Œszinte beszélgetés után egy fiatal
nŒ azt mondta: „Szörnyı lenne neked és apának
elmondani, hogy valami rosszat tettem. De Susan
nagynéninek még rosszabb lenne elmondani.
Egyszerıen nem tudnék csalódást okozni neki!”

Nincsenek tökéletes családok

Tudva, hogy azért vagyunk a halandóságban,
hogy tanuljunk és fejlesszük a hitünket, meg kell
értenünk, kell, hogy minden dolognak legyen ellen-
téte. A saját otthonomban egy családi tanács alkal-
mával azt mondta a feleségem: „Amikor esetleg azt
hiszed, hogy valakinek tökéletes családja van, akkor
egyszerıen csak nem ismered Œket elég jól.”

Rakjuk rendbe a házunkat és a családunkat!

Testvérek, szülŒkként szívleljük meg azt a figyel-
meztetést, talán még dorgálást is, amelyet Joseph
Smith-nek és az egyház vezetŒinek adott az Úr 1833-
ban, mely szerint „saját otthonodban kell rendet
teremtened” (T&Sz 93:43). „Megparancsoltam nek-
tek, hogy gyermekeiteket világosságban és igazság-
ban neveljétek” (T&Sz 93:40). „Hozza rendbe család-
ját és legyen rá gondja, hogy szorgalmasabbak és
gondosabbak legyenek otthon; hogy mindig imád-
kozzanak, különben kimozdíttatnak helyükrŒl”
(T&Sz 93:50).

Napjaink prófétái hasonlóképpen intették és
figyelmeztették a szülŒket arra, hogy tegyék rendbe
családjukat. Részesüljünk a sugalmazás és a szeretet
áldásában, hogy családunkon belül hittel nézzünk
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szembe az ellentétekkel! Akkor tudni fogjuk, hogy
megpróbáltatásaink azért vannak, hogy közelebb
vigyenek minket az Úrhoz és egymáshoz. Figyeljünk
a próféta szavára, és tegyük rendbe saját otthonun-
kat (lásd T&Sz 93:41–49)! A család megerŒsödik,
amint közel kerülünk az Úrhoz, és a család minden
egyes tagja megerŒsödik, amint megerŒsítjük, fele-
meljük és szeretjük egymást, valamint törŒdünk egy-
mással. „Te felemelsz engem, én felemellek téged, és
együtt emelkedünk majd fel” (kvéker közmondás).

Legyünk képesek arra, hogy szívesen lássuk és ott
tartsuk otthonunkban az Úr Szellemét, és megerŒsít-
sük a családunkat! Azért imádkozom, hogy családunk
minden egyes tagja „az örök élethez vezetŒ szoros és
keskeny ösvényen” (2 Nefi 31:18) maradhasson.

Elder Hales beszédébŒl, az egyház 1999-es áprilisi általános konfe-
renciáján (lásd Conference Report, 1999. április, 39–44. o.; vagy
Ensign, 1999. május, 32–34. o.).
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A GYEREKEKNEK
2. RÉSZ

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy többet!

• A család közösen tervezzen meg egy olyan
tevékenységet, melynek során együtt szolgáltok!

• Végezz el valamilyen házimunkát az egyik gyer-
mekeddel vagy unokáddal, unokahúgoddal vagy
unokaöcséddel, illetve más gyermekkel a család-
ban! Munka közben beszélgess a gyermekkel!
Használd ki a tanítási lehetŒségeket, de ne kriti-
záld a gyermek segítŒ szándékú erŒfeszítéseit!

• Olvasd el a következŒ részeket A fiatalság erŒsségé-
ért (34285 135) füzetben: „Médiák: mozi, televí-
zió, rádió, videokazetták, könyvek és magazinok”
(11–12. o.), „Zene és tánc” (13–14. o.) és „Nemi
tisztaság” (15–17. o.). Az anyag átnézése után
döntsd el, gyermekeid közül kinek válhatna hasz-
nára az, ha elolvasná és megbeszélné veled ezeket
a dolgokat!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

TANÍTSÁTOK A GYERMEKEKET!
Boyd K. Packer elnök
A Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezetŒ elnöke

Az itt és más helyeken összegyılt emberek száma
bizonyítja azt, hogy kiolthatatlanul szomjúhozza az
igazságot az, aki Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházához tartozik.

Amikor imámban megkérdeztem, mi lenne a leg-
értékesebb számotokra, eszembe jutott, hogy három
hét múlva betöltöm a 75. születésnapomat, és elé-
rem az általam felsŒ középkornak nevezett idŒszakot.

Több, mint 50 éve tanár vagyok. Biztos tanultam
valamit, ami segíthet nektek.

A következŒket tapasztalatból tudom: Az élet meg-
tanít nekünk néhány olyan dolgot, amirŒl nem gon-
doltuk, hogy meg akarjuk tanulni. Ezek a nehéz lec-
kék lehetnek a legértékesebbek.

Valami mást is megtanultam úton a felsŒ középkor
felé. Vegyük például a következŒ párbeszédet orvos
és beteg között:

Orvos: „Miben segíthetek? Mit gondol, mi a baja?”

Beteg: „Az emlékezetem, doktor úr. Olvasok vala-
mit, és nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá, miért
jöttem be a szobába. Nem emlékszem rá, hová
teszem a dolgokat.”

Orvos: „Mondja, mióta küszködik ezzel a problé-
mával?”

Beteg: „Milyen problémával?”

Nos, ha ezt viccesnek találjátok, akkor vagy még
60 év alatt vagytok, vagy magatokon nevettek.

A gyermekek tanítása, míg fiatalok

IdŒs korba érve nem vagyunk képesek úgy tanul-
ni vagy memorizálni, mint fiatalon. Vajon ezért
tanácsolta Alma próféta: „Fiatalon tanulj bölcsessé-
get; igen, fiatalon tanuld meg Isten parancsolatait
betartani”?1

Egyre nehezebb számomra a szentírások és versso-
rok memorizálása. Fiatalkoromban ha párszor elis-
mételtem valamit, már emlékeztem is rá. Ha sokszor
elmondtam, és ha még le is írtam, akkor eléggé tar-
tósan feljegyezte az emlékezetem.

A fiatalság a könnyı tanulás ideje. Ezért van az,
hogy a gyermekek és a fiatalok tanítóira kezdettŒl
fogva oly nagyon odafigyelnek az egyház vezetŒi.

Módfelett fontos az, hogy megtanítsuk a gyerme-
keknek és a fiataloknak az evangéliumot és az élet
leckéit.

Az Úr elsŒsorban a szülŒkre helyezi ennek felelŒs-
ségét, és arra figyelmezteti Œket:

„Amennyiben a szülŒknek gyermekeik vannak
Sionban . . ., és nem tanítják nekik, hogy megértsék
a bınbánat tanát, Jézus Krisztusba, az élŒ Isten Fiába
vetett hitet, a keresztséget és a Szentlélek adományo-
zását kézrátétel által, amikor nyolcévesek, akkor e
bın szálljon a szülŒk fejére.”2
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Az egyház alapvetŒ célkitızése a fiatalok tanítása:
elsŒsorban otthon, aztán pedig az egyházban.

Tudás elraktározása

A másik, általam megtanult dolog az arra történŒ
emlékezéssel van kapcsolatban, amit még fiatalon
megtanultunk. Sok fiatal elmében az elraktározott
tudás sok évet vár arra a percre, amikor szükség
lehet rá.

Hadd illusztráljam! Nagyon aggódom az egyházta-
gok azon hajlandósága miatt, hogy figyelmen kívül
hagyják a püspök tanácsát, vagy a másik végletben
túlságosan is függnek tŒle.

Úgy döntöttem, hogy az általános konferencián a
püspökrŒl beszélek.

Imádságos lélekkel felkészültem, és egy 50 évvel
ezelŒtti beszélgetés jutott eszembe. Tanárként ponto-
san erre volt szükségem. Most felidézem ezt a
beszélgetést, miként azt az általános konferencián is
tettem:

„Évekkel ezelŒtt egy cövek fŒtanácsában szolgál-
tam együtt Emery Wighttal. Emery 10 éven át szol-
gált a vidéki Harper Egyházközség püspökeként.
Felesége, Lucille lett cövekünk segítŒegyleti elnöke.

Lucille elmesélte nekem, hogy egy tavaszi regge-
len egyik szomszédjuk csengetett az ajtón és Emery-t
kereste. Lucille megmondta neki, hogy férje kint
szánt. A szomszéd aztán nagy aggodalommal beszélt.
Aznap reggel korábban, ahogy elhaladt a mezŒ mel-
lett, észrevette, hogy Emery lovai ott állnak a félig
befejezett barázdában, gyeplŒjük pedig a szántást
súrolja. Emery-t sehol nem látni. A szomszéd addig
nem is gondolt semmire, amíg késŒbb újra el nem
haladt a mezŒ mellett, és a fogat még mindig ugyan-
ott állt. Átmászott a kerítésen, és átvágott a mezŒn a
lovakhoz. Emery-t sehol nem találta. A házhoz sie-
tett, hogy megkérdezze Lucille-t.

Lucille nyugodtan felelt: ’Ó, ne ijedjen meg!
Kétségkívül valaki bajban van és jött a püspökért.’

A mezŒn órákig álldogáló lófogat képe jelképezi
az egyház püspökeinek és a mellettük álló tanácso-
soknak az elhivatottságát. Minden püspök, minden
tanácsos, jelképesen szólva a befejezetlen szántásban
hagyja fogatát, amikor valakinek segítségre van
szüksége.”3

EzelŒtt soha nem használtam még fel beszédben
ezt a tapasztalatot – soha nem gondoltam rá.

