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Bevezetés

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indította
el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen neked
elmélyíteni ismereteidet a visszaállított evangéliumról, és közelebb
kerülni az Úrhoz, az utolsó napi próféták tanításai által. Ahogy az
egyház újabb kötetekkel bŒvíti ezt a sorozatot, saját evangéliumi
forráskönyv-gyıjteményedet gyarapíthatod az otthonodban.

Ez a könyv Spencer W. Kimball elnök tanításait mutatja be, aki
1973. december 30-tól 1985. november 5-ig szolgált Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Egyéni tanulmányozás

Kimball elnök tanításainak tanulmányozása során törekedj a
Lélek sugalmazására. Tartsd szem elŒtt Nefi ígéretét: „Mert aki
szorgalmasan keres, az talál; és a Szentlélek hatalma által Isten rej-
telmei feltárulnak neki” (1 Nefi 10:19). A tanulmányozást kezdd
imával, és az olvasás során se szınj meg imádkozni a szívedben.

Minden fejezet végén kérdéseket és szentírásutalásokat találsz
majd, melyek segítenek megérteni és alkalmazni Kimball elnök
tanításait. Vedd fontolóra, hogy áttekinted ezeket a fejezet elol-
vasása elŒtt!

Vedd fontolóra a következŒ irányelveket is:

• Keress kulcsszavakat és -fogalmakat. Ha olyan szóval találod
szembe magad, melyet nem értesz, használj szótárat vagy más
forrásanyagot, mely segít jobban megértened annak jelentését.

• Gondolkozz el Kimball elnök tanításainak jelentésén. Vedd
fontolóra, hogy megjelölöd azokat a szavakat és mondatokat,
amelyek megérintik az elmédet és a szívedet.

• Gondolkozz el azokon a tapasztalataidon, melyek kapcsolód-
nak Kimball elnök tanításaihoz.

• Mérlegeld, hogyan vonatkoznak rád Kimball elnök tanításai.
Gondolkozz el azon, hogy a tanítások hogyan vonatkoznak
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aggodalmaidra vagy kérdéseidre. Határozd el, mit teszel a tanul-
tak ismeretében.

Tanítás ebbŒl a könyvbŒl

Ez a könyv felhasználható otthoni vagy egyházi tanítás céljá-
ból. A következŒ irányelvek lesznek a segítségedre:

Összpontosíts Kimball elnök szavaira és a szentírásokra!
Az Úr azt parancsolta, hogy ne tanítsunk „semmi más dolgot...,

csak azt, amit a próféták és az apostolok írtak, valamint azt, amit
a Vigasztaló tanít nek[ünk] a hit imája által” (T&Sz 52:9).

Az a feladatod, hogy segíts másoknak megérteni és alkalmazni
az evangéliumot Kimball elnök tanításain és a szentírásokon
keresztül. Ne tedd félre ezt a könyvet, vagy használj egyéb segé-
danyagokat, hogy felkészülj a leckékre. Az óra jelentŒs részét
szenteld annak, hogy felolvastok Kimball elnök tanításaiból, és
megbeszélitek azok jelentését és azt, hogyan alkalmazhatjátok
azokat.

Biztasd a résztvevŒket, hogy a vasárnapi gyılést megelŒzŒen
tanulmányozzák az adott fejezetet, és hozzák magukkal a
könyvet! Ha így tesznek, felkészültebbek lesznek a részvételre és
egymás tanítására.

Törekedj a Szentlélek útmutatására!
Amikor segítségért imádkozol, és szorgalmasan felkészülsz, a

Szentlélek irányítani fogja erŒfeszítéseidet. Segíteni fog kihangsú-
lyozni minden leckében azt a részt, amely arra bátorít másokat,
hogy megértsék és alkalmazzák az evangéliumot.

Amikor tanítasz, imádkozz a szívedben azért, hogy a Lélek
ereje kísérje szavaidat és az órai megbeszélést! Nefi ezt mondta:
„amikor egy ember a Szentlélek hatalma által beszél, a Szentlélek
hatalma viszi el azt az emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi
33:1; lásd még T&Sz 50:13–22).

Készülj a tanításra! 
A könyv fejezetei úgy lettek összeállítva, hogy segítsenek neked

felkészülni a tanításra. Vedd fontolóra a következŒ irányelveket:
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1. Tanulmányozd a fejezetet! Imádságos lélekkel tanulmányozd a
fejezetet, hogy magabiztos legyél a Kimball elnök tanításairól
való ismereteidben. Nagyobb Œszinteséggel és hatalommal fogsz
tanítani, amikor személyesen is befolyásolnak téged a szavai (lásd
T&Sz 11:21). Olvasás közben tartsd szem elŒtt a tanítandó embe-
rek szükségleteit! Megjelölheted azokat a részeket, melyekrŒl
úgy érzed, hogy segíteni fognak nekik. Figyelj a fejezetek vastag
betıs alcímeire. Ezek kiemelik a fejezet fŒbb pontjait.

2. Döntsd el, melyik részt fogod felhasználni! Minden fejezet több
anyagot tartalmaz, mint amennyit meg tudsz tanítani egy tanóra
alkalmával. Ahelyett, hogy megpróbálnád az egész fejezetet
leadni, imádságos lélekkel válaszd ki azokat a részeket, melyek
a leginkább segítségére lesznek azoknak, akiket tanítasz.

3. Határozd el, hogyan fogod bevezetni a leckét! Az óra elején az
érdeklŒdés felkeltésére megoszthatsz néhány személyes tapasz-
talatot, vagy megkérheted a résztvevŒket, hogy olvassák fel a
fejezet elején található történetet vagy nézzék meg a fejezetben
található képet. Ezután megkérdezheted: „Mit tanít ez a történet
(vagy kép) a fejezet témájáról?” Az óra kezdéseként ezen kívül
felolvashattok egy szentírást vagy egy idézetet a könyvbŒl, vagy
akár elénekelhettek egy egyházi éneket. Esetleg az is segíthet, ha
elmondod a résztvevŒknek, melyek lesznek a lecke fŒbb pontjai.

4. Határozd el, hogyan fogod ösztönözni a beszélgetéseket!
Ajánlatos, hogy az óra legnagyobb részét ez töltse ki. Nézd át a
jelentŒségteljes beszélgetések levezetésére tett javaslatokat a
könyv VIII–IX. oldalain. Feltehetsz kérdéseket a fejezet végén
található „Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz” rész-
bŒl. Készülhetsz saját kérdésekkel is. Olyan kérdéseket tegyél
fel, melyek segítenek a tanulóknak:

• Megkeresni a tanítottakat. Ezek a fajta kérdések segítenek a
résztvevŒknek megismerni a különbözŒ információkat
Kimball elnök tanításaiban. Például, miután felolvastak egy
adott idézetet, megkérdezheted: „Melyek a kulcsszavak vagy
fogalmak ebben az idézetben?” vagy „Mi ennek az idézetnek
a témája?”.
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• Elgondolkodni a jelentésen. Ezek a fajta kérdések segítenek
a jelenlévŒknek jobban megérteni Kimball elnök tanításait.
Például: „Mit gondoltok, miért fontos ez a tanítás?” vagy
„Milyen gondolatokat vagy érzéseket ébreszt bennetek ez az
idézet?” vagy „Mit jelent nektek ez a tanítás?”

• Megosztani az élményeiket. Ezek a kérdések arra ösztönzik
a résztvevŒket, hogy Kimball elnök szavait személyes éle-
tükre vonatkoztassák. Például: „Milyen tapasztalataitok vol-
tak, melyek összefüggnek Kimball elnök szavaival?”

• Alkalmazni a tanultakat. Ezek a kérdések segítenek a jelenlé-
vŒknek elgondolkodni azon, hogyan tudnak Kimball elnök
tanításainak megfelelŒen élni. Például: „Mire ösztönöz min-
ket Kimball elnök? Hogyan tudjuk alkalmazni az általa mon-
dottakat?”

5. Határozd el, hogyan fogod befejezni az órát! Gyorsan össze-
foglalhatod az óra anyagát, vagy felkérhetsz egy-két jelenlévŒt,
hogy tegye ugyanezt. A Lélek sugalmazását követve tegyél
bizonyságot a megbeszélt tanításokról. Felkérhetsz másokat is
bizonyságuk megosztására. Bátorítsd azokat, akiket tanítasz,
hogy kövessék a SzentlélektŒl kapott sugalmazásokat.

Miközben felkészülsz a tanításra, kereshetsz további ötleteket a
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123) címı könyv, B rész, 14.,
16., 28. és 29. fejezeteiben; vagy a Tanítási kalauz (34595) címı
kiadványban.

Vezess jelentŒségteljes beszélgetéseket!
A következŒ irányelvek segítségedre lesznek abban, hogy

jelentŒségteljes beszélgetéseket vezess és segíts elŒ:

• Törekedj a Szentlélek útmutatására! Ã bizonyos kérdések fel-
tevésére és bizonyos embereknek a beszélgetésbe való bevoná-
sára indíthat.

• Segíts a résztvevŒknek Kimball elnök tanításaira összpontosí-
tani! Olvastass fel velük az Œ szavaiból, hogy beszélgetés
alakuljon ki, és választ tudjanak adni a kérdésekre! Ha a hoz-
zászólások kezdenek eltávolodni a témától, vagy spekulatívvá
és vitatkozóvá válnak, tereld vissza a beszélgetést.



B E V E Z E T É S

IX

• Amikor helyénvaló, ossz meg olyan személyes élményeket,
amik a fejezetben szereplŒ tanításokhoz kapcsolódnak!

• Biztass másokat gondolataik megosztására, kérdések feltevésére
és egymás tanítására (lásd T&Sz 88:122)! Például, megkérheted
Œket, hogy osszák meg véleményüket mások hozzászólásairól,
vagy felteheted ugyanazt a kérdést több résztvevŒnek is.

• Ne félj a csendtŒl egy kérdés feltevése után! Gyakran azoknak,
akiket tanítasz, idŒre van szükségük ahhoz, hogy gondolkod-
janak vagy beletekintsenek a könyvükbe, mielŒtt megosztják
gondolataikat, bizonyságukat és élményeiket.

• Ãszinte szívvel hallgass meg mindenkit, és törekedj a résztve-
vŒk hozzászólásainak megértésére! Fejezd ki háládat a részvé-
telükért!

• Ha a résztvevŒk több gondolatot osztanak meg, vedd fonto-
lóra, hogy felírod az ötleteket a táblára, vagy megkérsz valaki
mást, hogy tegyen így!

• KülönbözŒ módokon vond be a résztvevŒket a beszélgetésbe!
Például, kis csoportokban vagy az egymás mellett ülŒk meg-
beszélhetik az általad feltett kérdéseket.

• Fontold meg, hogy elŒre beszélsz egy-két résztvevŒvel! Kérd
meg Œket, hogy úgy jöjjenek az órára, hogy már kész válaszuk
van az általad elkészített kérdések egyikére.

• Ne vess véget egy jó beszélgetésnek csak azért, hogy el tudj
mondani mindent, amivel felkészültél! Az számít leginkább,
hogy a résztvevŒk érezzék a Szentlélek hatását, és erŒsödjenek
az evangélium szerinti élet iránti elkötelezettségükben.

Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Kimball elnök ebben a könyvben található tanításai különbözŒ
forrásokból vett szó szerinti idézetek. Ezekben a kivonatokban
megtartottuk az eredeti forrás központozását és bekezdésekre
tagolását, kivéve, amikor a megfelelŒ érthetŒség szerkesztŒi és
tipográfiai változtatásokat kívánt. Ezért az olvasók észrevehetnek
apró következetlenségeket a szövegben.



Történelmi összefoglalás

Ez a könyv nem történelemkönyv, hanem evangéliumi tantéte-
lek gyıjteménye, ahogyan azokat Spencer W. Kimball elnök taní-
totta. Az alábbi idŒrendi táblázat rövid történelmi hátteret nyújt
az életérŒl, és keretet biztosít a tanításaihoz. Kihagyja mind az
egyház-, mind pedig a világtörténelem sok jelentŒs eseményét.
Kihagyja továbbá Kimball elnök magánéletének több fontos ese-
ményét is, mint például gyermekei születését.

1895. március 28. Spencer Woolley Kimball megszületik a
Utah állambeli Salt Lake Cityben, Andrew
Kimball és Olive Woolley Kimball gyerme-
keként.

1898. május Családjával az Arizona állambeli
Thatcherbe költözik, ahol édesapja 26
éven keresztül elnököl a St. Joseph
Cövek felett.

1906. október 18. Édesanyja meghal.

1907. június Édesapja feleségül veszi Josephine Clufft.

1914. október Megkezdi teljes idejı misszionáriusi
szolgálatát az egyesült államokbeli
KözépsŒ Államok Misszióban. Eredetileg
a Svájc-Németország Misszióba hívták el,
azonban az elsŒ világháború miatt nem
tudott odamenni.

1916. december Felmentik teljes idejı misszionáriusi
szolgálata alól. Nem sokkal késŒbb
megkezdi tanulmányait az Arizona
Egyetemen.

1917. november 16. Feleségül veszi Camilla Eyringot.

X
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1918 Elhívják a St. Joseph Cövek írnokának.
Írnokként és bankpénztárosként helyez-
kedik el a bankszakmában.

1923 Csatlakozik a Rotary Clubhoz, egy
szolgálati szervezethez, amelyben részt
vesz a következŒ 20 évben, és melyben
kerületi vezetŒ is lesz.

1924. augusztus 31. Édesapja meghal. Körülbelül egy héttel
késŒbb, a cövekelnökség újraszervezésé-
nek részeként, Spencert elhívják második
tanácsosnak. Heber J. Grant elnök, az
egyház hetedik elnöke, felszenteli
fŒpappá.

1927 A Kimball-Greenhalgh Ingatlan és
Biztosító Társaság ügyvezetŒ elnöke lesz.

1938. február 20. Elhívják a Mount Graham Cövek
elnökének.

1943. október 7. Heber J. Grant elnök apostollá szenteli.

1948 Súlyos szívbetegségben szenved, melybŒl
felépül.

1950 Elveszíti a hangját egy súlyos torokbeteg-
ségben. Visszanyeri a hangját egy papsági
áldást követŒen.

1957 Megmıtik gégerákkal, melynek során
eltávolítják az egyik teljes hangszalagját,
a másiknak pedig a felét.

1969 Kiadják a The Miracle of Forgiveness címı
mıvét.

1970 A Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezetŒ
elnöke lesz.

1972. április 12. Nyitott szívmıtétet hajtanak végre rajta.
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1972. július 7. A Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke
lesz.

1973. december 26. Harold B. Lee elnök meghal.

1973. december 30. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza elnöke lesz. N. Eldon
Tanner elnök szolgál elsŒ tanácsosként,
Marion G. Romney elnök pedig második
tanácsosként az ElsŒ Elnökségben.

1974. november 19. Felszenteli a Washington D.C. templomot.

1975. október 3. Megkezdi a Hetvenek ElsŒ Kvórumának
újraszervezését.

1976 Felügyeli további két kinyilatkoztatás
csatolását az Igazgyöngyhöz. Ezeket a
kinyilatkoztatásokat késŒbb a Tanok
és szövetségek 137. és 138. részében
tették közzé.

1977. augusztus 24. Felszenteli Lengyelországot a jövŒbeli
egyházi munkára – elŒször látogatott el
egyházi elnök az úgynevezett vasfüggöny
mögé.

1978. június 8.: Az ElsŒ Elnökségben lévŒ tanácsosaival
együtt kibocsátanak egy levelet, amelyben
bejelentik azt a kinyilatkoztatást, hogy a
papság áldásai minden arra érdemes egy-
háztag számára elérhetŒek, származástól
és bŒrszíntŒl függetlenül.

1978. október 30. Felszenteli a Brazília São Paulo templomot.

1979 Felügyeli a King James-féle Biblia UNSZ
kiadását.

1979. október 24. Felszenteli az Orson Hyde Emlékkertet
Jeruzsálemben.
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1980 Felügyeli a gyılések egységesített beosz-
tásának megszervezését, amely az úrva-
csoragyılést, az egyházközségi papsági
gyıléseket, a SegítŒegyleti gyılést, a
Fiatal NŒk osztályait, a vasárnapi iskolát,
valamint az Elemit egy három órás
blokkba egyesíti vasárnap, ahelyett, hogy
hét közben lennének szétszórva.

1980. október 27. Felszenteli a Japán Tokió templomot.

1980. november 17. Felszenteli a Washington Seattle
templomot.

1981 Felügyeli a hármas szentíráskötet új kia-
dásának megjelentetését, korszerısített
lábjegyzetrendszerrel és tárgymutatóval.

1981. július 23. Elhívja Gordon B. Hinckley elnököt,
hogy harmadik tanácsosként szolgáljon
az ElsŒ Elnökségben.

1981-tŒl 1985-ig Felügyeli további 17 templom felszente-
lését.

1982. október 3. Bejelentik a Mormon könyve alcímét –
„Egy másik bizonyság Jézus Krisztusról”

1982. december 2. Újraszervezi az ElsŒ Elnökséget, melyben
Marion G. Romney elnök szolgál elsŒ
tanácsosként, Gordon B. Hinckley elnök
pedig második tanácsosként.

1984 Megszervezik a területi elnökségeket.

1985. november 5. Meghal a Utah állambeli Salt Lake Cityben.
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Spencer W. Kimball
élete és szolgálata

A korai 1900-as évek egy Œszi estéjén Orville Allen megállt
Andrew Kimball otthonánál, hogy adjon neki néhány tököt.
Miközben a két férfi lepakolta a tököket, meghallották, amint
Andrew fia, Spencer, az istállóban énekel tehénfejés közben.
Allen testvér megjegyezte Andrew-nak: „A fia bizonyára boldog.”
Andrew így válaszolt: „Igen, Œ mindig boldog. Tiszta és engedel-
mes fiú, és mindig teljesíti azt, amire megkérem. Az Úrnak és az
Ã szolgálatára ajánlottam fel Œt. Tekintélyes ember válik még
belŒle az egyházban.”1

Évekig tartó felkészüléssel SpencerbŒl valóban tekintélyes
ember vált. Az Úr „nem csupán egy üzletembert, egy polgári
vezetŒt, egy szónokot, egy költŒt, egy zenészt, vagy egy tanárt
készített fel – habár Œ megfelelt ezek mindegyikének. Ã egy apát,
a családjának egy pátriárkát, egy apostolt és egy prófétát, az egy-
ház egyik elnökét készítette fel.”2

Örökség

Spencer W. Kimball családjának messzire nyúltak gyökerei a
visszaállított egyházban. Mindkét nagyapja kiemelkedŒ szerepet
játszott az utolsó napi munka korai történetében. Heber C.
Kimballt elhívták a Tizenkét Apostol Kvórumába, amikor 1835-ben
megszervezték azt. KésŒbb több mint két évtizeden keresztül szol-
gált elsŒ tanácsosként Brigham Young elnök mellett, és egész szol-
gálata alatt az Úr hithı követŒje volt. Edwin D. Woolley, Spencer
anyai nagyapja, aki korábban pennsylvaniai kvéker volt, Joseph
Smith idejében fogadta el az evangéliumot. Nagy tiszteletnek
örvendŒ püspök volt a Sóstó-völgyben. IdŒrŒl idŒre Brigham
Young személyes üzleti tevékenységeiben is szolgált ügyvezetŒ-
ként. Woolley püspök aggodalma a szıkölködŒk iránt, valamint az
evangélium iránti szilárd elkötelezettsége maradandó örökséget
hagyott leszármazottai számára.
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Spencer nagyanyja, Ann Alice Gheen Kimball, „hithı asszony
[volt]…, társaságban félénk, magas és jelentéktelen külsejı, aki
gyengéd szívvel fordult a gyengék és betegek felé.”3 Andrew
Kimball volt a harmadik fia. Spencer másik nagyanyja, Mary Ann
Olpin Woolley, Angliából származott és 11 gyermek édesanyja
lett, akik közül a hatodikat hívták Olive-nak.

Andrew Kimball 1882. február 2-án vette feleségül Olive
Woolley-t Salt Lake Cityben, ahol felépítették otthonukat. Mintegy
három évvel késŒbb Andrew elhívást kapott, hogy hagyja el ott-
honát, és az Indián Terület Misszióban szolgáljon, mely a jelenlegi
Oklahoma állam területén található. Két és fél évnyi teljes idejı
misszionáriusi szolgálat után elhívták, hogy a misszió felett elnö-
köljön. Az új elhívás azonban megengedte, hogy otthon tartóz-
kodjon, így az elkövetkezendŒ 10 évben Utahban élt a családjával,
miközben levelek, illetve a területre történŒ látogatások segítsé-
gével vezette a missziót.

Andrew 12 évnyi szolgálatát az Indián Terület Misszióban hama-
rosan újabb elhívás követte. Ezúttal Arizona déli részén lévŒ Gila-
völgyben kellett letelepednie. Ott cövekelnökként kellett
elnökölnie a terület utolsó napi szent települései felett, melyek
St. Joseph Cövek néven lettek megszervezve. 1898-ban Andrew
és Olive, valamint hat gyermekük (beleértve a három éves
Spencert is), felpakolták ingóságaikat és elköltöztek 960 kilomé-
terre délre Salt Lake CitytŒl.

Fiatalkor

Spencer Woolley Kimball 1895. március 28-án született Andrew
és Olive Kimball tizenegy gyermeke közül a hatodikként.

Felidézve Arizona vidékét fiatal korából, ezt írta: „Sivatagos
terület volt, mégis virágzott az elkötelezett munkások kezei
alatt.”4 Továbbá így emlékezett vissza: „Egy kis farmon éltünk az
arizonai Thatcher déli részén. Az otthonunkat délen és keleten a
szabad farmvidék határolta. A ház mögött volt a kút, a szivattyú,
a szélmalom, egy fatartály, melyben a vizet raktároztuk, a fészer és
egy kicsit még hátrább egy nagyon nagy farakás. Ezek mögött
voltak a disznóólak, a karámok, a szalmakazlak és a csır.”5
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Spencer már korán fontos evangéliumi leckéket tanult a szüle-
itŒl. „Emlékszem, fiatal koromban – mondta – egy nap édesa-
nyámmal együtt sétáltunk a poros úton a püspök házához,
amikor még tizedünket gyakran az állatainkból és a terményünk-
bŒl fizettük. Miközben sétáltunk, ezt mondtam: »Miért visszük a
tojásokat a püspöknek?« Így válaszolt: »Azért, mert ezek tized tojá-
sok, és a püspök Mennyei Atyánk számára gyıjti a tizedet.« Ezután
az édesanyám elmagyarázta, hogy minden este, amikor behoztuk
a tojásokat, az elsŒ tojás egy kis kosárba, a többi kilenc pedig egy
nagy kosárba került.”6

Andrew Kimball elkötelezett szolgálatról mutatott példája mély
hatást gyakorolt Spencerre, aki késŒbb ezt mondta: „Egy cövekel-
nök munkásságáról való elsŒ benyomásom saját édesapám
megfigyelésébŒl adódott... Hiszem, hogy apám oly mértékben
szolgálta az embereket, hogy betöltötte azt az áldást, melyet
Joseph F. Smith elnök adott neki, aki megígérte, hogy a Gila-völgy
lakossága »úgy ragaszkodik majd hozzá, mint egy gyermek a
szülŒhöz«. Habár biztos vagyok benne, hogy akkor még nem

Andrew és Olive Kimball 1897-ben a gyermekeikkel (balról jobbra):
Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer (Andrew ölében) és Delbert.
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méltányoltam példamutatását teljes mértékben, az általa felállított
példa bármely cövekelnökhöz méltó lett volna.”7

A Kimball család szerényen élt. „Nem tudtuk, hogy szegények
vagyunk – emlékezett vissza Spencer. – Úgy hittük, egész jól
élünk.”8 Ruháik házi készítésıek és használtak voltak. Ételeik egy-
szerıek voltak, melyek húsból és a saját földjükön termesztett ter-
ménybŒl álltak.

Spencer segített a házkörüli munkában. „Kézzel szivattyúztam
a vizet, hogy meglocsoljam a kertet – emlékezett vissza –, és azt
is megtanultam, hogyan kell tehenet fejni, megnyesni a gyü-
mölcsfákat, megjavítani a kerítést és minden más dolgot. Két fivé-
rem volt, akik – meggyŒzŒdésem szerint – elvégezték az összes
könnyı munkát, nekem pedig meghagyták az összes nehezet. De
nem panaszkodom; ez megerŒsített engem.”9 Kilenc éves korától
kezdve Spencer megtanulta a Hittételeket, a tízparancsolatot és
a legtöbb himnuszt az egyházi énekes könyvbŒl, miközben fejte
a teheneket és itatta a lovakat nap mint nap.

Spencer 11 éves korában veszítette el az édesanyját. Fiatal éve-
inek ez volt az egyik legnagyobb megpróbáltatása. Azon töpren-
gett, vajon hogyan fog a család így fennmaradni. „Ezután
azonban rájöttem – mondta –, amint azóta már számos alkalom-
mal megtapasztaltam, hogy az ember szinte bármit képes elvi-
selni.”10 IdŒvel Andrew Kimball újraházasodott, és Josephine
Cluff lett Spencer nevelŒanyja. „Josie”, ahogyan a barátai hívták,
nem tudta tökéletesen betölteni Olive helyét Spencer életében,
tehetséges és türelmes módszerei azonban erŒsítették a Kimball
család szilárdságát.

Fiatal korában Spencer nem csupán a rögös földeken tanulta
meg a kemény munkát, hanem számos olyan képességre is szert
tett, melyek felkészítették Œt arra, hogy élete késŒbbi szakaszában
még nagyobb szolgálatot nyújtson. Megtanult énekelni és vezé-
nyelni, és 15 évesen kinevezték a cövek karnagyának. Habár saját
leírása szerint „rövid és tömzsi”11 ujjai voltak, képezte magát, és
megtanult kottát olvasni és zongorázni. Addig fejlesztette képessé-
geit, míg el tudta játszani a himnuszokat, és tagja lett egy kis zene-
karnak. Évekkel késŒbb felváltotta Harold B. Lee eldert, aki hetente
zongorázott a Tizenkét Apostol Kvórumának heti gyılésein.
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Spencer kicsit késŒbb kezdte az iskolát, mint a legtöbb gyer-
mek, amint azt a következŒ feljegyzésben is olvashatjuk: „Spencer
édesanyja úgy gondolta, hogy a gyermekek nem elég érettek az
iskolához, amíg el nem érik a hét éves kort, így amikor Spencer
elkezdte az iskolát, egy évvel a többi gyermek mögött volt…
Délben általában hazaszaladt a három sarokkal távolabb lévŒ isko-
lából, hogy vizet szivattyúzzon az állatoknak, megetesse a disznó-
kat és megegye az ebédjét. Egy nap így fogadta az édesanyja: »Mit
keresel itthon a szünetben? Még nincs dél.« Fejvesztve visszasza-
ladt az iskolába és észrevette, hogy az osztálytársai már benn
vannak a teremben. Mindenki nevetett – kivéve a tanítót, aki
kihasználta az alkalmat arra, hogy elmondja az osztálynak,
Spencer az összes tanulót megelŒzi a második osztályban, így fel-
jebb helyezik, hogy a saját korabeli gyermekekkel legyen együtt.”12

Miután befejezte az általános iskolát, Spencer az egyházi tulaj-
donban lévŒ Gila Középiskolában kezdte meg tanulmányait. Ott
folyamatosan jó jegyeket szerzett, részt vett a sporttevékenysé-
gekben, és iskolai tisztségviselŒ volt.

Spencer az egyházi tapasztalataiban is növekedett, és szinte
minden egyes gyılésen jelen volt. A papsági feladatok végrehajtása

A fiatal Spencer W. Kimball (balra) gyermekkori barátjával, Clarence Naylorral.
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elsŒbbséget élvezett, amint azt a következŒ beszámoló is mutatja:
„Feladatuk részeként, a diakónusok minden hónapban, a böjti nap
elŒtt, befogtak egy lovat egy kocsi elé és házról házra jártak, hogy
begyıjtsék az egyház szegényei számára adott felajánlásokat.
Ezután elvitték a felajánlásokat a püspöknek – több üveg gyümöl-
csöt, lisztet, tököt, mézet, alkalomadtán egy féldollárost vagy
egyéb pénzösszeget érmékben. Andrew annyira buzgón szerette
volna megtanítani fiának a kötelességét, hogy azon a napon semmi
sem akadályozhatta Spencert a begyıjtésben. Kimballék lova és
kocsija soha sem volt túl elfoglalt ahhoz, hogy használni lehessen
a diakónus kvórum munkájához. Ha a másik fiú, akit kineveztek
mellé a gyıjtés elvégzéséhez, nem jelent meg, Spencer egyedül
indult el, és végezte el a munkát.

Az otthoni, iskolai és egyházi feladatai mellett, Spencer írnok-
ként dolgozott az édesapjának. Andrew sok levelet írt, általában
hatot egy nap. Lediktálta Œket Spencernek, melyeket Œ azután
legépelt.

Ezek a tapasztalatok Spencer életének korai szakaszából meg-
tanították neki a munka értékét, egy olyan leckét, melyet egész
életén át alkalmazott és tanított. Évekkel késŒbb, amikor hetvenes
éveiben apostolként szolgált, idŒnként voltak olyan napok, ami-
kor fizikailag kimerültnek érezte magát. Az egyik ilyen napon
ezt írta: „Kezdetben szörnyen éreztem magam, és azon tınŒdtem,
vajon képes leszek-e túlélni ezt a napot, azonban... úgy tınt, kezd
teljesen magával ragadni a munkám, és megfeledkeztem magam-
ról, és ez egy jó nap volt.”14

Misszionáriusi szolgálat

1914-ben Spencer befejezte a Gila Középiskolát, és úgy tervezte,
Œsszel megkezdi tanulmányait az Arizona Egyetemen. A bizonyít-
ványosztó ünnepélyen azonban Andrew Kimball bejelentette,
hogy Spencert misszióba hívják.

A misszióra való felkészülés során Spencer az arizonai Globe-ban
vállalt munkát egy tejgazdaságban. Ez volt az elsŒ olyan alkalom,
amikor a Gila-völgy utolsó napi szent közösségén kívül élt. Rájött,
hogy saját normái lealacsonyítása nélkül is képes alkalmazkodni a
körülötte lévŒ emberekhez, akiknek normái nem teljesen voltak
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összhangban az övéivel. Elnyerte munkatársai tiszteletét. A nyár
végére, a dohányzó, nem utolsó napi szent fŒnöke búcsú ünnep-
séget szervezett Spencer tiszteletére, és egy gravírozott aranyórát
ajándékozott neki.

1914 októberétŒl 1916 decemberéig Spencer teljes idejı
misszionáriusként szolgált a KözépsŒ Államok Misszióban, mely-
nek központja a Missouri állambeli Independence-ben volt. Ez
ugyanaz a terület volt, ahol édesapja, nevelŒanyja és az egyik
bátyja is szolgált.

Kimball elder teljes idejı misszionáriusi szolgálata a fejlŒdés
idŒszaka volt. Fizikai kihívásokkal nézett szembe. A misszió
elnöke azzal az utasítással látta el az eldereket, hogy az általuk
tanítottaktól kérjenek élelmet és szállást. Ennek eredményekép-
pen Kimball elder számos kellemetlen éjszakát töltött Missouri
erdŒiben kicsi fakunyhókban, bolhákkal és poloskákkal az ágyá-
ban, míg körülötte szúnyogok zümmögtek. Sok napon át éhe-
zett, amikor pedig élelmet ajánlottak neki, mindent megevett,
amit elé tettek.

A kopogtatás nehéz munka volt, kevés eredménnyel. A követ-
kezŒ beszámoló egy szokatlan megközelítésrŒl szól, melyet
Kimball elder egyszer alkalmazott:

„Miközben St. Louisban kopogtattak, észrevett egy zongorát a
résnyire nyitott ajtón keresztül, és ezt mondta a nŒnek, aki már
éppen az arcába csapta volna az ajtót: »Szép zongorája van.«

»Most vettük« – felelt a nŒ habozva.

»Ez egy Kimball, nemde? Engem is így hívnak. El tudok játszani
rajta egy dalt önnek, amit talán szívesen meghallgatna.«

A nŒ meglepve így válaszolt: »Hogyne, jöjjön be!«

A zongoraszéken ülve, Spencer eljátszotta és elénekelte az
Égi Atyám címı éneket.

Amennyire Spencer tudta, a nŒ soha nem csatlakozott az egy-
házhoz, ez azonban nem azért volt, mert soha nem próbálkozott.”15

Spencer missziója megerŒsítette mindazt, amit a neveltetése
Arizonában már megalapozott: az Úrba vetett hitet, a kemény
munkát, az elkötelezettséget, a csendes szolgálatot és az áldozat-
hozatalt.
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Házasság és család

1917 nyarán, körülbelül hét hónappal azután, hogy Spencer
Kimball hazatért a missziójából, felfigyelt a helyi újság egyik hir-
detésére. Camilla Eyring, aki 1912-ben költözött a Gila-völgybe a
családjával, háztartástant fog tanítani a Gila Középiskolában.
Miközben Spencer elolvasta és újraolvasta a cikket, elhatározta,
hogy egy nap feleségül veszi Camilla Eyringot. „Véletlenül” talál-
kozott vele, miközben a középiskola melletti buszmegállóban
várakozott, és elkezdett vele beszélgetni. Leült mellé a buszon,
ahol tovább folytatták a beszélgetést, és engedélyt kért arra, hogy
újra felkeresse.

Camilla édesanyja igen megkedvelte a fiatal Spencer Kimballt.
Minden alkalommal meghívta vacsorára, amikor Camillát meglá-
togatta. Eyring testvérnek pedig, aki nagyon szigorúan figyelt leá-
nya udvarlóinak jellemére, nem volt ellenvetése. 31 nap múltán
Spencer szinte állandó tagjává vált az Eyring családnak. A pár
elhatározta, hogy összeházasodnak, tervükre azonban kihatott
az akkor dúló elsŒ világháború. Spencernek az arizonai
Thatcherben kellett maradnia, hogy egy lehetséges behívóra vár-
jon a hadseregbe, így nem tudták megtenni a hosszú utat egy
utahi templomba. 1917. november 16-án polgári házasságot
kötöttek, ám nagyon várták, hogy minél hamarabb össze lehes-
senek pecsételve a templomban. E cél a következŒ év júniusában
a Salt Lake templomban valósult meg.

Spencernek és Camillának végül négy gyermeke született:
három fiú és egy leány (Spencer LeVan, Andrew Eyring, Edward
Lawrence és Olive Beth). SzülŒkként nem csupán olyan környe-
zetet biztosítottak gyermekeik számára, melyben szeretve és
támogatva érezték magukat, hanem olyat is, melyben megbízták
Œket azzal, hogy önálló döntéseket hozzanak. Egyik fiuk késŒbb
így emlékezett vissza:

„Amikor a gyermekek felléptek az iskolában, az egyházban vagy
máshol, a szüleim részt vettek rajta, még akkor is, ha személyes
áldozatot kellett hozniuk ezért. Mindig kimutatták az érdeklŒdé-
süket és az irántunk érzett büszkeségüket.
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A családunkban egységet éreztünk, nem pedig a birtoklást. Saját
cselekedeteinkért kizárólag mi vállaltunk felelŒsséget. Szüleink
bátorítottak és irányítottak bennünket, azonban soha sem paran-
csoltak nekünk.”

Ugyanez a fiú így folytatta édesapjáról:

„Nem ismerek egyetlen nemesebb lelkı embert sem apámnál.
Jóindulatú és figyelmes, már szinte túlságosan is. A gyermekek
hajlamosak úgy gondolni a szüleikre mint erŒteljes, hatalommal
rendelkezŒ személyekre, akik nincsenek kitéve általános szükség-
leteknek. Én azonban tudom, apám mennyire értékel egy Œszinte
dicséretet vagy elismerést. És semmilyen elismerés vagy ragasz-
kodás kimutatása nem számít annyira, mint az, amit a saját csa-
ládjától kap.

Tudom, hogy nincs semmi, amely nagyobb megelégedést nyúj-
tana számára – az után, hogy érzi, az Úr jóváhagyja erŒfeszítéseit –,
mint az, hogy látja, amint saját családja követi az irányítását abban,
hogy megpróbálnak igazlelkı életet élni.

Camilla Eyring és Spencer W. Kimball nem sokkal az esküvŒjük elŒtt.
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Ha választhatnék, hogy az utolsó napon ki ítélkezzen
felettem, nincs még egy emberi lény, akit az édesapámnál elŒbb
választanék.”16

Hivatás, egyházi elhívások és közösségi szolgálat

Camillával az oldalán, valamint a családi felelŒsségekkel szem-
benézve, Spencer banktisztviselŒként kezdte meg szakmai életét.
Évek múltával a banki szakmából áttért az életbiztosításokhoz
és az ingatlanügyekhez. A gazdasági világválság (1929–1939)
gazdasági kavarodása súlyosan érintette Spencer üzleti érdekeit,
a családja azonban képes volt átvészelni a csapást.

Spencer édesapja 1924-ben hunyt el, miután közel három évti-
zeden át szolgált cövekelnökként. Amikor Heber J. Grant elnök, az
egyház hetedik elnöke, ezt követŒen újraszervezte a cövekelnök-
séget, a 29 éves Spencert elhívták, hogy második tanácsosként
szolgáljon.

A családi élete, a hivatásbeli törekvései, valamint az egyházi
szolgálata mellett Spencer aktívan részt vett a közösség életében.
Segített megalapítani az elsŒ helyi rádióállomást. Aktív tagja volt
a Rotary Clubnak, egy szolgálati szervezetnek, ahol végül kerületi
vezetŒi tisztséget is betöltött.

1938-ban két részre osztották a St. Joseph Cöveket, és Spencert
elhívták, hogy az új Mount Graham Cövek felett elnököljön. Azon
aggódva, hogy az elnöksége alatt lévŒ emberek közül néhányan
talán rossz érzéseket táplálnak iránta, Spencer és Camilla sokat
meglátogatott azok közül, akiknek ilyen érzéseik lehettek, hogy
„tisztázzák Œket”17.

1941 szeptemberében, cövekelnöki szolgálata alatt, hatalmas
árvíz öntötte el a közösséget. Az állandó esŒzések annyira mege-
melték a Gila folyó vízszintjét, hogy néhány településen elöntötte
az utcákat. Otthonokat és farmokat mosott el a víz. A lakosságnak,
akik nagyrészt egyháztagok voltak, kétségbeesetten szüksége volt
a segítségre. A pusztításról értesülve Spencer felpakolta az autóját
az egyház tartalékaiból vett élelemmel, és elindult az árvíz által
sújtott városokba. Elrendezte, hogy a piszkos ruhákat kitisztítsák.
Segített a farmereknek gabonát szerezni, hogy meg tudják etetni az
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állataikat. Hamarosan egy teherautónyi élelem és ruházat érkezett.
Egy héten belül azok, akik leginkább szenvedtek az árvíz miatt,
kezdtek talpra állni. Az egyháztagok fenntartás nélküli nagylelkı-
ségrŒl tettek tanúságot. Spencer irányította a szükségletek felbe-
csülését, valamint a segélyforrások szétosztását. Ez idŒ alatt
szorosan együttmıködött Harold B. Lee elnökkel a Tizenkét
Apostol Kvórumából, akinek feladatai közé tartozott a jótékonysági
program.

Az apostoli szolgálat

1943. július 8-án Ifj. J. Reuben Clark elnök az ElsŒ ElnökségbŒl
felhívta Spencert az otthonában. Elmondta, hogy Spencert
elhívták, hogy töltse be az egyik üres helyet a Tizenkét Apostol
Kvórumában. Erre Spencer így válaszolt: „Ó, Clark testvér! Engem?
Nem rám gondol, ugye? Biztosan tévedés történt. Biztosan nem
jól hallottam, amit mondott… Annyira lehetetlennek tınik. Oly
gyenge vagyok, oly kicsi, annyi korlátom van, és nincsenek hozzá
képességeim.”18 Spencer biztosította Clark elnököt arról, hogy
csupán egyetlen válasz létezik az Úrtól jövŒ elhívásra, a szolgálatra
való hajlandósága azonban nem gyŒzte le azonnal az alkalmatlan-
ság és érdemtelenség érzéseit.

Ezek az érzések egyre erŒteljesebbekké váltak a következŒ
néhány napban, melynek során keveset vagy egyáltalán nem aludt.
Amikor meglátogatta a fiát a Colorado állambeli Boulder-ben, egy
kora reggel kisétált a hegyekbe. Miközben egyre magasabbra és
magasabbra mászott, eltöprengett az apostoli hivatal nagyságán.
Gyötörte a gondolat, hogy talán nem fog megfelelni a feladatnak,
hogy az elhívása talán tévedés volt. Ebben a hangulatban érte el a
hegy csúcsát, ahol imádságnak és elmélkedésnek szentelte az ide-
jét. „Hogy imádkoztam! – emlékezett vissza. – Hogy szenvedtem!
Hogy sírtam! Hogy viaskodtam!” Gyötrelmei közepette egy álmot
látott a nagyapjáról, Heber C. Kimballról, és „a nagyszerı munká-
ról, melyet végzett”. Ez a felismerés megnyugtatta Spencer szívét.
„A bizonyosság megnyugtató érzése töltött el, legyŒzve a bizony-
talanságot és a kételyt. Olyan volt, mintha egy óriási tehertŒl sza-
badultam volna meg. Ott ültem a békés csendben a gyönyörı
völgyet szemlélve, és megköszöntem az Úrnak az elégedettség
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érzését, valamint az imáimra adott megnyugtató választ.”19 1943.
október 7-én, 48 évesen, Spencer W. Kimballt apostollá szentelték.

Kimball elder szolgálata a Tizenkettek Kvórumában három évti-
zedet ölelt fel. Abban az idŒben rengeteget utazott, megerŒsítve
ezzel az egyháztagokat és elŒsegítve a királyság növekedését.
A George Albert Smith elnöktŒl kapott rendkívüli megbízás által
Kimball elder különleges figyelmet fordított a Mormon könyve-
beli Lehi próféta leszármazottaira – Észak-, Közép- és Dél-Amerika
Œslakosaira. MeggyŒzŒen szólalt fel az érdekükben mind az egy-
ház felsŒbb kvórumaiban, mind pedig az egyháztagság körében.
Nem nézte el a faji elŒítéletet és a szegények elnyomását.