Szerettem volna helyére tenni az elmémben, mie-
lŒtt konferencián megemlíteném, ezért felkerestem
Emery Wight egyik leányát. Ã beleegyezett, hogy
régi házuknál találkozzunk, és megmutatta nekem a
mezŒt, ahol apja aznap szántott.

Egyik fiam odavitt egy vasárnap kora reggelén.
Készített pár képet.

Csodálatos tavaszi nap volt. Újonnan szántották a
mezŒt, ahogyan oly sok évvel azelŒtt. Sirályok keres-
tek élelmet a nemrég megforgatott földben.

Ez felélénkítette az emlékezetemet, és eszembe
jutott, hogy ez a párbeszéd nem ismeretlen számom-
ra. MegerŒsíti a szentírás igazságát – egy olyan
szentírásért, melyet mellékesen fiatal koromban
tanultam meg.

„Ne aggodalmaskodjatok elŒre azon, hogy mit
mondjatok, hanem állandóan gyıjtsétek elmétekben
az élet szavait, és az adott órában megadatik nektek
az a rész,” amit az embereknek ki kell mérnetek.4

Ezt egy azoknak adott ígéret követi, akik tudást
raktároznak el:

„És ahol befogadnak benneteket, veletek leszek én
is ott, mert elŒttetek fogok járni. Ott leszek a jobbo-
tokon és a balotokon és Szellemem szívetekben lesz.
Angyalaim pedig körülvesznek benneteket, és erŒt
adnak nektek.”5

Ez jó lecke volt számomra, de ezzel még nem
volt vége.

Fiatalon festegettem és készítettem néhány fafara-
gást. Nagy részben önmagam tanítottam. Amikor a
gyermekek felcseperedtek, annak szenteltem idŒmet,
hogy megtanítsam nekik azokat a dolgokat, amiket
az életrŒl tanultam, valamint kisfiúként a faragásról
és a festésrŒl.

Miután felnŒttek, kikapcsolódásként ismét elkezd-
tem a fafaragást. Madarakat faragtam, és sok órát töl-
töttem el egy-egy faragással. Amikor megkérdezték
tŒlem: „Mennyi idŒbe telt ennek a kifaragása?”
Mindig azt válaszoltam: „Nem tudom. Ha megtud-
nám, abbahagynám.”

Ezen órák során, míg a kezeimmel dolgoztam,
elgondolkoztam a teremtés csodáin, és áramlott az
ispiráció. A fafaragással együtt beszédeket is faragtam.

A faragás pihenést jelentett számomra. IdŒnként,
amikor egy kicsit feszült és ideges voltam, feleségem
azt mondta: „Tudod mit, jobb lesz, ha hozzákezdesz
egy másik faragáshoz.”

Szerintem ha felsŒ középkorom memóriája egy kicsit
élesebb lenne, rámutathatnék az egyik ilyen faragás-
ra, és meg tudnám mondani, hogy melyik beszédet
jelképezi. Megtanultam, hogy ezekben a csendes pil-
lanatokban egyszerre két dolgot is csinálhatok.

Termés aratása a tanításból

Már nem tudok ilyen faragásokat készíteni. Az
ilyen munka túlságosan finom a trifokális lencsém-
nek és az ujjpereceimnek, melyeket egy kisség meg-
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merevít a gyermekbénulás. Emellett elhívásom egyre
növekvŒ követelményei korlátok közé szorítják azt
az idŒt, amit a faragásnak és a beszédek elkészítésé-
nek szentelhetek.

A faragás képessége mostanra nagyrészt elveszett
számomra, de gyermekeink számára nem. Még fiata-
lon megtanítottuk Œket.

Megragadt bennem annak a mezŒn álló fogatnak
a képe. Úgy gondoltam, talán képes vagyok arra,
hogy lefessem a püspök mezŒn álló fogatát, a szán-
tásra hulló kantárokkal.

Haboztam, mert kilenc év eltelt azóta, hogy képet
festetem. Két rendkívül tehetséges és ihletett bará-
tom felajánlotta, hogy segít nekem megfesteni a püs-
pök fogatát, a július pedig mentes volt az utazástól,
így tehát hozzákezdtem.

Sokat tanultam ettŒl a két baráttól, és valójában
részét képezik a festményemnek. Két fiamtól azon-
ban még több segítséget kaptam. Az egyik fiam fény-
képeket készített a felszántott mezŒrŒl, mivel én
mindig is megpróbáltam nagyon pontos lenni, ami-
kor valamit fába, vászonra vagy szavakba öntöttem.

Ez egy másik lecke. Támaszkodhattam valamire,
amit gyermekeink még egészen fiatalon tanultak meg.

A másik fiam eldöntötte, hogy készít egy szobrot a
püspök fogatáról, amely aztán bronzból kiönthetŒ és
festményem társa lehet. Sok élményt adó órát töltöt-
tünk együtt, egymást segítve.

CsırünkbŒl kihozott egy pár régi kantárt, mely
lényegében érintetlenül volt ott több mint 50 éven
át. Leporolta és hazavitte Œket. Az egyik kantárt fel-
helyezte egy nagyon türelmes, lovaglásra használt
lóra. Az nyugodtan állt, míg Œ megfelelŒképpen
elrendezte rajta a kantárt, és részletes vázlatokat
készített.

Szomszédja összegyıjtött néhány régi ekét. Volt
közöttük egy megfelelŒ korból származó eke, amirŒl
szintén vázlatot készített.

Így hát visszajött az, amit fiatal korukban adtunk
át ezeknek a fiúknak. Többi gyermekünkkel együtt
tovább fejlesztették azt, amire még nagyon fiatal
korukban a szüleik tanították Œket. És ha napjaink
meghosszabbíttatnak ezen a földön, akkor eljön a
második aratás – az unokáink –, és talán a harmadik.

A szunnyadó képességek újraélesztése

Valami mást is újra megtanultam. Valamikor még
ezelŒtt festettem egy képet, melyet kisfiúként hallott
megjegyzések ihlettek. A Willard Hegycsúcsokat jele-
nítettem meg. Hallottam, amint az idŒsek Az elnökség-
ként utalnak ezekre. Ez a három hatalmas, szilárd,
égnek szökŒ hegycsúcs az egyház vezetŒit jelképezi.

Ez kilenc éve volt. Fiam elvitt engem a Utah
állambeli Willard-ba, és lefényképezte a hegycsúcso-
kat. Másodszor is visszamentünk, amikor több volt
az árnyék és a kontraszt.

Mindezen évek elteltével fel kellett ébresztenem
azt, amit hagytam elszunnyadni. Ez elŒször borzasz-
tó küszködéssel járt. Számos alkalommal azzal fenye-
getŒztem, hogy feladom. Barátaim egyike továbbha-
ladásra biztatott, mondván: „Gyerünk! Lent mindig
rengeteg hely van.”

Nem adtam fel, egyszerıen azért, mert a felesé-
gem nem volt hajlandó engedélyt adni erre. Most
már örülök ennek. Talán most, hogy ismét belejöt-
tem, valamikor készítek majd még egy festményt –
ki tudja.

Szerintem a festéshez való visszatérés nem sokban
különbözik attól, aki sok éven át inaktív volt az egy-
házban, és úgy dönt, hogy visszatér a nyájhoz. Van a
küszködésnek egy idŒszaka, amikor megpróbál bele-
jönni abba, amit hagyott elszunnyadni, de ami nem
igazán veszett el. És segít, ha van egy vagy két barát.

Van a tanulásnak még egy alapelve – az élet
mindennapos tapasztalataiból kell tanulságokat
leszırni.

Nemsokára készen lesz A püspök fogata kép. Fiam
szobra az öntödében van, nemsokára bronzba öntik.

Szobra, egészen véletlenül, sokkal jobb az én fest-
ményemnél. Ez így is van rendjén. Fiatal ujjai és
elméje készségesebben reagál, mint az enyém.

A felsŒ középkorba érve megtanuljuk, hogy az öreg
csontok nem hajlanak valami könnyen, az öreg izü-
letek nem mozognak olyan gyorsan. Nem könnyı
bekötni a cipŒt, miután elhagyod a 60-as éveid köze-
pét – akkor ugyanis lejjebb viszik a padlót.

Ismét felbukkan ez a lecke: „Fiatalon tanulj böl-
csességet; igen, fiatalon tanuld meg Isten parancsola-
tait betartani”.6

„Isten dicsŒsége az intelligencia, vagy más szóval:
a világosság és az igazság.”7

„Megparancsoltam nektek, hogy gyermekeiteket
világosságban és igazságban neveljétek.”8

A Szentlélek isteni ajándékát már akkor megkap-
ják a gyermekeink, amikor még csak nyolc évesek.

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én
nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mon-
dottam néktek.”9

Figyeljetek fel a megtanít és az eszetekbe juttat
szavakra!

A gyermekek tanítása magában hordja a saját
jutalmát. Vajon nem tapasztaltátok még, hogy ami-
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kor tanítotok, akkor többet tanultok a tanításból,
mint gyermekeitek a tanulásból?

Meríteni a lelki emlékekbŒl

Különbség van a világi tudás elnyerése és a lelki
tudás elnyerése között. A tanulók ezt dolgozat írás
napján megtudják. Rendkívül nehéz visszaemlékezni
valamire, amit elŒször is nem tanultunk meg.

Ez így van a világi tudással, de lelkileg olyan emlé-
kekre is támaszkodhatunk, melyek születésünk elŒtt-
re nyúlnak vissza. Kialakulhat bennünk a fogékony-
ság olyan dolgok iránt, amit fiatalabb korunkban
nem értettünk meg.

A költŒ, Wordsworth, érzett valamit a halandóság
elŒtti életrŒl, amikor azt írta:

Születésünk csak álom s feledés:
létünk csillaga, lelkünk, mely velünk kél,
messzirŒl ered, és
véget nem mivelünk ér:
nem teljesen emléktelen
jövünk az Isten[tŒl], ki otthonunk,
de fénycsóvát vonunk:
gyermekkorunkban a menny vesz körül!10

Az emlékezetembŒl idéztem fel ezeket a sorokat,
ahova egy angolóra során raktároztam el, egyetemis-
ta napjaimban.

A legfontosabb leckéket az élet mindennapos ese-
ményeibŒl tanuljuk meg.

Egyesek mindent elsöprŒ lelki élményekre várnak,
bizonyságuk megerŒsítéseként. Ez nem így mıködik.
A mindennapi dolgok csendes késztetései és benyo-
másai azok, melyek biztosítanak minket arról, hogy
Isten gyermekeiként kik vagyunk. Nagyon elmara-
dunk kiváltságaink mögött, ha jeleket keresünk és „a
célon túl tekintünk”11, csodálatos eseményeket
keresve.

Isten gyermekei vagyunk, mert Vele éltünk a
halandóság elŒtti létben. IdŒrŒl idŒre félrevonódik
ez a függöny. Megérezzük, hogy kik vagyunk, és hol
a helyünk a dolgok örök rendjében. Nevezhetjük ezt
emlékképnek vagy lelki bepillantásnak, ez azon
bizonyságok egyike, hogy Jézus Krisztus evangéliu-
ma igaz. Ilyen kinyilatkoztatásokat kapunk, amikor
tanítunk.

Egyszer hallottam, amikor Marion G. Romney
elnök (1897–1988) azt mondta: „Mindig tudom,
hogy mikor beszélek a Szentlélek irányításával, mert
ilyenkor tanulok valamit abból, amit mondtam”.

Az Úr azt mondta az eldereknek:

„Nem azért küldettetek, hogy titeket tanítsanak,
hanem azért, hogy ti tanítsátok az emberek fiait

mindarra, amit Szellemem hatalma által a kezetek-
be adtam.

Ti a magasságból taníttattok. Szenteljétek meg
magatokat, és én ellátlak hatalommal, hogy úgy
adhassatok, ahogy megmondtam.”12

Még ha szerény is a misszionáriusok aratása, lelki
erŒt kapnak Œk és az egyház, mert tanulnak a taní-
tás során.

A diakónusok kvóruma elnökének feladata, hogy
tanácskozzék és tanítsa diakónus társait.13 Az elderek
kvóruma elnökének feladata, hogy a szövetségek sze-
rint tanítsa kvórumának tagjait.14

Pál azt mondta Timótheusnak: „A miket tŒlem
hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív
emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak
lesznek”.15

Nyolc szóban elmagyarázta, hogyan jutalmazza
meg saját magát a tanítás:

„A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a
ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?

A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználko-
dol-é?”16

Készséges tanulónak lenni

Egyik nap kaptam egy bocsánatkérŒ levelet, amely
sokszor elŒfordul. Olyan valakitŒl érkezett, akit nem
ismerek. Ez a levél elmondta, milyen neheztelŒ és
dühös volt ez az egyháztag irányomban hosszú idŒn
át, egy általam elmondott beszéd miatt. Most bocsá-
natot kért ezért.

Hamar megbocsátok. A beszéd elmondásában és a
megbocsátásban is csak közvetítŒ vagyok.

A szentírásokban sok utalás van, mely felfedi,
milyen „nehéz”17 volt az izraelitáknak és a nefiták-
nak is elviselni a próféták és az apostolok tanításait.
Könnyı szembeszállni a tanítással és neheztelni a
tanárra. A prófétáknak és az apostoloknak kezdettŒl
fogva ez volt a sorsuk.

A Boldogmondások egyike azt tanítja:

„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgat-
nak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak
ellenetek én érettem.

Örıljetek és örvendezetek, mert a ti jutalmatok
bŒséges a mennyekben: mert így háborgatták a pró-
fétákat is, a kik elŒttetek voltak.”18

Ezek a bocsánatkérŒ levelek általában azt mond-
ják: „Nem értettem, miért érezte szükségét annak,
hogy ilyen kényelmetlen érzéseket keltsen bennem,
és ilyen vétkesnek érezzem magam.” Aztán küszkö-
désükbŒl keletkezik egy meglátás, egy inspiráció, az
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ok-okozatok megértése. Végül olyannak látják és
értik az evangéliumot, amilyen az valójában.

A sok téma között csak egyet említek. Egy nŒtest-
vér végre belátta, miért hangsúlyozzuk annak fontos-
ságát, hogy az anyák otthon maradjanak a gyerme-
keikkel. Megérti, hogy semmilyen szolgálat nem ér
fel azzal a felmagasztaló kifinomultsággal, amely az
önzetlen anyaságból ered. Arra sincs szükség, hogy
lemondjon az intellektuális, kulturális vagy társasági
elŒrelépésrŒl. Ezekre a dolgokra is sor kerül majd –
azok megfelelŒ idejében –, mert ezek együtt járnak
azzal az örök erénnyel, amely a gyermekek tanításá-
ból ered.

Semmilyen tanítás nem ér fel azzal, nem tartogat
több jutalmat lelkileg, és magasztal fel jobban annál,
mint amikor gyermekeit tanítja az anya. Az anya
érezheti úgy, hogy nem elég képzett a szentírások
tudománya terén, mert családja tanításával van
elfoglalva. Jutalma nem lesz kevesebb.

Grant Bangerter tanokról beszélgetett Joseph
Fielding Smith elnökkel, aki azt a missziót látogatta
éppen Brazíliában, ahol Œ szolgált. Sister Bangerter
hallgatta Œket, majd végül azt mondta: „Smith
elnök, én gyermekeket neveltem, és nem volt idŒm
arra, hogy olyan jártassá váljak a szentírásokban,
amilyen Œ. Vajon Granttal együtt bejutok majd a
celesztiális királyságba?”

Smith elnök komolyan elgondolkozott egy pilla-
natig, majd azt mondta: „Hát, talán akkor, ha sütsz
neki egy pitét.”

A férfinak igencsak nehéz elérni a lelki kifinomult-
ság azon mértékét, melyet természetesen ér el a fele-
sége, amikor gyermekeiket tanítja. És ha vala-
mennyire is megérti az evangéliumot, akkor tudja,
hogy nélküle nem magasztosulhat fel.19 LegfŒbb
reménye az, hogy gyermekei tanítása terén figyel-
mes, felelŒs társként mutathatja az utat.

Áldás a tanítóknak

Most gondoljátok át ezt az ígéretet:

„Szorgalmasan tanítsatok [ti, tanítók], és veletek
[tanítókkal] lesz az én kegyelmem, hogy tökéletesebb
oktatásban részesüljetek [ti, tanítók, az anya, az apa]
az elméletrŒl, elvrŒl, hittételrŒl és evangéliumi tör-
vényrŒl, – mindenrŒl, ami Isten országára vonatko-
zik, és amit ajánlatos, hogy megértsetek.”20

Figyeljetek fel rá, hogy az ígéret inkább a tanító-
nak szól, nem annyira a tanulónak!

„Szorgalmasan tanítsatok, és veletek [akik gyerme-
keiteket tanítjátok vagy az Elemiben, a Vasárnapi
Iskolában, a Fiatal NŒknél és Férfiaknál, a papság-

ban, a szemináriumon, a SegítŒegyletben tanítotok]
lesz az én kegyelmem”, hogy megtudhassátok azt,

„Ami az égben és a földön és a föld alatt van; ami
volt, ami van és aminek rövidesen be kell következ-
nie; ami itthon és ami a tengereken túl van; a hábo-
rúkról, a nemzetek közti bonyodalmakról és az orszá-
got sújtó ítéletekrŒl, és hogy ismeretetek legyen
országokról és birodalmakról.

Hogy [ti, akik tanítotok] mindenre fel legyetek
készülve, amikor újra elküldelek, hogy elhívásotok-
nak és megbízatásotoknak eleget tegyetek.”21

Pál azt jövendölte az ifjú Timótheusnak, hogy „az
utolsó napokban nehéz idŒk állanak be”.22 Azt mond-
ta: „A gonosz emberek pedig és az ámítók neveked-
nek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén”.23

De azért mi lehetünk biztonságban. Biztonságunk
a gyermekek tanításában rejlik:

„Tanítsd a gyermeket az Œ útjának módja szerint;
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.”24

Pál azt tanácsolta Timótheusnak:

„Maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik
reád bízattak, tudván kitŒl tanultad.

És hogy gyermekségedtŒl fogva tudod a szent
írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az idvességre
a Krisztus Jézusban való hit által.”25

Ez Jézus Krisztus egyháza. Ez az Ã egyháza. Ã a mi
Példaadónk, a Megváltónk. Azt parancsolták nekünk,
hogy legyünk olyanok, amilyen Ã.26

Ã a gyermekek tanítója volt. Jeruzsálemben meg-
parancsolta a tanítványainak, hogy „hagyjatok békét
a kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy
hozzám jŒjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek
országa”.27

Annak beszámolójában, amikor a nefiták között
szolgált az ÜdvözítŒ, mélyebben belelátunk lelkébe,
mint talán bármely más helyen:

„És történt, hogy megparancsolta, hogy vigyék
hozzá kisgyermekeiket.

Odavitték tehát kisgyermekeiket, és amint Jézus a
középen állt, leültették Œket köréje a földre. A
tömeg pedig, míg mind hozzá nem vitték, utat
engedett nekik.