Beszédeiben Kimball elder tudott költŒi és szókimondó is
lenni. Gyakran foglalkozott az átlagos egyháztag gyakorlati prob-
lémáinak kényes témáival. A számos elŒadás mellett kiadott egy
könyvet is The Miracle of Forgiveness címmel. A könyv Kimball
elder sokéves apostoli tapasztalataiból ered, melynek során
olyan emberekkel tanácskozott, akik valamilyen súlyos vétket
követtek el. A könyvben felvázolta az Úr velünk szembeni elvárá-
sait, az isteni képességeinket, valamint azt az ösvényt, melyet
követnünk kell, hogy megbánjuk a bıneinket és bizonyosságot
nyerjünk a teljes isteni bınbocsánatról. Kimball elder bizonyságát
tette az olvasónak arról, hogy az Úr kegyelmes és megbocsát
azoknak, akik Œszintén megbánják bıneiket.

Egészségügyi problémák

Élete során Spencer W. Kimball számos különbözŒ sérülésben
és betegségben szenvedett. Két jelentŒsebb egészségügyi problé-
mája az apostoli éveire hatott ki nagymértékben. Az elsŒ betegsége
maradandó nyomot hagyott Kimball elderen, mely nyilvánvalóvá
vált, valahányszor beszélt. Az 1956-os év vége felé kezdte érezni,
hogy rekedt a hangja. A diagnózis gégerák volt. 1957 júliusában
egy mıtét során eltávolították az egyik teljes hangszalagját, a
másiknak pedig a felét. Ennek következtében pihentette a hangját,
hogy a lehetŒ legteljesebb gyógyulást tudja elérni. Álmatlan éjsza-
kákon át Kimball elder azon tınŒdött, vajon tud-e majd valaha is
újra beszélni.
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Hat hónappal a mıtét után az orvosok bejelentették, hogy
Kimball elder torka meggyógyult. Boyd K. Packer elder, a Tizenkét
Apostol Kvórumából, felidézte, hogyan mutatta be Kimball elder
hallgatóinak humorosan az új hangját:

„Azután jött a próba. Képes lesz majd beszélni? Képes lesz majd
prédikálni?

Hazament [Arizonába] a bemutatkozó beszédére… Ott, a
St. Joseph Cövek egyik konferenciáján… felállt a pulpitushoz.

»Azért jöttem vissza ide – mondta –, hogy a saját népem között
legyek. Ebben a völgyben szolgáltam cövekelnökként.« Talán úgy
gondolta, ha kudarcot vall, azok között lesz, akik a legjobban sze-
retik Œt, és így biztosan megértik majd.

Óriási szeretet áradt az emberekbŒl. E drámai pillanat feszült-
sége azonban feloldódott, mikor így folytatta: »El kell mondanom
nektek, mi történt velem. Elmentem keletre, és amíg ott voltam
torokmetszŒk kezei közé estem…« InnentŒl kezdve már nem
számított, mit mondott. Kimball elder visszatért!”20

A Tizenkét Apostol Kvóruma 1958-ban. Álló sor, balról jobbra: Delbert L. Stapley,
Marion G. Romney, LeGrand Richards, Richard L. Evans, George Q.Morris, és
Hugh B Brown. ÜlŒ sor, balról jobbra: Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee,
Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, és Henry D. Moyle.
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Az új hangja lágy, mély és reszelŒs volt. Packer elder szavaival
élve „csendes, meggyŒzŒ, bársonyos hang [volt], egy szerzett
hang, egy szimpatikus hang, egy olyan hang..., melyet szerettek
az utolsó napi szentek.”21

Kimball elder súlyos szívproblémákkal is küzdött. Miután fel-
szentelték apostollá, több szívrohama is volt. 1972-ben, mialatt a
Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezetŒ elnökeként szolgált, áte-
sett egy nagy kockázattal járó mıtéten. Abban az idŒben dr.
Russell M. Nelson volt Kimball elnök szívsebésze. KésŒbb, a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként, Nelson elder felidézte,
mi történt a mıtét során: „Soha nem fogom elfelejteni azt az
érzést, melyet akkor éreztem, amikor a szíve elkezdett újra, erŒvel
és lendülettel dobogni. Abban a pillanatban a Lélek tudatta velem,
hogy ez a különleges beteg megéri, hogy egy nap Isten prófétája
legyen a földön.”22

Az egyház elnöke

1973. december 26-án éjszaka Harold B. Lee elnök, az 
egyház 11. elnöke váratlanul elhunyt. Az egyházban lévŒ apostoli
jogfolytonosság rendjével megegyezŒen, 1973. december 30-án
Spencer W. Kimball, a Tizenkettek Kvórumának rangidŒs tagja lett
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke.

Ez meglepetésként érte az egyháztagokat – különösen Kimball
elnököt. Két és fél évvel Harold B. Lee után rendelték el apos-
tollá. Mivel Kimball elnök négy évvel idŒsebb volt Lee elnöknél,
és úgy tınt, rosszabb egészségi állapottal rendelkezik, Kimball
elnök arra számított, hogy nem éri meg, hogy Lee elnök utódja
legyen. KésŒbb így emlékezett vissza: „Teljesen biztos voltam
benne, hogy amikor eljön az én idŒm, akkor a Tizenkettek elnö-
keként fogok meghalni… Lee elnök temetésén elmondtam, hogy
senki sem imádkozott erŒsebben, mint Kimball nŒvér és én,
azért, hogy felépüljön, amikor beteg volt, és azért, hogy tovább
tudja folytatni munkáját, amikor jól volt.”23

Kimball elnököt az 1974. évi Áprilisi Általános Konferencián
támogatták az egyháztagok. Nem Œ törekedett erre a pozícióra,
hanem az Úr választotta ki Œt, hogy prófétája, látnoka és kinyilat-
koztatója legyen, és hogy vezesse egyházát és királyságát a földön.
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Az áprilisi általános konferencia alkalmával Kimball elnök
beszédet tartott a misszionáriusi munkáról az egyházi vezetŒk-
nek tartott gyılésen. William Grant Bangerter elder, aki késŒbb
a Hetvenek elnökségének tagja lett, akkor területi képviselŒként
szolgált, és jelen volt a gyılésen. KésŒbb felidézte Kimball elnök
szavainak hatását:

Spencer W. Kimball elnök, középen, két tanácsosával,
akik 1973 és 1981 között szolgáltak az ElsŒ Elnökségben:

N. Eldon Tanner elnök (balra) és Marion G. Romney (jobbra). 
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„Rájöttünk, hogy Kimball elnök lelki ablakokat nyitott meg,
és arra hívott minket, hogy jöjjünk és nézzük vele együtt az örök-
kévalóság terveit. Olyan volt, mintha félrehúzta volna a függö-
nyöket, melyek eltakarták a Mindenható céljait, és hívott volna
minket, hogy tekintsük meg vele együtt az evangélium rendelte-
tését és szolgálatának látomását.

Kétlem, hogy az ott jelenlévŒk közül bárki is elfelejtené azt az
alkalmat. Azóta aligha olvastam el újra Kimball elnök nekünk
adott beszédét, annak tartalma azonban, amit mondott, oly élénk
benyomással volt elmémre, hogy legnagyobb részét ebben a
pillanatban el tudnám ismételni emlékezetbŒl.

Az Úr Lelke volt Kimball elnökön, és úgy áradt belŒle, mint egy
kézzel fogható jelenség, mely egyszerre volt megindító és meg-
döbbentŒ. Káprázatos látomást tárt a szemünk elé.”24

Kimball elnök ezen beszéde az egyház elnökeként végzett szol-
gálata központi motívumaként szolgált:

„Fivéreim, azon tınŒdöm, vajon megteszünk-e minden tŒlünk
telhetŒt. Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan az egész világot
próbáljuk tanítani? Immár 144 éve végzünk térítŒ munkát.
Felkészültünk arra, hogy megnyújtsuk lépteinket? Hogy kiszéle-
sítsük látószögünket? [...]

Tévednék, fivérek, ha azt gondolnám, hogy erŒfeszítés nélküli
könnyı munka lesz, és hogy egyik napról a másikra sikerül majd
elérni, hiszem azonban, hogy sokkal gyorsabban tudunk elŒre
haladni és terjeszkedni, mint most… 

[...] Úgy hiszem, ha egy elme és egy szív vagyunk, továbbá egy a
célunk, akkor elŒre tudunk haladni és meg tudjuk változtatni azt
az elképzelést, mely úgy tınik, ezt mondja: »Egész jól vagyunk.
’Ne kavarjunk túl sok vizet!’«”25

Ezzel elkezdŒdött a fejlŒdés és a változás rendkívüli évtizede.
Habár a misszionáriusi munkán volt a legnagyobb hangsúly, hama-
rosan világossá vált az egyház tagjai számára, hogy Kimball elnök
nem volt hajlandó az igazlelkı törekvések egyetlen területén sem
egyhelyben állni.
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Misszionáriusi munka
Kimball elnök arra törekedett, hogy megnyissa a nemzetek ajta-

ját az evangélium hirdetése elŒtt. Az úgynevezett „hidegháború”
okozta viszály a demokratikus és kommunista kormányok között,
Európa és Ázsia számos országában megakadályozta a térítŒ munka
végzését. Továbbá az egyház, papsági felszentelésekre vonatkozó
irányelve is korlátozta a misszionáriusi erŒfeszítéseket Afrikában,
Dél-Amerika egyes részein és a Karib-tenger szigetein. Kimball
elnök minden lehetŒséget megragadott arra, hogy kitágítsa az
egyház földrajzi terjeszkedését.

Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a nemzetek tanításának még
nagyobb lehetŒségei azon múlnak, hogy az egyház tagjai mennyire
hajlandóak élni azokkal a lehetŒségekkel. Azon fiatal férfiak eseté-
ben, akik érdemesek és teljesen felkészültek, nem úgy tekintettek
a misszionáriusi szolgálatra mint egy szabadon választható tevé-
kenységre, hanem mint isteni kötelességre és lehetŒségre. Ez a
kötelezettség minden fiatal férfin rajta nyugodott, függetlenül
attól, hogy hol élt. A fiatal nŒk szintén szolgálhattak misszionári-
usként, rájuk azonban nem vonatkozott ugyanazon kötelezettség,
mint a fiatal férfiakra. Továbbá az idŒsebb házaspárokat is arra buz-
dították, hogy szolgáljanak a misszionáriusi seregben. Amikor
Spencer W. Kimball megkezdte szolgálatát az egyház elnökeként,
17 000 teljes idejı misszionárius szolgált világszerte. Amikor
körülbelül 12 évvel késŒbb meghalt, addigra ez a szám közel
30 000-re emelkedett. A megnövekedett misszionáriusi erŒfeszíté-
sek tekintélyes eredményt hoztak: Az egyház tagsága 3,3 millióról
közel 6 millióra növekedett.

1975-ben egy csoport egyháztag fiatalhoz beszélve Kimball
elnök ezt mondta: „Tudjátok, mit tett értetek az Úr, fiatal férfiak?
Jóképı fiatalemberek vagytok. ErŒsnek, egészségesnek és boldog-
nak látszotok. Ki adta nektek az egészségeteket? Ki adta nektek a
szemeteket? Ki adta nektek a fületeket? Ki adta nektek a hangoto-
kat? Gondolkodtatok már ezen valaha? Valakinek adnia kellett
számotokra ezeket a felbecsülhetetlen javakat!”

Ezután elmagyarázta, hogy megmıtötték a torkát, aminek követ-
keztében a hangja egy részét elvesztette. Így folytatta: „Hadd kér-
dezzem meg, közületek hányan lennének hajlandóak feláldozni a



S P E N C E R  W.  K I M B A L L  É L E T E  É S  S Z O L G Á L A T A

XXXI

hangjukat? Fizetettek érte, esetleg elcseréltétek valamiért? Nektek
adta valaki? Az Úr adott nektek hangot, hogy ki tudjátok fejezni
magatokat? Akkor miért nem mentek ki a világba és mondjátok el a
világ legnagyszerıbb történetét? Miért nem mondjátok el az embe-
reknek, hogy az igazság visszaállíttatott; hogy az Úr folyamatosan
hívott el prófétákat Ádámtól napjainkig; és hogy ti magatok viseli-
tek a szent papságot, és életetek minden napján fel fogjátok
magasztalni azt? Ezt mondjátok el a világnak! Szükségük van rá!

Így hát újra megkérdezem, kitŒl kaptátok a hangotokat? Miért?
– csak azért, hogy énekeljetek, beszélgessetek, és jól érezzétek
magatokat más emberekkel? Vagy azért adta a hangotokat, hogy
taníthassátok az evangéliumot? [...]

Nos, úgy vélem, jobban tesszük, ha elmegyünk misszióba, nem
gondoljátok? – minden fiú, aki arra érdemes.”26

Templomi munka
Az egyház elnökeként Spencer W. Kimball jelentŒs növekedést

látott a templomépítések terén. Irányításának elején 15 templom
mıködött; amikor körülbelül 12 évvel késŒbb elhunyt, ez a szám
36-ra, több mint a duplájára emelkedett. Gordon B. Hinckley
elnök, második tanácsos az ElsŒ Elnökségben, bizonyságát tette,
hogy „a templomépítésben megmutatkozó óriási lendületrŒl
Kimball elnök kinyilatkoztatást kapott az Úrtól”27.

A templomi munkával kapcsolatban Kimball elnök ezt mondta:
„Eljön az a nap, és nincs már messze, amikor a földön lévŒ összes
templom éjjel és nappal mıködni fog... Szolgálók csapatai dol-
goznak majd éjjel-nappal, szinte teljes kimerültségig, a munka
fontossága miatt, és azért a rengeteg emberért, akik az örökkéva-
lóságban várakoznak, és akik éhezik, igénylik azokat az áldásokat,
melyeket megkaphatnak.”28

Egyházi irányítás
1975 és 1976 folyamán Kimball elnök vezette az egyházi irányí-

tás újraszervezését és kitágítását, hogy lépést tudjanak tartani az
egyház növekedésével. Az általános felhatalmazottak kibontakozó
szervezetének, valamint felelŒsségeinek részeként a Hetvenek elsŒ
kvórumát újraszervezték, és 1976 októberére 39 férfitestvér
tartozott közéjük. „Ezzel a lépéssel – magarázta Kimball elnök –



S P E N C E R  W.  K I M B A L L  É L E T E  É S  S Z O L G Á L A T A

XXXII

az egyház három irányító kvóruma, melyet kinyilatkoztatás határoz
meg – az ElsŒ Elnökség, a Tizenkettek Kvóruma, valamint a
Hetvenek ElsŒ Kvóruma –, a helyére került, ahogyan azt az Úr
kinyilatkoztatta. Ez lehetŒvé teszi, hogy hatékonyan kezeljük a
jelenlegi nehéz terheket, és hogy felkészüljünk a munka növekvŒ
terjeszkedésére és gyorsulására, várva azt a napot, amikor az
Úr visszatér, hogy átvegye egyháza és királysága irányítását.”29 Az
Úr e prófétájának adott kinyilatkoztatása azóta más változásokhoz
is vezetett az egyház irányításában, amint azt „a szŒlŒskertben
végzett munka” megkívánja (T&Sz 107:96).

Szentírások
1976-ban Kimball elnök azt az utasítást adta, hogy két kinyilat-

koztatást, melyek közül az egyik Joseph Smith prófétának, a másik
pedig Joseph F. Smith elnöknek adatott, csatoljanak hozzá a
szentírásokhoz (lásd T&Sz 137 és 138). Kimball elnök irányítása
alatt 1979-ben kiadták a King James-féle Biblia UNSZ kiadását,
továbbá 1981-ben a hármas szentíráskötet (a Mormon könyve, a
Tan és a szövetségek, valamint a Nagyértékı gyöngy) új kiadását.
Az alapmıvek ezen kiadásainak megjelenésével kapcsolatban
Boyd K. Packer elder ezt mondta: „A nemzedékek továbbgördü-
lésével, a történelem távlatából nézve, erre úgy tekintenek majd
mint Spencer W. Kimball elnök vezetésének legjelentŒsebb telje-
sítményére.”30

Továbbá Kimball elnök hivatali szolgálata alatt a szentírások az
egyházi vasárnapi iskola tananyagának alapjaivá váltak.

Egyszerısítés 
Ahogy az egyház mérete és hatóköre kibŒvült, Kimball elnök és

más egyházi vezetŒk felismerték annak szükségességét, hogy
leegyszerısítsék a különbözŒ egyházi programokat, hogy a leg-
szükségesebbek valamilyen formában elérhetŒek legyenek a legú-
jabb gyülekezetek tagjai számára csakúgy, mint a rég megalapított
egyházközségekhez tartozóknak. Kimball elnök ezt mondta:

„Az egyház küldetése tagjai számára az, hogy elérhetŒvé tegye
számukra azon tantételeket, programokat és papságot, amelyek
által felkészülhetnek a felmagasztosulásra. Sikerünket egyénileg és
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egyházként nagymértékben az határozza majd meg, hogy mennyire
összpontosítunk hıségesen az evangélium szerinti életre otthon.
Csak ha világosan látjuk minden egyén feladatköreit, valamint a
családok és az otthonok szerepét, akkor tudjuk megfelelŒ mérték-
ben megérteni azt, hogy a papsági kvórumok és a segédszerveze-
tek, sŒt, az egyházközségek és a cövekek is elsŒsorban csak azért
vannak, hogy segítsenek az egyháztagoknak az evangélium szerint
élni otthon. Akkor érthetjük meg azt, hogy az emberek fontosabbak
a programoknál, és hogy az egyházi programoknak mindig is támo-
gatniuk kell az evangéliumközpontú családi tevékenységeket, nem
pedig csökkenteni azok értékét...

Az otthonra összpontosító evangéliumi élet iránti elkötelezett-
ségünk legyen minden papsági és segédszervezeti program tiszta
üzenete, elhagyva – ha szükséges – néhány választható tevékeny-
séget, amely csökkenthetné a családra és otthonra fordított
figyelmet.”31

Kimball elnök vezetése alatt az egyik fontos változás a vasárnapi
gyılések három órás blokkjának bevezetése volt. Ez a különbözŒ
hétköznapi és vasárnapi gyıléseket egy egyszerı és kényelmesebb
vasárnapi gyılésrendszerbe egyesítette. Ennek az összevont idŒbe-
osztásnak a bevezetése 1980-ban, nagyban lecsökkentette az egy-
háztagok idŒbeli és pénzbeli kiadásait, azért, hogy teljes mértékben
részt vehessenek az Úr programjában.

A papságról kapott kinyilatkoztatás
Az egyik legjelentŒsebb változás, amely Spencer W. Kimball

elnöksége alatt történt, a papságról szóló kinyilatkoztatás volt
(lásd 2. Hivatalos nyilatkozat a Tan és a szövetségekben).

1978. június 1-jén Kimball elnök az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét
Apostol Kvórumának további tagjaival összegyılt a Salt Lake temp-
lom felsŒ szobájában. Gordon B. Hinckley elnök, aki jelen volt
ezen az eseményen a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként,
késŒbb így számolt be a történtekrŒl:

„Az évek folyamán a Testvérek közül nagyon sokakat foglal-
koztatott a papság áldásainak kiterjesztése a színes bŒrıek
számára. Az egyház elnökei ismételten felvetették ezt a kérdést.
Spencer W. Kimball különleges figyelmet fordított az ügyre.
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SzámottevŒ ideig imádkozott errŒl a komoly és nehéz
kérdésrŒl. Sok órát töltött egyedül a templom felsŒ szobájában
imával és elmélkedéssel.

Ez alkalommal Fivérei – a tanácsosai és az apostolok – elé ter-
jesztette a kérdést. A beszélgetés után a legszentebb körülmények
között imában egyesültünk. Maga Kimball elnök mondta az imát…
Jelen volt Isten Lelke. És a Szentlélek ereje által ez a próféta bizo-
nyosságot kapott, hogy a dolog, amiért imádkozott, helyes, hogy
az idŒ elérkezett, és hogy a papság csodás áldásait ki kell terjesz-
teni minden érdemes férfira, a származásától függetlenül.

Abban a körben a Szentlélek ereje által minden egyes férfi tudta
ugyanezt.

Csendes és magasztos pillanat volt ez…

[...] Az ott jelenlévŒk közül többé egyikünk sem volt már ugyanaz
az ember. Onnantól kezdve az egyház sem volt már többé a régi.”32

A kinyilatkoztatás bejelentése levél formájában történt meg
1978. június 8-i dátummal az egyház valamennyi általános és helyi
papsági tisztségviselŒje részére: „az egyházban minden hıséges,
arra érdemes férfi megkaphatja a szent papságot, valamint isteni
felhatalmazása gyakorlásának hatalmát, és szeretteivel együtt
minden abból eredŒ áldást élvezhet, beleértve ebbe a templom
áldásait” (T&Sz, 2. Hivatalos nyilatkozat).

Hinckley elnök így emlékezett vissza: „A levelet kiküldték az
egyháznak és a világnak. Nem szükséges beszélnem nektek arról a
felvillanyozó hatásról, mely mind az egyházban, mind azon kívül
érezhetŒ volt. Sokan sírtak a hála könnyeit hullatva. Nem csupán
azok, akiktŒl korábban megtagadták a papságot, és akik közvetlen
élvezŒi lettek e bejelentésnek, hanem az egyházban lévŒ azon
férfiak és nŒk is világszerte, akik hozzánk hasonlóan éreztek ez
üggyel kapcsolatban.”33

Körülbelül három hónappal késŒbb Kimball elnök a következŒ
kijelentést tette a kinyilatkoztatással kapcsolatban: „Az egyik Fivér
tegnap azt mondta, hogy ez volt az egyik legnagyobb változás és
áldás, amely valaha bekövetkezett… Attól a néhány embertŒl
eltekintve, akik mindig ellenkezŒ véleményen vannak, a világ
népei hálával fogadták ezt a változást... Tehát nagyon, nagyon örü-
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lünk ennek, különösen pedig azoknak, akiktŒl eddig meg voltak
vonva ezek az áldások.”34

Az emberek és az Úr munkája iránt érzett szeretete

Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, így
jellemezte Kimball elnököt: „Volt valami szétáradó melegség ennek
az embernek a szolgálatában. Szemeinek szeretŒ, ám átható tekin-
tete, az ölelése, a szent csókja, a gyengédsége – melyet oly sokan
éreztek –, mind jól megérdemelt kisugárzást vontak e férfi köré,
mely nem a megközelíthetetlenség, hanem a különleges melegség
kisugárzása volt. Szeretete mindenkit felölelt; soha senki nem
érezte magát kizárva. Minden általános felhatalmazott azt feltéte-
lezte, hogy Œ volt Kimball elnök kedvence, mert annyira szeretett
mindannyiunkat! Hogyan is gondolhattuk volna másként?”35

Kimball elnök ezt mondta az egyház tagjainak: „Szeretném, ha
úgy ismernének, hogy szeretem a fivéreimet és a nŒvéreimet.”36

Az utolsó napi szentek viszontszerették Œt és kifejezték az iránta
érzett szeretetüket, melyért Œ hálás volt. Ezt mondta: „Mindig azt
mondom azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy sze-
retnek engem, hogy »nos, ez nagyszerı, mert ez éltet«. És ezt szó
szerint értem.”37

Az Œ szeretŒ, ám határozott módján, Kimball elnök azt taná-
csolta az utolsó napi szenteknek, hogy nyúljanak messzebbre az
Úr szolgálatában, legyŒzve az önelégültséget, a bınt vagy más
problémát, amely visszatartja Œket az elŒrehaladástól. Saját éle-
tében példaként szolgált az Úr szolgálatában való elŒrehaladásra,
bármilyen akadály is legyen az útjában.

Robert D. Hales elder, akkor a Hetvenek ElsŒ Kvórumának tag-
jaként, ezt mondta Kimball elnökrŒl: „Ã a tettek embere, melyet
az íróasztalán lévŒ egyszerı felirat is jól mutat, mely ezt mondja:
»Tedd meg!« [...] Példája és szeretete arra ösztönzi azokat, akik
követik a példáját, hogy magasabb célokat érjenek el, és meg-
nyújtsák lépteiket a tökéletesség felé.”38

Az 1979. évi Októberi Általános Konferencián adott egyik
beszédében Kimball elnök elmondta Káleb ószövetségi történe-
tét, aki az ígéret földjére való belépés során tapasztalt kihívások
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közepette ezt mondta: „add nékem ezt a hegyet” ( Józsué 14:12).
Ezekre a szavakra utalva, Kimball elnök azt mondta:

„Így érzek a munka iránt ebben a pillanatban. Óriási kihívások
vannak elŒttünk, rengeteg feladatnak kell eleget tennünk. Tárt
karokkal fogadom ezt az izgalmas jövŒt, és szeretném alázatosan
azt mondani az Úrnak, »add nékem ezt a hegyet«, add nékem eze-
ket a kihívásokat!

Alázattal, ezt a fogadalmat teszem az Úrnak és nektek, szeretett
fivéreim és nŒvéreim, társaim a Krisztus szent ügyében végzett
munkában: Izráel Istenébe vetett hittel fogok elŒrehaladni, tudva
azt, hogy irányítani és igazgatni fog bennünket, végül pedig elve-
zet minket céljainak beteljesítéséhez, valamint az ígéret földjéhez
és a megígért áldásainkhoz...

Komolyan és lelkesen arra buzdítalak benneteket, hogy mind-
annyian tegyétek meg ugyanezt a fogadalmat és erŒfeszítést – min-
den papsági vezetŒ, minden nŒ Izráelben, minden fiatal férfi,
minden fiatal nŒ, minden fiú és minden leány.”39

Spencer W. Kimball, miután közel 12 évig szolgált az egyház
elnökeként, 1985. november 5-én elhunyt. Halála után, Kimball

Kimball elnök ezt mondta: „Szeretném, ha úgy
ismernének, hogy szeretem a fivéreimet és a nŒvéreimet.”
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elnök tanácsosa, Gordon B. Hinckley elnök kijelentette: „Nagy
kiváltság és lehetŒség volt Kimball elnök mellett dolgozni az Úr
munkájában. Egyszer megpróbáltam egy kicsit lelassítani Œt, mire Œ
ezt mondta: »Gordon, az életem olyan, mint a cipŒm – el kell kop-
tatnom a szolgálatban.« Így élt Œ. És így is halt meg. Csatlakozott
Ahhoz, akinek a szolgája volt, igen, az Úr Jézus Krisztushoz, akirŒl
tanúságot és bizonyságot tett.”40
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Kimball elnök javaslata szerint az „Úr gyermeke vagyok” címı
ének refrénje a következŒ szavakkal zárul: „Taníts meg mindenre,

mit tennem kell, hogy egy nap Vele élhessek!”
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„Hogy egy nap Vele élhessek”

Az egyetlen módja annak, hogy örömre,
igazságra és beteljesedésre leljünk az, hogy
összhangban élünk Mennyei Atyánk tervével. 

Spencer W. Kimball életébŒl

Az egyháztagok világszerte szeretik az „Úr gyermeke vagyok”
címı elemis éneket, annak egyszerı, ám mélyreható üzenetével
arról, hogy kik vagyunk, miért vagyunk a földön, és az Úr mit ígér
számunkra, ha hithıek vagyunk. Naomi W. Randall nŒtestvér
1957-ben írta a dal szövegét, amikor Spencer W. Kimball elnök a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként szolgált. Abban az idŒ-
ben a dal refrénje ezekkel a szavakkal zárult: „Taníts meg min-
denre, mit tudnom kell, hogy egy nap Vele élhessek!”

Egy cövekkonferenciára tett látogatása alkalmával Kimball
elder hallotta, amint egy csoport elemis gyermek elénekli az
„Úr gyermeke vagyok” címı éneket. Nem sokkal késŒbb volt egy
észrevétele a dallal kapcsolatban az Elemi Általános Testületének
egy tagjával folytatott beszélgetése során. „Szeretem a gyermeké-
neket – mondta –, van azonban egy szó, ami nem hagy nyugodni.
Vajon Randall nŒtestvér bánná, ha a tudnom szót megváltoztat-
nánk a tennem szóra?”1

Randall nŒtestvér beleegyezett a dal megváltoztatásába. Így most
már a refrén ezekkel a szavakkal zárul: „Taníts meg mindenre, mit
tennem kell, hogy egy nap Vele élhessek!”2 E szavak visszatükrözik
azon tantételt, melyet Kimball elnök egész szolgálata során kihang-
súlyozott: „A celesztiális élet minden léleknek megadatik, aki eleget
tesz a követelményeknek. Nem elég csupán tudni. Cselekedni kell!
Az igazlelkıség elengedhetetlen, a szertartások pedig nélkülözhe-
tetlenek.”3 Azt tanította, hogy az evangélium „egy életforma, a sze-
mélyes szabadulás terve, amely a személyes kötelezettségen
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alapszik. Az ember, Isten ivadéka számára készíttetett. Az ember egy
isteni embrió, megvannak benne az istenség magjai, és ha akarja,
hatalmas magasságokba emelkedhet.”4

Spencer W. Kimball tanításai

A halandóság elŒtti életünkben
Mennyei Atyánk megtanította nekünk a
felmagasztosulásunkra készített tervét

Amikor teljesen kifejlett lelki lények voltunk, képesek arra,
hogy vele együtt gondolkodjunk, tanuljunk és értelmezzünk,
Mennyei Atyánk gyakorlatilag ezt mondta nekünk: „Nos, szere-
tett gyermekeim, lelki állapototokban eljutottatok arra a szintre,
ahonnan már nem tudtok tovább fejlŒdni. A további fejlŒdéshez
fizikai testre van szükségetek. Szeretnék egy tervet adni számo-
tokra, amely által tovább folytathatjátok növekedéseteket. Amint
tudjátok, csupán a nehézségek legyŒzése által fejlŒdhettek.

Nos – mondta az Úr –, veszünk a rendelkezésünkre álló anya-
gokból, és egy földet formálunk belŒlük, melyre növényzetet és
állati életet helyezünk, és megengedjük, hogy lemenjetek oda. Ez
lesz próbatételetek helye. Gazdag földet adunk nektek, amely
bŒségesen el lesz látva a ti javatokra és élvezetetekre, és megnéz-
zük, hogy igaznak bizonyultok-e, és megteszitek-e azokat a dol-
gokat, melyek megköveteltetnek tŒletek. Megállapodást kötök
veletek. Ha beleegyeztek, hogy uralkodtok a vágyaitok felett és
továbbra is a tökéletesség és az istenség felé fejlŒdtök a szerint a
terv szerint, amelyet adni fogok számotokra, akkor kapni fogtok
egy húsból és csontból való testet, valamint egy gazdag és termé-
keny földet, nappal, vízzel, erdŒkkel, fémekkel, termŒfölddel,
és minden olyan dologgal, amely szükséges ahhoz, hogy tápláljon,
ruházzon benneteket és hajlékotokul szolgáljon, valamint megad-
jon nektek minden élvezetet, mely helyénvaló és a javatokat
szolgálja. Továbbá lehetŒvé teszem számotokra, hogy végül vissza-
térjetek hozzám, ha fejlesztitek életeteket azáltal, hogy legyŒzitek
az akadályokat és a tökéletesség felé haladtok.”

A fenti nagylelkı ajánlatra Mennyei Atyánk fiai és leányaiként
hálával válaszoltunk.5
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Az Úr világosan felvázolta a tervet, valamint annak feltételeit és
elŒnyeit... Az ember önrendelkezést kap majd, hogy saját maga
hozhasson döntéseket.

Az életnek három része vagy állapota lesz: halandóság elŒtti,
halandó és halhatatlan… Az egyik állapotban nyújtott teljesítmény
alapvetŒen befolyásolja majd az azt követŒ állapotot vagy állapo-
tokat. Ha valaki megtartja az elsŒ helyét, engedélyt kap, hogy
belépjen a másodikba, vagyis a halandó életbe mint a további meg-
próbáltatások és tapasztalatok idŒszakába. Ha felmagasztalta a
második állapotát, a földi tapasztalatát, akkor örök élet vár rá.6

Jóllehet nem emlékszünk a halandóság elŒtti életünkre, mind-
annyian pontosan megértettük ittlétünk célját, még mielŒtt erre a
földre jöttünk volna. Elvárták tŒlünk, hogy itt majd tudást szerez-
zünk, mıveljük és képezzük magunkat. Irányítanunk kell ösztö-
neinket és vágyainkat, meg kell fékeznünk és uralnunk kell
szenvedélyeinket, valamint le kell gyŒznünk gyengeségeinket,
legyenek azok kicsik vagy nagyok. Távol kell tartanunk magunkat
mind a mulasztás, mind pedig a rossz cselekedetek általi bınök-
tŒl, és követnünk kell azokat a törvényeket és parancsolatokat,
melyeket Atyánk ad számunkra… 

Azt is megértettük, hogy egy idŒ után – mely lehet a halandó
élet néhány másodperce vagy akár több évtizede – meghalunk,
a testünk visszatér az anyaföldbe, amelybŒl teremtetett, a lelkünk
pedig a lélekvilágba megy, ahol tovább képezzük magunkat örök-
kévaló rendeltetésünkre. Egy bizonyos idŒtartam után megtörté-
nik a feltámadás, vagyis a test és a lélek újra egyesülése, amely
halhatatlanná tesz minket, és lehetŒvé teszi, hogy tovább halad-
junk a tökéletesség és az istenség felé. Ezt a feltámadást az Úr
Jézus Krisztusnak, e föld TeremtŒjének áldozata tette lehetŒvé
számunkra, aki elvégezte értünk ezt a páratlan szolgálatot – e cso-
dát, melyet nem tudnánk elvégezni önmagunkért. Így megnyílt
számunkra az út a halandóság, majd végül – ha érdemesnek bizo-
nyulunk rá – az Isten királyságában való felmagasztosulás felé.7

Jóval azelŒtt, hogy a könnyeknek eme völgyébe lejöttünk volna,
megértettük, hogy lesz bánat, csalódás, kemény munka, vér, izzad-
ság és könnyek; azonban mindezek ellenére letekintettünk és
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láttuk ezt a földet, amint azt számunkra elŒkészítik, és valóban ezt
mondtuk: »Igen, Atyám, mindazon dolgok ellenére nagy áldásokat
látok, amelyek engem érhetnek fiad, illetve leányodként; látom,
hogy a test felvételével végül halhatatlan leszek, mint Te, valamint
legyŒzhetem a bın hatásait és tökéletes lehetek, izgatottan várom
tehát, hogy az elsŒ adandó alkalommal lemehessek a földre.«
Így hát lejöttünk.8

A halandóság ideje alatt kell felkészülnünk
az Istennel való találkozásra

Mi, halandók, akik most ezen a földön élünk, a második álla-
potunkban vagyunk. A halandó testben való jelenlétünk azt
bizonyítja, hogy „megtartottuk” elsŒ helyünket. Lelki anyagunk
örökkévaló volt és Istennel egyidejıleg létezett, Mennyei Atyánk
azonban lélektestekké formálta Œket. A lélektestünk hosszú ideig
tartó növekedésen, fejlŒdésen és tanításon ment keresztül, majd
sikeresen túljutva a vizsgán, végül lejöhetett erre a földre,
a halandóságba.

Lelkünk földre és feltételezhetŒen a halandóságba jövetelének
egyik határozott célja az volt, hogy fizikai testet kapjunk. E test
gyengeségeknek, kísértéseknek, a halandóság gyarlóságainak, vala-
mint korlátainak lesz kitéve, és kihívásokkal kell szembenéznie,
hogy legyŒzze önmagát.9

Nem csak azért küldtek benneteket erre a földre, hogy jól
érezzétek magatokat, vagy eleget tegyetek az ösztönöknek,
szenvedélyeknek vagy vágyaknak… és ahogy a világ mondja, jól
„mulassatok”.

Egy nagyon komoly célból küldtek benneteket erre a világra.
Ami azt illeti, iskolába küldtek titeket, hogy emberi csecsemŒ-
ként kezdjétek, és hihetetlen mértékben növekedjetek a bölcses-
ségben, ítélŒképességben, tudásban és hatalomban.10

Az egyik legkomolyabb mindenkori emberi fogyatékosság a
halogatás – vonakodás attól, hogy személyes felelŒsséget vállal-
junk az adott pillanatban. Az emberek azzal a megfontolt céllal
jöttek a földre, hogy oktatás és képzést szerezzenek, valamint fej-
lŒdjenek és tökéletesítsék önmagukat, ám sokan megengedték,
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„Lelkünk földre és feltételezhetŒen a halandóságba
jövetelének egyik határozott célja az volt, hogy fizikai testet kapjunk.”

hogy félrevezessék Œket, és… a szellemi és lelki nemtörŒdömség,
valamint a világi élvezetek hajszolásának rabjaivá váltak.11

Ez a halandó élet lett annak ideje, hogy felkészüljünk az
Istennel való találkozásra, ami elsŒdleges felelŒsségünknek
számít. Testünk elnyerése után, amely lelkünk végleges hajlékául
szolgál az örökkévalóságon át, most képeznünk kell a testünket,
az elménket és a lelkünket. A legfontosabb tehát, hogy életünket
arra használjuk, hogy tökéletesítsük magunkat, leigázzuk a húst,
alárendeljük a testet a léleknek, legyŒzzünk minden gyengeséget,
uralkodjunk önmagunkon, hogy vezetni tudjuk egymást, és el tud-
junk végezni minden szükséges szertartást.12

Jézus Krisztus evangéliuma felvázolja a
Mennyei Atyánkhoz visszavezetŒ utat

Egy olyan célállomás megkereséséhez, ahol még sohasem jár-
tunk azelŒtt, általában térképet használunk… Az Úr Jézus Krisztus,
a mi Megváltónk és Szabadítónk, adott számunkra egy térképet –
egy törvény- és parancsolat-gyıjteményt, amely által elérhetjük a
tökéletességet, végül pedig az istenséget. A törvények és szertartá-
sok ezen gyıjteménye Jézus Krisztus evangéliumaként ismert,
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és ez az egyetlen terv, amely felmagasztalhatja az emberiséget.
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza rendelkezik
egyedül e felbecsülhetetlen program teljességével, amely minda-
zok számára elérhetŒ, akik elfogadják azt.13

Az Úr visszaállította királyságát ezekben a napokban, annak
minden ajándékával, hatalmával és áldásával együtt. Bármelyik
általatok ismert egyház valószínıleg el tud titeket vinni egy jó
darabon, és elhozhat nektek valamilyen szintı békességet,
boldogságot és áldást, továbbá el tud benneteket vinni a fátyolig,
és ott ledob titeket. Jézus Krisztus egyháza felvesz titeket a fátyol-
nak ezen az oldalán, és ha annak parancsolatai szerint éltek, egye-
nesen keresztülvisz benneteket a fátyolon, mintha az ott sem
lenne, az örökkévalóság és felmagasztosulás felé.14

Jézus Krisztus evangéliuma a szabadulás örök terve. Ez az a
terv, melyet Isten, az Örökkévaló Atya hozott létre és jelentett ki
mindazok szabadulására, akik hisznek és engedelmeskednek.15

Az örök élet, a felmagasztosulás és az istenség eléréséhez az
egyénnek be kell lépnie a királyságba a megfelelŒen elvégzett
keresztelés által; el kell nyernie a Szentlelket felhatalmazott kéz-
rátétel által; a férfiakat el kell rendelni a papságba a felhatalma-
zott papságviselŒkön keresztül; részesülnie kell a felruházásban
és össze kell pecsételtetnie Isten házában a próféta által, akinek
ehhez megvannak a kulcsai, vagy egy másik személy által, akinek
e kulcsok delegálva lettek; továbbá az egyénnek igazlelkı, tiszta,
erkölcsös és szolgálatkész életet kell élnie. Senki sem léphet be
az örök életbe, csakis a helyes kapun – Jézus Krisztuson és az Ã
parancsolatain – keresztül.16

Jézus tökéletesítette életét, és Ã lett a Krisztusunk. Egy isten
felbecsülhetetlen vérét ontották, és Ã lett a Szabadítónk; az Ã
tökéletes életét adta, és Ã lett a Megváltónk; értünk tett engesz-
telése lehetŒvé tette számunkra, hogy visszatérjünk Mennyei
Atyánkhoz.17

A Szabadító engesztelése nagyszerı, csodálatos és rendkívüli
elŒnyének szabadító hatása nem válhat teljessé számunkra,
hacsak meg nem bánjuk a bıneinket.18

Oly hálásak vagyunk, hogy Mennyei Atyánk megáldott bennün-
ket a bınbánat evangéliumával. Ez mindannak a középpontja,
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„ Jézus tökéletesítette életét, és Ã lett a Krisztusunk…
engesztelése lehetŒvé tette számunkra, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz.”

melybŒl az evangéliumi terv áll. A bınbánat az Úr növekedési tör-
vénye, fejlŒdési tantétele és boldogságért hozott terve. Mélyen
hálásak vagyunk, hogy rendelkezünk azzal a biztos ígérettel, hogy
ahol bın volt és botlás, azt Œszinte és megfelelŒ bınbánat követ-
heti, amelyért cserébe a bınbocsánat ajándéka jár.

Így szólt a Mester: „JŒjjetek én hozzám mindnyájan, a kik meg-
fáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”
(Máté 11:28).

Az a legnagyszerıbb dolog a bınbánatban, hogy a szentírások
legalább olyan mértékben tartalmazzák az Úr azon ígéretét, hogy
meg fogja bocsátani a bıneinket, mint azt a parancsolatot, hogy
bánjuk meg a bıneinket, változtassuk meg az életünket és hozzuk
azt teljes összhangba az Ã csodálatos tanításaival.