Könnyezett, és a nép tanúja volt ennek. Azután
pedig vette kisgyermekeiket és mindegyiket, egytŒl-
egyig megáldotta, és imádkozott értük az Atyához.

És amikor ezt elvégezte, ismét könnyezett;

és a tömeghez fordulva ezt mondta: Nézzétek
kicsinyeiteket!
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Evangéliumi tantételek tanítása a gyerekeknek (2. rész)

És amint azok odanéztek, és szemüket az ég felé
fordították, azt látták, hogy az ég megnyílik és tız-
felhŒben angyalok szállnak le az égbŒl. És amint
leszálltak, körülvették kicsinyeiket, és akkor azokat is
tız vette körül, és az angyalok szolgáltak nekik.

És a tömeg látta és hallotta ezt, és tanúságot is
tesz róla; és jól tudják, hogy tanúságuk igaz, mert
mindegyikük . . . látta és hallotta ezeket.”28

Tudom, hogy ez a feljegyzés igaz.
Tanúbizonyságot teszek Ãróla, és az Ã nevében meg-
áldok közöttetek mindenkit, aki gyermekeket tanít.

Egy 1999. augusztus 17-én, a Brigham Young Egyetem Oktatási
Hetének áhítatán elmondott beszédbŒl (lásd Ensign, 2000. február,
10–17. o.).
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15UTAT MUTATNI A GYEREKEKNEK,
AMIKOR DÖNTÉSEKET HOZNAK

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy mindkettŒt!

• Az alábbi olvasási feladatban elder M. Russell
Ballard négy javaslatot tesz, amellyel segíteni
szeretne nekünk „felépíteni a hit erŒdjét az
otthonainkban, és felkészíteni a fiataljainkat arra,
hogy tiszták, erényesek és szeplŒtlenek legyenek,
minden tekintetben érdemesek arra, hogy belép-
jenek a templomba.” Nézd át a javaslatait, és

készíts konkrét terveket arra, ahogyan ezeket a
javaslatokat saját otthonodban követni fogod!

• Gondold át, milyen döntésekkel szembesülhetnek
gyermekeid az iskolában, otthon és egyéb helye-
ken! Gondolkozz el azon, mit tehetsz azért, hogy
az egyes gyermekeket felkészítsd igazlelkı dönté-
sek meghozatalára!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikket!

HASONLÓAN AZ OLTHATATLAN LÁNGHOZ

Elder M. Russell Ballard
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A templomi házasság öröme

Alkalmanként részem van abban a kiváltságban,
hogy a templomban szolgálhatok két érdemes fiatal
házasságkötésénél és az Úr házában történŒ összepe-
csételésüknél. Ezek mindig különleges alkalmak a
család és a barátok számára. Az ekkortájt átélt érzés a
földi öröm és az örökkévaló boldogság édes és meg-
nyugtató keveréke, ami azon anyák könnyáztatta
szemében látható, akik teljes szívükkel imádkoztak
ezért a napért. Ez látható azoknak az apáknak a sze-
mében is, akik hónapok óta elŒször gondolnak vala-
mi másra, nem arra, hogy miként fogják kifizetni a
költségek teljességét. De leginkább az erényes meny-
asszony és vŒlegény szemében csillog ez, akik az
evangélium tanításaihoz hıen éltek, és elkerülték a
világ kísértéseit. Ez a különleges, tagadhatatlan érzés
azokra vár, akik tiszták, szeplŒtlenek és erkölcsösek
maradtak.

Az erkölcsi normák végérvényesek

Fiataljaink közül túl sok férfi és nŒ adja meg
magát a gonosz üzenetektŒl és az erkölcstelen visel-
kedéstŒl átitatott világ által kifejtett nyomásnak.
Lucifer aljas háborút folytat fiatalok és idŒsek lelké-
ért egyaránt, és az elesettek száma folyamatosan

növekszik. A világ normái a szélfútta sivatagi
homokhoz hasonlóan alakultak át. Ami egykor hal-
latlan vagy elfogadhatatlan volt, az mára általános.
Olyan drámaian változott a világ hozzáállása, hogy
furcsának tartják azokat, akik a hagyományos erköl-
csi ragaszkodást választják, és majdnem igazolniuk
kell Isten parancsolatainak betartására irányuló
vágyukat.

Egy dolog azonban biztos: a parancsolatok nem
változtak. Ebben senki ne tévedjen! A helyes még
mindig helyes. A helytelen még mindig helytelen,
függetlenül attól, hogy mennyire furfangosan rejtik
el a tiszteletre méltóság vagy a politikai korrektség
álarca mögé. Hiszünk a házasság elŒtti tisztaságban,
azt követŒen pedig a házastársi hıségben. Ez a
norma az igazság végérvényes normája. Nem függ a
közvélemény-kutatásoktól, sem helyzetektŒl vagy
körülményektŒl. Nincs szükség ennek, vagy más
evangéliumi normáknak a megvitatására.

A hit erŒdjét építeni az otthonunkban

Ellenben arra nagyon nagy szükség van, hogy a
szülŒk, a vezetŒk és a tanítók segítsenek fiataljaink-
nak az evangélium normáinak megértésében, meg-
szeretésében, értékelésében, valamint abban, hogy
azok szerint éljenek. A szülŒknek és a fiataloknak
együtt, összefogva kell védekezniük a ravasz, kör-
mönfont ellenség ellen. Pontosan olyan odaadónak,
hatékonynak és eltökéltnek kell lennünk arra irányu-
ló erŒfeszítéseinkben, hogy az evangélium szerint
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Utat mutatni a gyerekeknek, amikor döntéseket hoznak

éljünk, mint amilyen Œ az arra irányuló erŒfeszítései-
ben, hogy elpusztítsa az evangéliumot és minket.

Hatalmas az elŒttünk álló kihívás. Szeretteink hal-
hatatlan lelke van veszélyben. Hadd javasoljak négy
módot, amelyen felépíthetjük a hit erŒdjét ottho-
nunkban, és konkrétan az arra történŒ felkészülés-
ben segíthetünk a fiataljainknak, hogy tiszták, eré-
nyesek és szeplŒtlenek maradjanak, minden tekintet-
ben érdemesek arra, hogy belépjenek a templomba.

Tanítsátok a gyermekeknek az evangéliumot!

Az elsŒ az evangéliumról átadott információ. Az
általam ismert legfontosabb, az életet átalakító infor-
máció az a tudás, hogy valóban Isten, a mi
Örökkévaló Atyánk gyermekei vagyunk. Ez nemcsak
a tan tekintetében helytálló, hanem lelkileg is életbe
vágóan fontos. Az ÜdvözítŒ ezt mondta erŒteljes
közbenjáró imájában: „Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit
elküldtél, a Jézus Krisztust” (János 17:3). Mennyei
Atyánk megismerése és az Ãhozzá mint Atyánkhoz
és Istenünkhöz fızŒdŒ kapcsolatunk megértése által
telik meg jelentéssel ez az élet, és nyerünk reményt
az eljövendŒ életben. Családjainknak tudniuk kell,
hogy Ã valóságos, hogy mi tényleg az Ã fiai és leá-
nyai vagyunk, és örökösei mindannak, ami az Övé,
most és mindörökké. Biztonságra lelvén ennek tuda-
tában, a család tagjai valószínıleg nem annyira
ördögi szórakozásokra vágynak majd, hanem arra,
hogy Istenre tekintvén éljenek (lásd 4 Mózes 21:8).

A szövetség szerint élni, nem azt nézve, hogy mi
kényelmes

Valamilyen módon el kell ültetni szívünkben
Jézus Krisztus evangéliumának erŒs bizonyságát,
miként azt pionír Œseink is tették. Emlékezzetek
Nauvoo elestére 1846 szeptemberében, és a szegé-
nyes táborokban lévŒ szentek elviselhetetlen körül-
ményeire! Amikor ennek híre eljutott a Téli
Szálláshelyre, Brigham Young azonnal összehívta a
testvéreket. A helyzet ismertetése után emlékeztette
Œket a Nauvoo Templomban kötött szövetségre, mely
szerint senkit nem hagynak maguk mögött, aki
jönni akar, legyen bármilyen szegény, majd a követ-
kezŒ figyelemreméltó kihívást intézte hozzájuk:

„Most van itt a munka ideje” – mondta.
„Engedjétek, hogy az Úr Házában kötött szövetség
tüze olthatatlan lánghoz hasonlóan égjen a szívetekben!”
(A fŒtanácshoz szólva a Tanácskozó pontnál, 1846.
szeptember 27., Brigham Young Papers, Historical
Department Archives, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 1; dŒlt betıs kiemelés). A Téli
Szálláshelyen uralkodó nyomorúságos körülmények
ellenére néhány napon belül sok kocsi indult el

keletre, hogy megmentse a Mississippi-folyó mentén
található szegényes táborokban lévŒ szenteket.

Gyakran hallunk azokról a szenvedésekrŒl és áldo-
zathozatalról, amiket ezek a korai szentek átéltek, és
feltesszük magunknak a kérdést: hogyan voltak képe-
sek erre? Mi volt az, ami ilyen erŒt adott nekik? A
válasz egy része Young elnök erŒt sugárzó szavaiban
rejlik. Ezek a korai utolsó napi szentek szövetségeket
kötöttek Istennel, és ezek a szövetségek kiolthatatlan
tız lángjához hasonlóan égtek a szívükben.