Isten jó. Szívesen megbocsát nekünk. Azt szeretné, hogy tökéle-
tesítsük önmagunkat, és állandóan uralkodjunk magunkon. Nem
akarja, hogy Sátán és mások irányítsák az életünket. Meg kell tanul-
nunk, hogy Mennyei Atyánk parancsolatainak megtartása jelenti az
egyetlen ösvényt önmagunk teljes irányításához, az egyetlen utat
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ahhoz, hogy megtaláljuk az örömet, az igazságot, valamint a betel-
jesülést ebben az életben és az örökkévalóságban.19

A boldogság kincseskamrája feltárul azok számára, akik Jézus
Krisztus evangéliuma szerint élnek, annak tisztaságában és egysze-
rıségében… A tökéletes boldogság biztosítéka, az itteni sikeres
élet, valamint az ezt követŒ felmagasztosulás és örök élet bizonyos-
sága azok számára érhetŒ el, akiknek szándékukban áll az életüket
Jézus Krisztus evangéliumával teljes összhangban élni – majd pedig
folyamatosan az általuk meghatározott utat követni.20

Csak a bátrak és hithıek fognak felmagasztaltatni

Ha igazak és hıek vagyunk, feltámadunk, nem csupán a halha-
tatlanságra, hanem az örök életre is. A halhatatlanság azt jelenti,
hogy örökké élünk egy számunkra kijelölt királyságban. Az örök
élet a felmagasztosulás elnyerése a legmagasabb mennyben, vala-
mint a családi egységben való élet.21

Egy ember azt mondta a minap, hogy az egyetlen dolog, amint
nem szeret a mormon egyházban az, hogy az egyetlen olyan egy-
háznak vallják magukat, amelyen keresztül az ember szabadulást
nyerhet. Így válaszoltam: „Ó, nem! Mi nem állítunk ilyet. Azt
mondjuk, hogy minden jó vallásos ember és minden jó ember, aki
nem vallásos, szabadulást fog nyerni. A szabadulásnak azonban
három fokozata van…”22

Azok, akik a világ szokásai szerint élték az életüket, a telesztiá-
lis királyságba fognak menni, melynek dicsŒsége a csillagokhoz
hasonló.

Azok, akik tisztességesek és becsületesek voltak, és akik tiszte-
letre méltó életet éltek, a terresztriális királyságban foglalnak
majd helyet, amelynek dicsŒsége a holdhoz hasonló.

Azok, akik hittek Krisztusban, akik elhagyták a világot, akik a
Szentlélek irányítását követték, és akik hajlandóak voltak minde-
nüket az oltárra helyezni, azok, akik megtartották Isten parancso-
latait – Œk a celesztiális királyságban kapnak majd helyet, melynek
dicsŒsége a naphoz hasonló.23

Az élet útja érthetŒen ki van jelölve az isteni cél szerint, Jézus
Krisztus evangéliumának térképe minden utazó számára elérhetŒ,
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az örök élet célállomása világosan meghatározott. A célállomásnál
Atyánk várakozik reménykedve, türelmetlenül várva, hogy üdvö-
zölje hazatérŒ gyermekeit. Sajnos sokan nem fognak megérkezni.24

Miért fogják csupán néhányan elérni a felmagasztosulást a
celesztiális királyságban? Nem azért, mert nem volt elérhetŒ a szá-
mukra, nem azért, mert nem tudták, hogyan férhetnek hozzá, nem
azért, mert nem adatott nekik bizonyság, hanem azért, mert nem
tettek erŒfeszítéseket arra, hogy átalakítsák életüket, és hasonlóvá
tegyék azt a Szabadító életéhez, valamint olyan mértékben mege-
rŒsítsék azt, hogy ne történjen benne kilengés annak végezetéig.25

Sok olyan tagja van az egyháznak, akik hanyagok és gondatla-
nok, és akik állandóan halogatnak. Alkalmanként, nem pedig hŒ
vággyal élnek az evangélium szerint. Eleget tettek néhány követel-
ménynek, ám nem bátrak. Nem követnek el komoly bınöket, egy-
szerıen nem teszik meg a tŒlük elvárt dolgokat – olyan dolgokat,
mint a tizedfizetés, a Bölcsesség szava szerinti élet, a családi ima,
a böjt, a gyılések látogatása, a szolgálat...

[…] Az Úr nem fogja átalakítani valaki jó reményeit, vágyait és
szándékait cselekedetekké. Mindannyiunknak magunknak kell
azt megtennie… 

Csak a bátrak fognak felmagasztaltatni és fogják elnyerni a
dicsŒség legmagasabb fokozatát, mivel „sokan vannak az elhívot-
tak, de kevesen a választottak” (T&Sz 121:40). Ahogyan a Szaba-
dító mondta: „...szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az
életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” Ellenben
pedig: „…tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre
visz, és sokan vannak, a kik azon járnak” (Máté 7:13, 14).

Igaz, hogy sok utolsó napi szent, akik megkeresztelkedtek,
és akiket az egyház tagjává konfirmáltak, sŒt néhányan, akik a
felruházásukban is részesültek, és a szent templomban kötöttek
házasságot és pecsételtettek össze, úgy érezték, hogy a felmagasz-
tosulás és az örök élet áldásai biztosítva vannak számukra. Ez azon-
ban nem így van. Van két alapvetŒ feltétel, melyet minden léleknek
teljesítenie kell, különben nem nyerheti el a felajánlott nagyszerı
áldásokat. Részesülnie kell a szertartásokban, és hithınek kell len-
nie, legyŒzve a gyengeségeit. Ezért nem mindenki, aki utolsó napi
szentnek vallja magát, fog felmagasztosulni.



1 .  F E J E Z E T

10

Azon utolsó napi szentekre azonban, akik bátrak, akik hithıen
és teljes mértékben eleget tesznek a követelményeknek, leírhatat-
lanul dicsŒséges ígéretek várnak:

„Akkor lesznek istenekké, mert nem lesz végük; tehát örökké-
valóságtól örökkévalóságig lesznek, mert folytatódnak; akkor
mindenek felett lesznek, mert minden dolog alájuk lesz rendelve.
Akkor istenek lesznek, mert minden hatalom az övék lesz, és alá-
juk lesznek vetve az angyalok” (T&Sz 132:20).26

Amikor valaki felismeri annak a „mindennek” a nagyságát, bŒsé-
gét és dicsŒségét, amelyet az Úr hithı gyermekei számára ígért,
akkor az megéri a türelem, a hit, az áldozat, a verejték és a könnyek
árát. Az örökkévalóság áldásai, melyek e „mindenbe” belefoglaltat-
nak, elhozzák az embernek a halhatatlanságot és az örök életet,
az örök fejlŒdést, az isteni kormányzást, az örök gyarapodást,
a tökéletességet, mindezzel pedig az istenséget.27

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Nézd át a harmadik bekezdést a 2. oldalon, valamint a harmadik
teljes bekezdést a 3. oldalon, ahol Kimball elnök leírja, hogyan
válaszoltunk Mennyei Atyánk tervére a halandóság elŒtti élet-
ben. Mit gondolsz, miért reagáltunk rá ily módon?

• Tekintsd át a 4. oldalon álló harmadik és negyedik teljes
bekezdést! Mit teszel azért, hogy élvezetet találj az életben
anélkül, hogy szem elŒl tévesztenéd „komoly célodat”?

• Tanulmányozd át Kimball elnök tanításait a halandóság céljairól
a 3–5. oldalakon! Ezen tanítások fényében, mit gondolsz, miért
a halogatás „az egyik legkomolyabb emberi fogyatékosság”?
Hogyan gyŒzhetjük le ezt a hajlamot?

• Kimball elnök azt tanította, hogy Jézus Krisztus evangéliuma
olyan, mint egy térkép, amely a felmagasztosuláshoz vezet
minket (5–8. oldal). Gondolkozz el, hol állsz most ebben az
utazásban, és mit tehetsz azért, hogy tovább fejlŒdhess!
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• Mit gondolsz, mit jelent bátornak lenni az evangéliumban?
(Példákért lásd a 8–10. oldalakat, valamint az 1. oldalon található
történetet.) Miért nem elég az egyháztagság és az evangélium
ismerete a celesztiális királyságban való felmagasztosuláshoz?

Kapcsolódó szentírások: Jakab 1:22; Alma 34:30–41; 3 Nefi
27:13–22; T&Sz 76:50–93; Ábrahám 3:22–26
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Spencer W. Kimball és a testvérei, körülbelül két évvel azelŒtt,
hogy húga, Fannie, elhunyt. Álló sor, balról jobbra: Clare, Ruth, Gordon

és Delbert. ÜlŒ sor, balról jobbra: Helen, Alice, Fannie és Spencer.
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2 .  F E J E Z E T

Tragédia vagy rendeltetés?

Amikor a bánat, a szenvedés és a halál
tragédiájával nézünk szembe, bíznunk kell Istenben.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball már kisgyermekkorában elszenvedte szeret-
tei elvesztésének fájdalmát. Amikor nyolc éves volt, húga, Mary,
nem sokkal születése után meghalt. Egy hónappal késŒbb Spencer
szülei megérezték, hogy az ötéves Fannie, aki már hetek óta szen-
vedett, hamarosan eltávozik az élŒk sorából. Spencer késŒbb így
számolt be Fannie halálának napjáról: „A kilencedik születésnapo-
mon Fannie elhunyt az édesanyám karjaiban. Mindannyiunkat,
gyermekeket, felébresztettek a kora éjszakában, hogy jelen
legyünk. Emlékszem a nappalinkban lejátszódó jelenetre…, szere-
tett édesanyám zokogott haldokló ötéves kisgyermekével a karjai-
ban, mi pedig mind köré gyıltünk.”1

Még ennél is nehezebb volt a fiatal Spencer számára az a hír,
melyet két évvel késŒbb kapott, amikor Œt, valamint a fivéreit és
a nŒvéreit egy reggel hazahívták az iskolából. Hazaszaladtak, és
ott találkoztak a püspökükkel, aki maga köré gyıjtötte Œket,
és elmondta nekik, hogy édesanyjuk az elŒzŒ napon meghalt.
Kimball elnök késŒbb így emlékezett vissza: „Villámcsapásként
ért a hír. Kiszaladtam a házból az udvarra, hogy egyedül legyek a
patakzó könnyeimmel. Látó- és hallótávolságon kívül, mindenki-
tŒl távol, zokogtam és zokogtam. Minden alkalommal, amikor
kimondtam, hogy »anya«, újabb könnyzápor tört fel szemeimbŒl,
míg azok el nem apadtak. Anya – halott! De hát, az nem lehet! Az
élet nem mehet így tovább… A tizenegy éves szívem majd meg-
szakadt.”2

Ötven évvel késŒbb Spencer W. Kimball elder, akkor a Tizen-
két Apostol Kvórumának tagja, messze került otthonról, egy
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súlyos mıtéti beavatkozásból való felépülés során. Álmatlanság-
tól szenvedve, felidézte édesanyja halálának napját: „Újra
zokogni tudnék…, miközben emlékeim visszavisznek azokra a
szomorú ösvényekre.”3

Ezen élmények mély szomorúságával szembenézve, Spencer W.
Kimball mindig vigaszra talált az imában és az evangélium tantéte-
leiben. Még gyermekkorában is tudta, hová forduljon, hogy
békére leljen. A család egyik barátja így írt a fiatal Spencer imáiról:
„mily súlyosan nehezedett kicsi szívére édesanyjának elvesztése, és
mégis mily bátran küzdött gyászával, és keresett vigaszt az egyetlen
forrásból”4.

Szolgálata során Kimball elnök gyakran nyújtott vigasztaló sza-
vakat azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolták. Bizonyságot
tett az örökkévaló tantételekrŒl, biztosítva a szenteket, hogy a halál
nem jelenti a létezés végét. Egyszer ezt mondta egy temetésen
beszélve:

„Korlátoltak vagyunk a látásunkban. Szemeinkkel csupán
néhány kilométerre látunk el. Füleinkkel csupán néhány évig
hallunk. Olyan, mintha egy szobába lennénk bezárva, bekerítve,
amikor azonban kihuny eme életnek fénye, akkor majd átlátunk
a halandó korlátok felett...

A falak leomlanak, az idŒ megszınik, és a távolság elhomályo-
sodik és eltınik, miközben átlépünk az örökkévalóságba… és mi
azonnal kilépünk egy olyan nagyszerı világba, amelyben nincse-
nek földi korlátok.”5

Spencer W. Kimball tanításai

Isten, az Ã bölcsességében, nem mindig
akadályozza meg a tragédiákat

Ez állt az újság címoldalán: „A repülŒszerencsétlenség 43 ember
életét követelte. Senki sem élte túl a hegyi tragédiát”, mire embe-
rek ezrei tették fel a kérdést: „Miért engedte az Úr, hogy e szörnyı
dolog megtörténjen?”

Két autó egymásnak ütközött, amikor az egyik áthajtott egy
piros lámpán. Hat ember vesztette életét. Isten miért nem akadá-
lyozta ezt meg?
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Miért kell a fiatal anyának rákban meghalnia és nyolc gyerme-
két édesanya nélkül hagynia? Az Úr miért nem gyógyította Œt meg?

Egy kisgyermek vízbe fulladt; egy másikat elütöttek. Miért?

Egy férfi váratlanul meghalt szívkoszorúér-elzáródásban, miköz-
ben a lépcsŒn ment felfelé. Testét a lépcsŒ aljában találták meg,
miután lezuhant onnan. Felesége így kiáltott fel fájdalmában:
„Miért? Miért teszi ezt velem az Úr? Nem tudta volna figyelembe
venni, hogy három kisgyermekemnek még mindig szüksége van
egy édesapára?”

Egy fiatalember a missziós területen vesztette életét, és az
emberek kétkedve tették fel a kérdést: „Miért nem védte meg az Úr
ezt a fiatalt, miközben térítŒ munkát végzett?”

Bárcsak tudnék válaszolni ezekre a kérdésekre felhatalmazás
által, de nem tudok. Biztos vagyok abban, hogy egyszer meg fog-
juk érteni és megbékülünk velük. Jelenleg azonban az evangé-
lium tantételeiben kell kutatnunk megértésért a tŒlünk telhetŒ
legjobban.

Vajon az Úr volt az, aki a repülŒgépet nekivezette a hegynek,
hogy ezzel az utasok életét kioltsa, vagy azt emberi vagy mıszaki
hibák okozták?

Vajon Mennyei Atyánk okozta azt a karambolt, amely hat embert
szólított el az örökkévalóságba, vagy ez annak a sofŒrnek a hibája,
aki figyelmen kívül hagyta a közlekedési szabályokat?

Isten vette el a fiatal anya életét, vagy késztetett arra egy kis-
gyermeket, hogy a csatornába tipegjen, vagy Ã vezetett egy másik
gyermeket a szembejövŒ autó elé?

Talán az Úr okozott szívrohamot a férfinak? Korai volt még a
misszionárius halála? Adjatok rá választ, ha tudtok. Én nem tudok;
hiszen bár tudom, hogy Istennek hatalmas szerepe van életünk-
ben, mégsem tudom, hogy mennyi mindent okoz Ã, és mennyi
minden van, amit egyszerıen csak megenged. Bármi legyen is a
válasz, van valami más, amiben biztos vagyok.

Megakadályozhatta volna az Úr ezeket a tragédiákat? A válasz:
Igen! Az Úr mindenható. Minden hatalma megvan ahhoz, hogy
irányítsa életünket, megóvjon minket a fájdalomtól, meggátoljon
minden balesetet, vezessen minden repülŒt és autót, tápláljon
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minket, megvédjen bennünket, megszabadítson a fáradozástól,
az erŒfeszítéstŒl, a betegségtŒl, sŒt még a haláltól is, ha úgy
kívánja. De nem fog.

Meg kellene tudnunk érteni ezt, hiszen felismerhetnénk, mily
ostobaság lenne tŒlünk megkímélni a gyermekeinket minden erŒ-
feszítéstŒl, csalódástól, kísértéstŒl, bánattól és szenvedéstŒl.

AlapvetŒ evangéliumi törvény az önrendelkezés és az örök
fejlŒdés. Az óvatosságra vagy az igazlelkıségre való kényszerítés
semmissé tenné ezt az alapvetŒ törvényt, és a növekedés lehe-
tetlen lenne.6

Örökkévaló szemszögbŒl nézve megértjük, hogy a
nehézségek elengedhetetlenek az örök fejlŒdésünkhöz

Ha a halandóságra, mint a létezés egészére tekintenénk, akkor
a fájdalom, a bánat, a kudarc és az élet rövidsége balsors lenne. Ha
azonban az életre örökkévaló dologként tekintünk, mely messze a
halandóság elŒtti múltba, majd az örökkévaló, halál utáni jövŒbe
nyúlik, akkor minden történés a helyes megvilágításba kerülhet.

Nincs-e bölcsesség abban, hogy Œ megpróbáltatásokat ad
nekünk, hogy felülkerekedhessünk rajtuk; felelŒsségeket, hogy
elérhessünk bizonyos dolgokat; munkát, hogy izmainkat megke-
ményítsük; bánatot, hogy lelkünket megpróbálja? Nem azért
vagyunk-e kitéve a kísértéseknek, hogy erŒnk próbára tétessen;
nem azért vagyunk-e betegek, hogy türelmet tanuljunk; nem azért
halunk-e meg, hogy halhatatlanná váljunk és megdicsŒüljünk?

Ha minden beteg, akiért imádkozunk, meggyógyulna, ha min-
den igazlelkı ember védelemben részesülne, a gonoszok pedig
elpusztulnának, akkor az Atya programjának egésze semmivé
lenne, és véget érne az evangélium alapvetŒ tantétele, az önren-
delkezés. Egy embernek sem kellene hit által élnie.

Ha a jótevŒnek azonnal megadatna az öröm, békesség és juta-
lom, nem létezhetne a rossz – mindenki jót tenne, de nem a jótett
helyes volta miatt. Nem lenne erŒpróba, sem jellemfejlŒdés; nem
nŒne az erŒ, nem létezne önrendelkezés, csupán sátáni irányítás.

Ha minden imánkra azonnal választ kapnánk a mi önzŒ vágya-
ink és korlátolt értelmünk szerint, akkor nem volna, vagy legalább
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is csak elenyészŒen kevés számban fordulna elŒ szenvedés, bánat,
csalódottság, vagy akár a halál, és ha ezek nem lennének, akkor
nem lenne öröm, siker, feltámadás, örök élet és isteniség sem.

„Mert szükségképpen minden dologban ellentétnek kell len-
nie… igazlelkıség[ben]… gonoszság[ban]… szentség[ben]...
nyomorúság[ban]... jó[ban]... rossz[ban]...” (2 Nefi 2:11).

Emberekként kiıznénk az életünkbŒl a fizikai fájdalmat és a
mentális gyötrelmet, és biztosítanánk magunk számára az állandó
nyugalmat és kényelmet, de ha bezárnánk az ajtót a bánat és
nyomor elŒtt, talán kizárnánk legnagyszerıbb barátainkat és jóte-
vŒinket. A szenvedés során az emberek szentekké válhatnak,
miközben türelmet, kitartást és önuralmat tanulnak...

Szeretem a „Mily szilárd az alapja” címı ének egyik versét:

Ha mély vizeken általkelni hívlak, 
A bánat folyói el nem borítnak, 
Mert én veled leszek és megáldalak; 
Javadra fordítom minden gondodat.
[Lásd Hymns, 85. sz.]

James E. Talmage elder ezt írta: „Egyetlen férfi vagy nŒ által
elszenvedett gyötrelem sem marad kárpótló következmény
nélkül..., amennyiben türelemmel viselik azt.”

Másrészt ezek a dolgok összetörhetnek minket erŒs hatásukkal,
ha teret engedünk a gyengeségnek, a panaszkodásnak és a kriti-
kának.

„Semmilyen elszenvedett fájdalom és semmilyen átélt megpró-
báltatás nem vész kárba. A tanulásunkat szolgálja, olyan tulajdon-
ságok kifejlesztését, mint például a türelem, a hit, az erŒ és az
alázat. Minden, amit elszenvedünk és minden, amit eltırünk –
különösen akkor, ha türelemmel viseljük –, építi jellemünket,
megtisztítja szívünket, kitágítja lelkünket, továbbá gyengédebbé és
jószívıbbé tesz minket, még érdemesebbé arra, hogy Isten gyer-
mekinek neveztessünk... és a fájdalom és szenvedés, fáradozás és
nehézségek által részesülünk abban a tanításban, amelynek a meg-
szerzéséért ide jöttünk, és ami egyre hasonlóbbá tesz minket
Mennyei Atyánkhoz és Anyánkhoz...” (Orson F. Whitney)
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Vannak emberek, akik megkeserednek, mikor látják szeretteiket
gyötrelemtŒl, vég nélküli fájdalomtól és fizikai kíntól szenvedni.
Néhányan kegyetlenséggel, közömbösséggel és igazságtalansággal
vádolnák az Urat. Oly alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ítélkez-
zünk! [...]

A papság hatalma korlátlan. Isten azonban bölcsen helyezett
mindannyiunkra bizonyos korlátokat. Kifejleszthetem a papsági
hatalmat, miközben tökéletesítem az életemet, mégis hálás
vagyok azért, hogy még a papságon keresztül sem tudok meg-
gyógyítani minden beteget. Talán meggyógyítanék olyan embere-
ket, akiknek meg kellene halniuk. Talán enyhülést hoznék olyan
emberek számára, akiknek szenvedniük kellene. Attól tartok meg-
hiúsítanám Isten céljait.

Ha korlátlan hatalmam lenne, ugyanakkor korlátolt látásom és
értelmem, talán megmentettem volna Abinádit a tız lángjaitól,
amikor máglyán megégették, és ezáltal jóvátehetetlen kárt okoz-
tam volna neki. Mártírként halt meg, és a mártírok jutalmát kapta
– felmagasztosulást.

Valószínıleg megvédtem volna Pált a megpróbáltatásaitól, ha
hatalmam korlátlan lenne. Biztosan meggyógyítottam volna tövis-
sel átszúrt testét. [Lásd 2 Korinthusbeliek 12:7.] Ez által pedig
romba dönthettem volna az Úr tervét. Háromszor imádkozott,
kérve az Urat, hogy távozzék el tŒle e „tövis”, az Úr azonban nem
válaszolt az imáira (lásd 2 Korinthusbeliek 12: 7–10). Pál számtalan
alkalommal elveszíthette volna önmagát, ha ékesszóló, egészséges
és tekintélyes lett volna, valamint ha megszabadult volna minda-
zoktól a dolgoktól, amelyek alázatra kényszerítették Œt… 

Attól félek, ha ott lettem volna a Carthage börtönben 1844.
június 27-én, eltérítettem volna a golyókat, melyek áthatoltak a
próféta és a pátriárka testén. Talán megmentettem volna Œket
a szenvedéstŒl és a gyötrelemtŒl, ám megfosztottam volna Œket a
mártírok halálától és jutalmától. Hálás vagyok azért, hogy nem
kellett meghoznom egy ilyen döntést.

Ilyen korlátlan hatalommal felruházva, bizonyosan szerettem
volna megvédeni Krisztust a Gecsemánéban elszenvedett gyötrel-
mektŒl, a bántalmazásoktól, a töviskoronától, a törvényszék elŒtti
rágalmazásoktól, a fizikai sérülésektŒl. Elláttam volna a sebeit és
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meggyógyítottam volna, ecet helyett frissítŒ vizet adva neki. Talán
megmentettem volna attól, hogy elszenvedje a halált, ugyanakkor
megfosztottam volna a világot az Œ engesztelŒ áldozatától.

Nem merném vállalni annak felelŒsségét, hogy visszahozom
szeretteimet az életbe. Krisztus maga elismerte a különbséget az Œ,
valamint az Atya akarata között, amikor azért imádkozott, hogy
távozzék el tŒle a szenvedés pohara; mégis hozzátette: „mindazon-
által ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” [Lukács 22:42]7

A halál dicsŒséges lehetŒségek elŒtt nyithatja meg az utat

Egy halott ember számára az élet tovább folytatódik, és az
önrendelkezése nem szınik meg, a halál pedig, amely oly nagy
csapásnak tınik számunkra, rejtett áldás lehet… 

Ha azt mondjuk, hogy a korai halál csapás, katasztrófa vagy tragé-
dia, azzal nem azt mondjuk, hogy a halandóság vonzóbb, mint a
lélekvilágba, majd pedig a végsŒ szabadulásba és felmagasztosu-
lásba való korábbi belépés? Ha a halandóság lenne a tökéletes álla-
pot, akkor a halál reményvesztettségre adna okot. Az evangélium
azonban azt tanítja nekünk, hogy a halál nem tragédia, csak a bın.

„Ha korlátlan hatalmam lenne, ugyanakkor korlátolt
látásom és értelmem, talán megmentettem volna Abinádit.”
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„...áldottak a halottak, akik az Úrban halnak meg...” (Lásd T&Sz
63:49.)

Oly keveset tudunk. Ítéleteink oly korlátoltak. Az Úr módsze-
reit a mi szık szemszögünkbŒl ítéljük meg.

Beszédet mondtam a Brigham Young Egyetem egy fiatal hallga-
tójának a temetési szertartásán, aki a második világháború alatt
vesztette életét. Fiatalemberek százezrei rohantak felkészületlenül
az örökkévalóságba a háború pusztításán keresztül, és én kijelen-
tettem, hogy úgy hiszem, eme igazlelkı fiatal azért hivatott a lélek-
világba, hogy hirdesse az evangéliumot ezeknek a gyarló lelkeknek.
Ez talán nem igaz mindenkire, aki életét veszti, ám úgy éreztem,
hogy rá igaz volt.

„A halottak megváltásáról” szóló látomásában Joseph F. Smith
elnök a következŒket látta… Ezt írja:

„…megértettem, hogy az Úr nem személyesen ment el a gono-
szok és az engedetlenek közé, akik elutasították az igazságot…;
hanem íme, az igazlelkıek közül megszervezte seregeit…, és
megbízta Œket, hogy menjenek és vigyék el az evangélium vilá-
gosságát… 

...Megváltónk… a lelkek világában tartózkodott, a testben róla
tanúságot tevŒ… hıséges lelke[k] oktatásával és elŒkészítésével
töltötte idejét. Hogy elvihessék a megváltás üzenetét mind a halot-
taknak, akikhez Œ maga azok lázadása és vétke miatt nem mehetett
el személyesen...

Láttam, hogy ezen adományozási korszak hıséges elderei,
amikor elhagyják a halandó életet, folytatják munkájukat a bın-
bánat és a… megváltás evangéliumának prédikálásában…”
[T&Sz 138:29–30, 36–37, 57].

A halál tehát lehetŒségek elŒtt nyithatja meg az utat, beleértve
Krisztus evangéliumának tanítását is.8

A megpróbáltatások idején bíznunk kell Istenben

Annak ellenére, hogy a halál új kapukat nyit meg, nem törek-
szünk rá. Arra intenek minket, hogy imádkozzunk azokért, akik
betegek, és használjuk papsági hatalmunkat, hogy meggyógyít-
suk Œket.
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„És hívják el az egyház eldereit, kettŒt vagy többet, és imádkoz-
zanak érte és tegyék rá kezeiket az én nevemben; és ha meghal,
akkor énnekem hal meg, és ha él, akkor énnekem él.

Éljetek együtt szeretetben olyannyira, hogy siratjátok azok
elvesztését, akik meghalnak, és méginkább azokét, akiknek nincs
reménye a dicsŒséges feltámadásra.

És lészen, hogy akik énbennem halnak meg, nem ízlelik meg
a halált, mert az édes lesz számukra;

És akik nem énbennem halnak meg, jaj azoknak, mert keserı
a haláluk.

Továbbá lészen, hogy akinek van belém vetett hite a gyógyulás-
hoz, és nincs halálra szánva, az meggyógyul” (T&Sz 42:44–48).

Az Úr megígérte nekünk, hogy a betegek meggyógyulnak, ha
elvégezzük a szertartást, ha elegendŒ hitünk van, és ha a beteg
„nincs halálra szánva”. Van azonban három tényezŒ, melyekbŒl
mindnek eleget kell tenni. Sokan nincsenek összhangban a szer-
tartással, és nagy számban vannak azok, akik nem hajlandóak vagy
nem képesek elegendŒ hitet gyakorolni. Az utolsó tényezŒ azon-
ban ugyancsak fontosnak tınik: ha nincsenek halálra szánva.

Mindenkinek meg kell halnia. A halál az élet fontos része.
Természetesen soha sem vagyunk teljesen felkészülve a változásra.
Nem tudván, hogy mikor következik be, helyesen tesszük, hogy
harcolunk azért, hogy megŒrizzük az életünket. Mégsem kell fél-
nünk a haláltól. Imádkozunk a betegekért, szolgáljuk a szenvedŒ-
ket, könyörgünk az Úrhoz, hogy gyógyítsa meg Œket és enyhítse
fájdalmukat, valamint Œrizze meg életüket és halassza el halálukat,
és ezt helyesen tesszük, de nem azért, mert az örökkévalóság
annyira félelmetes...

Ahogyan a Prédikátor (3:2) mondja, biztos vagyok abban, hogy
ideje van a halálnak. Azt is hiszem azonban, hogy sokan meghalnak
„idŒ elŒtt”, mert óvatlanok, visszaélnek a testükkel, szükségtelen
kockázatot vállalnak, illetve veszélynek, balesetnek és betegségnek
teszik ki magukat...

Isten irányítja az életünket, vezet és megáld bennünket, de meg-
adja nekünk az önrendelkezést. Életünket a számunkra elkészített
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tervével összhangban élhetjük, vagy ostobán megrövidíthetjük,
illetve véget vethetünk annak.

Meg vagyok róla gyŒzŒdve, hogy az Úr megtervezte a sorsun-
kat. Egy napon teljesen megértjük majd, és amikor visszatekin-
tünk a kedvezŒ jövŒbŒl, eme élet számos olyan történésével meg
leszünk elégedve, amelyet oly nehéz megértenünk.

Néha úgy gondoljuk, szeretnénk tudni, mi vár ránk, de a józan
gondolkodás visszaterel bennünket oda, hogy fogadjuk el az éle-
tet, napról napra, és magasztaljuk és dicsŒítsük azt a napot...

Tudtuk, mielŒtt megszülettünk, hogy testért és tapasztalatért
jövünk a földre, és hogy részünk lesz örömben és bánatban,
kényelemben és fájdalomban, jólétben és nehézségben, egészség-
ben és betegségben, sikerekben és csalódásokban, és azt is tudtuk,
hogy egy idŒ után meg fogunk halni. Örömmel fogadtuk minde-
zeket a lehetŒségeket, lelkesedve mind a kedvezŒért, mind a ked-
vezŒtlenért. Lelkesen elfogadtuk azt a lehetŒséget, hogy lejöjjünk
a földre, még akkor is, ha csupán egy napra vagy egy évre tehetjük
azt. Valószínıleg nem nagyon aggódtunk amiatt, hogy betegség-
ben, balesetben vagy végelgyengülésben fogunk meghalni.
Hajlandóak voltunk úgy elfogadni az életet, ahogyan kapjuk, és
ahogyan megszervezzük és irányítjuk azt, és mindezt zúgolódás,
panaszkodás, illetve mértéktelen kívánságok nélkül tettük.

Amikor tragédiával találjuk szembe magunkat, bíznunk kell
Istenben, tudván, hogy korlátolt látószögünk ellenére az Œ céljai
nem fognak kudarcot vallani. Minden nehézségével együtt az élet
nagyszerı lehetŒséget nyújt számunkra, mely által növekedhetünk
tudásban és bölcsességben, hitben és cselekedetekben, felké-
szülve arra, hogy visszatérjünk és osztozzunk Isten dicsŒségében.9

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Miért nem véd meg minket az Úr minden bánattól és szenve-
déstŒl? (Lásd 14–16. oldal.)
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• Tanulmányozd át a 16–19. oldalakat, és keresd meg, mit veszí-
tenénk, ha az Úr nem engedné meg számunkra, hogy megta-
pasztaljuk a megpróbáltatásokat! Hogyan kellene reagálnunk a
megpróbáltatásainkra és szenvedéseinkre? Az Úr hogyan erŒsí-
tett meg téged a megpróbáltatásaid során?

• Olvasd el a 18. oldalon álló bekezdést, amely így kezdŒdik:
„Vannak emberek, akik…”! Miért olyan nehéz szeretteinket
szenvedni látni? Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a keserı-
séget és a csalódottságot az ilyen idŒkben?

• Nézd át a 19–22. oldalakat, és keress tanításokat a papsági
áldásokról! Mikor voltál tanúja a papság gyógyító és vigasztaló
hatalmának? Hogyan reagálhatunk arra, amikor megtudjuk,
hogy az Úr akarata ellen van, hogy szerettünk meggyógyuljon
vagy a halála eltolódjon?

• Hogyan magyaráznád el Kimball elnök tanítását a halálról egy
gyermeknek?

• Kimball elnök ezt tanította: „Amikor tragédiával találjuk szembe
magunkat, bíznunk kell Istenben” (22. oldal). Mit tehet valaki a
megpróbáltatás idején, amikor bízik Istenben?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 116:15; 2 Nefi 2:11–16; 9:6;
Alma 7:10–12; T&Sz 121:1–9; 122:1–9
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„Tudom, hogy Jézus a Krisztus, az élŒ Isten Fia.”



Jézus Krisztus:
Uram és Szabadítóm

Jézus Krisztus Isten Fia és az emberiség
Szabadítója, és elnyerhetjük mindazon áldásokat,

melyeket éltével és halálával nekünk adott.

Spencer W. Kimball életébŒl

Apostoli szolgálata kezdetén Spencer W. Kimball elder három
szívrohamon esett át két hét leforgása alatt. Miután már csaknem
hét hete lábadozott otthon, „elkezdett menekülési lehetŒségeket
keresni az egyhangú otthoni bezártság elŒl”. Megszervezte, hogy
felépülését szeretett navaho barátai között folytathassa Új-Mexikó
államban.1

„Lábadozó idŒszakának egyik reggelén Kimball elder ágyát
üresen találták. Azt gondolván, hogy reggeli sétára indult, ahon-
nan reggelire visszaér, az ápolói tovább folytatták a napi munkát.
Amikor azonban délelŒtt 10 órakor még mindig nem érkezett
meg, aggódni kezdtek. MegkezdŒdött a keresés.

Végül néhány kilométerrel odébb, egy fenyŒfa alatt találtak rá.
A Bibliája ott feküdt mellette, János evangéliumának utolsó feje-
zeténél kinyitva. Szemei csukva voltak, és amikor keresŒi odasi-
ettek hozzá, továbbra is olyan nyugodtan ült ott, mint amikor
elŒször megpillantották.

Riadt hangjuk azonban felébresztette Œt, és amikor felemelte a
fejét, könnycseppek nyomait fedezték fel az arcán. Kérdésükre így
válaszolt: »Ma [öt] éve, hogy elhívtak az Úr Jézus Krisztus aposto-
lának, és szerettem volna egy napot Vele tölteni, akinek a tanúja
vagyok.«”2

Kimball elnök „újra meg újra meg újra”3 bizonyságot tett a
Szabadító isteni voltáról. Kijelentette: „Nem számít, mennyit
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beszélünk róla, az még mindig túl kevés.”4 Kimball elnök életé-
nek jósága méltó volt bizonyságának erejéhez. Neal A. Maxwell
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja megjegyezte: „Kim-
ball elnök az Úr embere volt és senki másé. Legmélyebb vágya az
volt, hogy az Urat szolgálja, és elutasított minden más tényezŒt,
amely kompromisszumra kényszerítette volna.”5

Spencer W. Kimball tanításai

Jézus Krisztus több, mint egy nagyszerı tanító.
Ã az élŒ Isten Fia és az emberiség Szabadítója.

A Time magazin egy korábbi kiadásában részletesen idézték az
egyik legnagyobb egyetemünk híres, nyugalmazott tanárának
elméletét. Elismeri, hogy a Názáreti Jézus emberi melegséggel, óri-
ási mértékı szeretettel és szokatlan megértéssel rendelkezett.
Nagy humanistának, nagyszerı tanítónak, nagy drámaírónak hívja
Œt. Tipikus ésszerısítŒ magyarázatában elmondja, hogy Lázár nem
volt halott, csupán „»az egészségét állította vissza« Jézus, az elme
és tudás ereje, valamint »saját bŒséges életerejének gyógymódja
által!«”

Szeretném ma a bizonyságomat tenni, hogy Jézus nem csupán
egy nagyszerı tanító, nagy humanista és nagy drámaíró, hanem
valóban az ÉlŒ Isten Fia, a TeremtŒ, a világ Megváltója, az embe-
riség Szabadítója.6

Tudom, hogy Jézus a Krisztus, az élŒ Isten Fia. Mindezt tudom.7

Krisztus maga is kijelentette, hogy Ã a Mindenható Úristen,
Krisztus az Úr, a kezdet és a vég, a világ Megváltója, Jézus a Krisztus,
Izráel hatalmas Istene, a TeremtŒ, az ÉlŒ Isten Fia, Jehova.

Elohim Atya kijelenti, hogy Jézus az én Egyszülött Fiam, hatal-
mam szava. És legalább kétszer – a Jordán folyónál történt keresz-
telésnél, majd pedig a Színeváltozás hegyén – kijelentette:

„Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm”
(lásd Márk 1:11; Lukács 3:22), és kinyilatkoztatta, hogy „Ã alkotta
meg a világokat; Œ alkotta meg az embereket, minden dolog
Œáltala, rajta keresztül és ŒtŒle lett megalkotva” [lásd T&Sz
93:10].8
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Bizonyságunkat tesszük KeresztelŒ Jánossal együtt, aki, mikor
látta az Urat felé közeledni, ezt mondta: „…Ímé az Istennek ama
báránya, a ki elveszi a világ bıneit!” ( János 1:29). Nem csak
emberi melegséggel rendelkezŒ személy, hanem az Isten Báránya.

Bizonyságunkkal csatlakozunk Nátánaelhez, az izraelitához,
akiben nem volt hamisság: „…Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy
az Izráel Királya” ( János 1:50). Nem csupán egy nagyszerı tanító,
hanem valóban az Isten Fia.

Ismét bizonyságunkat tesszük a Szeretett Jánossal, aki Jézust a
parton látva, meggyŒzŒdéssel ezt állította: „az Úr van ott!” [Lásd
János 21:7]. Nem csupán egy nagy humanista, hanem a menny
Úristene.

Továbbá Simon Péterrel együtt, aki, mikor az Úr megkérdezte
tŒle, „Ti pedig kinek mondotok engem?”, így válaszolt, „Te vagy a
Krisztus, az élŒ Istennek Fia” (Máté 16:15, 16), és ezt a feleletet
kapta a Szabadítótól: „…Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert
nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei
Atyám” (Máté 16:17).

Végül pedig tanúságunkat tesszük Joseph Smith prófétával, aki
hajlandó volt életét adni bizonyságáért.9

Tudom, hogy Jézus Krisztus az élŒ Isten Fia, és hogy keresztre
feszítették a világ bınei miatt. Ã az én barátom, Szabadítóm, Uram
és Istenem.10 

A Szabadító szolgálata kiterjed az örökkévalóságra –
múltra, jelenre és jövŒre

Szeretném… bizonyságomat tenni, hogy [Jézus Krisztus] nem
csupán az idŒk közepén élt mintegy harminchárom évet, hanem
ezelŒtt egy örökkévalóságon át élt, és ezután is az örökkévalósá-
gon át élni fog; és tanúságomat teszem, hogy Œ nem csupán Isten
földi királyságának a megszervezŒje volt, hanem a világ TeremtŒje,
az emberiség Megváltója is.11

Jézus Krisztus volt az ószövetség Istene, és Ã volt az, aki
Ábrahámmal és Mózessel beszélt. Ã volt az, aki sugalmazást adott
Ésaiásnak és Jeremiásnak; Ã volt az, aki azon választott embere-



3 .  F E J E Z E T

28

ken keresztül elŒre kijelentette a jövŒ történéseit, egészen az
utolsó napig és óráig.12 

Ã, Jézus Krisztus, a Szabadítónk volt az, akit bemutattak a meg-
lepett hallgatóságnak a Jordán vizénél (lásd Máté 3:13–17), a Szí-
neváltozás szent hegyénél (lásd Máté 17:1–9), a nefiták
templománál (lásd 3 Nefi 11–26), valamint Palmyra ligetében, New
Yorkban [lásd Joseph Smith – Története 1:17–25]; a bemutató sze-
mély pedig nem más volt, mint az Œ tényleges Atyja, a szent Elohim,
kinek képmására teremtetett, és akinek akaratát teljesítette.13

Tudom, hogy az Úr él, és tudom, hogy naponta kinyilatkoztatja
nekünk szándékát és akaratát, hogy sugalmazást nyerhessünk
arról, milyen irányba haladjunk.14 

Ã a zárókŒ. Ã a királyság feje – ezek az Œ követŒi – ez az Œ egy-
háza – ezek az Œ tanai és szövetségei – ezek az Œ parancsoalatai.15

Most pedig várjuk az Œ második eljövetelét, ahogyan azt megí-
gérte. Ez az ígéret szó szerint be fog teljesedni, ahogyan számos
korábbi ígérete is, idŒközben pedig dicsŒítjük az Œ szent nevét és
szolgáljuk Œt, valamint a nemzedékek prófétáival együtt bizonysá-
got teszünk szolgálata isteni voltáról! [...]

Tudom, hogy Jézus – a múlt és a jövŒ örökkévalóságán keresz-
tül – a TeremtŒ, a Megváltó, a Szabadító, az Isten Fia.16

Engesztelése által Jézus Krisztus minden
embert megment a bukás következményeitŒl, és
megszabadítja a bınbánót a személyes bınöktŒl

Szeretett fivéreim és nŒvéreim! Isten él, és errŒl bizonyságomat
teszem. Jézus Krisztus él, és Œ az élet és szabadulás igaz útjának
szerzŒje.

Ez az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza üze-
nete. Ez ma a világ legfontosabb üzenete. Jézus Krisztus Isten Fia.
Az Atya választotta ki Œt arra, hogy a világ Szabadítója legyen.17

Amikor Ádám szándékosan és bölcsen vett a tiltott gyümölcsbŒl
az Éden kertjében, két halált hozott mindannyiunkra, az Œ leszár-
mazottaira – a fizikai vagy „testi halált”, valamint a lelki halált,
vagyis az Úr jelenlétébŒl való kizáratást.18
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Isten dicsŒséges tervében gondoskodtak egy megváltóról, hogy
megoldja a halál kötelékeit, és a feltámadáson keresztül lehetŒvé
tegye a lélek és a test újra egyesülését miden ember számára, aki
a földön élt.

A Názáreti Jézus volt az, akit még a világ teremtése elŒtt kivá-
lasztottak, hogy a földre jöjjön és elvégezze e szolgálatot, hogy
legyŒzze a halált. Eme önkéntes tett engesztelést hozott Ádám és
Éva bukásáért, és lehetŒvé teszi, hogy az ember lelke visszakapja
testét, és ez által a test és a lélek újra egyesüljön.19

Az említett feltámadás Jézus Krisztus, a Szabadító munkája, aki,
mivel mind halandó (Mária fia), mind pedig isteni (Isten Fia) ter-
mészetı volt, képes volt arra, hogy legyŒzze a testet irányító erŒket.
Ã ténylegesen az életét adta és szó szerint újra felvette azt, mint a
feltámadás „elsŒ zsengéje”, hogy minden lélek, aki valaha élt,

„A halál volt az utolsó ellensége, és Œ még
azt is legyŒzte, és lehetŒvé tette a feltámadást.”
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kövesse Œt [lásd 1 Korinthusbeliek 15:22–23]. Istenként Œ adta oda
az életét. Senki sem vehette azt el tŒle. Minden dolog legyŒzésében
való tökéletessége folytán kifejlesztette az erŒt ahhoz, hogy életét
újra felvegye. A halál volt az utolsó ellensége, és Œ még azt is
legyŒzte, és lehetŒvé tette a feltámadást.20

Mennyei Atyánk ajándékának, az Ã Fiának köszönhetŒ, hogy
minden ember – a múltban, a jelenben és a jövŒben – visszatérhet
hozzá, hogy Vele éljen, aki lelkünk Atyja. Annak biztosítására azon-
ban, hogy ez megtörténjen, elŒször is szükséges volt, hogy Jézus
lejöjjön testben a földre, hogy példája által megtanítsa az embe-
reknek a helyes utat, amely által élniük kell, majd pedig önként fel-
adja életét és, valamilyen csodálatos módon, felvállalja az
emberiség bıneinek terhét.21

A bın kiirtása lehetetlen lenne az egyén tökéletes bınbánata,
valamint az Úr Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatában kinyilvání-
tott jóságos kegyelme nélkül. Csak ezen eszközök által javulhat,
gyógyulhat, tisztulhat és nemesedhet meg az ember, és lehet még
mindig alkalmas az örökkévalóság dicsŒségeire. Hélamán Benjá-
min király szavaival emlékeztette fiait a Szabadító szerepére mind-
ebben:

„…nincs más út, sem mód, mely által meg lehet szabadítani az
embert, csakis Jézus Krisztusnak engesztelŒ vére által, aki el fog
jönni; igen, emlékezzetek rá, azért jön el, hogy megváltsa a vilá-
got” (Hélamán 5:9).

Majd Amulek Zézromhoz intézett szavait felidézve, Hélamán
kihangsúlyozta az ember szerepét a bınbocsánat elnyerésében –
a bınei megbánását:

„…azt mondta neki, hogy az Úr biztosan el fog jönni, hogy
megváltsa a népét, de nem azért jön el, hogy a bıneikben váltsa
meg Œket, hanem azért, hogy a bıneiktŒl váltsa meg Œket.

És az Atya hatalmat adott neki, hogy megváltsa Œket a bıneiktŒl,
a bınbánat folytán…” (Hélamán 5:10–11; kiemelés hozzáadva).22

[A Szabadító] vezekelt és meghalt a mi bıneinkért, hogy meg-
nyissa az utat a feltámadásunk elŒtt, megvilágítsa az utat életünk
tökéletesítése felé, és megmutassa a felmagasztosuláshoz vezetŒ
utat. Szándékosan, önként halt meg. Születése alázatos, az élete
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tökéletes, a példája motiváló volt; a halála kapukat nyitott meg, és
az embernek minden jó ajándékot és áldást felajánlott.23 

A Szabadító engesztelése összes áldásának elnyeréséhez
csatlakoznunk kell Ã hozzá az erŒfeszítéseinkben

Minden léleknek van szabad önrendelkezése. Elnyerheti az
összes áldást, amelyért Krisztus élt és meghalt, hogy neki adhassa.
Krisztus halála és terve azonban mind hiábavaló, sŒt, még a haszon-
talanságnál is rosszabb, ha nem élünk az általuk nyújtott lehetŒsé-
gekkel: „Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a
dolgokat, hogy ha bınbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek”
(T&Sz 19:16).

A Szabadító azért jött, „hogy véghezvi[gye] az ember halhatat-
lanságát és örök életét” (Mózes 1:39). Születése, halála és feltáma-
dása lehetŒvé teszi ezek közül az elsŒt. Az örök élet elnyeréséhez
azonban csatlakoznunk kell erŒfeszítéseinkben Hozzá.24

Amikor Jézus Krisztus Urunk nagyszerı áldozatára gondolunk,
és arra a szenvedésre, melyet értünk viselt el, hálátlanok lennénk,
he ezt nem méltányolnánk annyira, amennyire csak erŒnkbŒl
telik. Szenvedett és meghalt értünk, mégis, ha nem bánjuk meg a
bıneinket, minden gyötrelme és fájdalma hiábavaló számunkra.25

Szenvedése a keresztre feszítés elŒtt és közben, valamint hatal-
mas áldozata keveset vagy semmit sem jelent nekünk, ha nem
élünk a parancsolatai szerint. Mert így szól:

„Miért mondjátok… nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a
miket én mondok?” (Lukács 6:46)

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok”
( János 14:15).26

Azok az emberek, akik ismerik Istent, szeretik Œt, a parancsola-
tai szerint élnek, és engedelmeskednek az Œ igaz szertartásainak,
akár ebben az életben, vagy az elkövetkezendŒben, meglátják az
arcát, és megtudják, hogy Œ él és beszél velük.27

Hisszük, bizonyságunk van róla és hirdetjük a világnak, „hogy
nem adatik más név, sem valamely más út vagy mód, mely által sza-
badulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csakis Krisztus, a Min-
denható Úr nevében és azáltal” (Móziás 3:17).
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Tudjuk, bizonyságunk van róla, és szintén hirdetjük a világnak,
hogy a szabadulás elnyeréséhez az embereknek el kell „[hinniük],
hogy a szabadulás Krisztus, a Mindenható Úr engesztelŒ vérében
és azáltal volt, van és jön el” (Móziás 3:18).

Nefivel együtt tehát „szorgalmasan dolgozunk, hogy írjunk, hogy
meggyŒzzük gyermekeinket, és testvéreinket is, hogy higgyenek
Krisztusban, és békéljenek meg Istennel; mert tudjuk, hogy kegye-
lem által szabadítanak meg minket, mindaz után, amit meg tudunk
tenni…

És Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról
prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, és próféciáink szerint írunk,
hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bıneik
bocsánatáért” (2 Nefi 25:23, 26; kiemelés hozzáadva).28

Az Úr kedvére való, amikor evangéliuma szerint élünk

El tudom képzelni, hogy [halandó szolgálata során] az Úr Jézus
Krisztus mosolygott, amikor elkötelezett népére tekintett…

[...] Úgy hiszem, az Úr Jézus Krisztus mosolyog, amikor benéz
az emberek otthonába és látja, amint este és reggel letérdelnek
családi imát mondani, melyben a gyermekek is részt vesznek.
Úgy hiszem, mosolyog, amikor fiatal férjeket és feleségeket, vala-
mint idŒsebbeket lát mélyen ragaszkodni egymáshoz, akik foly-
tatják az udvarlási szokásokat…, akik továbbra is teljes lelkükkel
szeretik egymást haláluk napjáig, majd pedig tovább táplálják azt
az örökkévalóságon keresztül.

Úgy hiszem, örömét leli azokban a családokban, akik áldozatot
hoznak és osztoznak… Úgy hiszem, az Úr Jézus Krisztus mosolyog,
amikor lenéz, és [ezreket] lát, akik egy évvel ezelŒtt kevésbé tevé-
kenyek voltak, ma azonban boldogok a királyságban, akik közül
sokan elmentek Isten szent templomába, és részesültek felruházá-
sukban, valamint összepecsételésükben, és akik hálás könnyekkel
mondanak köszönetet az Úrnak az Œ programjáért.

Úgy hiszem, örömkönnyeket látok szemeiben, és mosolyt az
ajkain, amikor… új lelkeket lát, akik eljöttek hozzá ebben az évben,
akik magukra vették az Œ nevét, akik beléptek a keresztelŒvízbe,
és azt hiszem, azokat is szereti, akik segítettek megtéríteni Œket.
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Mosolyogni látom, amikor számtalan embert lát bınbánatért
könyörögve térdelni, az életüket megváltoztatni, fényesebbé és
tisztábbá lenni, és mindinkább olyanná válni, mint az Œ Mennyei
Atyjuk és az Œ Fivérük, Jézus Krisztus.

Úgy hiszem kedvére való és mosolyog, amikor látja, hogy a fiata-
lok rendszerezik életüket, valamint megvédik és felvértezik magukat
korunk tévedéseivel szemben. Úgy hiszem, elŒször búsul, majd
pedig örvend, amikor azt látja – ahogyan néhány napja az irodámban
is láthatta –, hogy egy fiatal pár komoly vétket követ el, és most együtt
térdelnek, kezeiket szorosan összefonva. Öröm rejtŒzhetett moso-
lyában, amikor belelátott lelkükbe és látta, hogy változáson mennek
keresztül, miközben könnyeik kezemet áztatták, melyet gyengéden
az Œ kezükre helyeztem.

Ó, mennyire szeretem az Úr Jézus Krisztust! Remélem, meg
tudom mutatni, és ki tudom fejezni Œszinteségem és odaadásom.
Közel szeretnék élni hozzá. Olyan szeretnék lenni, mint Œ, és imád-
kozom, hogy az Úr segítsen mindannyiunknak olyanná válni, amint
azt nefita tanítványainak is mondta: „Milyen embereknek kell hát
lennetek?”, majd pedig megválaszolta saját kérdését: „éppen olyan-
nak, amilyen én vagyok” (3 Nefi 27:27).29

Az engesztelés reményt ad nekünk ebben az életben,
és az elŒttünk álló örökkévalósághoz

Reményünk van Krisztusban itt és most. Meghalt a bıneinkért.
Neki és evangéliumának köszönhetŒen a keresztelŒvíz elmossa a
bıneinket; a bın és a gonoszság kiégettetik lelkünkbŒl, mintha
tız által történne; és szeplŒtlenek leszünk, tiszta lelkiismerettel
rendelkezünk, és elnyerjük azt a békét, mely minden értelmet
felülmúl. (Lásd Filippibeliek 4:7.)

Az evangélium törvényei szerinti élet által földi jólétre teszünk
szert, és megŒrizzük testünk egészségét, valamint elménk erejét.
Az evangélium megáld minket a jelenben.

A jelen azonban csak egy porszem az örökkévalóság szahará-
jában. Ugyancsak reményünk van Krisztusban az elŒttünk álló
örökkévalóságra; máskülönben, ahogyan Pál mondta, „minden
embernél nyomorultabbak” lennénk (1 Korinthusbeliek 15:19).
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Mily nagy lenne bánatunk – és joggal lenne az –, ha nem lenne
feltámadás! Mily nyomorultak lennénk, ha nem lenne reményünk
az örök életre! Ha a szabadulásról és örök jutalomról való remé-
nyünk szertefoszlana, bizonyosan nyomorultabbak lennénk, mint
azok, akik soha nem reménykedtek ilyesmiben.

„Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lŒn
azoknak, kik elaludtak” (1 Korinthusbeliek 15:20).

Nos, feltámadásának következménye minden emberre kihat,
„mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a
Krisztusban is mindnyájan megelevenítettnek” (1 Korinthusbeliek
15:22).

Tehát, „a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fog-
juk a mennyeinek ábrázatját is” (1 Korinthusbeliek 15:49).

Na már most, gondoskodtak arról, hogy miután „ez a rom-
landó test romolhatatlanságot [ölt] magára, és e halandó halha-
tatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon
írva: Elnyeletett a halál diadalra” (1 Korinthusbeliek 15:54).

Örökkévaló reményünk van Krisztusban. Tudjuk, hogy ez az
élet azért adatott nekünk, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra,
és hogy „ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak közöttünk,
ott is létezni fognak közöttünk, csak örök dicsŒséggel párosulnak
majd, amely dicsŒséget jelenleg nem élvezünk” (T&Sz 130:2).30

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Olvasd el a 25. oldalon található történetet! Hogyan tudunk
közelebb kerülni az Úrhoz és „a napot Vele tölteni”, ahogyan azt
Kimball elnök tette?

• Nézd át a 26–27. oldalakat, és keresd meg azokat a neveket és
címeket, melyekkel Kimball elnök Jézus Krisztust illette! Jézus
Krisztus mely nevei és címei bírnak különleges jelentéssel szá-
modra, és miért? Hogyan válaszolnál valakinek, aki azt állítja,
hogy Jézus csupán egy nagyszerı tanító volt?
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• Gondolkozz el Kimball elnök bizonyságán, melyet a Szabadító
halandóság elŒtti, halandó és halandóság utáni szolgálatáról
tett (27–28. oldalak)! Gondolkozz el, mit tehetnél azért, hogy
elmélyítsd a Szabadító szolgálatáról való bizonyságodat!

• Tanulmányozd át a 28–31. oldalakat, és keresd meg azokat az
okokat, amelyek miatt szükségünk van a Szabadítóra! Milyen
változást hozott az életedbe Jézus Krisztus engesztelése?

• A 26–31. oldalakon Kimball elnök bizonyságot tesz azokról a
dolgokról, melyeket a Szabadító tett értünk. A 31–34. oldalakon
azokról a dolgokról tanulunk, melyeket meg kell tennünk
annak érdekében, hogy elnyerjük az engesztelés összes áldását.
Milyen érzéseid vannak, amikor összehasonlítod azt, amit a Sza-
badító tett értünk, azzal, amit Ã kér tŒlünk, hogy megtegyünk?

• Ismételd át Kimball elnök észrevételeit arról, hogy hogyan
tehetünk kedvére az Úrnak (32–33. o.)! Gondolkozz el azon,
milyen érzéseid vannak, amikor tudod, hogy az Úr meg elége-
dett veled!

• Kimball elnök azt tanította, hogy reménykedhetünk Krisztus-
ban, mind a jelenben, mind pedig az elŒttünk álló örökkéva-
lóságban (33–34. o.). Miként változik meg az emberek élete,
amikor reményük van Krisztusban?

Kapcsolódó szentírások: János 14:6, 21–23; 2 Nefi 9:5–13,
21–23; Moróni 7:41; 10:32–33; T&Sz 19:15–19

Jegyzetek

1. Lásd Edward L. Kimball és Ifj.
Andrew E. Kimball, Spencer W.
Kimball (1977), 249–252. o.

2. „The Gospel of Love: Stories about
President Spencer W. Kimball”, Ensign,
1985. dec., 22–23. o.

3. Conference Report, 1978. ápr., 9. o.;
vagy Ensign, 1978. máj., 7. o.

4. The Teachings of Spencer W. Kimball,
szerk. Edward L. Kimball (1982), 7. o.

5. „Spencer, the Beloved: Leader-
Servant”, Ensign, 1985. dec., 15. o.

6. Conference Report, 1946. okt.,
55–56. o.

7. Conference Report, 1974. okt., 163. o.;
vagy Ensign, 1974. nov., 113. o.

8. Conference Report, 1964. ápr., 94. o.;
vagy Improvement Era, 1964. június,
496–497. o.

9. Conference Report, 1946. okt., 64. o.
10. Conference Report, 1982. okt., 6. o.;

vagy Ensign, 1982. nov., 6. o.
11. Faith Precedes the Miracle (1972),

70. o.
12. Conference Report, 1977. ápr., 113. o.;

vagy Ensign, 1977. máj., 76. o.
13. Conference Report, 1977. okt., 111. o.;

vagy Ensign, 1977. nov., 73. o.
14. Conference Report, 1977. ápr., 117. o.;

vagy Ensign, 1977. máj., 78. o.
15. The Teachings of Spencer W. Kimball,

6.o.



3 .  F E J E Z E T

36

16. Conference Report, 1946. okt., 63,
64. o.

17. Conference Report, 1978. ápr., 7. o.;
vagy Ensign, 1978. máj., 6. o.

18. The Teachings of Spencer W. Kimball,
68.o.

19. Conference Report, 1978. ápr., 7. o.;
vagy Ensign, 1978. máj., 6. o.

20. „Absolute Truth”, Ensign, 1978. szept.,
6. o.

21. „Christmas Message from the First
Presidency to the Children of the
World: Gifts That Endure”, Friend,
1982. dec., 3. o.

22. The Miracle of Forgiveness (1969),
339–340. o.

23. „Jesus of Nazareth”, Ensign, 1980.
dec., 4. o.

24. Ensign, 1980. dec., 4. o.
25. The Miracle of Forgiveness, 145. o.
26. Conference Report, 1972. ápr., 26. o.;

vagy Ensign, 1972. júl., 37. o.
27. Conference Report, 1964. ápr., 99. o.;

vagy Improvement Era, 1964. jún.,
499. o.

28. Conference Report, 1978. okt.,
109–110. o.; vagy Ensign, 1978. nov.,
72. o.

29. Conference Report, 1956. ápr., 120. o.
30. Conference Report, 1978. okt.,

108–109. o.; vagy Ensign, 1978. nov.,
72. o.



37

4 .  F E J E Z E T

A megbocsátás csodája

Ãszinte bınbánat, valamint a Szabadító megváltó
hatalma által, megtapasztalhatjuk a megbocsátás csodáját.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök azt tanította, hogy „a bınbánat mindig
a jobb, boldogabb élet kulcsa. Mindannyiunknak szüksége van rá”1.

Azt is megfigyelte, hogy „a remény… a bınbánat nagy ösztönzŒ
ereje, hiszen nélküle senki sem tenné meg az elvárt nehéz, hossza-
dalmas erŒfeszítéseket”. Ennek szemléltetésére elmesélt egy törté-
netet arról, amikor segített egy asszonynak, aki elkeseredve
kereste meg Œt egy általa elkövetett bın miatt. Az asszony ezt
mondta: „Tudom, mit tettem. Olvastam a szentírásokat és ismerem
a következményeket. Tudom, hogy elkárhozom, és soha sem nyer-
hetek megbocsátást. Akkor hát miért próbáljak meg bınbánatot
tartani?”

Kimball elnök így válaszolt: „Kedves nŒtestvérem! Nem ismered
a szentírásokat. Nem ismered Isten hatalmát, sem pedig az Œ jósá-
gát. Nyerhetsz megbocsátást e förtelmes bın alól, azonban Œszinte
bınbánatra lesz szükség annak elnyeréséhez.”

Ezután számos szentírást idézett arra vonatkozóan, hogy a
megbocsátás elérhetŒ azok számára, akik Œszintén megbánják
bıneiket, és engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Tovább
tanítva Œt, reményt látott felébredni benne, míg végül az asszony
így kiáltott fel: „Köszönöm, köszönöm! Hiszek önnek! Valóban
bınbánatot tartok majd, tisztára mosom a ruhámat a Bárány véré-
ben, és elnyerem a megbocsátást.”

Kimball elnök felidézte, hogy az asszony végül visszatért az
irodájába „új emberként – ragyogó szemmel, könnyed léptek-
kel, tele reménnyel, miközben elmondta nekem, hogy azóta az
emlékezetes nap óta, amikor a remény sugara felcsillant, és belé
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kapaszkodott, soha többé nem tért vissza [a bınhöz], de még
annak közelébe sem”2.

Spencer W. Kimball tanításai

A megbocsátás csodája békét hoz és segít
nekünk közelebb kerülni Istenhez

DicsŒséges csoda vár minden lélekre, aki kész arra, hogy meg-
változzon. A bınbánat és a megbocsátás ragyogó nappá varázsolja
a legsötétebb éjszakát is. Amikor a lelkek újjászületnek, amikor az
életek megváltoznak – akkor jön el a széppé tétel, a melegség és a
felemelés nagyszerı csodája. Amikor a lelki halál fenyegetett, és
helyette most életre keltés van, amikor az élet kitaszítja a halált –
amikor ez történik, az maga a csodák csodája. Az ilyen nagyszerı
csodák pedig nem szınnek meg, míg van legalább egy ember, aki
alkalmazza a Szabadító megváltó hatalmát, valamint saját jócsele-
kedeteit, hogy létrehozza újjászületését…

A megbocsátás csodájának lényege az, hogy békességet hoz a
korábban gondterhelt, nyugtalan, zaklatott, esetleg gyötrŒdŒ
léleknek. E felfordult és versengŒ világban ez igazán felbecsülhe-
tetlen ajándék.3

Nem könnyı békére találni korunk zavaros világában. Termé-
szetesen a békét személyesen kell megszereznünk... Csakis azál-
tal érhetjük el, ha állandóan bınbánó magatartást tanúsítunk,
bınbocsánatért könyörgünk mind a nagy, mind pedig a kis
bınök esetén, és így folyamatosan közelebb kerülünk Istenhez.
Ez a lényege az egyháztagok felkészülésének, készenlétüknek,
hogy találkozzanak a Szabadítóval, amikor eljön... Azoknak, akik
készen állnak, béke lesz a szívükben. Ãk részesei lesznek azon
áldásnak, melyet a Szabadító apostolainak ígért: „Békességet
hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek, se ne féljen!” ( János 14:27)

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza [egyik
célja] az, hogy minden embert, mindenhol bınbánatra szólítson.
Azok, akik meghallják a hívást, akár tagjai az egyháznak, akár nem,
részesei lehetnek a megbocsátás csodájának. Isten el fogja törölni
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„A bınbánat és a megbocsátás ragyogó nappá varázsolja a legsötétebb éjszakát is.”

szemeikbŒl a gyötrelem, a lelkiismeret-furdalás, a döbbenet, a féle-
lem és a bıntudat könnyeit. A könnytŒl nedves szemek felszárad-
nak, és a megnyugvás mosolya cseréli fel az aggódó, nyugtalan
tekintetet.

Micsoda megkönnyebbülés! Micsoda vigasz! Milyen öröm!
Azok, akiket vétkek, bánat és bın terhel, bocsánatot nyerhetnek,
megtisztulhatnak és tiszták lehetnek, ha visszatérnek Urukhoz,
tanulnak tŒle és betartják parancsolatait. És közülünk mindenki,
akiknek szüksége van arra, hogy megtérjen a mindennapos
balgaságoktól és gyengeségektŒl, hasonlóképpen osztozik ebben
a csodában.4

Mindannyiunknak szüksége van a bınbánatra

„…semmi tisztátalan dolog nem léphet be Isten királyságába…”
(1 Nefi 15:34). És ismétlem, „…semmi tisztátalan dolog nem
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lakhat Istennel...” (1 Nefi 10:21) Ebben a szövegkörnyezetben a
próféták ugyanazt értik a tisztátalan kifejezés alatt, mint amit
Isten ért alatta. Az emberek számára ez a szó viszonylagos jelen-
téssel bír – például, egy jelentéktelen folttól nem lesz egy fehér ing
vagy ruha tisztátalan. Istennek azonban, aki tökéletes, a tisztaság
erkölcsi és személyes tisztaságot jelent. Minden, ami annál keve-
sebb – ilyen vagy olyan mértékben –, tisztátalanság, és így nem
lakozhat Istennel.

Ha nem létezne a bınbánat és a megbocsátás áldott ajándéka,
ez egy reménytelen helyzet lenne az ember számára, hiszen soha
senki nem élt bıntelen életet a földön, a Mestert kivéve.

Egyetlen ember számára sem telik el nap anélkül, hogy ne
lenne szüksége a bınbánatra a jólétéhez és örök fejlŒdéséhez.

Amikor azonban legtöbben a bınbánatra gondolunk, hajlamo-
sak vagyunk leszıkíteni látószögünket, és úgy tekinteni rá, mintha
az csupán a férjünknek, a feleségünknek, a szüleinknek, a gyer-
mekeinknek, a barátainknak, a világnak lenne hasznos – minden-
kinek, minket kivéve. Hasonlóképpen elterjedt egy, talán
tudattalan érzés, hogy az Úr csak azok számára hozta létre a bın-
bánatot, akik gyilkosságot, házasságtörést, lopást vagy más gyalá-
zatos bınt követtek el. Ez természetesen nem igaz. Ha alázatosak
vagyunk és arra vágyunk, hogy az evangélium szerint éljünk, akkor
elkezdjük a bınbánatot az életünk minden területén alkalmazni,
legyen az akár lelki, akár fizikai természetı. A bınbánat minden
lélek számára szükséges, aki még nem érte el a tökéletességet.6

A bınbánat a megbocsátás kulcsa. Megnyitja a boldogság és a
béke kapuját, és megmutatja a szabaduláshoz vezetŒ utat Isten
királyságába. Felszabadítja az alázat lelkét az ember lényében,
és töredelmes szívıvé, valamint engedelmessé teszi Œt Isten
akaratának.

„[A] bın pedig a törvénytelenség” (1 János 3:4), és az ilyesfajta
bınhöz örökkévaló törvény alá tartozó büntetés van hozzáren-
delve. Minden normális egyén felelŒs az általa elkövetett bınö-
kért, és hasonlóképpen ki van téve a megszegett törvényekkel járó
büntetésnek. Krisztus kereszthalála azonban felajánlja, hogy men-
tesít minket az örökkévaló büntetés alól a legtöbb bın esetében.
Magára vette a világ összes bınéért járó büntetést, megértve, hogy
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azok, akik bınbánatot tartanak, és hozzá jönnek, megbocsátást
nyernek és megszabadulnak a büntetéstŒl.7

A bın felismerése, valamint az Isten szerint való
szomorúság része az igaz bınbánatnak

A bınbánat jóságos és irgalmas törvény. Messzeágazó és min-
dent magában foglaló… Számos alkotóelembŒl áll, melyek közül
mindegyik nélkülözhetetlen a tökéletes bınbánathoz… 

Nem vezet királyi út a bınbánathoz, sem kiváltságos ösvény a
megbocsátáshoz. Minden embernek ugyanazt az utat kell végigjár-
nia, legyen akár gazdag, akár szegény, tanult vagy tanulatlan,
magas vagy alacsony, herceg vagy koldus, király vagy közember.
„Mert nincsen Isten elŒtt személyválogatás” (Rómabeliek 2:11). [...]

MielŒtt a bınbánat számos eleme mıködésbe lépne, szükség
van az elsŒ lépés megtételére. Az elsŒ lépés pedig az a forduló-
pont, amikor a bınös tudatosan felismeri a bınét. Ez az ébredés,
a bınösségrŒl való meggyŒzŒdés. E nélkül nem létezhet igaz bın-
bánat, hiszen nem történik meg a bın felismerése sem...

Amikor felismerjük a bınünk súlyosságát, arra irányíthatjuk
elménket, hogy olyan folyamatokat kövessen, melyek megszabadí-
tanak minket a bın következményeitŒl. Alma ezt próbálta meg
átadni Koriántonnak, amikor ezt mondta: „…[engedd], hogy a
bıneid nyugtalanítsanak, azzal a nyugtalansággal, mely bınbánat-
hoz visz le téged. […] A legkisebb mértékben se próbáld magad…
mentegetni bıneid alól…” (Alma 42:29–30).8

A Szentlélek fontos szerepet játszhat a bınös arról való meg-
gyŒzésében, hogy hibát követett el. Segít megtudni az igazat
“minden dolgot illetŒen” (Moróni 10:5); mindenre megtanít,
és eszünkbe juttat minden dolgot ( János 14:26); valamint meg-
feddi a világot a bın tekintetében ( János 16:8).

Az emberek gyakran állítják, hogy bınbánatot tartottak, holott
csupán annyit tettek, hogy kifejezték sajnálatukat egy helytelen
cselekedet iránt. Az igaz bınbánatot azonban az Isten szerint való
szomorúság jelzi, amely megváltoztat, átalakít és megszabadít.
Nem elég csupán sajnálatot érezni… Pál így fejezte ki ezt a korint-
husi szenteknek:
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„Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem
hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomo-
rodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.

Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való meg-
bánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság
pedig halált szerez” (2 Korinthusbeliek 7:9–10).9

Minden megbocsátás feltételhez kötŒdik. A sebtapasznak olyan
szélesnek kell lennie, mint a seb. A böjtnek, az imáknak, az aláza-
tosságnak fel kell érnie a bın nagyságával, vagy túl kell tennie
azon. Megtört szívre és bınbánó lélekre van szükség. „Zsákruhára
és hamura” van szükség. Könnyekre és Œszinte szívbéli változásra
van szükség.10

A bın elhagyása magában foglalja egy új élet felépítését

Természetesen még a bınrŒl való meggyŒzŒdés sem elég.
Lesújtó és romboló lenne, ha nem járnának vele a bıntŒl való
megszabadulásra irányuló erŒfeszítések. A meggyŒzŒdés mellett
tehát kell, hogy Œszintén vágyjunk a bıntŒl való megtisztulásra,
és a vétek által okozott kár jóvátételére.11

A bınbánatnak van egy tızpróbája. Ez pedig a bın elhagyása.
Amennyiben egy ember felhagy a bınével a helyes motivációtól
vezérelve – vagyis a bın súlyáról való növekvŒ felismerés, valamint
az Úr törvényeinek való engedelmesség hajlandósága miatt –,
akkor Œszinte bınbánatot tart. Az Úr a következŒ feltételeket
szabta: „ErrŒl tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bıneit – íme,
beismeri és elhagyja azokat” (T&Sz 58:43; kiemelés hozzáadva).

Más szóval, nem beszélhetünk igaz bınbánatról, amíg valaki
maga mögött nem hagyta vétkét, és át nem tért egy új ösvényre...
A szabadító hatalom nem ér el ahhoz, aki csupán szeretné meg-
változtatni az életét. Az igaz bınbánat cselekedetekre sarkall.

Nem szabad meglepŒdnünk azon, hogy nem csupán vágyra,
hanem erŒfeszítésre is szükség van. Elvégre ez egy munka, amely
fejleszti mind az erkölcsi, mind pedig a fizikai izmainkat.12

A bın elhagyásával az embernek nem csupán vágynia kell a
jobb körülményekre. Neki kell azokat megteremtenie. Lehet,
hogy meg kell tanulnia utálni a szennyezett ruhát, és irtózni a
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bıntŒl. Nemcsak abban kell biztosnak lennie, hogy elhagyta a
bınt, hanem abban is, hogy megváltoztatta a bınt körülvevŒ
helyzetet. Kerülnie kell azokat a helyeket, körülményeket és
helyzeteket, melyekben a bın bekövetkezett, mert azok megint
azonnal ahhoz vezethetnek. El kell hagynia az embereket,
akikkel a bınt elkövette. Nem kell gyılölnie a résztvevŒ szemé-
lyeket, de kerülnie kell Œket, és minden mást is, ami a bınnel
kapcsolatos. Meg kell szabadulnia minden levéltŒl, dísztárgytól
és dologtól, amely a „régi idŒkre” és „régi korokra” emlékezteti.
El kell felejtenie a bınös múltból ismert címeket, telefonszámo-
kat, embereket, helyeket és helyzeteket, és új életet kell
kezdenie. Minden olyan dologtól meg kell szabadulnia, amely
feleleveníti a régi emlékeket.13

A gonosz elhagyásában, az élet átformálásában, a személyiség
megváltoztatásában, a jellem alakításában vagy átalakításában
szükségünk van az Úr segítségére, és biztosak lehetünk abban, ha
megtesszük a mi részünket. Az az ember, aki nagymértékben
támaszkodik az Úrra, megtanul önmagán uralkodni, és bármit vég-
hez tud vinni, amit célul kitız, legyen az akár a rézlemezek biz-
tonságba helyezése, egy hajó megépítése, egy szokás legyŒzése,
vagy egy mélyen gyökerezŒ bın leküzdése.14

A beismerés felemeli a terheket

A bın beismerése szükséges része a bınbánatnak, és követke-
zésképpen a bınbocsánat elnyerésének is. Ez az Œszinte bınbánat
egyik próbája, hiszen „errŒl tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e
bıneit – íme, beismeri és elhagyja azokat” (T&Sz 58:43; kiemelés
hozzáadva). [...]

Talán a beismerés a bınbánó ember által leküzdendŒ egyik leg-
nagyobb akadály. Szégyenérzete gyakran visszatartja attól, hogy
elmondja bınét és beismerje a vétkét. Néha az azon halandókba
vetett állítólagos bizalmatlansága, akinek bınét meg kellene val-
lania, igazolja Œt elméjében, hogy miért tartja titkát a saját szívébe
bezárva… 

Az emberek szívét, szándékait, a bınbánatra, valamint önmaguk
megjavítására való képességét ismerve, az Úr vár a megbocsátással,
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„A beismerés békét hoz.”

míg a bınbánat megérett arra. A vétkesnek „megtört szívvel és
bınbánó lélekkel” kell rendelkeznie, és hajlandónak kell lennie
arra, hogy megalázza önmagát és megtegyen mindent, ami meg-
követeltetik tŒle. A fŒ bınök megvallása a megfelelŒ egyházi fel-
hatalmazott elŒtt az egyik ilyen, Úr által megszabott követelmény.
Ezen bınök közé tartozik a házasságtörés, a paráználkodás, más
szexuális vétkek, valamint további hasonló súlyú bınök. A bınbá-
nat ezen folyamata megfelelŒ irányítást és védelmet biztosít az egy-
ház és annak népe számára, továbbá a bınöst az igaz bınbánat
ösvényére tereli.

Sok bınös szégyenében és büszkeségében azzal nyugtatja meg
lelkiismeretét – idŒlegesen legalábbis –, hogy elmond néhány
csendes imát az Úrnak, és azzal érvel, hogy ez elegendŒ beisme-
rése bıneinek. „Dehát bevallottam bınömet Mennyei Atyámnak –
bizonygatják –, és ez minden, ami szükséges.” Ez nem így van, ami-
kor fŒbenjáró bınrŒl van szó. Akkor két megbocsátásra van szük-
ség, hogy békét hozzon a bınösnek – az egyik az Úr egyházának
megfelelŒ felhatalmazottjától, a másik pedig magától az Úrtól.
[Lásd Móziás 26:29.] [...]
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[…] A tökéletes beismerés önkéntes, nem pedig kényszerített.
A vétkest saját lelke indítja erre, nem pedig az, hogy rajtakapták a
bın elkövetése közben. Az ilyesfajta beismerés… a növekvŒ bın-
bánat jele. Megmutatja a bınös bıntudatra ébredését, valamint
azon vágyát, hogy elhagyja a gonosz cselekedeteket. Az önkéntes
beismerés sokkal inkább elfogadott az Úr szemében, mint a kény-
szerített, alázat nélküli megvallás, melyet kérdésekkel lehet csak
kicsalogatni az egyénbŒl, amikor a bın nyilvánvaló. Az ilyen
kikényszerített beismerés nem bizonyítja azt az alázatos szívet,
amelyet az Úr irgalma megkíván: „…mert én, az Úr, bocsátom meg
a bınöket, és irgalmas vagyok azokhoz, akik alázatos szívvel isme-
rik be bıneiket” (T&Sz 61:2; kiemelés hozzáadva).15

Míg a fŒbb bınök, melyeket már korábban felsoroltam…, meg-
kívánják, hogy megvallják Œket a megfelelŒ egyházi felhatalmazot-
taknak, világos, hogy ilyesfajta beismerés nem szükséges, és nincs
megkövetelve minden bın esetében. Azokat, amelyek kisebb
súlyúak, ám másokat megbántottak – házastársi nézeteltérések,
kisebb dührohamok, veszekedések stb. –, annak a személynek
vagy személyeknek kell beismerni, akiket megbántottunk, és az
ügyet az érintett felek között kell tisztázni, rendszerint egyházi
felhatalmazott bevonása nélkül.16

A beismerés békét hoz… A beismerés nem csupán a vétkek fel-
fedése a megfelelŒ felhatalmazottak elŒtt, hanem a terhek meg-
osztása is, hogy megkönnyítse azokat. Felemeljük legalább egy
részét a terhünknek, és egy másik ember vállára helyezzük, aki
képes és hajlandó viselni a súlyt. Ezután pedig érezhetjük azt a
megnyugvást, hogy megtettünk mindent, ami lehetséges, hogy
megszabadítsuk magunkat a bın terhétŒl.17

A helyreállítás a bınbánat szükséges része

Amikor valaki megtapasztalta a bın beismerésével járó mély
bánatot és alázatot; amikor elvetette a bınt és eltökélte magát,
hogy ezentúl irtózik majd tŒle; amikor alázatosan beismerte bınét
Isten és a megfelelŒ földi személyek elŒtt – amikor mindezen dol-
goknak eleget tett, ott van még a helyreállítás követelménye.
Helyre kell hoznia, amit megrongált, ellopott vagy megkárosított.18
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A bınbánótól megköveteltetik, hogy helyrehozzon mindent,
amit lehetséges. Így mondom, „mindent, amit lehetséges”, mert
vannak olyan bınök, melyekért nem lehet megfelelŒ helyreállí-
tást végezni, és olyanok, melyeket csak részben lehet helyrehozni.

Egy tolvaj vagy egy betörŒ részlegesen helyrehozhatja tettét
azáltal, hogy visszaviszi, amit ellopott. Egy hazug elmondhatja az
igazságot, és valamilyen mértékben helyrehozhatja a hazugsága
által okozott kárt. Egy pletyka, amely megrágalmazta egy másik
ember jellemét, részben helyrehozható azon fáradhatatlan erŒfe-
szítés által, hogy visszaállítsuk a sértett személy jóhírét. Ha bın
vagy óvatlanság által a kártevŒ megrongálja valakinek a tulajdonát,
helyrehozhatja azáltal, hogy részben vagy teljesen megtéríti azt.

Ha egy férfi cselekedetei bánatot és szégyent hoztak a feleségére
és a gyermekeire, helyreállításában meg kell tennie minden erŒfe-
szítést annak érdekében, hogy visszaszerezze bizalmukat és szere-
tetüket bŒséges… odaadással és hıséggel. Ez ugyanígy igaz a
feleségekre és édesanyákra is. Hasonlóképpen, ha a gyermekek
károsították meg a szüleiket, akkor… bınbánatuk egy része az kell
legyen, hogy helyrehozzák azokat a hibákat, és tisztelik a szüleiket.

Rendszerint számos olyan dolog van, amelyet egy bınbánó
lélek megtehet azért, hogy jóvátételt tegyen. „Egy megtört szív és
egy bınbánó lélek” általában megtalálja annak módját, hogy bizo-
nyos mértékig helyreállítsa vétkét. A bınbánat igaz lelke megkö-
veteli, hogy a kárt okozó minden tŒle telhetŒt megtegyen azért,
hogy helyrehozza a hibáját.19

A bınbánat folyamatában teljes helyreállítást kell végeznünk,
ahol lehetséges, vagy meg kell tennünk a lehetŒ legtöbbet vét-
künk helyrehozásához. Mindeközben pedig emlékeznünk kell
arra, hogy az esdeklŒ bınösnek, aki szeretné helyrehozni a cse-
lekedeteit, szintén meg kell bocsátania mindazoknak, akik ellene
követtek el sértést. Az Úr nem fog megbocsátani nekünk, ha
szívünk nincs teljesen megtisztítva minden, felebarátaink ellen
irányuló gyılölettŒl, keserıségtŒl és vádtól.20
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Az Œszinte bınbánat magában foglalja
azon elkötelezettségünket, hogy az

Úr parancsolatai szerint élünk

Az újkori kinyilatkoztatások elŒszavában az Úr felvázolta, mi az
egyik legnehezebb követelménye az Œszinte bınbánatnak. Néme-
lyek számára ez a bınbánat legnehezebb része, mivel életük egész
hátralevŒ részében erŒfeszítést igényel tŒlük. Az Úr azt mondja:

„…én, az Úr, a legcsekélyebb mértékı elnézéssel sem tekint-
hetek a bınre;

Mindazonáltal aki bınbánatot tart és az Úr parancsolatait
cselekszi, annak megbocsáttatik” (T&Sz 1:31–32; kiemelés hoz-
záadva).

Ez a szentírás teljesen világos. ElŒször az egyén bınbánatot tart.
Miután elnyerte azt, az Úr parancsolatai szerint kell élnie, hogy
megŒrizze elŒnyös helyzetét. Ez elengedhetetlen a teljes megbo-
csátás biztosításához… 

Mivel mindannyian követünk el bınt kisebb vagy nagyobb mér-
tékben, mindannyiunknak szüksége van a folyamatos bınbánatra,
valamint céljaink és teljesítményünk folyamatos fejlesztésére.
Aligha tudjuk teljesíteni az Úr parancsolatait egyetlen nap, hét,
hónap vagy év leforgása alatt. Ez egy olyan erŒfeszítés, melyet hát-
ralévŒ éveink alatt is folytatnunk kell...

[...] A bınbánat magában foglalja az Úr programjának való teljes
alávetettséget. A vétkes bınbánata nem teljes, ha elhanyagolja a
tizedfizetést, nem jár el a gyılésekre, nem szenteli meg a sabbatot,
nem tart családi imát, nem támogatja az egyház felhatalmazottait,
megszegi a Bölcsesség szavát, nem szereti az Urat és felebarátait…
Isten csak akkor tud megbocsátani, ha a bınös Œszinte bınbánatot
mutat, amely élete minden területére kiterjed… 

A „parancsolatok megtartása” magában foglal számos tevékeny-
séget, mely a hithıektŒl megköveteltetik... Általános jó cselekede-
tekre, valamint építŒ viselkedéssel párosult odaadásra van
szükség. Továbbá az egyik helyes módja annak, hogy semlegesít-
sük az életünkben lévŒ bınt az, hogy elhozzuk az evangélium vilá-
gosságát azoknak, akik jelenleg még nem élvezik azt. Ez jelentheti
mind az egyház kevésbé tevékeny egyháztagjaival, mind pedig a
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nem egyháztagokkal való munkát – talán leginkább az utóbbit.
Figyeljétek meg, hogyan kapcsolja az Úr a megbocsátást a bizony-
ság megosztásához az utolsó napi munkával kapcsolatban:

„Mert én megbocsátom nektek a bıneiteket, ezzel a parancso-
lattal – hogy maradjatok állhatatosak elmétekben, csendesség-
ben, és az ima lelkében, bizonyságot téve az egész világnak azon
dolgokról, amiket közöltem veletek” (T&Sz 84:61; kiemelés hoz-
záadva).21

Nem vagyunk képesek megérteni, miért könyörgött az Úr az
embereknek évezredeken keresztül, hogy jöjjenek Hozzá? Az Úr
bizonyosan a bınbánaton keresztül elnyerhetŒ bınbocsánatról
beszélt, valamint arról a megnyugvásról, amely a bın feszültségé-
bŒl ered, miután azt az Atyához intézett dicsŒséges ima követi
ezzel a fenséges könyörgéssel és ígérettel:

„JŒjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és meg-
terheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tŒlem,
hogy én szelid és alázatos szívı vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörıséges, és az én terhem könnyı”
(Máté 11:28–30).