IdŒnként kísértést érzünk arra, hogy inkább a
kényelem irányítsa életünket, mint a szövetség. Nem
mindig könnyı az evangéliumi normák szerint élni,
kiállni az igazság mellett és bizonyságot tenni a
visszaállításról. Általában nem kényelmes az evangé-
lium másokkal történŒ megosztása. Nem mindig
kényelmes válaszolni egy elhívásra az egyházban,
különösen olyanra nem, amely képességeink fejlesz-
tését igényli. A másokért végzett jelentŒségteljes szol-
gálat – aminek elvégzésére szövetséget kötöttünk –
lehetŒségei nagyon ritkán érkeznek olyankor, amikor
az kényelmes. Ám a kényelem szempontjai által irá-
nyított életben nem rejlik lelki erŒ. Ez az erŒ szövet-
ségeink betartásából ered. Ha ezeknek a korai szen-
teknek az életét nézzük, azt látjuk, hogy életüket
elsŒsorban a szövetségeik irányították. Példájuk és
bizonyságuk elég erŒs volt ahhoz, hogy nemzedékrŒl
nemzedékre hatással legyen gyermekeik életére.

Tanítsátok a gyermekeket az erkölcsösségrŒl!

Amint a gyerekek felnŒnek, egyre közvetlenebb és
világosabb tanításokra van szükség szüleiktŒl arról,
hogy mi helyénvaló és mi nem. A szülŒk tanítsák
meg gyermekeiknek, hogy tartsák magukat távol
minden pornográf fényképtŒl és történettŒl! A gyer-
mekeknek és a fiataloknak tudniuk kell a szüleiktŒl,
hogy a pornográfia annak minden formájában az
ördög eszköze, és ha valaki flörtöl azzal, akkor annak
hatalmában áll az emberi szellem magához láncolá-
sa, eltompítása és elpusztítása. Meg kell tanítani
nekik, hogy ne használjanak otromba beszédet, és
soha ne vegyék szájukra hiába az Úr nevét. A meg-
hallott durva vicceket soha nem szabad elismételni!
Tanítsátok meg a család tagjainak, hogy ne hallgassa-
nak olyan zenét, mely az érzéki dolgokat dicsŒíti!
Beszéljetek velük nyíltan a szexrŒl, valamint az evan-
gélium erkölcsi tisztaságot illetŒ tanításáról! Ezt az
információt kapják meg a szülŒktŒl, otthon, megfe-
lelŒ csomagolásban! A család minden tagjának szük-
sége van a szabályok ismeretére, és lelki megerŒsítés-
re, hogy be tudja tartani azokat. És ha sor kerül
hibák elkövetésére, akkor meg kell érteni és el kell
fogadni az Úr Jézus Krisztus csodálatos kiengesztelé-
sét, hogy a bınbánat teljes és idŒnként nehéz folya-
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mata által elérhetŒvé váljon a megbocsátás és a jövŒ
folyamatos reménye. Soha nem szabad feladnunk
azt, hogy egyénileg és családként is az örök életre
törekedjünk!

Sajnos a mai világban túlságosan sok szülŒ fordí-
tott hátat azon felelŒsségének, hogy megtanítsa csa-
ládjának ezeket az értékeket és az egyház egyéb tana-
it, úgy gondolván, hogy mások majd megteszik ezt:
a kortársak, az iskola, az egyházi vezetŒk és tanítók,
vagy talán a média. Gyermekeink mindennap tanul-
nak, olyan élményekkel és meglátásokkal töltik meg
elméjüket és szívüket, amelyek mélyen hatnak a sze-
mélyes értékrendszerükre.

ErŒsítsétek meg egymást a gonoszság ellen!

Testvérek, tanítanunk kell egymást, és mélyebb
hitet kell elültetnünk a szívünkben ahhoz, hogy az
egyre gonoszabbá váló világban megerŒsítsük
magunkat a parancsolatok betartásának bátorságával!
Annyira mélyrehatóan meg kell térnünk Krisztus
evangéliumához, hogy a szövetség tüze kiolthatatlan
lánghoz hasonlóan égjen a szívünkben. Ezzel a fajta
hittel aztán meg fogjuk tenni azt, ami ahhoz szüksé-
ges, hogy hıek és érdemesek maradjunk.

Kommunikáljatok nyíltan a gyermekekkel!

A második a kommunikáció. A családtagok közötti
kapcsolat terén semmi nem fontosabb a nyílt, Œszin-
te kommunikációnál. Ez különösen igaz azon szülŒk
esetében, akik evangéliumi tantételeket és normákat
igyekeznek tanítani a gyermekeiknek. A fiataljaink-
nak való tanácsadás képessége – és ami talán még
ennél is fontosabb, annak képessége, hogy valóban
meghallgassuk az aggodalmaikat – az alap, amelyre a
sikeres kapcsolatok felépülnek. Amit a szemekben
látunk, vagy amit a szívben érzünk, az gyakran sok-
kal többet elmond annál, amit hallunk vagy mon-
dunk. Egy üzenet nektek, gyermekek: Soha ne legye-
tek tiszteletlenek a szüleitekkel szemben! Nektek is
meg kell tanulnotok azt hogy hallgassatok, különö-
sen anyátok és apátok tanácsaira, valamint a Szellem
késztetéseire. Keresnünk kell és meg kell ragadnunk
azokat a különleges tanítási pillanatokat, amelyek
állandóan felbukkannak a családi kapcsolatainkban,
és már most el kell határoznunk azt, hogy minden
hétfŒ este tartunk családi estet.

A rendszeresen tartott családi ima és családi szent-
írás tanulmányozás hatékony percekkel szolgál a
kommunikáció terén. A szentírások segítenek a csalá-
di értékek és célok meghatározásában, és ha közösen
megbeszéljük ezeket, az segít a család tagjainak
abban, hogy megtanuljanak személyesen biztonság-

ban lenni, lelkileg erŒsnek lenni és önellátónak. Ez
idŒt igényel, így hát meg kell beszélnünk egymással
azt, hogy mennyi tévénézést, hány mozi- és videófil-
met, videójátékot, interneten töltött idŒt és ottho-
non kívüli tevékenységet engedélyezzünk.

A szülŒk és a vezetŒk lépjenek közbe!

A harmadik a közbelépés. A szülŒk kötelessége
közbelépni akkor, ha látják, hogy valaki rossz dönté-
seket hoz. Ez nem jelenti azt, hogy a szülŒk elveszik
a gyermekektŒl a szabad akarat becses ajándékát.
Mivel a szabad akarat Isten-adta ajándék, végül min-
dig is övéké lesz annak döntése, hogy mit tesznek,
hogyan viselkednek és miben hisznek. Ám szülŒk-
ként meg kell gyŒzŒdnünk arról, hogy megértik,
milyen a helyénvaló viselkedés, és hogy mik a követ-
kezményei rájuk nézve annak, ha helytelen irányban
haladnak. Ne felejtsétek el, hogy otthon nincs tör-
vénytelen cenzúra! A filmek, a folyóiratok, a videó-
filmek, az internet és a média csak vendég, és csak
akkor kell szívesen látni, ha megfelelŒ módon szóra-
koztatják a családot. Tegyétek otthonotokat a béke és
az igazlelkıség kikötŒjévé! Ne hagyjátok, hogy
gonosz hatások fertŒzzék meg saját, különleges kör-
nyezeteteket! Legyetek kedvesek, elŒzékenyek, gyen-
gédek és megfontoltak abban, amit mondotok, és
ahogyan egymással bántok! Akkor az evangéliumi
normákon alapuló családi célok könnyebbé teszik
majd a jó döntések meghozatalát.

Ugyanezek a tantételek vonatkoznak rátok, püspö-
kökre, tanítókra és más egyházi vezetŒkre, amikor
azon munkálkodtok, hogy segítsetek a családoknak.
Nem kell tétlen szemlélŒnek lennetek, amikor rossz
döntéseket hoznak azok, akik felett sáfárok vagytok!
Amikor fiataljaink egyike erkölcsi útkeresztezŒdéshez
ér az életében, majdnem mindig van ott valaki –
szülŒ, vezetŒ vagy tanító –, aki megváltoztathatja a
dolgok menetét azáltal, hogy szeretettel és kedvesen
közbelép.

Legyetek jó példák a gyermekeknek!

A negyedik a példamutatás. Amilyen nehéz a
fáradt hajósnak iránytı nélkül megtalálni útját a
tájékozódási pontok nélküli tengeren, éppen annyira
a lehetetlennel határos a gyermekeknek és a fiatalok-
nak az, hogy a jó példa irányt adó fénye nélkül talál-
ják meg útjukat az élet tengerén. Nem várhatjuk el
tŒlük a helytelen dolgok kerülését, ha azt látják,
hogy szüleik kompromisszumokat kötnek a tantéte-
lek tekintetében, és nem élnek az evangélium szerint.

SzülŒkként, tanítókként és vezetŒkként komoly
kötelességünk az, hogy az igazlelkı erŒ, bátorság,
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Utat mutatni a gyerekeknek, amikor döntéseket hoznak

áldozathozatal, önzetlen szolgálat és önuralom haté-
kony példáját mutassuk. Ezek azok a jellemvonások,
melyek segíteni fognak fiataljainknak abban, hogy
ne engedjék el az evangélium vasrúdját, és megma-
radjanak a szoros és keskeny ösvényen.

Az evangélium szerinti élet segít a hibák
elkerülésében

Bárcsak azt mondhatnám nektek, hogy ha az
információk átadására, a kommunikációra, a közbe-
lépésre és a példamutatásra összpontosítotok, akkor
az minden esetben tökéletes családot és tökéletes
gyermekeket eredményez majd, akik soha nem távo-
lodnak el az evangéliumi normáktól! Ez sajnos nem
így van. Ám az evangéliumi tantételeket és normákat
ismerŒ, tanító és azok szerint élŒ családoknak
nagyobb esélye van arra, hogy megkíméljék magukat
a komoly hibák fájdalmától. Ha a pozitív kommuni-
káció és a hithı példamutatás megalapozott sémái
uralkodnak, akkor sokkal könnyebb közösen megbe-
szélni a személyes problémákat, és eszközölni a szük-
séges változtatásokat, amelyek áldásokat hoznak a
család minden tagjának az életébe.

Hallgassátok meg Benjámin király figyelemremél-
tó tanácsát:

„De én most nem mondhatom el mindazt, ami
miatt bınbe keveredhetnétek, mert igen sokféle útja
és módja van annak, olyan sokféle, hogy mindet fel
sem tudnám sorolni.

Annyit azonban mondhatok nektek, hogy ha nem
vigyáztok magatokra, ha nem ügyeltek gondolatai-
tokra, szavaitokra és cselekedeteitekre, és ha nem
tartjátok meg Isten parancsolatait, és ha nem hiszi-
tek rendületlenül egészen életetek végéig azt, amit
Urunk eljövetelérŒl hallottatok, akkor el kell, hogy
pusztuljatok. Vigyázz hát, ember, hogy el ne pusz-
tulj!” (Móziás 4:29–30).

Testvéreim! Isten áldjon meg mindannyiunkat,
hogy szövetségeink tüze kiolthatatlan lánghoz hason-
lóan égjen a szívünkben. Legyünk felkészülve lélek-
ben szent szövetségeink minden héten történŒ megú-
jítására, amint az úrvacsorából veszünk! Azért imád-
kozom alázatosan, hogy tiszteljük az Urat, és buzgón
végezzük el a ránk bízott részt ezekben a nagyon
izgalmas és nagyszerı napokban, hogy családjaink
megerŒsítése által felépíthessük az Ã egyházát.

Elder Ballard beszédébŒl, az egyház 1999-es áprilisi általános kon-
ferenciáján (lásd Liahona, 1999. július, 101–104. o.).
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16CSALÁDI IMA, CSALÁDI SZENTÍRÁS
TANULMÁNYOZÁS ÉS CSALÁDI ESTE

ÖTLETEK AZ ALKALMAZÁSRA

Saját szükségleteid és körülményeid függvényében kövesd a következŒ javaslatok egyikét, vagy többet!

• Ha családod tart rendszeres családi imát, családi
szentírás tanulmányozást és családi estét, akkor
imádságos lélekkel gondold át, hogyan tehetitek
jobbá ezek egyikének vagy akár többnek is a
körülményeit! Ha családod nem teszi meg ezeket a
dolgokat, akkor gondold át, mit tehetsz annak
érdekében, hogy segíts elindítani otthonodban
ezeket a tevékenységeket!

• A család közösen tervezzen meg egy olyan tevé-
kenységet, amit együtt végezhettek! Ötletekért fel-
lapozhatod a Family Home Evening Resource Book
(31106) 265–340. oldalait.

• Nézd át a Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123
135) 137–139. oldalain található anyagot!

OLVASÁSI FELADAT

Tanulmányozd a következŒ cikkeket! Ha házas vagy, akkor házastársaddal együtt olvassátok el és beszéljétek
meg a cikkeket!

A CSALÁDI IMA ÁLDÁSAI

Gordon B. Hinckley elnök
elsŒ tanácsos az ElsŒ Elnökségben

Pál apostol azt mondta Timótheusnak:

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban
nehéz idŒk állanak be.

Mert lesznek az emberek magukat szeretŒk,
pénzsóvárgók, kérkedŒk, kevélyek, káromkodók, szü-
leik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók,
mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelŒi.

Árulók, vakmerŒk, felfuvalkodottak, inkább a gyö-
nyörnek, mint Istennek szeretŒi” (2 Timótheus
3:1–4).

Napjainkban új hangsúlyt kell fektetnünk a becsü-
letességre, a jellemre és a feddhetetlenségre. Csak
akkor változnak majd napjaink sémái, ha ismét éle-
tünk lételemévé tesszük azokat az erényeket, ame-
lyek nélkülözhetetlen részeit képezik az igazi civilizá-
ciónak. Az elŒttünk álló kérdés a következŒ: hol
kezdjük?

Biztos vagyok benne, hogy elŒször fel kell ismer-
nünk, ki Isten, a mi Örökkévaló Atyánk, gyermekei-
ként milyen kapcsolatban állunk Vele, kapcsolatot
kell tartanunk Vele, elismerve mindenható posztját,
és naponta kell fohászkodnunk azért, hogy utat
mutasson a dolgainkban.

Kijelentem, hogy az ima jó öreg módszeréhez való
visszatérés, az emberek otthonaiban elhangzó családi
ima az egyik alapvetŒ orvosság, amely gátat szab a
társadalmunk jellemét korhasztó rettegett kórnak.
Egy nap alatt nem várhatunk csodát, de egy nemze-
dék alatt abban lesz részünk.

Egy vagy két nemzedékkel ezelŒtt a keresztény
emberek otthonában elmondott családi ima világ-
szerte éppen úgy részét képezte a mindennapos tevé-
kenységeknek, akár az evés. Ez a gyakorlat ködbe
veszett, kezdetét vette az erkölcsi romlás, amelyrŒl
Pál apostol beszélt.

Biztos vagyok benne, hogy semmi sem válthatja
fel megfelelŒképpen annak szokását, hogy reggel és
este együtt letérdelünk – apa, anya és gyerekek. Ez
hoz majd létre jobb és szebb otthonokat, nem a
puha szŒnyegek, a szép függönyök, az okosan
kevert színárnyalatok.

Van valami magában a térdelés testhelyzetében,
amely ellentétben áll a Pál által leírt viselkedésmó-
dokkal: „kevélyek, . . . vakmerŒk, felfuvalkodottak”.

Van valami annak szokásában, amikor együtt tér-
del apa, anya és a gyerekek, ami miatt elillannak az
általa leírt tulajdonságok: „szüleik iránt engedetle-
nek, . . . szeretet nélkül valók”.

Van valami az Istenség megszólításának cselekede-
tében, ami elızi a káromlásra és arra irányuló hajla-
mot, hogy inkább az élvezeteket szeressük, mint
Istent.
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Családi ima, családi szentírás tanulmányozás és családi este

A szentségtelenségre és a hálátlanságra való haj-
lam, ahogyan azt Pál körülírta, együtt töröltetik ki,
amint a család tagjai közösen megköszönik az Úrnak
az életet, a békét és mindazt, amijük van. És amikor
köszönetet mondanak az Úrnak egymásért, új meg-
becsülés, új tisztelet, új szeretet alakul ki egymás
iránt a családon belül.

A szentírások azt mondják: „Mindenben mondj
köszönetet Uradnak, Istenednek” (T&Sz 59:7). Majd
ismét: „Istent semmivel sem sérti úgy meg az ember,
vagyis Œ senki ellen nem gyúl úgy haragra, mint
azok ellen, akik nem ismerik fel az Œ kezét” (T&Sz
59:21).

Ha közösen emlékezünk az Úr elŒtt a szegényekre,
a szıkölködŒkre, az elnyomottakra, akkor nem tuda-
tosan bár, de valóban kialakul a szeretet, mely
nagyobb mások iránt, mint magunk iránt, valamint
a mások iránti tisztelet és annak vágya, hogy mások
szükségleteinek eleget téve szolgáljunk. Nem kérheti
valaki Istent egy nélkülözŒ felebarát megsegítésére
anélkül, hogy motivációt érezne arra, hogy maga is
segítse ezt a felebarátot. Milyen csodák történnének
a világ gyermekeinek életében, ha félretennék saját
önzésüket, és mások szolgálatában elfelejtkeznének
magukról! Ennek az árnyékot adó és gyümölcsöt
hozó fának a magja leginkább a család mindennapi
fohászaiban ültethetŒ el és táplálható.

Nem ismerek jobb módot, amely által elültethetŒ
a hazaszeretet, mint azt, ha a szülŒk gyermekeik
elŒtt imádkoznak azért az országért, ahol élnek, és a
Mindenható áldásait kérik arra, hogy szabadon és
békében megŒriztessen. Nem ismerek jobb módot,
amely által megerŒsíthetŒ gyermekeink szívében a
hatalom iránti oly szükséges tisztelet, mint azt, ha a
család mindennapos fohászaiban megemlékezik az
ország vezetŒirŒl, akik a kormányzat terheit viselik.

Emlékszem egy plakát hirdetésére, amely azt
mondta: „Az imádkozó nemzet olyan nemzet, ahol
béke van”. Hiszek ebben.

Nem tudok semmirŒl, ami olyannyira segítene a
családi feszültségek enyhítésében, ami csendesen elŒ-
idézné a szülŒk iránti tiszteletet, amely engedelmes-
séghez vezet, ami hatással lenne a bınbánat szelle-
mére, amely nagy mértékben eltörli a széthullott ott-
honok mételyét, mint az együtt imádkozás, amely-
nek során beismerjük gyengeségeinket az Úr elŒtt, és
az Úr áldásait kérjük az otthonra és az ott lakókra.

Régóta csodálom azt a kijelentést, amelyet egy
már régen meghalt ember tett. James H. Moyle uno-
káinak az otthonában elhangzott családi imáról írt.
Azt mondta: „Nem tértünk nyugovóra addig, míg
imában le nem térdeltünk, hogy isteni útmutatásért
és jóváhagyásért fohászkodjunk. A legjobban rende-
zett családban is támadhatnak nézeteltérések, de eze-

ket szétszórja az . . . ima szelleme. Már a pszichológi-
ája is igazlelkıbb életre serkent az emberek között.
Egységre, szeretetre, megbocsátásra, szolgálatra
indít.”