Ez az én vágyam és imám, hogy a férfiak és nŒk mindenhol
válaszoljanak e gyengéd meghívásra, és így engedjék, hogy a Mes-
ter véghezvigye a megbocsátás nagyszerı csodáját az Œ személyes
életükben.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Kimball elnök „a csodák csodájának” nevezte a megbocsátást
(38. oldal). Milyen értelemben jelent csodát a megbocsátás?
(Példaként lásd a 37–39. oldalakat.)

• Miközben a 39. oldalon kezdŒdŒ részt olvasod, gondolkozz el,
milyen lenne a helyzetünk a Szabadító és az Ã engesztelése
nélkül!
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• Olvasd el a 41. oldalon lévŒ utolsó, valamint a 42. oldalon
található elsŒ két bekezdést! Mit gondolsz, miben különbözik
az „Isten szerint való szomorúság” a sajnálat kifejezésétŒl?
Melyek azok az Isten szerint szóló szomorúságról való szentí-
rásbeli példák, amelyeket ma az életünkre vonatkoztathatunk?

• A 42–43. oldalakon Kimball elnök példákat ad arra, hogy
hogyan hagyjuk el a bınt és „kezdjünk új életet”. Hogyan alkal-
mazhatjuk ezt a tanácsot bármelyik bınre, amelyet próbálunk
leküzdeni – például a pornográfiára, káromkodásra vagy sze-
rencsejátékra?

• Tekintsd át a 43–45. oldalakat! Miért tartják sokan nehéznek a
beismerést? Milyen áldásokkal jár az Úrnak, a püspöknek vagy
gyülekezeti elnöknek, az általunk megbántottaknak történŒ
beismerés?

• Gondolkozz el a 45. oldalon lévŒ utolsó bekezdésen! Mit jelent
a bınök helyrehozatala? Hogyan állapíthatja meg a bınbánó
ember legjobban, hogy milyen helyreállítást tehet a bıneiért?

• Miben különböznek Kimball elnök tanításai ebben a fejezetben
azon hamis elképzeléstŒl, hogy a bınbánat egy sor mindennapi
cselekedet elvégzése?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 1:18; Móziás 4:3; Alma 36:12–26;
T&Sz 19:15–20; 64:8–9
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„Egyikünknek sem szabadna olyan elfoglaltnak
lennie az életében, hogy ne tudna imádsággal elmélkedni.”
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Imádság, útlevél a lelki erŒhöz

Az Œszinte és szívbŒl jövŒ imán keresztül szeretetet,
hatalmat és erŒt kapunk Mennyei Atyánktól.

Spencer W. Kimball életébŒl

Mindig nagyon gyengéd érzéseim vannak az imáról, valamint
az ima erejérŒl és áldásairól” – mondta Spencer W. Kimball elnök.
„Életem során több áldásban részesültem, mint amit valaha is kel-
lŒképpen meg tudnék köszönni. Az Úr olyan jó volt hozzám! Oly
sok tapasztalatot szereztem betegségben és egészségben, melyek
a kétség leghalványabb szikráját sem hagyják a szívemben és az
elmémben afelŒl, hogy van egy Isten a mennyben, hogy Œ az
Atyánk, és hogy Œ meghallja az imáinkat és válaszol rájuk.”1

Az egyik ilyen tapasztalatot akkor szerezte, amikor Kimball elnök
és a felesége, Camilla, egy konferenciára utaztak Új-Zélandra. Mire
elértek Hamilton városába, annyira betegek lettek, hogy Kimball
elnök megkérte N. Eldon Tanner elnököt, az ElsŒ Elnökség elsŒ
tanácsosát, hogy képviselje Œt azon a kulturális eseményen, amelyet
aznap estére terveztek. Néhány órával késŒbb Kimball elnök „hir-
telen felébredt, és a következŒt kérdezte Russell Nelson doktortól,
aki mindeközben vigyázott rá: – Nelson testvér, mikor kezdŒdik a
ma esti program?

– Hét órakor, Kimball elnök.

– Most mennyi az idŒ?

– Majdnem hét óra van.

„Spencer ruhája teljesen át volt ázva az izzadságtól. A láza
elmúlt… Így szólt: »Mondja meg Kimball nŒtestvérnek, hogy
indulunk!«

Camilla kikelt az ágyból, mindketten gyorsan felöltöztek és
autóval elmentek a tŒlük nem messze lévŒ stadionba, ahol épp
akkor kezdték el a programot. Tanner elnök elmagyarázta a gyılés

„
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elején, hogy túl betegek ahhoz, hogy jelen legyenek. A nyitóimá-
ban egy fiatal új-zélandi buzgón így fohászkodott: »Mi, háromezer
új-zélandi fiatal, azért gyıltünk itt össze, hogy énekeljünk és tán-
coljunk a prófétádnak. Kérünk, gyógyítsd meg és hozd el Œt ide!«
Amint az ima véget ért, Spencer és Camilla autója begurult a
stadionba, melyet kitörŒ fülsüketítŒ kiáltás kísért az imájukra
kapott válaszért.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Elvárják tŒlünk, hogy imádkozzunk,
csakúgy, ahogy elvárják tŒlünk, hogy

betartsuk bármely másik parancsolatot is

Az ima nem egy szabadon választható tevékenység; ez vallásunk
alapvetŒ része.3

Miért kell imádkoznunk? Mert mi Mennyei Atyánk fiai és leányai
vagyunk, akitŒl minden dolog függ, melyet élvezünk – az élelmünk
és a ruházatunk, az egészségünk, maga az életünk, a látásunk és a
hallásunk, a hangunk, a mozgásunk, sŒt, az értelmünk.

[...] Ti adjátok magatoknak a lélegzeteteket, az életeteket, a léte-
teket? Meghosszabbíthatjátok napjaitokat akár egy órával is? Olyan
erŒsek lennétek a menny ajándékai nélkül? Magától alakult ki az
agyatok, és ti formáltátok azt meg? Tudtok életet teremteni vagy
meg tudjátok azt hosszabbítani? Hatalmatokban áll cselekedni az
Uratok nélkül? Mégis úgy találom, hogy sokan nem imádkoznak… 

Ti, akik néha imádkoztok, miért nem imádkoztok rendszere-
sebben, gyakrabban, Œszintébben? Annyira drága az idŒ, rövid az
élet vagy csekély a hit? [...]

Mindannyian súlyos kötelezettséggel tartozunk az Úrnak. Egyi-
künk sem érte még el a tökéletességet. Mindannyian követünk el
hibákat. Minden embertŒl ugyanúgy megköveteltetik, hogy imád-
kozzon, ahogyan az, hogy erkölcsileg tiszta legyen, megszentelje a
sabbatot, fizesse a tizedet, éljen a Bölcsesség szava szerint, eljárjon
a gyılésekre és celesztiális házasságot kössön. A többihez hason-
lóan, erre is igaz, hogy ez az Úr parancsolata.4

A korábbi években, miközben utazgattam az egyház cövekei és
missziói között, gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik nehéz
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körülmények között éltek, vagy nagy nélkülözést szenvedtek. Ez
volt az elsŒ hozzájuk intézett kérdésem: „Szoktatok imádkozni?
Milyen gyakran? Mennyire mélyültök bele az imáitokba?” Megfi-
gyeltem, hogy a bın általában akkor jelentkezik, amikor a kom-
munikációs csatornák nem mıködnek. Ezért az Úr így szól Joseph
Smith prófétához: „Amit egynek mondok, mindenkinek mondom;
mindig imádkozz, nehogy hatalma legyen benned annak a gonosz-
nak” (T&Sz 93:49).5

Nagy szükség van ma a világban az imára, amely kapcsolatban
tarthat minket Istennel, és nyitva tarthatja a kommunikáció
csatornáit. Egyikünknek sem szabadna olyan elfoglaltnak lennie az
életében, hogy ne tudna imádsággal elmélkedni. Az imádság útle-
vél a lelki erŒhöz.6

Imáinknak tartalmaznia kell a hála kifejezését,
valamint a Mennyei Atyánkhoz intézett alázatos könyörgést,

hogy áldjon meg bennünket és a körülöttünk lévŒket 

MirŒl imádkozzunk az imáinkban? Örömteli és Œszinte hálát kell
adnunk a korábbi áldásainkért. Az Úr ezt mondta: „És hálát kell
adnotok Istennek a Lélek által minden olyan áldásért, amellyel meg-
áldattok” (T&Sz 46:32). Csodálatos és megnyugtató lélek tölt el
minket, miközben kifejezzük Œszinte hálánkat Mennyei Atyánknak
az áldásainkért – az evangéliumért és az arról való tudásunkért,
mellyel megáldott minket; szüleink és mások értünk tett erŒfeszíté-
seiért és munkájáért; a családunkért és barátainkért; a lehetŒségein-
kért; az elménkért, a testünkért és az életünkért; az életünk során
szerzett jó és segítŒ tapasztalatokért; Atyánk minden segítségéért,
kedvességéért és imánkra adott válaszáért.

Imádkozhatunk a vezetŒinkért. Pál így írt:

„Intelek azért mindenek elŒtt, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

Királyokért és minden méltóságban levŒkért” (1 Timótheus
2:1–2).

Hıséget fejlesztünk ki magunkban az ország és a minket irá-
nyító törvények iránt, ha így imádkozunk. Továbbá szeretetet és
hitet fejlesztünk ki egyházi vezetŒink iránt, és a gyermekeink
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tisztelni fogják Œket. Hiszen aligha tudja valaki kritizálni az egy-
házi vezetŒket, ha Œszinte imákat mond értük. Örömmel tölt el,
hogy egész életemben támogattam a vezetŒimet, és imádkoztam
a jólétükért. Az elmúlt években pedig óriási erŒt éreztem felém
áramolni a szentek hasonló imái miatt, melyet értem emeltek a
mennyekhez.

A mindent felölelŒ misszionáriusi munka imáink állandó témá-
jává kell váljon. Imádkozunk, hogy megnyíljanak a nemzetek kapui,
hogy befogadják az evangéliumot. LehetŒségért és irányításért
imádkozunk, hogy megoszthassuk másokkal a dicsŒséges evangéli-
umi üzenetet. Ha minden gyermek egész életén át imádkozik a
misszionáriusi munkáért, akkor jó misszionárius válik belŒle.

[…] Imádkozunk azért az emberért, akit ellenségünknek érez-
tünk, hiszen emlékszünk az Úr gyönyörı és erŒteljes tanácsára:
„De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellensé-
geiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyılölnek, Áldjátok azo-
kat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket
háborgatnak” (Lukács 6:27–28). Lehet bárkinek is sokáig ellen-
sége, ha imádkozik azokért az emberekért, akikre esetleg neheztel
maga körül?

Bölcsességért, ítéletért, megértésért imádkozunk. Védelemért
imádkozunk a veszélyes helyeken, erŒért a kísértés pillanataiban.
Megemlékezünk szeretteinkrŒl és barátainkról. Pillanatnyi imá-
kat mondunk szóban vagy gondolatban, hangosan vagy mélysé-
ges csendben. Mindig van egy ima a szívünkben, hogy jól tudjuk
végezni a napi tevékenységeinket. Cselekedhet valaki gonoszul,
ha Œszinte ima van a szívében és az ajkain?

Imádkozunk a házasságunkért, a gyermekeinkért, a szomszé-
dainkért, a munkánkért, a döntéseinkért, az egyházi feladatain-
kért, a bizonyságunkért, az érzéseinkért, a céljainkért. SŒt,
elfogadjuk Amulek nagyszerı tanácsát, és imádkozunk irgalo-
mért, imádkozunk a megélhetésünkért, házunk népéért és az
ellenségeink hatalma ellen; imádkozunk „az ördög ellen, aki
ellensége minden igazlelkıségnek”, valamint a mezŒnk termé-
séért. Amikor pedig nem fohászkodunk az Úrhoz, „szív[ünk]
akkor is legyen tele, folyamatosan imában fordulva hozzá a



5 .  F E J E Z E T

55

„Imádkozunk a házasságunkért, a gyermekeinkért,
a szomszédainkért, a munkánkért, a döntéseinkért, az egyházi

feladatainkért, a bizonyságunkért, az érzéseinkért, a céljainkért.”

jólét[ünkért], és azok jólétéért is, akik körülött[ünk] vannak.”
(Lásd Alma 34:18–27.)7

Megbocsátásért imádkozunk. Számos leendŒ misszionáriussal
készítettem már interjút. Túl gyakran találom úgy, hogy nem imád-
koznak, noha még meg nem bocsátott hibáik vannak. „Miért nem
imádkozol – kérdeztem –, amikor oly nagy kötelezettséged, hogy
megfizesd a tartozásod? Gondolod, hogy egyszerıen figyelmen
kívül hagyhatod, megvonhatod a vállad, és azzal érvelhetsz, hogy
ez egy gyakori szokás? Szégyellsz letérdelni? Szégyelled Krisztust?
Talán nem hiszel Istenben? Nem tudod, hogy él és szeret, és meg-
bocsát, amikor bınbánattal közelítenek hozzá? Tudod, hogy a
bınöket nem lehet eltörölni, a vétkeket nem lehet megbocsátani
azok kikerülésével és puszta feledékenységgel?” [...]

Imádkozunk minden olyan dologért, ami szükséges, felemelŒ
és helyes. Hallottam egy tizennégy éves fiút azért könyörögni az
Úrhoz egy családi ima alkalmával, hogy védje meg a család juhait
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a dombon. Havazott és kegyetlen hideg volt. Hallottam egy csa-
ládot esŒért imádkozni, amikor súlyos szárazság sújtott, és a
körülmények kétségbeejtŒek voltak. Hallottam egy fiatal lányt
segítségért imádkozni az aznap rá váró vizsgáihoz.

A betegekért és szenvedŒkért is fohászkodunk. Az Úr meg fogja
hallani az Œszinte imáinkat. Jóllehet nem mindig fogja meggyógyí-
tani Œket, de békét, bátorságot vagy erŒt adhat nekik, hogy ne csüg-
gedjenek. Nem feledkezünk meg imáinkban azokról az emberekrŒl
sem, akiknek csaknem nagyobb szükségük van az áldásokra, mint
a fizikailag szenvedŒknek – a csalódott és összezavarodott, a meg-
kísértett, a bınös, a felkavart emberekrŒl.

Imádkozunk gyermekeink jólétéért. Néha, ahogy a gyermekek
felnŒnek, elérkezik egy lázadó korszak az életükben, anélkül hogy
bármit is tudnánk mondani vagy tenni ellene. Alma hiábavalónak
találta [a fiának] adott feddését, és imádkozott [érte], az imái
pedig magasztosak voltak. Olykor ez marad az egyetlen dolog,
melyet a szülŒk tehetnek. Egy igazlelkı ember imája nagyon hasz-
nos, mondják a szentírások, és ebben az esetben is annak bizo-
nyult [lásd Jakab 5:16; Móziás 27:14].8

Oly nagy kiváltság és öröm Mennyei Atyánkhoz imádkozni,
micsoda áldás számunkra! A feladatunk azonban nem fejezŒdött
be azzal, hogy elmondtuk az imánkat. Amulek helyesen így taní-
totta: „És most íme, szeretett testvéreim, …ha [az ima] megtétele
után elutasítjátok a szıkölködŒket és a mezíteleneket, és nem
látogatjátok meg a betegeket és a nyomorultakat, és nem adtok
a javaitokból, ha van, azoknak, akiknek szükségük van arra – azt
mondom nektek, hogy ha ezen dolgok közül valamelyiket is
elhanyagoljátok, akkor íme, imátok hiábavaló, és semmit nem ér
nektek, és olyanok vagytok, mint a képmutatók, akik megtagad-
ják a hitet” (Alma 34:28). Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy
olyan Œszintén és buzgón kell élnünk az evangélium szerint,
amennyire az imáinkat is mondjuk.9

Bizalmas, személyes imáinkban tanácskozhatunk
Istennel és megtudhatjuk az Ã akaratát

Néhány dologról egyedül a legjobb imádkozni, ahol nem számít
az idŒ és a bizalmasság. A magányosan elmondott imák gazdagok
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és hasznosak. Az egyedül mondott ima segít nekünk levetkŒzni a
szégyent vagy a színlelést, illetve bármilyen hosszantartó hamis-
ságot; segít megnyitni a szívünket és teljesen Œszintévé és tisz-
tességessé válni, miközben kifejezzük minden vágyunkat és
állásfoglalásunkat.

Régóta sugalmazást érzek annak szükségességére, hogy szemé-
lyes imánkat egyedül mondjuk. A Szabadító idŒnként szükséges-
nek látta, hogy elmenjen a hegyekbe vagy a pusztába imádkozni.
Hasonlóképpen Pál apostol is a pusztába ment és magányosan
elvonult nagyszerı elhívása után. Énós félreesŒ helyeken beszél-
getett Istennel. Joseph Smith egy ligetben talált rá az egyedüllétre,
ahol csupán a madarak, a fák és Isten hallotta az imáját. Figyelje-
tek meg néhány kulcsfontosságú dolgot a történetében: „Ezen
elhatározásommal összhangban, hogy IstentŒl kérjek, félrevonul-
tam az erdŒbe, hogy a próbát megtegyem… Ez volt az elsŒ alka-
lom az életemben, hogy ilyen próbát tettem, mert minden
aggodalmam közepette addig még soha nem próbáltam hangosan
imádkozni” ( Joseph Smith története 1:14; kiemelés hozzáadva).

Nekünk is találnunk kell – ha lehetséges – egy szobát, egy
sarkot, egy kamrát, egy olyan helyet, ahová elvonulhatunk és titok-
ban „hangosan imádkozhatunk”. Emlékszünk, hány alkalommal
utasított bennünket az Úr arra, hogy hangosan imádkozzunk:
„Továbbá megparancsolom neked, hogy hangosan is imádkozz,
éppen úgy, mint a szívedben; igen, a világ elŒtt éppen úgy, mint
titokban, nyilvánosan éppen úgy, mint magadban!” (T&Sz 19:28)10

Ha az ima ezen különleges pillanataiban visszatartunk valamit
az Úrtól, az azt jelentheti, hogy néhány áldás tŒlünk is visszatar-
tatik majd. Elvégre is egy mindent tudó Mennyei Atya elŒtt imád-
kozunk könyörögve, miért gondolnánk hát valaha is arra, hogy
visszatartsuk érzéseinket vagy gondolatainkat, melyek hatással
vannak szükségleteinkre és áldásainkra?11

Az imáinkban nem történhet félremagyarázás, képmutatás,
hiszen itt nem lehetséges a megtévesztés. Az Úr ismeri a mi valós
helyzetünket. Elmondjuk az Úrnak, hogy milyen jók, vagy milyen
gyengék vagyunk? Mezítelenül állunk elŒtte. Szerényen és Œszin-
tén ajánljuk fel könyörgésünket, „megtört szívvel és bınbánó
lélekkel”, vagy pedig ahhoz a farizeushoz hasonlóan, aki azzal
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büszkélkedett, hogy mennyire ragaszkodott Mózes törvényéhez?
[Lásd Ether 4:15; Lukács 18:11–12.] Néhány sablonos szót és
agyonhasznált kifejezést használunk, vagy bizalmasan beszélge-
tünk az Úrral olyan hosszan, amennyire a helyzet megkívánja?
Alkalomadtán imádkozunk, amikor rendszeresen, gyakran, folya-
matosan kellene imádkoznunk?12

Nagy kiváltság az ima – nem csak azért, mert Mennyei Atyánk-
hoz beszélhetünk, hanem azért is, mert szeretetet és sugalmazást
kaphatunk tŒle. Imáink végén be kell iktatnunk némi halk áhítatot
— méghozzá jó néhány percig. Tanácsért és segítségért imádkoz-
tunk. Most tehát arra van szükség, hogy elcsendesedjünk, és elis-
merjük, hogy Ã az Isten (lásd Zsoltárok 46:11).13

Minden nap idŒt kell szakítanunk a családi imára

Az egyház arra buzdít, hogy tartsunk családi imát minden este
és minden reggel. Ezt az imát térdelve mondjuk, melyen a család
minden vagy a lehetŒ legtöbb tagja jelen van… A család minden
tagjának, a kicsinyeket is beleértve, lehetŒséget kell adni, hogy Œk
mondják az imát, felváltva, az elnöklŒ személy irányítása szerint,
aki rendszerint a papságot viselŒ édesapa lesz, távollétében azon-
ban az édesanya, mindkettejük hiányában pedig a jelenlévŒ legi-
dŒsebb gyermek.14

Mennyei Atyánk megadta számunkra az ima áldását, hogy segít-
sen nekünk sikeresnek lennünk az otthon és az élet létfontosságú
tevékenységeiben. Tudom, hogy ha buzgón és igazlelkıen imád-
kozunk, egyénileg és a családunkkal együtt, amikor felkelünk reg-
gel, és amikor nyugovóra térünk este, valamint az asztal körül
ülve az étkezések alkalmával, nem csupán megerŒsítjük a kap-
csolatot szeretteinkkel, hanem lelkileg is fejlŒdni fogunk. Oly
nagy szükségünk van Mennyei Atyánk segítségére, miközben arra
törekszünk, hogy megtanuljuk az evangéliumi igazságokat, és
ezután azok szerint éljünk, és miközben segítségét kérjük életünk
döntéseiben.15

A családi imának meg kell felelnie a szükségleteknek mind idŒ-
tartamban, mind pedig megfogalmazásban. Egy házaspár imája
különbözhet egy olyan család imájától, ahol felnŒtt gyermekek
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A családi ima „egy lépéssel közelebb visz
minket a családi egységhez és a családi összetartáshoz”.

vannak, vagy egy olyan család imájától, ahol kisgyermekek vannak.
Természetesen nem kell hosszúnak lennie, amikor kisgyermekek
is jelen vannak, különben elveszítik az érdeklŒdésüket, belefárad-
nak az imákba és elidegenednek tŒle. Amikor a gyermekek imád-
koznak, valószínıleg nem fognak túl hosszan imádkozni. Az Úr
Imája, melyet példaként adott számunkra, körülbelül harminc
másodperc hosszú, és bizonyosan sok köszönetet és kérést
tudunk elmondani egy vagy két vagy három perc alatt, noha nyil-
vánvalóan vannak olyan alkalmak, amikor helyénvaló lehet egy
hosszabb beszélgetés.16

Amikor a családdal együtt térdelve imádkozunk, a mellettünk
térdelŒ gyermekek olyan szokást sajátítanak el, amely egész éle-
tükön keresztül velük fog maradni. Ha nem szánunk idŒt az
imára, azzal lényegében ezt közöljük a gyermekeinkkel: „Hát, ez
igazából nem is olyan fontos. Nem fogunk aggódni miatta. Ha
belefér az idŒnkbe, akkor mondunk imát, ha azonban becsönget-
nek az iskolába, és jön az iskolabusz, és hív a munka – nos, az ima
nem annyira fontos, majd megtartjuk akkor, amikor alkalmas.”
Soha nem lesz alkalmas, ha nem tervezzük meg elŒre.17
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Egyetlen édesanya sem küldené el meggondolatlanul a kis-
gyermekét meleg ruha nélkül az iskolába egy téli reggelen, amely
megvédené Œt a hótól, az esŒtŒl és a hidegtŒl. Számos olyan édes-
apa és édesanya van azonban, akik az ima védelmezŒ palástja nél-
kül küldik gyermekeiket iskolába – ismeretlen veszélyek, gonosz
emberek és aljas kísértések elleni védelem nélkül.18

A múltban esetleg még elég volt a naponta egyszer tartott csa-
ládi ima. A jövŒben azonban ez nem lesz elegendŒ ahhoz, hogy
megmentsük a családainkat!19

Családi körben a gyermekek megtanulják, hogyan beszéljenek
Mennyei Atyjukhoz azáltal, hogy figyelnek a szüleikre. Hamarosan
látni fogják, mennyire szívbŒl jövŒk és Œszinték az imáink. Ha elsi-
etjük az imáinkat, vagy hajlamosak vagyunk azokat gépies szokássá
tenni, akkor azt is látni fogják. Jobban járunk, ha családunkban és
egyénileg megtesszük azt, amiért Mormon könyörgött: „Imádkoz-
zatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével”
(Moróni 7:48).20

A családi imában több van, mint kérés és hálaadás. Egy lépéssel
közelebb visz minket a családi egységhez és a családi összetartás-
hoz. Kiépíti a családi öntudatot, és megalapozza a családi egy-
másrautaltság lelkületét. Itt van egy pillanat a rohanó nap során,
amikor a lármás rádiók elcsendesednek, a fények elhalványulnak,
és minden elme és szív egymás és a végtelen felé fordul; egy pil-
lanat, amikor a világot kizárjuk, a mennyet pedig beengedjük.21

Amikor csoportban imádkozunk,
alkalomhoz illŒen kell imádkoznunk

Amikor összegyılünk közös imára, akár otthon, az egyházban,
társasági vagy közösségi összejövetelen, emlékeznünk kell az
imáink céljára – hogy Mennyei Atyánkkal beszélgessünk. Akármi-
lyen nehéznek is tınik, rájöttem, hogy amikor másokkal együtt
imádkozunk, jobban tesszük, ha arra koncentrálunk, hogy gyen-
géden és Œszintén beszélgessünk Istennel, mint arra, hogy vajon
a hallgatóság mit gondol. Természetesen figyelembe kell venni az
imák körülményeit, és ez az egyik oka annak, hogy miért nem
lehet a nyilvános, vagy akár a családi ima az egyetlen ima, amit
elmondunk.22
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A nyilvános imáknak mindig alkalomhoz illŒnek kell lenniük.
Egy felszentelŒ ima lehet hosszabb, ám egy nyitóima sokkal rövi-
debb. Az adott eseményhez szükséges dolgokat kell kérni benne.
A záróima szintén lehet rövidebb – egy hálaadó és elbocsátó ima.
Az olajjal történŒ megkenés rövid és meghatározott része egy
szertartásnak, és nem szabad túllépnie az azt követŒ pecsételést,
amely az alkalomnak megfelelŒ hosszúságú lehet, miközben
áldást kérnek a befogadó személyre. Az ételáldásnak nem kell
hosszúnak lennie, de ki kell fejeznie az ételért adott hálát és az
arra kért áldást. Nem szabad az elŒtte mondott családi ima ismét-
lésének lennie.23

Milyen gyakran hallunk olyan embereket, akik oly ékesszólóak
az imáikban, mintha egy teljes beszédet prédikálnának? A hallga-
tók belefáradnak, és elveszíti hatékonyságát.24

Mivel Mennyei Atyánk tökéletesen ismer és szeret
bennünket, bízhatunk az imáinkra adott válaszaiban

Az ima csupán egyoldalú kommunikáció? Nem! [...]

Az ima nyelvének megtanulása örömteli, élethossziglan tartó
élmény. IdŒnként ötletek öntik el az elménket, miközben imáink
után figyelünk. IdŒnként érzéseink támadnak. A nyugalom lelke biz-
tosít minket arról, hogy minden rendben lesz. Ha azonban Œszinték
voltunk és komolyan gondoltuk az elmondottakat, akkor mindig
megtapasztalunk egy jó érzést — a melegség érzését, melyet
Mennyei Atyánk iránt érzünk, és érzékeljük az Œ irántunk érzett sze-
retetét. Sokat bánkódom amiatt, hogy néhányan közülünk nem
tanulták meg ennek a nyugodt, lelki melegségnek a jelentését,
hiszen ez tanúskodik nekünk arról, hogy imáink meghallgatást nyer-
tek. És mivel Mennyei Atyánk sokkal mélyebb szeretettel szeret min-
ket, mint amit mi akár csak magunk iránt érzünk, ez azt jelenti, hogy
bízhatunk az Œ jóságában, bízhatunk Œbenne; azt jelenti, hogy ha
továbbra is imádkozunk és úgy élünk, ahogy kell, Atyánk keze utat
fog mutatni nekünk és megáld minket.

Így hát imáinkban ezt mondjuk: „A Te akaratod legyen” – és
gondoljuk is komolyan! Nem kérnénk egy vezetŒnk tanácsát,
csak azért, hogy utána figyelmen kívül hagyjuk. Nem szabad az
Úrtól áldásokat kérnünk, utána pedig figyelmen kívül hagynunk
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a válaszait. Így imádkozunk tehát: „A Te akaratod legyen, Ó, Uram!
Te mindent jobban tudsz, kedves Atyám. Hálásan elfogadom és
követem az irányításod.”25

Hittel kell imádkoznunk, de azzal a tudattal is, hogy amikor az
Úr válaszol, az nem mindig az a válasz, amelyet mi várunk,
és amelyre mi vágyunk. Abban kell hinnünk, hogy Isten szá-
munkra hozott döntése helyes.26

Egy életen át tartó imádkozás után ismerem azt a szeretetet,
hatalmat és erŒt, amely az Œszinte és szívbŒl jövŒ imából fakad.
Tudom, hogy Atyánk készen áll arra, hogy segítsen minket halandó
tapasztalatszerzésünk során, hogy tanítson, vezessen, irányítson
bennünket. Ezért hatalmas szeretettel ezt mondta a Szabadító:
„Amit egynek mondok, mindenkinek mondom; mindig imádkozz”
(T&Sz 93:49).

Ha ezt tesszük, személyes tudást szerzünk majd arról, hogy
Mennyei Atyánk valóban meghallgatja az imáinkat, és válaszol
rájuk. Szeretné, ha mindannyian megszereznénk ezt a tudást.
Törekedjetek rá, szeretett fivéreim és nŒvéreim! Törekedjetek rá!27

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Mennyiben lenne más az életed, ha nem imádkoznál? Gondol-
kozz el azon, hogy az Úr miért parancsolta meg nekünk, hogy
imádkozzunk (52–53. oldalak).

• Nézd át az 53–56. oldalakat! Milyen befolyással van ránk, amikor
kifejezzük hálánkat az imánkban? amikor másokért imádkozunk?

• Nézd át az 56. oldalon lévŒ harmadik bekezdést! Miért nem
teljes az imánk, ha nem élünk olyan Œszintén és buzgón az
evangélium szerint, ahogyan az imáinkat is mondjuk?

• Kimball elnök ezt mondta: „A magányosan elmondott imák
gazdagok és hasznosak” (56. oldal). Mit tehetünk azért, hogy
több idŒnk legyen a jelentŒségteljes személyes imára? Mit gon-
dolsz, miért segít idŒnként, ha hangosan mondjuk a személyes
imánkat? A figyelem miért fontos része az imának?
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• Az 58–60. oldalakon Kimball elnök a családi imákkal járó áldá-
sokról beszél. Milyen tapasztalataid voltak ezekkel az áldások-
kal kapcsolatban? Mit tehetnek a családok azért, hogy idŒt
szakítsanak a családi imára minden reggel és minden este?

• Kimball elnök azt tanította, hogy a csoportban mondott imák-
nak alkalomhoz illŒnek kell lenniük (60–61 oldal). Milyen
felelŒsséggel jár, amikor felkérnek minket arra, hogy ilyen
imát mondjunk? Mit tanulhatunk az új-zélandi fiatal példájá-
ból az 51–52. oldalon található történetben?

• Olvasd el a 61. oldalon lévŒ negyedik bekezdést! Milyen hatás-
sal volt az ima a Mennyei Atyáddal való kapcsolatodra?

Kapcsolódó szentírások: Zsoltárok 55:17; Máté 6:5–15; Jakab
1:5–6; 2 Nefi 32:8–9; 3 Nefi 18:18–21
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A szentírások felfedezése
önmagunk számára

Mindannyian élvezhetjük a
szentírásokban történŒ elmélyülés áldásait.

Spencer W. Kimball életébŒl

Amikor Spencer W. Kimball 14 éves volt, hallotta Brigham
Young leányát, Susa Young Gates-t egy cövekkonferencián beszé-
det mondani a szentírások olvasásáról. Így emlékezett vissza:
„LelkesítŒ beszédet tartott a szentírások olvasásáról, valamint
arról, hogy tegyük azt magunkévá; ezután abbahagyta elŒadását,
hogy megkérdezze a vegyes hallgatóságot – mintegy ezren vol-
tunk jelen –, »Hányan olvastátok el a Bibliát elejétŒl a végéig?«.

[...] Vádló bıntudat söpört rajtam végig. Számos könyvet kiol-
vastam már addigra, a képregényeket, a könnyedebb könyveket,
vádló szívem azonban így szólt hozzám: »Te, Spencer Kimball,
még soha sem olvastad ki azt a szent könyvet. Miért nem?« Kör-
benéztem az elŒttem és mellettem ülŒ emberek között, hogy lás-
sam, én vagyok-e az egyetlen, aki kudarcot vallott e szent könyv
olvasásában. Az ezer ember közül talán hatan emelték fel büszkén
a kezüket. Lejjebb csúsztam a székemen. Nem gondolkoztam azo-
kon, akik szintén kudarcot vallottak, csupán magamra gondoltam
mély szemrehányással. Nem tudom, hogy mások mit tettek és
min gondolkodtak, de én nem hallottam többet a beszédbŒl. Már
elérte a célját. Amikor a gyılés befejezŒdött, megkerestem a
hatalmas kijárati ajtót, és hazasiettem a kápolnától egy sarokra
lévŒ otthonunkba; mindeközben pedig fogamat csikorgatva ezt
mondogattam magamban: »Megteszem. Megteszem. Megteszem.«

Családi otthonunk hátsó ajtaján belépve a konyhába siettem,
ahol az olajlámpásainkat tartottuk. Kiválasztottam egyet, amelyik
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Spencer W. Kimball fiatal férfiként elhatározta, hogy elolvassa az egész Bibliát.

tele volt olajjal, és amelyiknek frissen vágott kanóca volt, és fel-
mentem a lépcsŒn a padlásszobámba. Ott kinyitottam a Bibliámat,
és kezdve Mózes elsŒ könyve elsŒ fejezetének elsŒ versével, éjsza-
kába nyúlóan olvastam Ádám és Éva, Káin és Ábel, Énók és Noé
történeteit, az özönvíztŒl egészen Ábrahámig”.1

Körülbelül egy évvel késŒbb Spencer befejezte a Biblia olvasá-
sát: „Micsoda megelégedéssel töltött el, amikor ráébredtem,
hogy elejétŒl végéig elolvastam a Bibliát! És micsoda lelki
diadalmámort nyújtott! Milyen örömet okozott a tartalmából
szerzett mindent átfogó kép!”2 Az élmény maradandó hatással
volt rá, és az élete késŒbbi szakaszában gyakran utalt rá az általá-
nos és a területi konferenciákon.
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Kimball elnök tovább élvezte a szentírás-tanulmányozás áldásait
az életében, és másokat is arra ösztönzött, hogy hasonlóképpen
tegyenek. Richard G. Scott elder, késŒbb a Tizenkét Apostol Kvóru-
mának tagja így emlékezett vissza: „Spencer W. Kimball elder irá-
nyította a területünket, amikor misszióelnök voltam. Megfigyeltem,
milyen jól értelmezte és használta a Mormon könyvét az egyházta-
goknak és a misszionáriusoknak adott inspirált üzeneteiben… Egy
misszionáriusi zónakonferencia alkalmával ezt mondta nekem:
»Richard, egy olyan szentírást használtál ma a Mormon könyvébŒl,
amelyrŒl soha sem gondoltam volna, hogy így is lehet használni.«
Ez gondos elŒkészítése volt egy nagyon lényeges leckének, amelyet
szeretett volna megtanítani nekem. Ezután hozzátette: »Belegon-
dolva, hogy már hetvenhat alkalommal olvastam ki azt a könyvet.«
Nem kellett kifejezetten rámutatnia arra, hogy nagyon keveset
tudok a szentírásokról, és hogy egy egész életet kell rászánnom
azok mérlegelésére és alkalmazására. Az az egyetlen megjegyzés
arra ösztönzött, hogy egy életen át tartó célommá tızzem ki Isten
szent szavának mélyebb megértését.”3

Spencer W. Kimball tanításai

A szentírások ritka kincsek, melyeket mindannyiunknak
fel kell fedeznünk önmagunk számára

Néha úgy tınik, túlságosan természetesnek vesszük a szentírá-
sokat, mivel nem teljesen értékeljük, mily ritka kincsek is azok, és
mily áldottak vagyunk, hogy a birtokunkban vannak. Úgy tınik,
annyira elkényelmesedtünk az evilági gyakorlatainkban, és
annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy az evangéliumot közöttünk
tanítják, hogy nehéz számunkra elképzelni, hogy ez valaha is más-
képp lehetett.

Meg kell értenünk azonban, hogy [nem] telt el olyan [sok] év
azóta, hogy a világ kiemelkedett a lelki sötétség hosszú éjszakájá-
ból, melyet Nagy Hitehagyásnak hívunk. Éreznünk kell valamit
annak a lelki sötétségnek a mélységébŒl, amely 1820 tavasza elŒtt
uralkodott, az elŒtt a nap elŒtt, amikor az Atya és a Fiú megjelen-
tek Joseph Smithnek – abból a sötétségbŒl, melyet Nefi próféta
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megjövendölt, és a vakság szörnyı állapotának nevezett, amelyben
az evangélium visszatartatott az embertŒl. (Lásd 1 Nefi 13:32.)

[...] Hálával tölti el a szívemet annak ténye, hogy nem a lelki
sötétség korában születtem, amikor a mennyek hallgattak és a
Lélek visszahúzódott. Valóban, az Úr szavának irányítása nélkül
élni olyan, mintha egy hatalmas sivatagban bolyongó vándorok
lennénk, akik nem találják az ismerŒs tájékozódási pontokat, vagy
egy barlang sırı sötétségében tapogatóznánk a menekülés útját
mutató fény nélkül… 

[...] Ésaiás pontos utalást adott a sötétség megszınésére és a
Mormon könyve elŒjövetelére [lásd Ésaiás 29:11–12]...

ElkezdŒdött hát a csodálatos munka, igen, egy bámulatos
munka és egy csoda, amelyhez az Úr megígérte, hogy hozzákezd.
(Lásd Ésaiás 29:14.)

Azóta, hogy Joseph Smith prófétán keresztül az evangélium
visszaállíttatott, [több millió] példányt nyomtattak ki és osztottak
szét a Mormon könyvébŒl… A Biblia számtalan példányát nyom-
tatták ki, jóval túlszárnyalva ezzel mennyiségben minden más kia-
dott mıvet. Rendelkezünk még a Tan és a szövetségekkel, vala-
mint a Nagyértékı gyönggyel. A szentírások eme értékes mıveihez
való hozzáférés mellett, rendelkezünk még – a világtörténelem
bármely más korszaka számára ismeretlen mértékben – a mıvelt-
séggel, hogy alkalmazzuk Œket, valamint az arra való képességgel,
ha szeretnénk.

Az Œsi próféták tudták, hogy a sötétség után világosság jön
majd. Mi ebben a világosságban élünk – de teljes egészében fel-
fogjuk mi ezt? A szabadulás tanaihoz való könnyı hozzáférés elle-
nére, attól tartok, néhány emberen még mindig felülkerekedik a
„kábultság lel[ke]...; szem[ek], hogy ne lássanak, fül[ek], hogy ne
halljanak” (Rómabeliek 11:8).

[...] Kérem mindannyiunkat, hogy Œszintén értékeljük ki a
szentírás-tanulmányozásban nyújtott teljesítményünket. Megszo-
kott dolog, hogy tartunk néhány szentírásrészlet az elménkben,
és azzal áltatjuk magunkat, hogy jó sokat tudunk az evangélium-
ról. Ebben az értelemben a kevés tudás valóban problémát
jelenthet. Meg vagyok róla gyŒzŒdve, hogy mindannyiunknak,
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életünk valamely korszakában, fel kell fedeznünk a szentírásokat
önmagunk számára – és nem csupán egyszer, hanem újra és újra
fel kell fedeznünk azokat.4

Az Úr iránti elkötelezettségünk elmélyül,
amikor a szentírásokhoz fordulunk

Az Ószövetség-beli Jósiás király történetét igen hasznos lehet
magunkra vonatkoztatni. (Lásd 1 Nefi 19:24.) Számomra ez az
egyik legnagyszerıbb történet az összes szentírásban.

Jósiás mindössze nyolc éves volt, amikor megkezdte uralkodá-
sát Júdában, és bár közvetlen elŒdei szörnyen gonoszak voltak,
a szentírások elmondják, hogy „kedves dolgot cselekedék az Úr
szemei elŒtt, és járt az Œ atyjának, Dávidnak minden útaiban,
és nem tért el sem jobbra, sem balra” (2 Királyok 22:2). Ez még
meglepŒbb, amikor megtudjuk, hogy addigra (csupán két nem-
zedékkel Jeruzsálem Kr.e. 587-ben történt pusztulása elŒtt)
Mózes írott törvénye elveszett, és gyakorlatilag ismeretlen volt,
még a templom papjai elŒtt is!

Uralkodásának tizennyolcadik évében azonban Jósiás elren-
delte, hogy a templomot újítsák fel. AzidŒ alatt Hilkia, a fŒpap,
megtalálta a törvénykönyvet, melyet Mózes a szövetség ládájába
helyezett, és elvitte azt Jósiás királyhoz.

Amikor a törvénykönyvet felolvasták Jósiásnak, „megszaggat[ta]
az Œ ruháit” és sírt az Úr elŒtt.

„[N]agy az Úr haragja, mely felgerjedett ellenünk – mondta –,
mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek,
hogy cselekedtek volna mindent úgy, a mint megíratott nékünk”
(2 Királyok 22:13).

A király ezután felolvasta a könyvet az egész népnek, és akkor
mindannyian szövetséget kötöttek, hogy engedelmeskedni fog-
nak az Úr minden parancsolatának „teljes szívbŒl és lélekbŒl” 
(2 Királyok 23:3). Jósiás ezután elkezdte megtisztítani Júda király-
ságát, kiirtva a bálványokat, a ligeteket, a magaslatokat, és minden
utálatos dolgot, amelyek atyái uralkodása alatt felgyülemlettek,
és bemocskolták a földet és annak népét…
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„Nem is volt Œ hozzá hasonló király Œ elŒtte, a ki úgy megtért
volna az Úrhoz teljes szívébŒl és teljes lelkébŒl és teljes erejébŒl,
Mózesnek minden törvénye szerint; de utána sem támadott
hozzá hasonló” [2 Királyok 23:25].