1872-ben Thomas L. Kane ezredes, népünk nagy-
szerı barátja – amikor Iowa államban sanyargatták
Œket, és a hadsereg Sóstó völgyébe jövetelekor –, fele-
ségével és két fiával együtt ismét nyugatra jött.
Brigham Younggal együtt elutaztak St. George-ba,
útközben minden este egyháztagok otthonában
szállva meg. Kane asszony egy egész sorozat levelet
írt édesapjának, Philadelphiába. Ezek egyikében azt
mondta:

„Minden olyan helyen, ahol az út folyamán meg-
szálltunk, imádkoztunk közvetlenül az ebéd-vacsora
után, majd reggeli elŒtt ismét. Senki nem vonta ki
magát. A mormonok . . . együtt letérdelnek, és a csa-
ládfŒ, illetve egy tiszteletnek örvendŒ vendég hango-
san imádkozik. Kevés idŒt töltenek az isteni tulaj-
donságok szentbeszédek végén szokásos felvázolásá-
val, inkább kérik, amire szükségük van, és megköszö-
nik Neki azt, amit adott. Természetes számukra az,
hogy Isten ismeri a tulajdonnevünket és azt, aho-
gyan az emberek szólítanak, és [név szerint kérnek
áldást az emberekre]. Amikor ezt megszoktam, tet-
szett nekem.”

Ó, bárcsak népként teljesebb mértékben magunké-
vá tennénk ezt a szokást, amely pionír Œseink életé-
ben oly fontos volt! A családi ima éppen annyira
részét képezte hódolatuknak, mint a
Tabernákulumban összehívott gyılések. A minden-
napi fohászokból eredŒ hittel kiirtották a zsályacser-
jéket, vizet vezettek a szomjazó földekre, felvirágoz-
tatták a pusztaságot, szeretettel igazgatták a családju-
kat, békében éltek egymással, és halhatatlanná tették
nevüket, amint Isten szolgálatában elfelejtkeztek
magukról.

A család a társadalom alapegysége. Az imádkozó
család a jobb társadalom reménye. „Keressétek az
Urat, a míg megtalálható” (Ésaiás 55:6).

Tehetjük szebbé az otthonainkat? Igen, azáltal,
hogy családként minden igaz szépség Forrásához
fohászkodunk. MegerŒsíthetjük a társadalmat, és az
ottani élet szempontjából jobb hellyé tehetjük azt?
Igen, azáltal, hogy együtt térdelvén és Szeretett Fia
nevében a Mindenhatóhoz fohászkodván megerŒsít-
jük családunk erényét.

Ha a családi hódolathoz való visszatérés szokása
elterjed az országban és a földön, az egy nemzedék
alatt nagy mértékben elızi a minket pusztító méte-
lyét. Helyreállítja a feddhetetlenséget, egymás kölcsö-
nös tiszteletét és a hálaadás szellemét a nép szívében.
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A Mester kijelentette: „Kérjetek és adatik néktek;
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik
néktek” (Máté 7:7).

Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy ha
Œszintén gyakoroljátok a családi imát, akkor nem
marad el a jutalmatok. Nem biztos, hogy azonnal
feltınnek a változások. Lehet, hogy ezek rendkívül

észrevétlenek. Mégis valóságosak, mert Isten „megju-
talmazza azokat, a kik Œt keresik” (Zsidók 11:6).

Legyünk hıségesek abban, hogy példát állítsunk a
világ elé e gyakorlat, valamint annak terén, hogy
másokat is hasonlóra biztatunk!

Az 1991. februári Ensign 2–5. oldalairól.

„ÍGY ATYÁM MEGTANÍTOTT”
Elder L. Tom Perry
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Jó szülŒk

A Mormon könyve e szavakkal kezdŒdik: „Én,
Nefi, [jó szülŒktŒl születtem], és így atyám mindarra
megtanított, amit Œ tudott” (1 Nefi 1:1). Milyen más
lenne ez a világ, ha Mennyei Atyánk minden gyer-
mekének hasonlóképpen kezdŒdhetne a naplója – jó
szülŒk, és tanítják is Œt.

A történelem különleges idŒszakában élünk, egy
olyan idŒszakban, amikor annak teljességében
visszaállíttatott az Úr evangéliuma.
Misszionáriusaink hada egyre jobb és nagyobb lesz;
ebbŒl adódóan több nyelven, több nemzetnek és
nagyobb számú figyelŒ fülnek tanítják az evangéliu-
mot, mint valaha. Amint a világ legtöbb részén sor
kerül egyházközségek és cövekek megalapítására, kre-
atív elmék olyan kommunikációs eszközök kialakítá-
sára kapnak sugalmazást, amelyek képesek sokkal
több ember füleihez eljuttatni a próféták utasításait.
Ez evangélium jó hírei most gyorsabban terjedve
vihetik el az örök békesség reményét az emberiség
szívéhez.

A családi élet veszélyben van

Az evangélium egyik legnagyszerıbb üzenete a
családi egység örök természetének tana. Mi kijelent-
jük a világnak a családi élet értékét és fontosságát,
ám a mai világban található összevisszaság és nehé-
zségek nagy része a család széthullásához vezethetŒ
vissza. EltınŒben vannak azok az otthoni élmények,
amelyek során szeretŒ szülŒk tanítják és nevelik a
gyermekeket.

A családi életet, ahol a gyermekek és a szülŒk kap-
csolatot teremtettek egymással, míg tanultak, játszot-
tak és dolgoztak, felváltotta a gyors, egyedül elfo-
gyasztott, mikrohullámú sütŒben készített vacsora,
majd a TV elŒtt eltöltött este. 1991-ben az Országok
Nemzetközi Társulata, mely Salt Lake City-ben talál-
kozott, úgy gondolta, hogy az otthon hatásának hiá-
nya olyan pontra ért, amely veszélyhelyzetet teremt
nemzetünkben, és azzal töltötték az idŒt a gyılései-

ken, hogy megbeszélték aggodalmaikat. Öt alapvetŒ
koncepciót határoztak meg, amely növelhetné a csa-
ládok sikerének esélyét.

Az elsŒ a kapcsolatok családi tevékenységek általi
megerŒsítése; a második az ésszerı szabályok és elvá-
rások megállapítása; a harmadik az önbecsülés erŒsí-
tése; a negyedik az elérhetŒ célok kitızése; az ötödik
pedig a család erŒsségeinek és gyengeségeinek idŒkö-
zönkénti kiértékelése.

Hirtelen különlegesen fontossá válnak prófétáink
sürgetŒ és figyelmeztetŒ szavai, amelyek már az idŒk
kezdete óta elhangzanak. Tanácsot és biztatást kapva
oda kell figyelnünk a saját családunkra, és fokoz-
nunk kell misszionáriusi erŒfeszítéseinket, hogy
másokhoz is eljuttassuk az igazság és a családi egység
fontosságának ismeretét.

Ádám és Éva megismerik a szülŒi kötelességeket

Kezdetben az Úr utasításokat adott Ádámnak és
Évának, amelyekben világosan elmondta szülŒi fela-
dataikat. Jól meghatározta a szerepköreiket. Azt lát-
juk, hogy miután utasításokat kaptak az Úrtól,
követték a tanácsait, mondván:

„És e nap[on] Ádám dicsérte Istent, és eltelve
jövendölni kezdett a föld minden nemzetségérŒl,
mondván: Dicsértessék Isten neve, mert vétkem
miatt megnyíltak szemeim; és ebben az életben örö-
möm lesz, és újból meglátom testben az Istent.

És asszonya, Éva, hallotta mindezt, és örvendezett,
mondván: Ha nem lett volna a vétkünk, nem lenné-
nek ivadékaink, és sohasem ismertük volna meg a
jót és a rosszat, és megváltásunk és az örök élet örö-
mét, amelyet Isten minden engedelmesnek ad.

Ádám és Éva dicsérték Isten nevét és mindezeket a
dolgokat közölték fiaikkal és leányaikkal” (Mózes
5:10–12).

Tanítsátok a és neveljétek a gyermekeket!

Igen, kezdettŒl fogva ott volt az Úr elsŒ földi szü-
leinknek adott parancsolatai között a szülŒk gyerme-
keik tanítására irányuló felelŒssége.

Mint egyház, ebben a korban újra kaptunk kinyi-
latkoztatásokat, amelyek arra intik a szülŒket, hogy
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kötelesek tanítani és nevelni a gyermekeiket. A
Tanok és szövetségek kilencvenharmadik részében
azt látjuk, hogy az Úr megfedd néhány testvért, mert
nem szentelnek figyelmet a családi feladataiknak. A
szentírásban azt olvassuk:

„Én azonban megparancsoltam nektek, hogy gyer-
mekeiteket világosságban és igazságban neveljétek.

Nem tanítottad gyermekeidnek a világosságot és
igazságot a parancsolatok szerint, és annak a
gonosznak még hatalma van feletted, és ez az oka
megpróbáltatásaidnak.

És én adok neked egy parancsolatot: ha meg
akarsz szabadulni, akkor saját otthonodban kell ren-
det teremtened, mert sok minden van otthonodban,
ami nem helyes” (T&Sz 93:40, 42–43).

A családi este fontossága

Évekkel ezelŒtt az egyház minden szülŒt figyel-
meztetett, hogy hetente tartsanak családi estét. Mára
ez már meghonosodott az egyháztagok otthonában.
A hétfŒ estét különítettük el arra, hogy együtt lehes-
sen a család. Ezen az estén nem támogatunk semmi-
lyen egyházi tevékenységet vagy társasági összejöve-
telt. Nagy áldások ígéretét kaptuk meg abban az eset-
ben, ha családunk hı marad ehhez.