Határozottan érzem, hogy mindannyiunknak vissza kell térnie
a szentírásokhoz, ahogyan Jósiás király is tette, és engednünk
kell, hogy azok erŒteljesen munkálkodjanak bennünk, arra ösz-
tönözve minket, hogy rendületlen elkötelezettséggel szolgáljuk
az Urat.

Jósiásnak csupán Mózes törvényei voltak a birtokában. A mi
szentírásainkban megvan nekünk Jézus Krisztus evangéliumának
a teljessége; ha pedig már egy részének íze is édes, a teljességé-
ben öröm rejlik.

Az Úr nem játszadozik velünk, amikor nekünk adja ezeket a
dolgokat, hiszen „valakinek sokat adtak, sokat követelnek tŒle”
(Lukács 12:48). Az ezen dolgokhoz való hozzáférés értük való
felelŒsséget is jelent. Tanulmányoznunk kell a szentírásokat az Úr
parancsolata szerint (lásd 3 Nefi 23:1–5); és engednünk kell, hogy
azok irányítsák az életünket, valamint gyermekeink életét.5

A szentírás-tanulmányozáson keresztül
életre szóló leckéket tanulunk

A magatartásformákról, illetve a helyes lelki életmódról szóló
valamennyi lecke megtalálható az alapmıvekben. Megtaláljuk
bennük az igazlelkıségért járó jutalmakat és a bınért járó bün-
tetéseket.6

Sokkal könnyebben és biztosabban megtanuljuk az élet leckéit,
ha látjuk a gonoszság és az igazlelkıség eredményeit mások
életében… Jób jobb és közelebbrŒl való megismerése azt jelenti,
hogy megtanuljuk megtartani a hitet a legnagyobb megpróbálta-
tások közepette is. Alaposan megismerve József erejét az ókori
Egyiptom fényızésében, amikor megkísértette egy kéjsóvár
asszony, valamint látva azt, hogyan áll ellen e tiszta fiatal férfi a
sötétség minden erejének, mely egyetlen csábító személyben
öltött testet, a bizalmas olvasó bizonyosan megerŒsödik az ilyes-
fajta bınök ellen. Pál türelmének és állhatatosságának ismerete,
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„Meg vagyok róla gyŒzŒdve, hogy mindannyiunknak, életünk valamely
korszakában, fel kell fedeznünk a szentírásokat önmagunk számára –
és nem csupán egyszer, hanem újra és újra fel kell fedeznünk azokat.”

amikor életét szolgálatának szentelte, bátorságot ad azoknak, 
akik úgy érzik, bántották és próbára tették Œket. Számos alkalom-
mal megverték, gyakran bebörtönözték ügyének védelméért,
majdnem halálra kövezték, háromszor hajótörést szenvedett,
kirabolták, majdnem vízbe fulladt, hamis és hıtlen testvérek áldo-
zatául esett. Az éhezés, fuldoklás, fagyoskodás, szegényes ruházat
ellenére Pál állhatatos maradt a szolgálatában. Soha sem ingott
meg attól kezdve, hogy a természetfeletti élménye következtében
elnyerte a bizonyságát. Látni, hogy Péter hogyan fejlŒdött az evan-
géliumban, amelynek hatására egyszerı – mások leírása szerint,
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mıveletlen, tanulatlan és tudatlan – halászból kiváló szervezŒvé,
prófétává, vezetŒvé, teológussá, tanárrá bontakozott ki…

Gyermekeink talán szentírásbeli példákon keresztül tanulják
meg az életre szóló leckéket: Nefi kitartásán és személyes erején;
a három nefita isteni tulajdonságán; Ábrahám hitén; Mózes hatal-
mán; Anániás csalárdságán és hitszegésén; az ellenállást megta-
gadó ammoniták halálig tartó bátorságán; a lámánita anyák
megingathatatlan hitén keresztül, melyet továbbadtak fiaiknak, 
s amely oly erŒteljes volt, hogy megmentette Hélamán ifjú
harcosait. Egyetlen egy sem esett el közülük abban a háborúban.

A szentírásokban megjelenik minden emberi gyengeség és
erŒsség, és feljegyzésre kerültek a jutalmak és a büntetések is. Az
ember minden bizonnyal vak lenne, ha nem tanulná meg ilyen
olvasnivaló által, miként élhet helyesen. Az Úr ezt mondta: „Tuda-
kozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök
életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam”
( János 5:39). Ez pedig ugyanaz az Úr és mester volt, akinek éle-
tében megtaláljuk a jóság minden jellemvonását: istenség, erŒ,
irányítás, tökéletesség. Hogyan tudnák a tanulók úgy tanulmá-
nyozni ezt a nagyszerı történetet, hogy közben be ne fogadnák
annak néhány részét az életükbe?7

Itt [az alapmıvekben] megtalálhatóak a próféták és a vezetŒk
és magának az Úrnak az életrajza is, példát és irányítást nyújtva
ahhoz, hogy ezen példák követése, valamint az örökkévalóság
célja és annak reménye által az ember képes legyen tökéletessé,
boldoggá és vidámmá válni.8

A lelki tudás mindazok számára elérhetŒ, akik
tanulmányozzák és kutatják a szentírásokat

Még mindig sok olyan szent van, aki nem olvassa a szentírásokat
vagy gondolkodik el azokon rendszeresen, és akinek kevés ismerete
van az Úr utasításairól, melyeket az emberek gyermekei számára
adott. Sokan megkeresztelkedtek és bizonyságot nyertek, valamint
„rátért[ek] erre a szoros és keskeny ösvényre”, azonban nem tették
meg a további szükséges lépést – miszerint törekedjenek elŒre,
Krisztus szaván lakmározva, és tartsanak ki mindvégig (lásd 2 Nefi
31:19, 20).
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Csak a hithıek fogják elnyerni a megígért jutalmat, amely az
örök élet. Hiszen senki sem nyerhet örök életet anélkül, hogy az
„igének… megtartó[ja]” ne lenne (lásd Jakab 1:22), és az Úr paran-
csolatainak bátran ne engedelmeskedne. Továbbá senki sem válhat
az „igének… megtartó[jává]” anélkül, hogy elŒször annak „hallga-
tója” ne lenne. „Hallgatóvá” válni pedig nem csupán azt jelenti,
hogy tétlenül álldogálunk és várunk néhány véletlenszerı üze-
netre; kutatást, tanulmányozást, imádkozást és megértést jelent.
Ezért az Úr azt mondta: „És aki nem fogadja be hangomat, az nem
ismeri a hangomat, és nem éntŒlem való” (T&Sz 84:52).9

Az évek megtanítottak arra, hogy ha lendületesen törekszünk
eme érdemes személyes célra [hogy tanulmányozzuk a szentírá-
sokat], és elkötelezett és lelkiismeretes módon tesszük azt, való-
ban választ fogunk találni a problémáinkra, és békére lelünk a
szívünkben. Megtapasztaljuk, ahogyan a Szentlélek kitágítja értel-
münket, új dolgokba nyerünk bepillantást, tanúi leszünk a szent-
írások mintája kibontakozásának; az Úr tanai pedig több értelmet
nyernek majd számunkra, mint azt valaha is gondoltuk volna.
Ennek eredményeképpen nagyobb bölcsességgel rendelkezünk
majd, amellyel magunkat és családunkat irányíthatjuk.10

Mindenkit arra kérek, hogy kezdje el most a szentírások komoly
tanulmányozását, ha ezt eddig még nem tette meg.11

Miközben elmélyülünk a szentírásokban, megismerjük
és megszeretjük Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust

Amikor az Istenséggel való kapcsolatom alkalmivá válik, amikor
úgy tınik, az isteni fül nem hall, és az isteni hang nem beszél, úgy
találom, hogy messze, messze vagyok. Ha elmélyülök a szentírá-
sokban, a távolság csökken, és a lelkiség visszatér. Rájövök, hogy
sokkal jobban szeretem azokat, akiket szeretnem kell teljes szí-
vembŒl és elmémbŒl és erŒmbŒl, és azáltal, hogy jobban szere-
tem Œket, könnyebben hallgatok a tanácsukra is.12

Úgy találom, hogy az egyetlen dolog, amit meg kell tennem a
TeremtŒm, az evangélium, az egyház, valamint a fivéreim iránti
szeretetem növeléséhez az, hogy olvasom a szentírásokat. Számos
órát töltöttem szentírásokba merülve… Nem értem, hogyan olvas-
hatja bárki is a szentírásokat anélkül, hogy közben ki ne fejlesztene
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magában egy bizonyságot azok isteni természetérŒl, valamint az Úr
– a szentírások szószólója – munkájának isteni voltáról.13

A földön élŒ több milliárd ember közül csupán néhányan képe-
sek úgy beszélgetni Istennel, ahogyan Ádám, Ábrahám és Mózes
tette. Abban a világban azonban, amelyben élünk, a szentírások
szinte minden lélek számára elérhetŒek, és rajtuk keresztül az
emberek közvetlenül megismerhetik Mennyei Atyjukat és az Œ
Fiát, Jézus Krisztust, valamint az örök élet körülményeit, lehetŒ-
ségeit és elvárásait.14

Semmilyen emberi tanulmány nem fejtheti meg Istent, Œ azon-
ban kinyilatkoztatta magát szolgáinak, a prófétáknak, és Œk taní-
tottak minket az Œ természetérŒl. Mindannyian szerezhetünk
megerŒsítést az igazságról személyes böjtön és imán keresztül.
A minket körülvevŒ teológiai viták ellenére nyugodtak maradha-
tunk a vihar közepette az Atyáról és a Fiúról szerzett egyszerı és
biztos tudással, amely az Œsi és újkori szentírásokból származik,
és melyet a Lélek megerŒsített. E tudásban reményünk van az
örök életre.15

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Gondolkozz el a 64–66. oldalakon található történeteken!
Milyen hatással vannak rád ezek a történetek? Kérdezd meg
magadtól, hogyan állsz a szentírások olvasásával, megértésével
és azok alkalmazásával! Gondold át a szentírás-tanulmányo-
zásra kitızött személyes céljaidat!

• Képzeld el az életedet a szentírások nélkül, miközben átnézed
a 66. oldalon kezdŒdŒ bekezdést! Miben lenne más az életed?
Milyen következményekkel járhat, ha a szentírásokat „túlságo-
san természetesnek vesszük”?

• Miért nem elegendŒ, ha csak néhány kedvenc szentírásrészlet
„tartunk az elménkben”? (67. oldal) Mit gondolsz, mit jelent a
szentírások felfedezése önmagad számára, valamint azok újra
és újra történŒ felfedezése?
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• Kimball elnök arra ösztönzött minket, hogy vonatkoztassuk
magunkra Jósiás király történetét (68–69. oldal; lásd még 2 Kirá-
lyok 22–23). Milyen hasonlóságokat és különbségeket fedezel
fel a saját életed, valamint Jósiás király és az Œ népe élete között?

• Gondolj néhány „életre szóló leckére”, amelyet a szentírás-
tanulmányozáson keresztül tanultál. (Példaként lásd a 69–71.
oldalakat.)

• Tekintsd át a második bekezdést a 72. oldalon! Sorolj fel
néhány szentírásrészletet, amely segített neked választ találni
a problémáidra, és békére lelni a szívedben!

• Olvasd a 72. oldalon álló utolsó két bekezdést! Milyen hatás-
sal voltak a szentírások az Istennel való kapcsolatodra? a csa-
ládtagjaiddal való kapcsolatodra? az egyházi elhívásaidban
való szolgálatra?

Kapcsolódó szentírások: Ámós 8:11–12; 1 Nefi 19:23; Alma 37:8;
T&Sz 1:37; 18:33–36
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Személyes bizonyság

Az evangélium igazságáról való
biztos tudás nagy jutalmakhoz és

kimondhatatlan örömökhöz vezetŒ kitárt ajtó.

Spencer W. Kimball életébŒl

1947-ben Spencer W. Kimball elder levelet kapott fiától, Andrew-
tól, aki akkor teljes idejı misszionáriusként szolgált. Andrew ezt
írta: „Azt mondtam az egyik embernek…, hogy tudom, hogy amit
elmondtam neki, igaz, és azt mondtam, hogy a Szentlélek
bizonyságot tett nekem róla... Amikor késŒbb elgondolkoztam
ezen, elkezdtem egy kicsit aggódni, hogy tehetek-e én egyáltalán
ilyet.” Aggodalmai miatt, mondta, „amikor bizonyságomat
teszem valakinek, gondosan ügyelek arra, hogy az »úgy érzem,
úgy hiszem stb.« kifejezésekre szorítkozzak”.

Kimball elder a következŒket írta vissza fiának: „Azt hiszem,
pontosan tudom, mit érzel – mondta –, mert én is keresztülmen-
tem ugyanezen a problémán a misszióm alatt. Szerettem volna
nagyon Œszinte lenni önmagamhoz, a feladathoz és az Úrhoz. Egy
ideig gondosan megfogalmaztam a szavaimat, hogy megpróbáljak
másokat megerŒsíteni anélkül, hogy ténylegesen elkötelezném
magam azon pozitív, egyértelmı kijelentés mellett, hogy tudom.
Egy kicsit vonakodtam is tŒle, hiszen, amikor engedelmes voltam
és végeztem a feladatomat, éreztem a Lelket. Igazán ki akartam
mondani, amirŒl valójában éreztem, hogy tudom, de elzárkóztam
elŒle. Amikor egy pozitív kijelentéshez közeledtem, megijedtem
tŒle, és mégis, amikor teljesen összhangban voltam a Lélekkel és
lelki sugalmazást nyertem, bizonyságot akartam tenni. Azt gon-
doltam Œszinte voltam, nagyon Œszinte, de rájöttem, hogy csak
magamat áltatom…
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Kétségtelenül, azon a napon, amikor bizonyságot tettél az
érdeklŒdŒdnek, hogy TUDOD, hogy mindez igaz, az Úr erŒsen
próbálkozott kinyilatkoztatni eme igazságot neked a Szentlélek
hatalmán keresztül. Amíg összhangban voltál a Lélekkel és meg-
védted szent feladatod, mélyen érezted azt, miután azonban a
»LélektŒl eltávolodtál«, és elkezdtél érvelni önmagaddal, illetve
elkezdted vizsgálni és megkérdŒjelezni magad, akkor meg akartál
hátrálni...

Nincs bennem semmi kétely a bizonyságodat illetŒen. Biztos
vagyok benne, hogy a bizonyság számtalan aranyfonala hálózza be
egész lényedet (ahogyan egykor az enyémet is), mely csak arra vár,
hogy a Mester Takács keze összegyıjtse Œket, és finom és tökéletes
gobelint szŒjön belŒlük. Nos, fiam, fogadd meg tanácsom, 
és NE FOJTSD EL A LELKET, hanem valahányszor a Lélek suttog,
kövesd a sugalmazásait. Legyél összhangban a Lélekkel, és figyelj a
sugalmazásokra, és amikor ösztönzést érzel, mondd ki bátran az
érzéseidet. Az Úr felmagasztalja majd a bizonyságodat, és megé-
rinti a szíveket. Remélem, tudni fogod, ebben nincs semmi bírálat,
csupán segítŒ szándék…

Nem zárhatom be neked írott levelemet anélkül, hogy ne ten-
ném a bizonyságomat. Tudom, hogy mindez igaz – hogy Jézus a
TeremtŒ és Megváltó; hogy az általunk, valamint a 3000 misszio-
náriusunk által tanított evangélium Joseph Smith prófétán keresz-
tül visszaállíttatott és kinyilatkoztatott, és IstentŒl való, továbbá
életem fennmaradó idejét a »királyság hirdetésének« ajánlottam
fel. Bátran [tettem] bizonyságomat… és újra meg újra megerŒsí-
tem azt. Biztos vagyok benne, hogy a te bizonyságod is ugyani-
lyen, csupán az aranyfonalaidat kell egy teljes gobelinné szŒni,
mely gyorsan meg fog történni a misszionáriusi munkád során,
miközben szívedet szabadjára engeded, és hagyod, hogy az uralja
elmédet.

Isten segítsen neked gyönyörı mintává szŒni tapasztalatod és
sugalmazásod aranyfonalait, és állandóan növekvŒ erŒvel… élj
továbbra is az örökkévaló igazság szerint, és tanítsd azt!”1
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Péter bizonyságára a Szabadító így válaszolt:„Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert
nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám” (Máté 16:17).

Spencer W. Kimball tanításai

Mindannyian szerezhetünk bizonyságot – kinyilatkoztatást
Mennyei Atyánktól a Szentlelken keresztül

Ezt kérdezte PétertŒl a Szabadító: „Ti pedig kinek mondotok
engem?” Péter pedig fivérei, a többi apostol nevében így válaszolt:
„Te vagy a Krisztus, az élŒ Istennek Fia.” A Szabadító következŒ
kijelentése igen jelentŒségteljes. Ezt mondta: „Boldog vagy Simon,
Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem
az én mennyei Atyám” (Máté 16:13–17).

Ki nyilatkoztatta ki számára eme döbbenetes igazságot? A mi
Mennyei Atyánk. Hogyan tette ezt? Kinyilatkoztatás által. Eme alap-
vetŒ tudás, hogy Jézus a Krisztus, a Megváltó, a Szabadító, nem
embertŒl, könyvbŒl vagy egyetemrŒl származott. Péter közvetlenül
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Mennyei Atyánktól kapta azt meg a Szentlélek szolgálatán
keresztül...

[…] A világon minden lélek kaphat kinyilatkoztatást, ugyanazt,
melyet Péter kapott. Az a kinyilatkoztatás pedig bizonyság lesz,
tudás arról, hogy Krisztus él, hogy Jézus Krisztus e világ Megvál-
tója. Minden lélek rendelkezhet ezzel a bizonyossággal, és amikor
megkapja ezt a bizonyságot, az IstentŒl fog érkezni, nem csupán
tanulás által. A tanulás természetesen fontos tényezŒ, a tanulásnak
azonban sok imával és törekvéssel kell együtt járnia, és csak azu-
tán jön a kinyilatkoztatás.

Amikor személyesen tudod, hogy Jézus nem csupán egy nagy filo-
zófus, hanem valóban Isten Fia volt, hogy úgy jött a világra, ahogyan
azt állítjuk, és abból a célból hagyta el a világot, ahogyan mi állítjuk
– amikor mindezt bizonyosan tudod, és tudod, hogy Joseph Smith
Isten prófétája volt, és ez az a felséges egyház, melyet Jézus Krisztus
megalapított, akkor kinyilatkoztatást kaptál.2

Vannak olyan emberek, akik büszkék éles elméjükre, akik azt
gondolják, a rejtelmek mélyére hatolhatnak, Œk azonban soha
sem képesek logikájukon vagy elméjük folyamatain keresztül
meghatározni, megmagyarázni vagy megérteni a lelki dolgokat.
A lelki dolgokat csak a Lélek által lehet megérteni. A szíven
keresztül kell, hogy érkezzen, hiszen ott található a bizonyság is.3

A lelki dolgokról való biztos tudás nagy jutalmakhoz és
kimondhatatlan örömökhöz vezetŒ kitárt ajtó. A bizonyság figyel-
men kívül hagyása olyan, mintha áthatolhatatlan sötétségı bar-
langban tapogatóznánk, mintha ködben araszolnánk elŒre egy
rendkívül veszélyes országúton. Sajnálatra méltó az az ember, aki
fényes nappal is sötétségben jár, aki olyan akadályokban botlik
fel, melyek elmozdíthatóak, és aki a bizonytalanság és kétely gyer-
tyalángjának halvány, pislákoló fényében él, holott nem lenne
szükséges ezt tennie. Az igazság lelki tudása a ragyogó fény, amely
megvilágítja a barlangot; a szél és a nap, amely eloszlatja a ködöt;
az erŒforrás, amely elmozdítja a sziklákat az útról.4
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A bizonyságot feszített törekvéssel
lehet elnyerni és megtartani

A bizonyság személyes kinyilatkoztatás – egyike a jelentŒs aján-
dékoknak –, és minden lélek élvezheti azt, aki megfizeti az árát.5

Emberek milliói tették már fel azt a nagyon jó kérdést, amelyet
Joseph Smith korábban szavakba foglalt: Honnan tudhatom,
melyik szervezet az – ha egyáltalán bármelyik is ilyen –, amelyik
igaz, isteni és az Úr által elismert?

Ã megadta hozzá a kulcsot. Ti is megtudhatjátok. Nem kell két-
ségek között lennetek… A szükséges eljárás pedig ez: tanuljatok,
elmélkedjetek, imádkozzatok és cselekedjetek! A kinyilatkoztatás
jelenti a megoldást. Isten tudatni fogja veletek, miután alárendel-
tétek neki magatokat, és alázatosak és fogékonyak lettetek. Miután
eldobtátok szellemi képességetek minden büszkeségét, elismerté-
tek zavarodottságotokat Isten elŒtt, alárendeltétek neki önzŒsége-
teket, és alávetettétek magatokat a Szent Lélek tanításának, készen
álltok a tanulásra.6

Teljes bizonyossággal rendelkezhetünk egy személyes Isten léte-
zésérŒl; Krisztus további tevékeny életérŒl, aki különálló, ám az
Atyához hasonló személy; Isten földön megalapított egyháza szer-
vezetének és tanainak Joseph Smithen és más prófétákon keresz-
tül történt visszaállítása isteni voltáról; továbbá az isteni eredetı,
méltóságteljes papságról, amelyet Isten kinyilatkoztatásokon
keresztül adott az embereknek. Minden felelŒsségteljes ember
tudhatja ezeket a dolgokat éppen olyan bizonyossággal, mint
ahogyan azt tudjuk, hogy a nap ragyog. Ha nem szerezzük meg ezt
a tudást, akkor azzal beismerjük, hogy nem fizettük meg az árát.
Az egyetemi diplomákhoz hasonlóan, ezt is feszített törekvéssel
szerezhetjük meg. A bınbánat és szertartások által megtisztult
lélek elnyerheti azt, ha vágyik és törekszik rá, lelkiismeretesen
kutat, tanul és hithıen imádkozik.7

A Megváltó kijelentette:

„Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött
engem.
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A bizonyság keresŒinek „a szükséges eljárás pedig ez:
tanuljatok, elmélkedjetek, imádkozzatok és cselekedjetek!”.

Ha valaki cselekedni akarja az Œ akaratát, megismerheti e
[tanról], vajjon IstentŒl van-é, vagy én magamtól szólok?” ( János
7:16–17)

Mit jelent megismerni a tant? Megingathatatlan bizonyosságot
jelent. Az Úr gazdag jutalmat ajánlott, ám azzal a feltétellel,
hogy azok csupán bizonyos követelmények teljesítésével nyerhe-
tŒek el. Ebben az esetben a megígért áldás a tan isteni voltáról
való tudás. A törvény vagy követelmény pedig ebben az eset-
ben az, hogy cselekednünk kell az Œ akaratát.

[…] A tanok puszta elfogadása nem fog bizonyságot adni; az
evangélium közömbös teljesítése nem fogja elhozni azt a bizo-
nyosságot, csupán a parancsolatai szerinti életbe vetett teljes
erŒfeszítés.

Gyakran látjuk ezt az egyháztagok életében. EgyikŒjük ezt
mondta nekem az általam meglátogatott egyik cövekben: „Szor-
galmasan elkerülök minden bizonyságtételes gyılést. Nem tudom
elviselni néhány ember szentimentális és érzelgŒs kijelentéseit.
Nem tudom elfogadni ezeket a tanokat, hacsak értelmes és ésszerı
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módon be nem tudok bizonyítani minden egyes lépést.” Ismerem
az ilyen típusú embert, hiszen sok hozzá hasonlóval találkoztam
már. Egyik esetben sem éltek teljes mértékben a parancsolatok
szerint: kevés vagy semennyi tizedet sem fizetnek, csak alkalo-
madtán járnak el gyılésekre, erŒsen kritizálják a tanokat, a szerve-
zeteket és a vezetŒket, és nagyon jól tudjuk, miért nem tudnak
bizonyságot szerezni. Ne feledjétek, az Úr ezt mondta:

„Én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor megteszitek, amit
mondok; de amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor
nincs ígéret számotokra” (T&Sz 82:10).

Az ilyen emberek nem „tették meg, amit mond”, így természe-
tesen, nincs ígéret számukra… 

[…] Nem a vak bizalom, hanem a hithı engedelmesség, vala-
mint a kulcsok elfordítása az, ami megnyitja a lelki tudás tárházát.
Az Úr nem fog különbséget tenni a gyermekei között, hanem
örömét leli abban, hogy az övéi vagyunk és megáldhat mind-
annyiunkat, ha engedjük neki.8

Mihez fogtok kezdeni a bizonyságotokkal? Élesen tartjátok
majd, mint édesanyáink a kést, amellyel a húst vágják? Hagyjátok
majd eltompulni és berozsdásodni? […] A bizonyság olyan, mint
egy rózsa. Tartsátok csak távol az esŒtŒl; tartsátok csak távol egy
rövid ideig az öntözŒvíztŒl, és mi történik a rózsátokkal? Meghal.
Meghal a bizonyságotok is. Meghal bennetek a szeretet. Mindent
táplálni kell. Naponta háromszor tápláljátok a testeteket. Az Úr azt
mondja, hogy ahhoz, hogy megtartsátok a bizonyságotokat, élet-
ben tartsátok a lelketeket, minden nap táplálnotok kell azt… Ezért
mondja, hogy minden este és reggel imádkoznunk kell. Ezért
mondja, hogy állandóan imádkozzunk, hogy ez által nyitva tartsuk
azt a csatornát.9

Részt kell vennünk a bizonyságtételi gyıléseken

A bizonyságtételi gyılések az egyház legjobb gyılései az egész
hónap során, ha veletek van a Lélek. Ha unatkoztok a bizonyság-
tételi gyılés alkalmával, akkor veletek van valami baj, nem pedig
a többi emberrel. Felállhattok, és bizonyságotokat tehetitek, és
azt gondolhatjátok, hogy ez a hónap legjobb gyılése; ha azonban
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csak ültök ott, és számolgatjátok a nyelvtani hibákat, és kinevetitek
azt az embert, aki nem tud nagyon jól beszélni, akkor unatkozni
fogtok... Ezt ne felejtsétek el! Küzdenetek kell a bizonyságért.
És folytatnotok kell a küzdelmet!

Az Úr ezt mondja a Tan és a szövetségek 60. szakaszában: „egye-
sekkel nem vagyok nagyon elégedett, mert nem nyitják ki a száju-
kat” (T&Sz 60:2). Mit ért ezalatt? Azt mondja, hogy ha nem
használják, amit tŒle kaptak, el fogják veszíteni azt. Elveszítik a lel-
kiségüket. Elveszítik a bizonyságukat. Ez a felbecsülhetetlen értékı
dolog pedig, amellyel rendelkeztek, egyenesen kicsúszhat az éle-
tetekbŒl.

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkettek minden hónapban összegyıl-
nek az általános felhatalmazottakkal a templomban. Bizonyságot
tesznek és elmondják egymásnak, mennyire szeretik egymást,
csakúgy, ahogyan benneteket is. Miért van szükségük az általános
felhatalmazottaknak bizonyságtételi gyılésre? Ugyanazon okból,
amiért nektek szükségetek van bizonyságtételi gyılésre. Gondol-
játok, hogy eltölthettek három, hat, kilenc vagy tizenkét hónapot
úgy, hogy nem osztjátok meg a bizonyságotokat, és az továbbra is
megŒrzi annak teljes értékét? [...]

Tudjátok, hogy eme bizonyság hatalmas dolog, a legfontosabb
dolog. Bármelyik lelkész vagy pap képes szentírásokat idézni és
elŒadásokat tartani. Nem minden pap vagy lelkész képes azonban
bizonyságot tenni. Ne üljetek böjti vasárnapon és csapjátok be
magatokat mondván: „Azt hiszem, nem fogok ma bizonyságot
tenni. Nem lenne igazságos a többi egyháztaggal szemben, hiszen
nekem olyan sok lehetŒségem volt már rá.” Tegyetek bizonyságot!
És egy perc bŒven elég hozzá.

Van bizonyságotok! Természetesen szükség van arra, hogy épít-
sétek, felemeljétek és növeljétek azt; és ez az, amit most tesztek.
Minden alkalommal, amikor bizonyságot tesztek, megerŒsödik.10

A bizonyságokat egyszerı, ám
erŒteljes szavakkal fejezzük ki

„Tudom, hogy ez igaz.” Az a tény, hogy emberek milliói szám-
talanszor elismételték már ezt a néhány szót, még nem teszi Œket
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közhelyszerıvé. Sohasem lesznek elcsépeltek. Sajnálom azokat az
embereket, akik megpróbálják más szavakkal megfogalmazni,
mivel nincs még egy olyan szó, mint az, hogy „tudom”. Nincs még
egy olyan szó, amely ki tudná fejezni az emberi szívbŒl jövŒ mély
érzéseket, mint az, hogy „tudom”.11

Néhány jó ember annyira megretten a közhelyektŒl, hogy meg-
próbálja kikerülni a bizonyságát azáltal, hogy lényegtelen dolgok-
ról beszél. Sohase aggódjatok a közhelyek miatt egy bizonyságban.
Amikor az egyház elnöke bizonyságot tesz, ezt mondja: „Tudom,
hogy Joseph Smitht Isten hívta el, az Ã képviselŒje volt. Tudom,
hogy Jézus a Krisztus, az élŒ Isten Fia. Látjátok, ugyanazt, amit
mindannyian mondotok. Ez egy bizonyság. Sohasem lesz elcsé-
pelt, sohasem lesz elcsépelt! Gyakran mondjátok el az Úrnak,
mennyire szeretitek Œt.

A bizonyság nem intés; a bizonyság nem beszéd (egyikŒtök sem
azért van ott, hogy tanácsot adjon a többieknek); ez nem egy
beszámoló. Azért vagytok ott, hogy bizonyságot tegyetek. Bámula-
tos, hogy mi mindent tudtok elmondani bizonyság formájában 60,
120 vagy 240 másodperc, vagy bármennyi nektek szánt idŒ alatt,
ha kizárólag a bizonyságotokra szorítkoztok. Szeretnénk tudni,
milyen érzéseitek vannak. Valóban szeretitek a munkát? Boldoggá
tesz benneteket a munkátok? Szeretitek az Urat? Hálásak vagytok
azért, hogy az egyház tagjai lehettek?12

Csak mondjátok el, hogyan éreztek legbelül. Az egy bizonyság.
Abban a pillanatban, hogy elkezdtek prédikálni a többieknek, a
bizonyságotok befejezŒdött. Csak mondjátok el nekünk, amit
éreztek, amit elmétek, szívetek és testetek minden porcikája súg
nektek.13

Nagyon jól tudván, hogy hamarosan, a természet rendje sze-
rint, az Úr elŒtt kell állnom, és számot kell adnom szavaimról,
most személyes és ünnepélyes bizonyságomat teszem, hogy Isten,
az Örökkévaló Atya, valamint a feltámadott Úr, Jézus Krisztus,
megjelentek a fiú Joseph Smithnek. Tanúságomat teszem, hogy a
Mormon könyve egy nemzet Œsi feljegyzéseinek a fordítása, akik
egyszer a nyugati féltekén éltek, ahol boldogultak és gyarapodtak,
amikor betartották Isten parancsolatait, ám akik szörnyı hábo-
rúkban pusztultak el, amikor megfeledkeztek IstenrŒl. Ez a könyv
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bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztus, az emberiség Szabadítójá-
nak és Megváltójának élŒ valóságáról.

Bizonyságomat teszem, hogy a szent papság, mind az ároni,
mind pedig a melkisédeki, visszaállíttatott a földre az Isten nevé-
ben történŒ cselekvés felhatalmazásával KeresztelŒ János, vala-
mint Péter, Jakab és János által; hogy ezután más kulcsok és
felhatalmazások is vissza lettek állítva; és hogy azon számos isteni
adomány ereje és felhatalmazása ma közöttünk van. EzekrŒl a
dolgokról ünnepélyes bizonyságomat teszem mindannyiótoknak,
akik hallotok engem. Az Úr nevében megígérem, hogy mindenki,
aki figyel az üzenetünkre, valamint elfogadja az evangéliumot és
a szerint él, növekedni fog hitben és értelemben. Nagyobb békes-
ség lesz az életében és az otthonában, és a Szentlélek ereje által a
bizonyság és igazság hasonló szavait fogja szólni.14

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át Spencer W. Kimball elder levelét, melyet fiának,
Andrew-nak írt (75–76. o.), és figyeld meg, hogyan hasonlítja
a bizonyságot egy gobelinhez! Milyen tapasztalatokból és érzé-
sekbŒl állnak személyes „bizonyságod aranyfonalai”? Fontold
meg, mit tett az Úr azért, hogy segítsen neked bizonyságod
fonalait gobelinné szŒni!

• Mit gondolsz, hogyan segített Andrew Kimballnak az, hogy meg-
kapta ezt a levelet az édesapjától? Milyen alkalmak adódnak a
szülŒknek arra, hogy megosszák bizonyságukat a gyermekeik-
kel? Hogyan segíthetünk a fiataloknak elnyerni és felismerni
azokat a lelki sugalmazásokat, amelyek bizonysághoz vezetnek?

• Röviden nézd át a 77–82. oldalakat, és keress olyan szavakat és
kifejezéseket, amelyeket Kimball elnök bizonyságunk elnyeré-
sére és megerŒsítésére való erŒfeszítéseink leírására használt!
Ha egy ember úgy érzi, hogy meginog a bizonysága, mit tehet
ellene?
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• Tanulmányozd át Kimball elnök böjti és bizonyságtételi gyı-
lésekre vonatkozó tanácsait (81–82. o.)! Mit gondolsz, miért
tartjuk ezeket a gyıléseket? Miért erŒsödik a bizonyságunk,
amikor megosztjuk azt? Miként gondoskodhatunk arról, hogy
a bizonyságtételi gyılés a hónap egyik legjobb gyılése legyen
számunkra?

• Nézd át Kimball elnök arra adott tanácsát, hogy hogyan kell
bizonyságot tennünk (82–84. o.)! Miért van az, hogy a „tudom”
szó oly nagy erŒt rejt magában?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 12:3; 1 Péter 3:15;
Alma 5:45–46; Moróni 10:4–7; T&Sz 42:61; 62:3
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8 .  F E J E Z E T

Önzetlen szolgálat

Miközben elveszítjük magunkat mások szolgálatában,
nagyobb lelkiségre és boldogságra találunk.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök arra ösztönözte az utolsó napi szen-
teket, hogy végezzenek „egyszerı szolgálatot”, amely megáldja
mind mások életét, mind pedig a sajátjukat.1 Ã maga is gyakran
talált alkalmat ilyesfajta szolgálat felajánlására, amint azt a követ-
kezŒ beszámoló is mutatja:

„Egy fiatal édesanya kétéves kislányával együtt egy éjszakán át
tartó repülés során a rossz idŒjárás miatt ott ragadt a chicagói
repülŒtéren élelem és tiszta ruha nélkül a gyermek számára, vala-
mint pénz nélkül. Az édesanya… veszélyeztetett terhes volt, így
az orvos azt az utasítást adta neki, hogy ne cipelje a gyermeket,
csak ha feltétlenül szükség van rá. Órákon át állt sorba, hogy
megpróbáljon repülŒjegyet szerezni Michiganbe. A terminál han-
gos volt, tele fáradt, ideges, mogorva emberekkel, és kritikus
megjegyzéseket hallott síró gyermekére, valamint arra, hogy
lábával csúsztatja gyermekét tovább a földön, ahogy a sor halad
elŒre. Senki sem ajánlotta fel, hogy segít neki a síró, éhes, kime-
rült gyermekkel.

Ekkor, mesélte késŒbb az asszony, »valaki felénk jött, és kedve-
sen mosolyogva ezt mondta: ’Tehetek valamit, amivel a segítsé-
gére lehetek?’ Hálás sóhajjal elfogadtam ajánlkozását. Felemelte
zokogó kislányomat a hideg padlóról, szeretetteljesen magához
ölelte, miközben gyengéden paskolta a hátát. Megkérdezte,
adhat-e a kislánynak egy darab rágógumit. Miután lecsitította, vele
együtt odament a sorban elŒttem állókhoz, és kedvesen mondott
nekik valamit arról, hogy szükségem van a segítségükre. Úgy tınt
egyetértenek vele. Akkor odament [a sor elejére] a jegypulthoz,
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és elintézte a hivatalnokkal, hogy feltegyenek a hamarosan induló
járatra. Elsétált velünk egy padhoz, ahol egy percig még beszél-
getett velünk, megbizonyosodva arról, hogy minden rendben lesz
velem. Majd elment. Körülbelül egy héttel késŒbb láttam egy
képet Spencer W. Kimball apostolról, és felismertem benne a
repülŒtéri idegent.’«”2

Néhány évvel késŒbb Kimball elnök levelet kapott, melynek
egy része így szólt:

„Kedves Kimball elnök!

Én a Brigham Young Egyetem egyik hallgatója vagyok. Nemrég
tértem vissza a Nyugat-Németország, München Misszióból. Csodá-
latos volt a misszióm és rengeteget tanultam…

Kimball elnök egyszerı szolgálata a chicagói
repülŒtéren messzemenŒ hatással volt másokra. 
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Múlt héten a papsági gyılésen ülve, hallottam egy történetet
egy szeretetteljes szolgálatról, melyet ön végzett mintegy huszon-
egy évvel ezelŒtt a chicagói repülŒtéren. A történetben elmesélték,
hogy találkozott egy fiatal várandós anyával, aki... egy síró gyer-
mekkel... kimerülten várakozott egy hosszú sorban, hogy jegyet
tudjon venni. Veszélyeztetett terhes volt, így nem tudta felemelni
a gyermekét, hogy megnyugtassa Œt. Korábban négy vetélése volt,
ami további okot adott az orvosok azon utasítására, hogy ne hajol-
jon vagy emeljen.

Ön megvigasztalta a síró gyermeket, és elmagyarázta a helyzetet
a sorban várakozó többi utasnak. Ez a szeretetteljes cselekedet
levette a terhet és a feszültséget az édesanyámról. Néhány hónap-
pal késŒbb megszülettem a Michigan állambeli Flintben.

Csupán szeretném megköszönni önnek a szeretetét. Köszönöm
a példáját!”3

Spencer W. Kimball tanításai

Követnünk kell a Szabadító önzetlen
szolgálatról mutatott példáját!

[A Szabadító] önmagát adta a követŒiért… Ã mindig ügyelt
arra, hogy a helyeset tegye, és kielégítse az általa szolgáltak tény-
leges és valós szükségleteit.4

Önmagát és saját szükségleteit a második helyre tette, és a
kötelesség hívásán túl szolgált másokat, fáradhatatlanul, szeretet-
tel, hatékonyan. A világ problémáinak nagy része ma az önzŒség-
bŒl és az én-központúságból fakad, melyek keretében túl sokan
sokat követelnek az élettŒl és másoktól, saját igényeik kielégítése
érdekében.5

Minél jobban megértjük, mi történt a Názáreti Jézus életében
Gecsemánéban és a Kálvárián, annál inkább képesek leszünk meg-
érteni az áldozat és az önzetlenség fontosságát a saját életünkben.6

Ha követjük [a Szabadító] nyomdokait, akkor képesek leszünk
hittel, nem pedig félelemben élni. Ha tudunk osztozni az embe-
rekrŒl alkotott nézetében, akkor képesek leszünk szeretni Œket,
szolgálni Œket, és segítŒ kart nyújtani feléjük – ahelyett, hogy nyug-
talankodnánk, és fenyegetve éreznénk magunkat mások által.
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Isten gyakran a mi apró szolgálatainkon
keresztül elégíti ki mások szükségleteit

Segítenünk kell azoknak, akiknek a szolgálatára törekszünk,
hogy megtudják, Isten nem csupán szereti Œket, hanem törŒdik
is velük és a szükségleteikkel…

Isten valóban figyel minket, és vigyáz ránk. Általában azonban
egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket. Ezért elenged-
hetetlenül fontos az, hogy szolgáljuk egymást a királyságban. Az
egyház tagjainak szükségük van egymás erejére, támogatására és
vezetésére egy hívŒ társadalomban, mint a tanítványok közössé-
gében. A Tan és a szövetségekben azt olvashatjuk, milyen fontos,
hogy segítsük a gyengéket, felemeljük a lecsüggesztett kezeket,
és megerŒsítsük az ellankadt térdeket. (Lásd T&Sz 81:5.) Szolgá-
latunk nagyon gyakran egyszerı bátorításból, vagy világi felada-
tokhoz nyújtott világi segítségbŒl áll, azonban milyen csodálatos
következmények származhatnak a világi cselekedetekbŒl és az
apró, ám megfontolt tettekbŒl! [...]

Ha az egyszerı tantételekre és a szolgálat apró cselekedeteire
összpontosítunk, észre fogjuk venni, hogy a szervezeti határok
hamarosan jelentŒségüket vesztik. A múltban túl gyakran az egy-
házon belüli szervezeti határok olyan falakká váltak, melyek
visszatartottak minket attól, hogy olyan mértékben nyújtsuk ki
karunkat az egyének felé, amennyire kellene. Azt is észre fogjuk
venni, hogy miközben egyre kevésbé aggódunk a szervezeti vagy
egyéni érdem megszerzésén, egyre jobban aggódunk majd azon,
hogy szolgáljuk azt, akinek segítéséért felelŒsek vagyunk. Egyre
kevésbé érdekel majd minket a szervezeti azonosságunk, és egyre
jobban törŒdünk majd a mi valós és alapvetŒ azonosságunkkal
Mennyei Atyánk fia vagy leányaként, és azzal, hogy segítsünk
másoknak elérni a hovatartozás ugyanezen érzését.8

Használnunk kell a tehetségeinket és
a képességeinket mások szolgálatára

Egyikünknek sem szabad annyira elfoglaltnak lennie a hivata-
los egyházi feladataiban, hogy ne lenne ideje felebarátainak egy-
szerı keresztény szolgálatot nyújtani.9
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Könnyı megfelelnünk a jól megszervezett programoknak,
megtennünk azokat a dolgokat, melyeket elvárnak tŒlünk, felál-
doznunk egy bizonyos számú órát, elénekelnünk egy bizonyos
számú dalt, elmondanunk egy bizonyos számú imát, de emlé-
kezzetek, az Úr azt mondta, hogy rest az a szolga, aki arra vár,
hogy minden dologban parancsoljanak neki [lásd T&Sz 58:26].10

„Bizony mondom, az emberek buzgón munkálkodjanak a jó
ügyben, és tegyenek meg sok dolgot saját szabad akaratukból,
és vigyenek véghez sok igazlelkıséget” (T&Sz 58:27).

Minden embernek különleges képességek adattak, és bizonyos
határokon belül fejleszteniük kell azokat a képességeket, szabad
folyást kell engedniük a képzelŒerejüknek, és nem szabad a
mások által szabott korlátok közé ragadniuk. Fejleszteniük kell
saját tehetségeiket, készségeiket és ügyességüket, amilyen mér-
tékben csak tudják, és a királyság felépítésére kell használniuk
azokat.11

Az az egyháztag, aki szívesen hagyja másokra a dolgokat, sok-
mindenért kell, hogy feleljen majd. Sokan vannak, akik ezt mond-
ják: „A feleségem végzi az egyházi munkát!” Mások így beszélnek:
„Én nem vagyok az a vallásos fajta”, mintha a legtöbb embernek
nem kerülne erŒfeszítésébe, hogy szolgáljon és végezze a felada-
tát. Isten azonban tehetségekkel és idŒvel, lappangó képességek-
kel ruházott fel bennünket, valamint olyan lehetŒségekkel, hogy
ezeket az Œ szolgálatában használjuk és fejlesszük. Éppen ezért
sokat követel tŒlünk, az Œ kiváltságos gyermekeitŒl.12

A terméketlen fügefa példázatában (lásd Máté 21:19) a meddŒ
fát elátkozták terméketlensége miatt. Micsoda veszteség az egyén
és az emberiség számára, ha a szŒlŒ nem növekszik, a fa nem
terem gyümölcsöt, a lélek nem gyarapszik a szolgálaton keresztül!
Az embernek élnie kell, nem csupán léteznie; cselekednie kell,
nem csupán lennie; növekednie kell, nem csupán tengŒdnie.
Felebarátaink szolgálatára kell használnunk tehetségeinket, sem-
hogy eltemessük Œket az énközpontú élet sírjába.13

Néhány szemlélŒdŒ azon tınŒdhet, vajon miért aggódunk
olyan egyszerı dolgok miatt, mint a másoknak nyújtott szolgálat,
egy olyan világban, amelyet drámai problémák vesznek körül.
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Mégis, Jézus Krisztus evangéliumának egyik elŒnye az, hogy
perspektívát ad nekünk e bolygó népérŒl, beleértve saját magun-
kat is, hogy megláthassuk azokat a dolgokat, amelyek valóban
számítanak, és elkerüljük, hogy magával ragadjon a kevésbé fon-
tos ügyek sokfélesége, amely az emberiség figyelméért verseng… 

Hadd tanácsoljam nektek, hogy amikor kiválasztjátok, mely
dolgoknak szentelitek a mások szolgálatára nyújtott idŒtöket,
tehetségeteket és kincseteket, legyetek óvatosak, hogy jó ügyet
válasszatok! Oly sok ilyen ügy létezik, amelyért teljesen és szaba-
don odaadhatjátok magatokat, és amely sok örömet és boldogsá-
got fog hozni mind nektek, mind pedig azoknak, akiket
szolgáltok. IdŒrŒl idŒre elŒfordulnak más dolgok is, amelyek
divatosabbnak látszanak, és amelyek kivívhatják a világ dicséretét,
ezek azonban természetüknél fogva általában önzŒbbek. Ez
utóbbi ügyek hajlamosak – a szentírások szavaival élve – az
„embereknek parancsolataiból” [Máté 15:9], nem pedig Isten
parancsolataiból kifejlŒdni. Az ilyen ügyeknek van némi értékük
és hasznuk, ám nem olyan fontosak, mint azok az ügyek, amelyek
Isten parancsolatainak betartásából fejlŒdnek ki.14

A fiatalság a jelentŒségteljes szolgálat
lehetŒségein keresztül fejlŒdik majd

Nem szabad félnünk attól, hogy megkérjük fiataljainkat,
szolgálják felebarátaikat, illetve hozzanak áldozatot a királyságért.
Fiataljaink rendelkeznek a természetes idealizmus érzékével,
és nem kell félnünk attól, hogy eme idealizmushoz folyamodjunk,
amikor szolgálatra szólítjuk Œket.15

Amikor vétségrŒl és bıncselekményrŒl olvasunk…, és látjuk,
hogy nagyrészüket fiatal lányok és fiúk követték el, azt kérdezzük
magunktól: mi ennek az oka, és mi lehet a gyógymód? Egy hiteles
felmérésbŒl megtudjuk, hogy a fiatalság többsége szeretne fele-
lŒsséget, és fejlŒdne általa.

„Mit tehetünk?” – kérdezik [a fiatalok]…

Vásároljatok be, dolgozzatok a kórházban, segítsetek a szom-
szédoknak…, mosogassatok el, porszívózzatok fel, ágyazzatok be,
készítsétek el az ételt, tanuljatok meg varrni!
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Olvassatok jó könyveket, javítsátok meg a bútorokat, tegyetek
valami hasznosat az otthonotokban, takarítsátok ki a házat, vasal-
játok ki a ruháitokat, gereblyézzétek össze a levelet, lapátoljátok
el a havat!16

TörŒdünk… azon szükségletünkkel, hogy folyamatosan jelen-
tŒségteljes lehetŒséget nyújtsunk fiatal férfiaink számára ahhoz,
hogy megerŒsítsék lelküket a szolgálatban. A fiatal férfiak ritkán
válnak kevésbé tevékenyekké az egyházban azért, mert túl sok
jelentŒségteljes feladatot kell elvégezniük. Egyetlen fiatal férfi sem
– aki valóban tanúja volt annak, hogy az evangélium mıködik az
emberek életében – fog hátat fordítani feladatainak a királyságban,
és hagyja azokat elvégezetlenül.17

Remélem, hogy az egyház fiatal nŒi már életük korai szakaszá-
ban megalapozzák a keresztény szolgálat szokását. Amikor más
embereknek segítünk a problémáikkal, az a mieinket új megvilá-
gításba teszi. Arra buzdítjuk az egyház nŒtestvéreit – fiatalokat és
idŒsebbeket –, hogy „buzgón munkálkodjanak” [T&Sz 58:27],

„Nem szabad félnünk attól, hogy megkérjük fiataljainkat,
szolgálják felebarátaikat, illetve hozzanak áldozatot a királyságért.” 
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és apró cselekedetekkel szolgálják barátaikat és szomszédaikat.
Az evangélium minden tantétele önmagában hordozza a tanúsá-
got arról, hogy igaz. Ugyanígy történik, hogy a szolgálat nem
csupán a szolgálatban részesülŒt segíti, hanem gyarapítja annak
adományozóját is.18

Az önzetlen szolgálatnyújtás bŒséges élethez vezet

A másoknak nyújtott szolgálat elmélyíti és megédesíti az életet,
miközben felkészülünk arra, hogy egy jobb világban éljünk. Szol-
gálat által tanuljuk meg, hogy miként szolgáljunk. Amikor ember-
társaink szolgálatával vagyunk elfoglalva, nem csupán tetteink
segítik Œket, hanem saját problémáinkat is egy frissebb megvilágí-
tásba helyezzük. Amikor többet foglalkozunk másokkal, kevesebb
idŒnk marad magunk miatt aggódni! A szolgálat csodájának köze-
pette ott van Jézus ígérete, hogy amennyiben elveszítjük magun-
kat, megtaláljuk magunkat! [Lásd Máté 10:39].

Nem csupán az életünkben lévŒ isteni irányítás felismerése
értelmében találjuk meg magunkat, hanem minél többet szolgál-
juk felebarátainkat a helyes módon, annál több táplálékot jelent az
a lelkünknek. KiemelkedŒbb egyénekké válunk, miközben máso-
kat szolgálunk. Sokkal egyénibbé válunk, amikor másokat szolgá-
lunk – valóban, könnyebb „megtalálnunk” önmagunkat, mert oly
sokkal több minden van, amit megtalálhatunk önmagunkban!

[…] A szentírásokban lejegyzett bŒséges élet [lásd János 10:10]
az a lelki tartalom, amelyhez a másoknak nyújtott szolgálat meg-
sokszorozása által juthatunk, valamint az által, hogy tehetségein-
ket az Isten és ember iránti szolgálatba fektetjük. Emlékezzetek
csak, Jézus azt mondta, hogy az elsŒ két parancsolattól függ min-
den törvény és a próféták, és az a két parancsolat magában foglalja
az Isten, önmagunk, felebarátaink és minden ember iránti szere-
tetünk fejlesztését. [Lásd Máté 22:36–40.] Nem létezhet valós
bŒséges élet anélkül, hogy ne lenne összeköttetésben e két nagy
parancsolat betartásával és végrehajtásával.

Roppant nagy üresség lesz az életünkben, hacsak nem élünk
olyan életet, amely közelebb visz minket Mennyei Atyánkhoz és
embertársainkhoz. Megrémít, amikor azt látom például, hogy
sok ember életstílusa hogyan szakítja el Œket a családjuktól, a
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barátaiktól és a társaiktól, és vezeti Œket az élvezet és anyagiasság
meggondolatlan üldözése felé. A családhoz, közösséghez és
országhoz való hıséget oly gyakran félrelökik más dolgok haj-
szolása miatt, amelyekrŒl helytelenül úgy gondolják, hogy tartal-
mas boldogságot hoznak, amikor valójában az önzés az, amely
gyakran megkérdŒjelezhetŒ örömök felé vezet, amelyek oly gyor-
san elmúlnak. A valós öröm és a puszta élvezet közötti egyik
különbség az, hogy bizonyos élvezetek csak valaki más fájdalma
árán valósíthatók meg. Az öröm – ezzel ellentétben – önzetlen-
ségbŒl és szolgálatból fakad, és inkább hasznos, mintsem ártal-
mas mások számára.19

Ismerek egy férfit, aki háromnegyed évszázadon keresztül csu-
pán önmagára gondolt… Arra törekedett, hogy az életét megtartsa
önmagának, és saját gyarapodására és élvezetére gyıjtse össze az
élet valamennyi jó dolgát. Bármily különös is, azon igyekezetében,
hogy életét megtartsa magának… magába húzódott, elvesztette a
barátait és még saját családja is elkerülte Œt.

Most pedig, amint az élet a végéhez közeledik, egyedül találja
magát, elhagyva, megkeseredve, szeretet és elismerés nélkül;
és önsajnálkozva még mindig csak egy emberre tud gondolni:
önmagára. Arra törekedett, hogy megtartsa magának az idejét,
a tehetségeit és a javait. Elvesztette azonban a bŒséges életet.

Vele ellentétben ismerek egy másik férfit is, aki sohasem gondolt
önmagára. Minden vágya a körülötte lévŒk védelme és öröme volt.
Nem volt olyan feladat, amely túl nagy, vagy olyan áldozat, amely
túl sok lett volna embertársai érdekében. Javai megkönnyítették a
fizikai szenvedést; jóindulatú cselekedetei és gondoskodása
vigaszt, vidámságot és bátorságot hoztak. Bárhol is voltak szenvedŒ
emberek, Œ mindig kéznél volt, hogy felvidítsa az elcsüggedteket,
eltemesse a halottakat, megvigasztalja a gyászolókat és bebizo-
nyítsa, hogy barát a szükségben. Idejét, javait és energiáját bŒke-
zıen adományozta a segítségre szorulóknak. Önmagát szabadon
feláldozva, ugyanezen cselekedettel szellemi, fizikai és erkölcsi
jellemét építette, mígnem mára, hanyatló éveiben, a jó erejeként,
példaként és sugalmazásként áll sokak számára. FejlŒdött és növe-
kedett, amíg mindenhol el nem ismerték, szerették és nagyra
becsülték. Odaadta az életét, és valóban rátalált a bŒséges életre.20
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Miközben a körülmények kiélezik a világ és az Isten útjai
közötti ellentétet, az egyház tagjainak hite egyre komolyabban
próbára tétetik. Az egyik legalapvetŒbb dolog, melyet megtehe-
tünk az, hogy kifejezzük bizonyságunkat a szolgálaton keresztül,
amely cserébe lelki növekedést, nagyobb elkötelezettséget és
még több képességet teremt majd számunkra a parancsolatok
betartásához…

Óriási biztonság rejlik a lelkiségben, szolgálat nélkül azonban
nem rendelkezhetünk lelkiséggel!21

Ha valós boldogságra törekszünk, energiánkat saját érdeke-
inken túli célokra kell alkalmaznunk. Imádságos lélekkel gon-
dolkodjunk el azon, hogy hogyan tudnánk családunknak,
szomszédainknak és a többi szentnek hatékony és szeretetteljes
szolgálatot nyújtani!22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át a 86–88. oldalon álló történetet! Gondold át
Kimball elnök egyszerı, kedves cselekedetének következmé-
nyeit! Mit tanulhatunk abból a viselkedésbŒl, amely által szol-
gálatot nyújtott?

• Hogyan írnád le, hogy a Szabadító hogyan szolgált másokat?
(Példaként lásd a 88. oldalt.) Mit tehetünk, hogy kövessük a
példáját?

• Olvasd el a második bekezdést a 89. oldalon! Isten mikor elégí-
tette ki a szükségleteidet más embereken keresztül? Mit tehe-
tünk azért, hogy készen álljunk mások szükségleteinek
kielégítésére?

• Röviden nézd át a 89–91. oldalakat, és keress olyan akadályokat,
amelyek visszatarthatnak minket attól, hogy önzetlen szolgála-
tot nyújtsunk! Hogyan tudjuk legyŒzni ezeket az akadályokat?

• Kimball elnök azt tanította, hogy a fiataloknak szükségük van
szolgálati lehetŒségekre (91–92. oldalak). Miért van ez így? Mit
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tehetnek a szülŒk és az egyházi vezetŒk azért, hogy jelentŒség-
teljes szolgálati lehetŒséget biztosítsanak a fiatalok számára?

• Szerinted mit jelent „bŒséges életet” élni? (Példaként lásd a
93–95. oldalakat.) Miért vezet az önzetlen szolgálat bŒséges
élethez?

Kapcsolódó szentírások: Máté 25:40; Jakab 1:27; Móziás 2:17;
4:14–16; T&Sz 88:123
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Teljes szívünkbŒl
megbocsátani másoknak

Az Úr megparancsolja nekünk, hogy bocsássunk meg
másoknak, hogy így mi is megbocsátást nyerhessünk a

saját bıneinkre, és békével és örömmel áldathassunk meg.

Spencer W. Kimball életébŒl

Amikor Spencer W. Kimball elnök a bınbocsánatért való könyör-
gésrŒl tanított, kihangsúlyozta a másoknak történŒ megbocsátás
alapvetŒ tantételét is. Azért könyörögve, hogy minden ember kifej-
lessze magában a megbocsátás lelkét, felidézte a következŒ törté-
netet:

„Közösségi problémával küzdöttem egy kis egyházközségben…,
ahol az emberek két kiemelkedŒ vezetŒje holtpontra jutott egy
hosszúra nyúló, ádáz vitában. A közöttük felmerülŒ néhány félreér-
tés messzire sodorta Œket egymástól az ellenségeskedéssel. Napok,
hetek és hónapok múltak el, a szakadék pedig egyre szélesebb lett.
Mindkét fél családja elkezdett foglalkozni az üggyel, és végül az egy-
házközség majdnem minden tagja belekeveredett. Pletykákat ter-
jesztettek, nézeteltéréseket híreszteltek, és a szóbeszéd tüzes
nyelvvé változott, mígnem a kicsi közösséget mélységes szakadék
osztotta ketté. Odaküldtek, hogy rendbe hozzam a dolgot… Vasár-
nap este 6 óra körül érkeztem meg a felzaklatott közösségbe, és
azonnal elbeszélgettem a két fŒ küzdŒféllel.

Hogy viaskodtunk! Hogy érveltem, figyelmeztettem, könyö-
rögtem és ösztönöztem! Úgy tınt, semmi sem indítja meg Œket.
Mindkét fél annyira biztos volt az igazában és annak jogosságá-
ban, hogy lehetetlen volt változásra bírni Œket.

Teltek-múltak az órák – jóval elmúlt éjfél, és a helyen kezdett
úrrá lenni a kétségbeesés; a légkört még mindig rossz hangulat és
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Kimball elnök a következŒ tanácsot adta az egyháztagok számára:
„Bocsássatok meg egymásnak, és feledjétek el [a félreértéseket],

ne engedjétek, hogy a múlt sérelmei megváltoztassák a lelketeket és hatással
legyenek rá, valamint elpusztítsák a szereteteteket és az életeteket.”

keserıség uralta. A makacs ellenállás nem akarta megadni magát.
Aztán megtörtént a csoda. Véletlenszerıen újra kinyitottam a Tan
és a szövetségeket, és ott volt elŒttem. Az elmúlt években sokszor
elolvastam már, de akkor nem bírt különleges jelentŒséggel szá-
momra. Ma azonban ez jelentette a választ. Könyörgés, esdeklés
és fenyegetés volt, és úgy tınt, egyenesen az Úrtól jön. Elkezdtem
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olvasni [a 64. szakasz] hetedik versétŒl, ám a vitatkozó felek nem
engedtek egymásnak, míg a kilencedik vershez nem értem.
Ekkor láttam, hogy összerezzennek, megdöbbennek, elcsodál-
koznak. Lehetséges ez? Az Úr azt mondja nekünk – mindannyi-
unknak –: »Azt mondom tehát nektek, hogy meg kell
bocsátanotok egymásnak«.

Ez egy kötelezettség. Már hallották azelŒtt. Kimondták már az Úr
imájának elismétlésekor. Most azonban: »…mert aki nem bocsátja
meg testvérének a vétkeit, az kárhoztatva van az Úr elŒtt…«

Ezt mondhatták a szívükben: »Nos, talán megbocsátok, ha a
másik bınbánatot tart és bocsánatot kér, de neki kell megtennie
az elsŒ lépést.« Ezután az utolsó sor erŒs hatása úgy tınt, lesújtja
Œket: »[M]ert Œbenne marad ott a nagyobb bın.«

Tessék? Ez azt jelenti, hogy muszáj megbocsátanom még
akkor is, ha az ellenségem hideg, közömbös és goromba marad?
Nem lehet félreérteni.

Gyakori hiba az az elképzelés, hogy a bántó félnek porig aláz-
kodva bocsánatot kell kérnie, mielŒtt meg kellene bocsátanunk
neki. Természetesen a kárt okozó személynek teljesen rendbe kell
azt hoznia, de ami a károsultat illeti, a vétkes hozzáállásától füg-
getlenül muszáj megbocsátania neki. Néha az embereket megelé-
gedéssel tölti el, amikor látják a másik felet térden állva, porban
vezekelni, ám nem ez az evangéliumi eljárás.

A két férfi megdöbbenve felült, hallgatott, elgondolkozott egy
percre, majd elkezdte megadni magát. E szentírás – a többivel
együtt – alázatra kényszerítette Œket. Hajnali két óra volt, és a két
megkeseredett ellenség kezet rázott, mosolygott, megbocsátott és
megbocsátást kért. A két férfi jelentŒségteljesen átölelte egymást.
Szent volt az az óra. A régi sérelmeket megbocsátották és elfelej-
tették, az ellenségek pedig ismét barátok lettek. Soha többé nem
tettek említést a nézeteltérésükrŒl. Elásták a csatabárdot, rázárták
az ajtót, a kulcsot pedig eldobták. Helyreállt a béke.”1

Szolgálata során Kimball elnök arra buzdította az egyháztago-
kat, hogy bocsássanak meg: „Ha félreértés van közöttetek, tisztáz-
zátok Œket, bocsássatok meg egymásnak és felejtsétek el Œket, ne
engedjétek, hogy a múlt sérelmei megváltoztassák a lelketeket és
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hatással legyenek rá, valamint elpusztítsák a szereteteteket és az
életeteket. Tegyetek rendet a házatok körül! Szeressétek egymást
és szeressétek a felebarátaitokat, a barátaitokat, a körülöttetek élŒ
embereket, ahogyan az Úr megadja ehhez a hatalmat nektek.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Meg kell bocsátanunk ahhoz,
hogy megbocsátást nyerjünk!

Mivel a megbocsátás elengedhetetlen követelménye az örök
élet elnyerésének, természetes, hogy az ember elgondolkodik:
Hogyan tudom legjobban biztosítani e megbocsátás elnyerését?
A számos alapvetŒ tényezŒ közül egy elengedhetetlenül azonnal
kiugrik: Meg kell bocsátanunk, hogy megbocsátást nyerjünk!3

„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az Œ vétkeiket, meg-
bocsát 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).

Nehéz ezt megtenni? Természetesen! Az Úr sohasem ígért
könnyı utat, egyszerı evangéliumot, alacsony mércét vagy ala-
csony normákat. Magas árat kell fizetnünk, ám az érte járó javak
minden költséget megérnek. Maga az Úr is odafordította a másik
orcáját; tiltakozás nélkül tırte a pofozást és ütlegelést; mindenféle
megaláztatást szenvedett, mégsem szólt egyetlen rosszalló szót
sem. TŒlünk pedig ezt kérdezi: „Milyen embereknek kell hát len-
netek?” A válasz így szól: „éppen olyannak, amilyen én vagyok”
(3 Nefi 27:27).4

A másokkal szembeni megbocsátásunknak
szívbŒl jövŒnek és teljesnek kell lennie

A megbocsátás parancsát, valamint az annak való engedetlensé-
gért járó kárhoztatást nem lehet világosabban kifejezni, mint aho-
gyan ez a Joseph Smith prófétának adott újkori kinyilatkoztatás
teszi:
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Jézus Krisztus ezt tanította: „ha megbocsátjátok az
embereknek az Œ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok”.

„Tanítványaim a régi napokban alkalmat kerestek egymás ellen,
és szívükben nem bocsátottak meg egymásnak; és ezen gonosz-
ság miatt sanyargattattak és súlyos fenyítést kaptak.

Azt mondom tehát nektek, hogy meg kell bocsátanotok egy-
másnak; mert aki nem bocsátja meg testvérének a vétkeit, az kár-
hoztatva van az Úr elŒtt; mert Œbenne marad ott a nagyobb bın.

Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tŒle-
tek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok”
(T&Sz 64:8–10). [...]

A lecke ma is érvényes ránk. Sok ember, amikor kibékül
másokkal, azt mondja, hogy megbocsát, ám továbbra is rosszin-
dulatú vele szemben, továbbra is gyanakszik a másik félre,
továbbra is kétségbe vonja a másik Œszinteségét. Ez bın, hiszen
amikor megtörténik a kibékülés, és kijelentik a megbánást, mind-
két félnek meg kell bocsátania és el kell felejtenie, azonnal fel kell
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építeniük a ledöntött falakat, és helyre kell állítaniuk a korábbi jó
kapcsolatukat.

A korai tanítványok világosan kifejezték a megbocsátás szavait,
és a felszínen megtették a szükséges változtatásokat, a szívükben
azonban nem bocsátottak meg egymásnak. Ez nem megbocsátás,
hanem a képmutatás, a megtévesztés és a ravasz fortély egy for-
mája volt. Ahogyan azt Krisztus imája is magában foglalja, annak
szívbŒl jövŒ cselekedetnek, valamint az elme megtisztításának kell
lennie [lásd Máté 6:12; lásd még 14–15. versek]. A megbocsátás
felejtést jelent. Az egyik gyülekezetben egy asszony „keresztül-
ment” a békülés folyamatán, és megtette azokat a fizikai mozdula-
tokat és szóbeli kijelentéseket, amelyek azt jelzik, és kimondta a
megbocsátás szavait. Majd szikrázó szemekkel megjegyezte: „Meg-
bocsátok neki, de olyan az emlékezŒképességem, mint egy ele-
fánté. Soha nem fogom elfelejteni.” Tettetett megbékélése
értéktelen és hiábavaló volt. Még mindig táplálta a keserıséget.
Baráti szavai olyanok voltak, mint a pókháló, újraépített falai, mint
a szalmaszál, Œt magát pedig továbbra is nyugtalanság gyötörte. És
ami még rosszabb, „kárhoztatva [állt] az Úr elŒtt”, és Œbenne
maradt meg a nagyobb bın, nem pedig a másik félben, aki – állí-
tása szerint – megsértette Œt.

Ez az ellenséges asszony nem ismerte fel, hogy egyáltalán nem
bocsátott meg. Ã csupán az azzal járó mozdulatokat tette meg.
Pörgette a kerekeit, ám nem jutott sehová. A fent idézett szentí-
rásban a szívükben kifejezés mély jelentéssel bír. Meg kell tisztítani
az érzéseket, a gondolatokat és a keserıséget. A puszta szavak hiá-
bavalóak.

„Mert íme, ha a gonosz ember ajándékot ad, kelletlenül adja;
ez tehát ugyanúgy lesz felírva neki, mintha megtartotta volna az
ajándékot; gonosznak íratik fel tehát Isten elŒtt” (Moróni 7:8).

Henry Ward Beecher a következŒképpen fejezte ki ezt a gon-
dolatot: „Amikor meg tudok bocsátani, ám nem tudok felejteni,
az olyan mintha azt mondanám, hogy nem tudok megbocsátani.”

Még hozzátenném, hogy az az ember, aki nem tudja teljes szí-
vébŒl megbocsátani testvére vétkeit, az érdemtelen arra, hogy
vegyen az úrvacsorából.5
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Hagynunk kell, hogy az Úr ítélkezzen!

Ahhoz, hogy helyesen járjunk el, meg kell bocsátanunk, és azt
attól függetlenül kell megtennünk, hogy az ellenségünk bınbá-
natot tart-e, a benne végbemenŒ változás Œszinte-e, vagy bocsá-
natunkat kéri-e. Követnünk kell a Mester példáját és tanítását, aki
ezt mondta: „…ezt kell mondanotok a szívetekben: Isten ítéljen
köztem és közted, és jutalmazzon meg téged cselekedeteid sze-
rint” (T&Sz 64:11). Az emberek azonban gyakran nem hajlandóak
az Úrra hagyni a dolgot, attól félve talán, hogy az Úr túlságosan
irgalmas, és nem annyira szigorú, mint amennyire az ügy megkí-
vánná.6

Néhány ember nem csupán nem tud és nem hajlandó megbo-
csátani és elfelejteni a másik vétkét, hanem végletekbe menŒen
üldözi az állítólagos bınöst. Számos levél és hívás érkezett hozzám
olyan személyektŒl, akik elhatározták, hogy saját kezükbe veszik az
igazság kardját, és azt feltételezik, hogy látni fogják, amint a vétkes
megbınhŒdik. „Az ilyen embert ki kellene zárni – jelentette ki egy
asszony –, és nem nyugszom addig, amíg helyesen nem járnak el
ez ügyben.” Egy másik ezt mondta: „Nem nyughatom addig, amíg
ez az ember az egyház tagja.” Megint egy másik így szólt: „Addig
nem teszem be a lábam a kápolnába, amíg az a másik ember is
beléphet. Azt akarom, hogy bírálják felül az egyháztagságát.” Volt
egy ember, aki számos utat tett meg Salt Lake Citybe, és jó néhány
hosszú levelet írt, hogy kifogásolja azt a püspököt és cövekelnö-
köt, akik nem folytattak fegyelmezŒ eljárást az ellen a személy
ellen, aki – állítása szerint – megszegte az egyház törvényeit.

Annak, aki saját kezébe szeretné venni a törvényt, ismét felol-
vassuk az Úr határozott kijelentését: „…Œbenne marad ott a
nagyobb bın” (T&Sz 64:9). A kinyilatkoztatás így folytatódik: „És
ezt kell mondanotok a szívetekben: Isten ítéljen köztem és közted,
és jutalmazzon meg téged cselekedeteid szerint” (T&Sz 64:11).
Amikor a felismert bınt annak rendje szerint jelentették az egyház
megfelelŒ papi hivatalnokainak, az egyén az egyházi hivatalno-
kokra hagyhatja az ügyet és a felelŒsséget. Amennyiben a hivatal-
nokok elnézik a bınt, óriási felelŒsséget hárítanak magukra,
és felelŒsségre lesznek vonva.7
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Az Úr ugyanazzal a mércével mér majd meg minket, mint ami-
lyennel mi mérünk másokat. Ha durvák vagyunk, nem várhatunk
mást, mint durvaságot. Ha irgalmasok vagyunk azokkal, akik min-
ket bántanak, Œ is irgalmas lesz velünk vétkeink tekintetében. Ha
nem bocsátunk meg másoknak, Œ is otthagy minket a bıneinkben
fetrengeni.

Habár a szentírások világosan kimondják, hogy az emberek
ugyanazzal a mércével méretnek, mint amellyel Œk mérnek mások-
nak, a mérést nem – még a jogos ítélkezésnél sem – a hozzá nem
értŒ embernek, hanem a megfelelŒ egyházi és állami felhatalma-
zottaknak kell megtenniük. Az Úr majd meghozza a végsŒ ítéletet…

Az Úr megítélheti az embereket mind a gondolataik, mind pedig
a szavaik és cselekedeteik szerint, hiszen még szívük szándékát is
ismeri; ez azonban nem igaz az emberekre. Halljuk, amit az embe-
rek mondanak, látjuk, amit tesznek, ám nem vagyunk képesek
felismerni, hogy mit gondolnak vagy mi a szándékuk, gyakran
helytelenül ítélkezünk, ha megpróbálunk a cselekedeteik mögött
rejlŒ jelentés és indíték mélyére hatolni, és saját értelmezésünket
rájuk erŒltetni.8

Habár nehéznek tınhet, képesek vagyunk megbocsátani

Egy jó fivér a következŒt kérdezte tŒlem a megbocsátás lelkü-
letérŒl: „Igen, ez az, amit tennünk kell, de hogyan vigyük véghez?
Nem kellenek hozzá kivételes képességek?”

„De igen – mondtam –, és meg is parancsolták nekünk, hogy
legyenek különleges képességeink. Az Úr azt mondta: »Legyetek
azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes« (Máté
5:48). Mi istenek vagyunk embrió állapotban, és az Úr megköveteli
tŒlünk a tökéletességet.”

„Igen, Krisztus megbocsátott azoknak, akik bántották Œt, de Œ
több volt, mint ember” – szólt közbe.

A válaszom pedig így szólt: „Számos olyan ember van azonban,
akik képesek voltak megtenni ezt az isteni dolgot.”

Nyilvánvalóan sokan vannak – ehhez a testvérhez hasonlóan –,
akik ahhoz a kényelmes elmélethez ragaszkodnak, hogy a megbo-
csátás lelke… többé-kevésbé a szentírásbeli vagy kitalált személyek
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kizárólagos joga, és aligha várható az el a mai világ gyakorlati
embereitŒl. Ez azonban nem így van.9

Ismertem egy fiatal édesanyát, aki elvesztette a férjét. A család
szerény körülmények között élt, a biztosítási kötvény pedig
mindössze 2000 dollárról szólt, mégis mennyei ajándékként
fogadták azt. A vállalat azonnal átadta az adott összegrŒl szóló
csekket, amint megállapították az elhalálozást. A fiatal özvegy úgy
döntött, hogy félrerakja a pénzt szükséghelyzetre, így hát elhe-
lyezte azt a bankban. Mások is tudtak a megtakarított pénzérŒl, és
egy rokona rábeszélte, hogy adja kölcsön neki a 2000 dollárt
magas kamattal.

Teltek-múltak az évek, ám nem kapta vissza sem a kölcsönt,
sem pedig a hasznot. Észrevette, hogy a kölcsönkérŒ kerüli Œt, és
semmitmondó ígéreteket tesz, amikor kéri tŒle a pénzt. Most
szüksége volt a pénzre és nem tudott hozzájutni.

„Hogy utálom Œt!” – mondta nekem gyılölettel és keserıséggel
teli hangon, és villámló sötét szemekkel. Szörnyı belegondolni,
hogy egy egészséges férfi megkárosítana egy fiatal özvegyet, akinek
el kell tartania egy családot! „Hogy gyılölöm!” – ismételte el újra
meg újra. Ekkor elmeséltem neki [egy] történetet egy férfirŒl, aki
megbocsátott apja gyilkosának. Figyelmesen hallgatott. Láttam,
hogy mély benyomást gyakorolt rá. Amikor befejeztem, könnyeket
láttam a szemében, majd ezt suttogta: „Köszönöm! Ãszintén
köszönöm! Valóban nekem is meg kell bocsátanom az ellenségem-
nek. Meg fogom tisztítani a szívemet a keserıségtŒl. Nem várom
többé, hogy visszakapjam a pénzt, hanem sérelmezŒmet az Úr
kezeibe adom.”

Hetekkel késŒbb újra találkoztam vele, és bevallotta, hogy azok
a hetek voltak a legboldogabbak az életében. Új béke érzése köl-
tözött a szívébe, továbbá képes volt imádkozni az Œt megbántó
félért és megbocsátani neki, még úgy is, hogy soha nem kapott
vissza egyetlen dollárt sem.10

Amikor megbocsátunk másoknak, megszabadítjuk
magunkat a gyılölettŒl és a keserıségtŒl

Miért kéri tŒlünk az Úr, hogy szeressük az ellenségeinket és a
gonoszért jót adjunk vissza? Hogy hasznotokra váljon. Nem igazán
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„A megbocsátás az a csodálatos alkotóelem, amely biztosítja az
összhangot és a szeretetet az otthonban, illetve az egyházközségben.”

károsítjátok meg azt, akire haragszotok, azzal, hogy utáljátok Œt,
különösen akkor, ha az adott személy messze van tŒletek és nem
álltok vele kapcsolatban, a gyılölet és a keserıség azonban meg-
fertŒzi engesztelhetetlen szíveteket…

Lehet, hogy Péter találkozott olyan emberekkel, akik folyama-
tosan vétkeztek ellene, és megkérdezte:

„Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni,
és néki megbocsátanom?”

Az Úr pedig így felelt:

„Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még het-
venhétszer is” (Máté 18:21–22).

[…] Amikor bınbánatot tartanak és térden állva bocsánatot
kérnek tŒlünk, a legtöbben meg tudunk bocsátani, az Úr azonban
megköveteli, hogy még akkor is bocsássunk meg, ha nem tartanak
bınbánatot, és nem kérik a bocsánatunkat…

Világosnak kell lennie számunkra, hogy még akkor is meg kell
bocsátanunk megtorlás és bosszú nélkül, hiszen az Úr majd
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megteszi helyettünk azt, ami szükséges... A keserıség annak
hordozóját károsítja; megkeményít, összezsugorít és megfertŒz.11

Gyakran elŒfordul, hogy a bántalmazó fél nincs is tudatában
annak, hogy megbántott valakit. Félremagyaráztak vagy félreértet-
tek valamit, amit mondott vagy tett. A sértett fél szívében Œrzi a
bántalmat, olyan dolgokat hozzáadva, melyek olajat önthetnek a
tızre, és igazolhatják a következtetéseit. Talán ez az egyik oka
annak, hogy az Úr megköveteli, hogy a bántott fél lépéseket tegyen
a béke felé.

„És ha férfi- vagy nŒtestvéred vét ellened, beszélj vele négyszem-
közt; és ha beismeri, akkor béküljetek meg” (T&Sz 42:88). [...]

Követjük ezt a parancsolatot, vagy duzzogunk haragunkban, arra
várva, hogy a vétkes tanuljon belŒle, és térden állva kérje bocsána-
tunkat?12

Megharagudhatunk a szüleinkre, vagy a tanárunkra, vagy a
püspökünkre, és eltörpülhetünk az ismeretlenségbe, miközben
összezsugorodunk a keserıség és gyılölet mérge és káros hatása
alatt. Míg a gyılölt fél tovább folytatja az életét, aligha ismervén
fel a gyılölŒ személy szenvedését, az utóbbi becsapja önmagát… 

[…] Amikor befejezzük az egyházban való aktivitásunkat, hogy
bosszantsuk a vezetŒinket vagy szabad folyást engedjünk sértŒ-
döttségünknek, akkor önmagunkat csapjuk be.13

A ma oly gyakran kifejezésre juttatott gyılölet, keserıség és
bosszú disszonáns hangjai között a megbocsátás édes hangja gyó-
gyító balzsamként hat. Legnagyobb hatását pedig a megbocsátó
félre fejti ki.14

Örömmel és békével áldatunk meg,
amikor megbocsátunk másoknak

Az Úr Jézus Krisztus által sugalmazva, Pál megoldást nyújtott az
élet problémáira, melyek megértést és megbocsátást igényelnek.
„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, [megbocsát-
ván] egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban [megbocsá-
tott] néktek” (Efézusbeliek 4:32). Ha a kedves, gyengéd szívı,
egymásnak való megbocsátás eme lelkét minden otthonba elvi-
hetnénk, akkor az önzés, bizalmatlanság és keserıség – amely oly
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sok otthont és családot tönkretesz – eltınne, és az emberek béké-
ben élnének.15

A megbocsátás az a csodálatos alkotóelem, amely biztosítja az
összhangot és a szeretetet az otthonban, illetve az egyházközség-
ben. A hiánya viszályt szül. Megértés és megbocsátás nélkül szét-
húzás történik, melyet az összhang hiánya követ, és ez hıtlenséget
szül az otthonokban, a gyülekezetekben és az egyházközségekben.
Ezzel szemben a megbocsátás összhangban áll az evangélium lel-
kével, Krisztus Lelkével. Ez az a lélek, amellyel mindannyiunknak
rendelkeznünk kell, ha megbocsátást szeretnénk nyerni a saját
bıneinkre, és feddhetetlennek szeretnék találtatni Isten elŒtt.16

A büszkeség gyakran utunkat állja, és akadályoz minket. Mind-
annyiunknak fel kell tennünk azonban a következŒ kérdést:
„Fontosabb a büszkeséged, mint a belsŒ békéd?”

Túl gyakran történik, hogy valaki, aki számos nagyszerı dolgot
tett az életben, és kiválóan hozzájárult ahhoz, hagyja, hogy a büsz-
keség miatt elveszítse azt a gazdag jutalmat, amelyre másként
jogosult lenne. Mindig rendelkeznünk kellene a megbocsátó szív
és a megtört lélek zsákruhájával és hamujával, állandóan hajlan-
dónak lévén arra, hogy Œszinte alázatot gyakoroljunk, ahogyan a
vámszedŒ tette [lásd Lukács 18:9–14], és kérjük az Urat, hogy
segítsen nekünk megbocsátani.17

Amíg a halandóság fennáll tökéletlen emberekkel élünk és dol-
gozunk; így hát lesznek félreértések, bántódások és lesznek, akik-
nek megsértik az érzéseit. A legjobb szándékokat gyakran
félreértik. Elégtételül szolgál, hogy sokan vannak, akik hatalmas
lelkükkel egyenesen gondolkodnak, lenyelik a büszkeségüket, és
megbocsátják mindazt, amit személyes sértésnek éreztek. Számos
olyan ember is létezik, akik kritikusan, magányosan jártak szánal-
mas boldogtalanságukban a tövises ösvényeken, ám végül elfo-
gadták a kiigazítást, elismerték a tévedéseket, megtisztították
szívüket a keserıségtŒl, és újra békére találtak, arra a békére,
mely után sóvárogtak, és amelynek hiánya oly szembetınŒ. A kri-
tikából és haragból származó reményvesztettség, valamint az
ezekbŒl eredŒ elhidegülés pedig teret engedett a melegségnek, a
fénynek és a békének.18
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Képesek vagyunk megtenni! Az ember le tudja gyŒzni önmagát.
GyŒzedelmeskedhetünk! Az ember képes megbocsátani minda-
zoknak, akik vétkeztek ellene, és elnyerheti a békét ebben az
életben, valamint az örök életben, az eljövendŒ világban.19

Ha békéért folyamodnánk úgy, hogy mi tennénk meg a kezdŒ
lépéseket a nézeteltérés tisztázására, ha meg tudnánk bocsátani
és feledni tudnánk teljes szívünkbŒl, ha saját lelkünket tudnánk
elŒbb megtisztítani a bıntŒl és a keserıségtŒl, még mielŒtt
másokra vetnénk a vádaskodás kövét, ha meg tudnánk bocsátani
minden valós vagy vélt sérelmet, még mielŒtt megbocsátást vár-
nánk el saját bıneinkre, ha saját adósságunkat törlesztenénk –
legyen az sok vagy kevés –, mielŒtt adósunkkal erŒszakosak len-
nénk, ha a saját szemünkbŒl ki tudnánk venni a gerendát, mielŒtt
felnagyítanánk mások szemében a szálkát, akkor micsoda nagy-
szerı világban élnénk! A válások száma minimálisra csökkenne;
a bíróság megszabadulna a szokásos förtelmes munkamenetétŒl;
a családi élet mennyei lenne; a királyság építése gyorsított tem-
póban haladna tovább; valamint az a béke, amely minden értel-
met felül halad [lásd Filippibeliek 4:7], olyan örömet és
boldogságot hozna mindannyiunk számára, amelyet „embernek
szíve meg se gondolt” [lásd 1 Korinthusbeliek 2:9].20

Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, hogy folyamatosan szí-
vünkben hordozzuk a bınbánat és a megbocsátás igaz lelkét, míg
tökéletessé nem válunk, elŒre tekintve a dicsŒséges felmagaszto-
sulásra, amely a leghithıbbekre vár.21

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítségért
lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át a 97–99. oldalon álló történetet! Miért olyan nehéz
néha az emberek számára, hogy megbocsássanak egymásnak?
Mit jelentenek számodra a következŒ szavak: „mert Œbenne
marad ott a nagyobb bın” (T&Sz 64:9)?

• Nézd át a Máté 6:14–15-öt, melyet Kimball elnök a 100. oldalon
idézett. Mit gondolsz, miért muszáj megbocsátanunk egymás-
nak ahhoz, hogy elnyerjük az Úr bocsánatát?
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• Sorolj fel néhány viselkedésformát és cselekedetet, amely azt
mutatja, hogy a másik ember iránti megbocsátásunk szívbŒl
jövŒ és teljes? (Lásd 100–102. oldalak.) Miért kell a megbocsá-
tásnak „szívbŒl jövŒ cselekedetnek” lennie?

• Tekintsd át a 103. oldalon kezdŒdŒ részt! Milyen evangéliumi
tanítások segíthetnek nekünk abban, hogy az Úrra hagyjuk az
ítélkezést?