Harold B. Lee elnök egyszer azt a tanácsot adta
nekünk:

„Nos, ne felejtsétek el a következŒket: amikor tel-
jes mértékben megértjük Illés küldetését, hogy a
gyermekek szíve az atyákhoz, az atyák szíve a gyer-
mekekhez fordul, akkor az éppen annyira vonatkozik
a fátyolnak erre az oldalára, mint a másik oldalára.
Ha itt elhanyagoljuk a családunkat azáltal, hogy
nem tartunk családi estéket, és itt kudarcot vallunk a
felelŒsségeink terén, akkor vajon hogyan néz majd ki
a menny, ha saját hanyagságunk miatt veszítünk el
néhányat a sajátjaink közül? A menny addig nem
lesz mennyország, amíg minden tŒlünk telhetŒt meg
nem tettünk azok megmentéséért, akiket az Úr a mi
leszármazási águnkon keresztül küldött a földre.”

Aztán így folytatta:

„Így hát most, azonnal gyermekeik felé kell fordul-
nia az apák és az anyák szívének, ha velük van Illés
igazi szelleme, és ne gondoljuk, hogy ez csak azokra
vonatkozik, akik a fátyol mögött vannak. Forduljon
gyermekeitek felé a szívetek, és tanítsátok a gyerme-
keiteket; ám ezt most kell megtennetek, amikor még
elég fiatalok ahhoz, hogy megfelelŒ oktatásban
részesüljenek. És ha elhanyagoljátok a családi estéite-
ket, akkor éppen olyan biztosan elhanyagoljátok
Illés küldetésének kezdetét, mintha a genealógiai
kutatásotokat hanyagolnátok el” (Relief Society
Courses of Study, 1977–1978 [1977], 2. o.; dŒlt betıs
kiemelés).

Gyakran eszembe jutnak azok a boldog idŒszakok,
amelyeket akkor éltünk meg, amikor még fiatal volt
a családunk és otthon voltak a gyermekeink.
Elmémben felidéztem ezeket a napokat, és átgondol-
tam, miben változtatnám meg családom szervezetét
és irányítását, ha lehetŒségem lenne újból leélni ezt
az idŒszakot. Két olyan terület van, ahol jobb mun-
kát szeretnék végezni, ha megadatna nekem annak
kiváltsága, hogy ismét fiatal gyermekek vannak az
otthonunkban.

ElŒször is, férjként és feleségként több idŒt tölte-
nénk családi végrehajtó bizottsági gyılésekkel, ahol
tanulunk, kommunikálunk, tervezünk és megszer-
vezzük a dolgokat, hogy jobban eleget tehessünk
szülŒi szerepkörünknek.

Másodszor azt kívánnám, ha újra élhetném ezeket
az éveket, hogy több idŒt töltsön együtt a család. A
rendszeresen megtartott, jelentŒségteljes családi
esték is ide tartoznak.

A fiatalok hozzájárulnak a sikerhez

Nem szabad, hogy egyedül a szülŒkön nyugodjon
a családi esték megtervezésének és elŒkészítésének
terhe. Az általam látott legsikeresebbek azok voltak,
ahol aktív részt vállaltak a családban a fiatalok.

Felszólítalak titeket, nagyszerı diakónusok, taní-
tók és papok, valamint titeket, a Méhkas, az
Udvarhölgy és a Babérkoszorú osztályhoz tartozó
lányokat, hogy járuljatok hozzá jelentŒségteljesen
családi estéitek sikeréhez! Sok otthonban lehettek ti
a család lelkiismerete. Mindent összevetve ti nyer-
hettek a legtöbbet ebbŒl az élménybŒl. Ha a béke, a
biztonság és a lehetŒségek világában akartok élni,
akkor a család, amelyet gazdagítotok, hozzájárulhat
akár az egész világ jólétéhez.

Emlékszem, ezt példázta egy évben a karácsonyi
idŒszak, amikor kirándulni vittük magunkkal az
unokáinkat. Szereztünk egy minibuszt, hogy együtt
utazva igazán érezzük egymás közelségét. A mini-
buszban ült nagyapa, nagymama, a fiam és három
idŒsebb gyermeke. Fiam felesége otthon maradt a
család fiatalabb tagjaival. Én kerültem sorra a veze-
tésben, feleségem pedig mellettem ülve a navigátor
szerepét töltötte be. A minibusz hátuljából hallottuk,
amint Audrey, a legidŒsebb gyermek, édesapjával
tanácskozik. Azt mondta: „Apa, ebben az évben az
volt az egyik célunk, hogy családi szentírás tanulmá-
nyozásunk keretében befejezzük a Mormon könyvét.
Ez az év utolsó napja. Miért nem fejezzük be most,
hogy idŒben legyünk?”

Milyen különleges élmény volt hallgatni fiamat és
három gyermekét, amint felváltva hangosan elolvas-
ták Moróni utolsó fejezeteit, és elérték céljukat, hogy
elolvassák a Mormon könyvét. Ne felejtsétek el, egy
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fiatal nŒ volt az, aki ezt a javaslatot tette, nem vala-
melyik szülŒ!

Kihívás a fiataloknak

Kiválasztott nemzedék vagytok – akit erre a külön-
leges idŒszakra tartogattak az emberiség történelmé-
ben. Sok mindennel hozzájárulhattok annak a csa-
ládnak a fejlŒdéséhez és elŒre haladásához, amelyhez
tartoztok. Kihívást intézek hozzátok, hogy fiatalságo-
tok lelkes szellemével lépjetek elŒ a családotokban,
és tegyétek otthonotokban igazán élŒvé az evangéli-
umot! Ne felejtsétek el, milyen tanácsot adott Joseph
F. Smith elnök, amikor azt mondta:

„Szeretném, ha gyermekeim, és Sionban minden
gyermek tudná, hogy semmi nincs a világon, amely
oly értékes lenne számukra, mint az evangélium
ismerete, ahogyan az Joseph Smith próféta által
ezekben az utolsó napokban visszaállíttatott a földre.
Semmi nem kárpótolhatja ennek elvesztését. Semmi
nincs a földön, amely felérne Jézus Krisztus ismerete
kiválóságával. TörŒdjön tehát Sionban minden szülŒ
a gyermekével, tanítsák meg nekik az evangélium
tanait, és lehetŒségeik szerint igyekezzenek elvégez-
tetni velük a kötelességeiket – nem erŒszakkal és sür-
getéssel, hanem azáltal, hogy megpróbálják a gyer-
mekek szívébe ültetni az igazság szellemét és az
evangélium maradandó szeretetét, hogy ne csak
azért végezzék el a kötelességüket, mert az kedvére
van a szüleiknek, hanem azért is, mert Œk is örömü-
ket lelik abban” (Brian H. Stuy, szerk., Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His
Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5
kötet, [1987–1992], 5:436. o.).

Élesszük fel a családi estét!

A családi esték mindenkire vonatkoznak, legyen
szó olyan otthonról, ahol két szülŒ van, ahol csak
egy szülŒ van, vagy ahol a családnak csak egyik tagja
egyháztag. Házitanítók, felszólítunk benneteket,
hogy rendszeres látogatásaitok alkalmával biztassá-
tok és élesszétek fel a családi esték megtartását!

Jelenlegi prófétánk, Ezra Taft Benson elnök újra
emlékeztetett minket a családi esték megtartásának

szükséges voltára, valamint arra, hogy milyen össze-
tevŒkbŒl áll össze a sikeres családi este. Azt mondta:

„A család megerŒsítésének és védésének célját tart-
va szem elŒtt, az egyház [családi] este programja
minden hét egy napját arra jelöli ki és különíti el,
hogy az apák és az anyák maguk köré gyıjtsék ott-
hon a fiaikat és a leányaikat. Imát mondanak, him-
nuszokat és más énekeket énekelnek, szentírásokat
olvasnak, családi témákat beszélnek meg, tehetsége-
ket mutatnak meg, evangéliumi tantételeket taníta-
nak, és gyakran játszanak, majd szolgálnak fel házi-
lag készített frissítŒket” (Conference Report,
Philippine Islands Area Conference 1975, 10. o.).

Reméljük, hogy mindannyian leírjátok ezeket a
javaslatokat, amelyeket a próféta tett arra vonatkozó-
an, hogy mibŒl álljon a családi este.

Aztán így folytatja: „Most, a következŒ áldásokat
ígérte Isten prófétája azoknak, akik hetente tartanak
[családi] estét: ’Megígérjük, hogy ha a szentek enge-
delmeskednek ennek a tanácsnak, akkor az nagy
áldásokat eredményez majd. Nagyobb lesz otthon a
szeretet és a szülŒkkel szembeni engedelmesség. A
hit táplálékhoz jut Izráel fiataljainak a szívében, és
hatalmat nyernek, hogy harcoljanak az Œket szoron-
gató gonosz hatások és kísértések ellen’” (Conference
Report, Philippine Islands Area Conference 1975, 10.
o.; lásd még Improvement Era, 1915. június, 734. o.).

Arra biztatunk titeket, hogy kövessétek prófétánk
tanácsát. Az egyház minden családi egysége mérje
fel ismét, milyen elŒrehaladást tapasztal a családi
esték rendszeres megtartása terén! Ennek a prog-
ramnak az alkalmazása pajzs és védelem lesz
korunk gonosz hatásai ellen, és egyénileg, valamint
közösen is nagyobb és maradandóbb örömben lesz
majd részetek most, valamint az elkövetkezendŒ
örökkévalóságokban.

Isten áldjon meg minket, hogy felélesszük és meg-
erŒsítsük ezt a rendkívül fontos programot, amint a
család tagjaiként tanácskozunk egymással!

Elder Perry beszédébŒl, az egyház 1994-as áprilisi általános konfe-
renciáján (lásd Conference Report, 1994. április, 47–51. o.; vagy
Ensign, 1994. május, 36–38. o.).