• Miközben a 105. oldalon található történetet olvassátok a fia-
tal édesanyáról, keressétek meg, mi gátolta Œt meg elŒször
abban, hogy megbocsásson, és mi volt az, ami végül képessé
tette Œt a megbocsátásra! Hogyan tudjuk legyŒzni azokat az
akadályokat, melyek meghiúsítják azon vágyunkat és erŒfeszí-
tésünket, hogy megbocsássunk másoknak?

• Milyen következményei lehetnek annak, ha nem vagyunk haj-
landóak megbocsátani? (Lásd 105–107. oldalak.) Milyen áldá-
sokat kaptál, amikor megbocsátottál valakinek? Fontold meg,
hogyan alkalmazhatod a megbocsátás lelkét a kapcsolataidban!

Kapcsolódó szentírások: Máté 5:43–48; Lukács 6:36–38;
Kolossébeliek 3:12–15; T&Sz 82:23
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MegerŒsíteni önmagunkat a
gonosz hatásokkal szemben

Jézus Krisztus evangéliuma hatalmat és
védelmet nyújt napjaink gonoszságával szemben.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök azt tanította, hogy a Sátán, valamint
az Œ erŒi elleni küzdelem „nem egy határozatlan ellenféllel vívott
kis csetepaté, hanem heves harc egy oly hatalmas, elsáncolt és
szervezett ellenséggel szemben, hogy valószínıleg elbukunk, ha
nem vagyunk erŒsek, jól képzettek és éberek”1.

Miközben a KözépsŒ Államok Misszióban szolgált fiatal misszio-
náriusként, feljegyzett a naplójában egy élményt azon elhatározá-
sának szemléltetésére, hogy ellenáll a kísértéseknek. A Chicago
állambeli Illinois-ba utazott vonaton, amikor egy férfi odament
hozzá. „Megpróbált rávenni arra, hogy elolvassak egy trágár nyelve-
zetı könyvet, amelyben szemérmetlen képek vannak. Megmond-
tam neki, hogy a könyv nem vonz engem. Arra kezdett csábítani
akkor, hogy menjek vele Chicagóba, én azonban tudtam, hogy a
pokolba vezetne engem. Leállítottam Œt, ám miután elment, még
egy órán át zavarban voltam. Azt gondoltam: »Ó, Sátán milyen kitar-
tóan próbálja félrevezetni a fiatalokat az Œ ördögfiókáin keresztül!«
Hálát adtam az Úrnak, hogy volt erŒm ellenállni neki.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Sátán valóságos, és minden eszközt fel fog
használni ahhoz, hogy elpusztítson bennünket

A mesterkéltség és tévedés ezen idŒszakában az emberek nem
csupán Istent, hanem az ördögöt is személytelenítik. Ebben a fel-
fogásban Sátán egy mítosz, akit a kevésbé felvilágosult idŒkben
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„Amennyiben figyelnek rá, [a Szentlélek] irányítani, inspirálni és
figyelmeztetni fogja Œket, valamint semlegesíteni fogja a gonosz sugalmazásait.”
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arra használtak fel, hogy az embereket egyenes úton tartsák, ám
a mi mıvelt világunkban már divatjamúlt. Semmi sem áll
messzebb a valóságtól! Sátán nagyon is személyes, egyéni lélek,
de nem rendelkezik halandó testtel. Azon vágya, hogy mind-
annyiunkat gonoszul magához pecsételjen, semmivel sem
kevésbé heves, mint Atyánk vágya, hogy igazlelkıen az Œ saját
örökkévaló királyságába vonzzon bennünket.3

Védelmet nyújt számunkra, amikor tudjuk, hol található a
veszély, és képesek vagyunk felismerni azt, annak minden meg-
nyilvánulásában. A gonosz résen van. Mindig készen áll arra,
hogy félrevezessen, és áldozataiként magának követeljen minden
meggondolatlan, minden figyelmetlen, minden lázadó embert.

Attól függetlenül, hogy egy adott alkalommal az ellenség kit
részesít különleges figyelemben, arra törekszik, hogy minden
ember „olyan nyomorult lehessen, mint Œ maga” (2 Nefi 2:27).
Ã valóban „az emberiség nyomorúságára” (2 Nefi 2:18)
törekszik. Állhatatosan kitart a céljai mellett, és agyafúrtan és
könyörtelenül hajszolja azokat.5

Péter így figyelmeztetett bennünket: „ Józanok legyetek,
vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-
lán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” (1 Péter 5:8).

A Szabadító pedig azt mondta, hogy ha lehetséges, akkor
Lucifer még a legkiválóbbakat is megtéveszti. [Lásd Joseph Smith
– Máté 1:22.] [Lucifer] logikáját összezavarásra, érvelését pedig
pusztításra használja. Árnyalja a jelentéseket, araszról araszra
nyitja ki az ajtókat, és a legtisztább fehértŒl a szürke minden
árnyalatán át vezet el a legsötétebb feketéig.6

A fŒ gazember minden lehetséges módot megtanult arra, hogy
elérje céljait, felhasználva minden lehetséges eszközt és fortélyt.
Megkaparint, eltorzít, megváltoztat és leleplez minden olyan dol-
got, amely az ember javára teremtetett..., hogy így irányíthassa
elméjüket, megrontsa testüket, és magáénak követelje Œket.

Sohasem alszik – szorgalmas és állhatatos. Gondosan kielemzi a
feladatát, majd kitartóan, módszeresen halad elŒre, hogy elérje a
célját. Kihasználja mind az öt érzéket, valamint az ember termé-
szetes éhségét és szomjúságát, hogy félrevezesse Œt. ElŒre látja,
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hogy ellenállásba fog ütközni, és felvértezi magát ellene. Kihasz-
nálja az idŒt, a helyet és a megfelelŒ alkalmat. Állhatatos, megny-
erŒ és gyakorlott. Olyan hasznos dolgokat használ fel, mint a
rádió, a televízió, a nyomtatott oldalak, a repülŒ, valamint az autó,
hogy félrevezessen és megsebezzen. Kihasználja az ember társas
hajlamát, a magányát, valamint minden szükségletét, hogy félreve-
zesse Œt. Munkáját a legkedvezŒbb idŒben, a leghatásosabb helyen
és a legbefolyásosabb emberek között végzi. Semmi sem kerüli el
a figyelmét, ami félrevezethet, eltorzíthat és megronthat. Pénzt,
hatalmat és befolyást használ. Elcsábítja az embert, és megtámadja
a leggyengébb pontját. Veszi a jót, és rútságot teremt belŒle…
Felhasznál minden tudományt, hogy az embert tönkretegye.7

Az ellenség körmönfont. Alattomos. Tudja, hogy nem képes
azonnal rávenni a jóravaló férfiakat és nŒket, hogy nagyobb
gonoszságot kövessenek el, ezért agyafúrtan dolgozik, féligazsá-
gokat suttogva, míg kiszemelt foglyai el nem kezdik követni Œt.8

Az Úr segítségével ellen tudunk állni a gonosz hatásoknak

Ha el szeretnénk menekülni [a] gonosz halálos csapásaitól, és
szeretnénk szabaddá tenni otthonunkat, valamint családunkat,
felvértezve Œket minden pusztító hatás ellen, amely oly nagy
mértékben körülvesz bennünket, akkor szükségünk van magá-
nak a TeremtŒnek a segítségére. Csak egyetlen biztos út van, az
pedig az Úr Jézus Krisztus evangéliumán, valamint annak mély és
sugalmazott tanításai iránti engedelmességen át vezet.9

Mindenki életében jelen van a jó és a rossz, a Sátán és az Úr
közötti küzdelem. Minden ember, aki elérte vagy meghaladta a
nyolc éves kort, azaz a felelŒsségre vonhatóság korát, és aki töké-
letesen bınbánó szívvel megkeresztelkedik, bizonyosan be fogja
fogadni a Szentlelket. Amennyiben figyelnek rá, az Istenség e
tagja irányítani, inspirálni és figyelmeztetni fogja Œket, valamint
semlegesíteni fogja a gonosz sugalmazásait.10

Ã, aki nagyobb erŒvel rendelkezik, mint Lucifer, Ã, aki a mi
várunk és erŒsségünk, támogathat minket a nagy kísértések
idején. Míg az Úr soha nem fog senkit kényszerrel kivenni a bın-
bŒl vagy a kísértŒk karjai közül, elküldi Lelkét, hogy rávegye a
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bınöst, hogy isteni segítséggel megtegye azt. Annak az embernek
pedig, aki enged a Lélek édes hatásának és könyörgésének,
és mindent megtesz, ami az erejébŒl telik, hogy bınbánó
magatartása megmaradjon, védelem, hatalom, szabadság és öröm
lesz biztosítva.11

Sátán… harcolt Mózes behódolásáért…

„Mózes, ember fia, hódolj nekem” – kísértette az ördög, vilá-
gok, pompa és hatalom ígéretével…

[...] A próféta azonban felszólította: „Eredj innen, Sátán…”
(Mózes 1:16). A hazug, a csábító, a gonosz nem volt hajlandó
lemondani e lehetséges áldozatról, így dühöngve és tombolva
„hangos szóval felkiáltott, és toporzékolt a földön, és parancsolt,
mondván: Én vagyok az Egyszülött, hódolj nekem!” (Mózes 1:19)

Mózes felismerte a csalást és látta a sötétség erejét, valamint a
„pokol keserıségét”. Itt volt egy erŒ, mellyel nem könnyı leszá-
molni, s melyet nem könnyı elızni. Megrémülve Istenhez
fohászkodott, majd újult erŒvel így parancsolt:

„Nem szınök meg Istent szólítani..., mert rajtam volt az Œ
dicsŒsége, különbséget tudok tehát tenni közte és teközted... Az
Egyszülött nevében, távozz innen, Sátán!” (Mózes 1:18, 21).

Még Lucifer…, az emberiség fŒellensége, sem tud ellenállni
Isten papsága erejének. Reszketve, remegve, átkozódva, zokogva,
siránkozva, fogát csikorgatva eltávozott a gyŒztes Mózes színe
elŒl.12

Fel kell készülnünk arra, hogy bátran kiálljunk Sátán ellen…,
valamint a sötétség fejedelemségei, hatalmasságai és uralkodói
ellen. Szükségünk van Isten teljes fegyverzetére ahhoz, hogy
ellen tudjunk állni nekik. [Lásd Efézusbeliek 6:12–13.]13

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét“ – tanácsolta Pál
[Efézusbeliek 6:11]. Ezzel az isteni befolyással és védelemmel
képesek lehetünk arra, hogy fel tudjuk ismerni az ellenség megté-
vesztéseit, bármilyen megnyerŒ szavakat és ésszerı indokokat
használjon is, továbbá, képesek lehetünk arra, hogy „ellenáll[junk]
ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megáll[junk]”
[Efézusbeliek 6:13].14
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Nem szabad engednünk még a legkisebb kísértésnek sem!

Komoly bın úgy kerül be az életünkbe, hogy elŒször engedünk
a kisebb kísértéseknek. Ritkán fordul elŒ, hogy valaki nagyobb
bınt követne el anélkül, hogy elŒször engedne a kisebbeknek,
amelyek megnyitják az utat a komolyabb felé. Az egyik bıntípust
felhasználva, valaki a következŒ példát adta: „Egy becsületes
ember úgy válik tisztességtelenné egyik napról a másikra, aho-
gyan egy tiszta mezŒ hirtelen elgazosodik.”

Borzasztóan nehéz, ha nem lehetetlen, az ördögnek belépni
azon az ajtón, amelyik zárva van. Úgy tınik, nincs kulcsa a zárt
ajtókhoz. Ha azonban az ajtó résnyire nyitva áll, bedugja rajta a
lábujját, melyet hamarosan a lábfeje követ, majd a lába, a teste és
a feje, végül pedig már teljes egészében bent van.

Ez a helyzet felidézi a teve és a gazdája meséjét, akik a sivatag
homokbuckái között utaztak, amikor hirtelen szélvihar kereke-
dett. Az utazó gyorsan felállította a sátrát és bemászott, lecsapva a
sátor ajtaját, hogy megvédje magát a tomboló vihar metszŒ, csípŒ
homokjától. A tevét természetesen kívül hagyta, és amikor a vad
szél a testének, valamint a szemébe és az orrába fújta a homokot,
elviselhetetlennek találta a helyzetet, és elkezdett könyörögni,
hogy Œ is bemehessen a sátorba.

„Csak számomra van hely idebenn” – mondta az utazó.

„Bedughatnám csak az orromat, hogy ne homokkal teli levegŒt
lélegezzek be?” – kérdezte a teve.

„Nos, azt talán megteheted” – válaszolta az utazó, és résnyire
felnyitotta a sátor ajtaját, mire a teve hosszú orra befurakodott. Jaj
de jól érezte most már magát a teve! Hamarosan azonban belefá-
radt, hogy a szúró homok belemegy a szemébe és a fülébe…:

„A szélfútta homok olyan, mint egy ráspoly a fejemen. Nem
dughatnám be csak a fejemet?”

Az utazó ismét azzal érvelt, hogy nem árthat, ha beleegyezik,
hiszen a teve feje a sátor felsŒ részét foglalná el, amit amúgy sem
használ. Így hát a teve bedugta a fejét, és az állat ismét elégedett
volt – ám ismét csak egy rövid idŒre.
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„Csak a mellsŒ lábaimat” – könyörgött, az utazó pedig engedett,
és a teve mellsŒ vállai és lábai már bent is voltak a sátorban. Végül
a könyörgés és engedékenység odáig vezetett, hogy a teve törzse,
a hátsó lábai, és végül teljes egésze bent volt a sátorban. Ez azon-
ban már túl zsúfolt volt kettejüknek, így a teve kirúgta az utazót a
szélbe és a viharba.

A tevéhez hasonlóan Lucifer is kész arra, hogy átvegye a vezetŒ
szerepet, amikor valaki enged a kezdeti hízelgésének. Nem sok-
kal ezután teljesen elcsitul a lelkiismeret, a gonosz hatalma teljes
uralmat kap, és a szabaduláshoz vezetŒ ajtó bezárul, míg a bın-
bánat által újra ki nem nyílik.

A Szabadító példája kiemeli annak fontosságát, miért ne
legyünk még a legkisebb mértékben sem elŒzékenyek a kísértéssel
szemben. Nem ismerte fel a veszélyt, amikor bukott fivérével, Luci-
ferrel, kint volt a hegyen, és alaposan megkísértette Œt a mester
kísértŒ? Kitárhatta volna az ajtót, és kacérkodhatott volna a
veszéllyel, mondván: „Rendben, Sátán, meghallgatom az ajánlato-
dat. Nem kell engednem neki, nem kell meghajolnom elŒtte, nem
kell elfogadnom – de meghallgatom.”

Krisztus nem így gondolkodott. Ã határozottan és haladéktala-
nul lezárta a beszélgetést, és így parancsolt: „Eredj el Sátán” –
azaz – „Tınj el a szemem elŒl – tınj el a jelenlétembŒl – nem hall-
gatlak meg – semmi közöm sincs hozzád!” Ekkor, azt olvassuk:
„elhagyá Œt az ördög” [Máté 4:10–11].

Ez a követendŒ minta, ha el szeretnénk kerülni a bınt ahe-
lyett, hogy szembe nézünk a bın gyógyításának sokkal nehezebb
feladatával. Miközben tanulmányozom a Megváltót és az Ãt érŒ
kísértéseket, biztos vagyok abban, hogy erejét inkább arra hasz-
nálta, hogy megerŒsítse magát a kísértésekkel szemben, mintsem
arra, hogy küzdjön ellenük.15 

A ma meghozott helyes döntések segíthetnek
nekünk ellenállni a kísértéseknek késŒbb

Minden egyén alapvetŒ feladata, hogy döntéseket hozzon.
Naponta számtalanszor érkezünk útelágazáshoz, és döntenünk
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kell, hogy melyik úton megyünk tovább. Némely választási lehe-
tŒség hosszú és nehéz, ám a helyes irányba, végsŒ célunk felé
visznek minket; vannak, melyek rövidek, szélesek és kellemesek,
ám rossz irányba vezetnek. Fontos, hogy világosan elménkben
tartsuk a végsŒ célunkat, hogy ne vonják el figyelmünket a követ-
kezŒ lényegtelen kérdések minden egyes útkeresztezŒdésnél:
Melyik a könnyebb és kényelmesebb út? vagy, merre mennek a
többiek?

Helyes döntéseket hozni akkor a legkönnyebb, amikor végsŒ
célunkat elménkben tartva már jó elŒre meghozzuk Œket; ez szá-
mos gyötrŒdéstŒl megkímél bennünket az útelágazásnál, amikor
fáradtak vagyunk, és súlyos kísértésekkel nézünk szembe.

Amikor fiatal voltam, végérvényesen elhatároztam, hogy soha
nem kóstolom meg a teát, a kávét, a dohányt vagy az alkoholt.
Rájöttem, hogy ez a szilárd elhatározás számos alkalommal meg-
védett engem a különbözŒ élményeim során. Rengeteg olyan
alkalom adódott, amikor belekortyolhattam, megérinthettem
vagy kipróbálhattam volna, ám szilárdan megalapozott végérvé-
nyes elhatározásom jó okot adott arra, és jó erŒt adott ahhoz,
hogy ellenálljak.

[...] Most van itt az ideje, hogy elhatározzuk, nem elégszünk
meg kevesebbel annál, minthogy örökké Atyánkkal együtt élhes-
sünk, hogy így minden általunk hozott döntésre hatással legyen
azon elhatározásunk, hogy nem engedjük, hogy bármi is mega-
kadályozzon bennünket végsŒ célunk elérésében.16

Mind jobban és jobban fejlesszétek ki magatokban az önfe-
gyelmet olyannyira, hogy ne kelljen újra meg újra elhatározno-
tok, hogy mit fogtok tenni, amikor ismételten szembetalálkoztok
ugyanazzal a kísértéssel. Vannak dolgok, amelyeket csak egyszer
kell eldöntenetek!

Milyen nagyszerı áldás mentesnek lenni attól, hogy újra és
újra gyötrŒdjünk egy kísértés miatt! Ez idŒrabló és nagyon koc-
kázatos tevékenység.17

Vannak dolgok, melyeket elég egyszer ellöknünk magunktól,
és soha többé nem kell foglalkoznunk velük! Vannak bizonyos
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dolgok, melyekrŒl elég egyszer elhatároznunk, hogy életünk
részévé tesszük Œket, és azután azzá is válnak – anélkül, hogy el
kellene tınŒdnünk, vagy százszor újra el kellene határoznunk,
hogy mit fogunk tenni és mit nem fogunk tenni.

A határozatlanság és a csüggedés olyan légkört teremt, amely-
ben az Ellenség él és mıködik, hiszen oly sok sérülést tud okozni
az emberiségnek abban a környezetben… Ha eddig még nem tet-
tétek meg, határozzátok el, hogy dönteni fogtok!18

Milyen csodálatos lenne, ha rá tudnánk venni minden utolsó
napi szent fiút és lányt, hogy már gyermekkorában döntse el az
elméjében: „Sohasem fogok engedni Sátánnak, vagy bárkinek, aki
azt akarja, hogy elpusztítsam önmagam.”19

AzelŒtt kell abbahagynunk a gonosz cselekedeteket, mielŒtt
elkezdenénk azokat. A boldog élet titka a védekezésben és a
megelŒzésben rejlik. Általában azok engednek a gonosznak, akik
sebezhetŒ állapotba helyezték magukat.20

Ellenállunk az ellenségnek, amikor
felismerjük a gyengeségeinket, és arra

törekszünk, hogy legyŒzzük azokat 

Mivel farmon nŒttem fel, emlékszem, hogy valahányszor a disz-
nók kiszöktek, elŒször mindig azt a lukat kerestem meg, amelyen
keresztül korábban már sikerült kimászniuk. Amikor a tehén kint
volt a mezŒn, és máshol kezdett el zöldebb legelŒ után nézni,
tudtam, hol kell elŒször keresnem a helyet, ahol kiszökött. Való-
színıleg ott van, ahol már korábban átugrotta a kerítést, vagy ott,
ahol meg van rongálódva a kerítés. Hasonlóképpen, az ördög
tudja, hogyan kísértsen meg bennünket, hová mérje jól célzott
csapásait. Megtalálja a sebezhetŒ pontot. Azon a területen, ahol
valaki korábban gyenge volt, ott ismét nagyon könnyen lesz kísér-
tésnek kitéve.21

Úgy tınik, a gonosz mindig körülöttünk van... Ennek megfe-
lelŒen nekünk is állandóan ébernek kell lennünk. Jegyzékbe
vesszük a gyengeségeinket, és ellenük megyünk, hogy legyŒz-
zük Œket.22
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Legtöbbünknek vannak olyan sebezhetŒ pontjai, melyeken
keresztül utolérhet bennünket a csapás, ha nem vértezzük fel
magunkat, és nem védjük meg magunkat megfelelŒen...

A történelemben számos... példát találunk az erŒre és a büsz-
keségre – mind egyéni, mind pedig nemzeti szinten –, amely
engedte, hogy sebezhetŒ pontjukon támadják meg Œket. Míg ezek
a pontok – legalábbis a felszínen – gyakran fizikaiak voltak, Luci-
fer és az Œ követŒi ismerik minden ember szokásait, gyengeségeit
és sebezhetŒ pontjait, és ki is használják azokat, hogy lelki pusz-
tulásba vezessenek bennünket. Lehet ez valakinek az alkohol
utáni szomj; másnak a mohó éhség; megint más engedi, hogy
szexuális ösztönei uralják; van, aki szereti a pénzt, valamint az

Kimball elnök azt mondta, hogy ahhoz, hogy felvértezzük
magunkat az ellenség ellen, „szorosan meg kell markolnunk a vasrudat”.
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abból megvásárolt fényızést és kényelmet; más hatalomra vágyik
és így tovább.23

A gonosz hajlamokkal bírók legyenek becsületesek, és ismer-
jék el a gyengeségüket. Elmondom nektek, hogy az Úr nem visz
bınt az életünkbe. Egy embert sem tett gonosszá… Engedte,
hogy létezzen bın a világban, és engedte, hogy Sátán megkísért-
sen bennünket, azonban van önrendelkezésünk. Bınözhetünk
vagy igazlelkıen élhetünk, ám a felelŒsség elŒl nem menekülhe-
tünk el. Az Úr hibáztatása bıneink miatt, mondván, örököltük és
nem tudjuk irányítani azokat, olcsó és gyáva kifogás. Szüleink és
neveltetésünk hibáztatása a bıneink miatt az ábrándokat kergetŒ
ember módszere. Lehet, hogy vannak, akiknek hibáztak a szülei;
neveltetésünk talán csalódást okozott, ám az élŒ Isten fiai és leá-
nyaiként megvan bennünk a hatalom ahhoz, hogy felülemelked-
jünk a körülményeinken, és megváltoztassuk az életünket.24

Mindenhol így könyörgünk népünknek: „Engedelmeskedjetek
azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tŒletek”
( Jakab 4:7). [...]

Lehetnek néhányan, akiket nyugtalanít a világ helyzete, vala-
mint a gonosz egyre nagyobbra nyúló árnyéka, az Úr azonban ezt
mondta: „...ha fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni”
(T&Sz 38:30), majd ismét, „Békességet hagyok néktek… Ne nyug-
talankodjék a ti szívetek, se ne féljen” ( János 14:27).25

Utolsó napi szentekként állandóan ébereknek kell lennünk.
Ahhoz, hogy minden ember és minden család felvértezze magát
az Ellenség kövei és nyilai ellen, valamint felkészüljön az Úr nagy
napjára, szorosan meg kell markolnia a vasrudat, nagyobb hitet
kell gyakorolnia, meg kell bánnia a bıneit és a gyengeségeit,
illetve buzgón munkálkodnia kell az Úr földi királyságában, amely
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Ebben rejlik
Atyánk minden gyermekének egyetlen igaz boldogsága.26

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.
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• Kimball elnök Sátánról és az Œ módszereirŒl szóló tanításai
közül melyiket találtad hasznosnak, és miért? (Lásd 111–114. o.)

• Tekintsd át a 114. oldalon kezdŒdŒ részt! Hogyan segíthet min-
ket az Úr abban, hogy ellenálljunk a gonosznak? (Példáért lásd
a 111. oldalon található történetet.) Mikor kaptál ilyesfajta
segítséget?

• Olvasd el a 116–117. oldalon található mesét! Mit gondolsz,
miért engedte be az utazó a tevét a sátrába? Gondold át, hogyan
állt ellen a Szabadító a kísértéseknek (lásd 117. o.)! Mi módon
segíthetnek a szülŒk gyermekeiknek abban, hogy felismerjék
még a legkisebb kísértéseket is, és ellenálljanak azoknak?

• Tekintsd át a 117. oldalon álló utolsó bekezdést! Hasonlítsd
össze a bın elkerülésének módszerét a bın gyógyításának
módszerével!

• Kimball elnök ezt mondta: „Helyes döntéseket hozni akkor a
legkönnyebb, amikor… már jó elŒre meghozzuk Œket” (lásd
118. o.). Hogyan segíthetnek bennünket a korán meghozott
döntéseink az olyan parancsolatok betartásában, mint például
a Bölcsesség szava? (Példaként lásd a 118. oldalt.) Melyek azok
az evangélium szerinti élettel kapcsolatos döntések, melyeket
már végérvényesen meghoztál?

• Gondolkozz el Kimball elnök megfigyelésén, melyet a disznók-
kal és a tehénnel kapcsolatban tett (lásd 119. o.)! Mit nyerünk
azáltal, hogy elismerjük a gyengeségeinket és vállaljuk az azokkal
járó felelŒsséget?

Kapcsolódó szentírások: 1 Korinthusbeliek 10:13; 1 Nefi 15:23–25;
Hélamán 5:12; Ether 12:27; T&Sz 10:5
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ElŒrelátó életmód:
Az önállóság és felkészültség

tantételeinek alkalmazása

A bölcs és elŒrelátó életmód egy olyan életvitel,
amely építi a jellemet, és növeli a fizikai,

társadalmi, érzelmi és lelki jólétünket.

Spencer W. Kimball életébŒl

Fiatal házaspárként, Spencer W. Kimball és a felesége, Camilla,
„tudták, hogy nem gazdagok. Volt azonban munkájuk és erejük,
hogy végezzék azt. Tudták, hogyan osszák be a pénzüket, hogy
jövedelmükön belül éljenek, és pénzt takarítsanak meg a jövŒre.”1

A Kimball család számos széleskörı gazdasági nehézség idŒsza-
kát élte túl – elsŒ világháború (1914–1918), gazdasági világválság
(1929–1939) és második világháború (1939–1945). Ezen kihíváso-
kat megtapasztalva Kimball elnök ezt a következtetést vonta le:
„A saját szemeimmel látott dolgok miatt félek nem megvédeni
magam a csapásoktól.”2

Többek között mások szenvedését is látta: „Gyermekkorom óta,
egész életemben hallottam a Fivéreket azt mondani: »kerüljetek ki
az adósságból, és kerüljétek el az adósságot!« Néhány évig a bank-
szakmában dolgoztam, és rengeteg embert láttam szörnyı hely-
zetbe kerülni, mert figyelmen kívül hagyták ezt a fontos tanácsot.”

A bankszakmán kívül Spencer néhány helyi üzlet könyvelését is
vezette. „Életem egyik megdöbbentŒ élménye az volt, amikor a
könyvelés során néhány olyan ember számláját is megtaláltam, aki-
ket ismertem a közösségbŒl. Ismertem Œket. Tudtam, hogy körül-
belül mennyi a jövedelmük, majd pedig láttam, hogyan élik azt föl.



1 1 .  F E J E Z E T

126

Más szóval, láttam, hogy ruháikat, cipŒiket, és mindenüket, amijük
volt, hitelre vásárolták.

Továbbá rájöttem, hogy az én feladatom volt, hogy minden
hónap végén kiállítsam számukra a számlát. És közülük sokan nem
tudtak fizetni a hónap végén. Még a hitel összegét sem tudták kifi-
zetni. Én pedig, aki egy olyan otthonban nevelkedtem, ahol ügyel-
tek a kiadásokra, képtelen voltam ezt megérteni. Meg tudtam
érteni, hogy egy ember miért vásárol egy házat, vagy esetleg egy
autót hitelre. Azt azonban sohasem tudtam megérteni, hogy
hogyan tud valaki egy olyan ruhát viselni, ami nem az Œ tulajdona.
Vagy olyan ételt enni, melyet hitelre vásároltak.”3

A tanításaiban Kimball elnök nem csupán az anyagi témákat
érintette, hanem más, elŒrelátó életmóddal kapcsolatos tanokat is,
mint például a személyes felelŒsség, a munka, valamint az élelem
otthoni termesztése és tárolása. Ezt mondta: „Gyakoroljuk
mindennapi életünkben a személyes és a családi felkészültség
tantételeit! »[H]a fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni«
(T&Sz 38:30).”4

Spencer W. Kimball tanításai

FelelŒsek vagyunk a saját társadalmi, érzelmi,
lelki, fizikai és gazdasági jólétünkért

Az Úr megparancsolta az egyháznak és annak tagjainak, hogy
legyenek önállóak és függetlenek. (Lásd T&Sz 78:13–14.)

Minden egyén társadalmi, érzelmi, lelki, fizikai vagy gazdasági
jóléte elsŒsorban önmaga felelŒssége, aztán a családjáé, majd
harmadsorban az egyházé, amennyiben az illetŒ hithı egyháztag.

Nincs olyan fizikailag vagy érzelmileg kiforrott utolsó napi
szent, aki szándékosan valaki másra helyezné saját vagy családja
jólétének terhét. Így amíg képes rá, az Úr sugalmazása és saját
munkája által biztosítani fogja családja számára az élet fizikai és
lelki szükségleteit. (Lásd 1 Timótheus 5:8.)5

Miközben utazunk és meglátogatjuk az embereket világ-
szerte, felismerjük népünk óriási fizikai szükségleteit. És miköz-
ben arra vágyunk, hogy segítsünk nekik, felismerjük, hogy
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milyen életbevágóan fontos, hogy megtanulják ezt a nagyszerı
leckét: hogy a lelkiség legnagyobb teljesítményét úgy érjük el,
ha legyŒzzük a testet. A jellemet építjük akkor, amikor arra buz-
dítjuk az embereket, hogy lássák el saját szükségleteiket.6

Semennyi bölcselkedés, kifogás vagy ésszerısítés sem fogja
megváltoztatni az önállóság alapvetŒ szükségletét. Ez pedig azért
van, mert:

„Minden igazság független abban a szférában, amelybe Isten
elhelyezte…, miként minden intelligencia is; különben nincs
létezés” (T&Sz 93:30). Az Úr kijelenti, hogy ebben rejlik „az
ember önrendelkezése” (lásd T&Sz 93:31), ezzel az önrendelke-
zéssel pedig együtt jár az önmagunkért való felelŒsség. Ezzel az
önrendelkezéssel felemelkedhetünk dicsŒségre vagy elbukha-
tunk kárhozatra. Egyénileg és együttesen is legyünk önállóak! Ez
örökségünk és kötelességünk.7

JelentŒs hangsúlyt fektettünk a személyes és családi felkészült-
ségre. Remélem, hogy az egyház minden tagja annak megfelelŒen
cselekszik. Szintén remélem, hogy megértjük annak pozitív
oldalát, és azt hangsúlyozzuk ki, nem pedig a negatívat. Tetszik,
ahogyan a SegítŒegylet a személyes és családi felkészültséget „elŒ-
relátó életmódként” tanítja. Ez forrásaink bölcs felhasználását
[gondos kezelését], a pénzügyek alapos megtervezését, teljes
körı személyes egészséget, valamint a továbbtanulásra és a karri-
erépítésre való felkészülést, az otthoni [élelmiszer]-termelésre és
raktározásra szentelt elegendŒ figyelmet, valamit az érzelmi stabi-
litás kifejlesztését jelenti.8

Azt tanácsolták nekünk, hogy vegyünk részt az
otthoni élelmiszertermelésben és -raktározásban

Az Úr arra buzdította népét, hogy tegyenek félre a szıkös
idŒkre, készüljenek fel a nehéz napokra, és rakjanak félre vész-
helyzetre egy egyéves vagy annál nagyobb mennyiségı tartalékot
az alapszükségletekhez, hogy amikor az árvíz, a földrengés, az
éhínség, a hurrikán és az élet viharai utolérnek bennünket, akkor
a családunkat fenn tudjuk a tartani a sötét idŒkben.9
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Arra biztatunk benneteket, hogy saját telketeken termeljétek
meg az összes élelmiszert, amit csak tudtok. Bogyós gyümölcsöt
termŒ bokrok, szŒlŒ, gyümölcsfák – ültessétek el ezeket, ha az
éghajlatotok kedvezŒ a növekedésüknek. Termesszetek zöldsége-
ket, és egyétek azokat a saját kertetekbŒl! Általában még a laká-
sokban vagy társas házakban élŒk is termelhetnek egy kevés
élelmiszert cserepekben és ládákban. Tanulmányozzátok az élel-
miszer-termesztés legjobb módszereit! Kerteteket tegyétek széppé
és vonzóvá, ne csak termékennyé! Amennyiben vannak gyermekek
az otthonotokban, vonjátok be Œket, és jelöljetek ki számukra is
feladatokat a munkában!10

Remélem, megértjük, hogy bár egy kert mıvelése… gyakran
segít az élelmiszerre fordított kiadások csökkentésében, és lehe-
tŒvé teszi, hogy ízletes friss gyümölcshöz és zöldséghez jussunk,
ennél sokkal többet is jelent. Ki tudná felmérni, mekkora érték-
kel bír egy édesapa és a lánya közötti beszélgetés, miközben
együtt gondozzák vagy locsolják a kertet? Hogyan tudnánk felbe-
csülni annak a jónak az értékét, amely az ültetés, a termesztés,
valamint az aratás örökkévaló törvényének nyilvánvaló leckéjé-
bŒl ered? Továbbá hogyan mérjük meg a család együttlétét és
együttmıködését, amely az eredményes tartósítás elengedhetet-
len velejárója? Igen, elraktározzuk forrásainkat, mégis a legna-
gyobb hasznot az élet azon leckéi hozzák, melyeket az elŒrelátó
életmód során tanulunk.11

Arra buzdítjuk a családokat, hogy tegyék félre az idei tartaléku-
kat; továbbá újra meg újra meg újra elmondjuk, és újra meg újra
elismételjük az Úr szentírását, melyben azt mondja: „Miért mond-
játok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mon-
dok?” [Lukács 6:46] Milyen üres dolog, hogy valaki mıködésbe
lendíti az Œ állítólagos lelkiségét, és szólítja az Ã jelentŒs nevét, de
nem teszi meg azokat a dolgokat, melyeket kér.12

Miközben egyre gazdagabbá válunk és a bankszámlánk egyre
növekszik, biztonságban érezzük magunkat és néha úgy érezzük,
hogy nincs szükségünk arra a tartalékra, melyet a Fivérek taná-
csoltak nekünk... Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a
körülmények változhatnak és az alapvetŒ cikkek egyéves tartaléka
nagyon is hasznos lehet majd számunkra vagy mások számára. Így



1 1 .  F E J E Z E T

129

hát jobban tennénk, ha hallgatnánk arra, amit mondtak nekünk,
és határozottan követnénk is azt.13

Meg kell dolgoznunk a javainkért

Hiszem, hogy az élet bármely területérŒl is legyen szó, az ember-
nek segítenie kell önmagán. Szántson, ültessen, mıvelje a földet,
arasson, és ne várja, hogy a hite kenyeret tegyen az asztalra!14

A munka nem csupán gazdasági, hanem lelki szükséglet is.15

A munka boldogságot, önbecsülést és jólétet hoz. Ez minden
teljesítmény eszköze; ez a semmittevés ellentéte. Megparancsolták
nekünk, hogy dolgozzunk. (Lásd 1 Mózes 3:19.) Annak megkísér-
lése, hogy fizikai, társadalmi, érzelmi vagy lelki jólétünket segélye-
ken keresztül szerezzük meg, megsérti azt az isteni utasítást, hogy
dolgozzunk meg a javainkért.16

Nem lehet elég gyakran emlékeztetni minket arra, hogy az egy-
ház jóléti támogatása a szíve mélyén lelki segítség, és ezek a lelki
gyökerek elszáradnak, ha beengedünk bármi olyat, mint a könyö-
radomány filozófiája, Jóléti Szolgálatunk mıködésébe. Mindenki,
aki segítséget kap, el tud végezni valamit. Kövessük az egyház ren-
delkezéseit ebben az ügyben, és biztosítsuk, hogy mindenki, aki
segítségben részesül, adjon valamit önmagából cserébe. Legyünk
résen, és ne fogadjuk el a világ által felkínált helyettesítŒ tervet a
szegények gondozására az Úr saját módszere helyett.17

Az Úr módszere felépíti a személyes önbecsülést, valamint
kifejleszti és meggyógyítja az egyén méltóságát, míg ellenben a
világ módszere lealacsonyítja az egyén önmagáról alkotott képét,
és mély neheztelést vált ki belŒle.

Az Úr módszere arra ösztönzi az egyént, hogy igyekezzen gaz-
daságilag ismét önálló lenni, még akkor is, ha valamilyen külön-
leges helyzetbŒl adódóan átmenetileg segítségre és támogatásra
szorul. A világ módszere elmélyíti az egyén, jóléti programoktól
való függŒségét, és hajlamos növelni a követeléseit ahelyett, hogy
arra ösztönözné Œt, hogy gazdaságilag ismét önálló legyen.

Az Úr módszere segít az egyháztagjainknak bizonyságot szerez-
niük a munka evangéliumáról. Hiszen a munka legalább annyira
fontos az ember boldogságához, mint a termelékenység. A világ
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módszere azonban egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt fektet a
pihenésre és a munka kerülésére.18

Helyesen tesszük, ha dolgozunk. Minden férfinek, nŒnek és
gyermeknek dolgoznia kell. Még a kisgyermekeknek is meg kell
tanulniuk, hogyan osztozzanak és segítsenek a házimunkában
és a kerti munkában, a kert gondozásában, a fák ültetésében,
a gyümölcsszedésben, és minden olyan dologban, amit el kell
végezni, mert az erŒs jellemet formál, továbbá építi a hitüket és
a jellemüket.

Szeretnénk, ha ti, szülŒk, munkát teremtenétek a gyermekeitek
számára. Ragaszkodjatok hozzá, hogy megtanulják a leckét az isko-
lában! Ne engedjétek, hogy állandóan játsszanak! Megvan az ideje
a játéknak, megvan az ideje a munkának, és megvan az ideje a
tanulásnak. GyŒzŒdjetek meg arról, hogy gyermekeitek úgy nŒnek
fel, ahogyan fel kell nŒniük.19

A munkának kell uralkodó tantételnek lennie az egyház minden
tagjának életében. (Lásd T&Sz 42:42; 75:29; 68:30–32; 56:17.)20

„A munka boldogságot, önbecsülést és jólétet hoz.
Ez minden teljesítmény eszköze; ez a semmittevés ellentéte.”
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Gazdaságilag önellátókká válhatunk, ha spórolunk,
elkerüljük az adósságot, és saját kereteinken belül élünk

Felkészültetek rá, és bebiztosítottátok magatokat a halál,
a betegség, a családfenntartó személy hosszan tartó, mozgásában
korlátozó betegsége idejére? Meddig húznátok ki, ha egyszer csak
megszınne a jövedelmetek? Milyen tartalékaitok vannak? Meddig
tudnátok fizetni a házatok, autótok, háztartási eszközeitek, beren-
dezéseitek kiadásait? [...]

Az elsŒ reakció ez: Egyszerıen nem tudjuk megtenni. Alig
tudunk kijönni a havi jövedelmünkbŒl… Ha már akkor is alig jöt-
tök ki, amikor egyre növekvŒ jövedelmetek, jó állásotok van, ami-
kor egészségesek, termelékenyek és fiatalok vagytok, akkor hogyan
fogtok tudni szembe nézni a vészhelyzetekkel, amikor korlátozva
vagytok a munkátokban, és betegség vagy más nem várt probléma
merül fel?21

Nem költhetitek el mindazt, amit megkerestek! Pénzt kell elten-
netek gyermekeitek missziójára és iskoláztatására! Ãk is vállalhat-
ják a felelŒsséget, és elvégezhetnek kisebb munkákat, melyek által
segíthetnek ezeknek a forrásoknak a gyarapításában, és ahelyett,
hogy elköltenék azt a kis megtakarított pénzt, e nagyszerı célokra
fogják azokat félretenni. Ez azt jelentheti, hogy a szülŒknek ma le
kell mondaniuk néhány dologról, melyet szeretnének, ám holnap
eljön az aratás ideje.22

Kerüljétek el az adósságot… Ma úgy tınik, minden az adósság
felé hajt minket. „Szerezzetek egy kártyát, és vásároljatok mindent
hitelre!”: erre bíztatnak titeket. Az igazság azonban az, hogy nincs
szükségünk rá a megélhetéshez.23

Azon tınŒdünk, vajon mi lesz majd azokkal az emberekkel,
akik elköltötték mindenüket, sŒt, még többet. Mi lesz, ha keve-
sebb lesz a munkalehetŒségek száma, és csökken a jövedelem?
Túllépitek az általatok megengedhetŒ kereteket? Ha veszedelmes
idŒk jönnek, tartoztok majd azzal, amit nem tudtok kifizetni?
Fel vagytok készülve a nehéz idŒkre?24

Úgy tervezzetek és dolgozzatok, hogy akkor is boldogok
legyetek, amikor bizonyos dolgokat mellŒznötök kell, amelyekkel
a bŒségesebb idŒkben esetleg rendelkeztetek. Éljetek a kereteite-
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ken belül, és ne lépjetek túl azokon... Szükségleteiteket bölcsen
és körültekintéssel vásároljátok meg! Törekedjetek arra, hogy
jövedelmetek egy részét félretegyétek! Ne tévesszétek össze a
vágyaitokat az alapvetŒ szükségletekkel!25

Tanuljunk meg kereteinken belül élni egyénekként, családok-
ként, egyházközségekként és cövekekként! ErŒ és szabadulás van
e tantételben. Valaki azt mondta, hogy olyan mértékben növek-
szik a vagyonunk, amilyen mértékben le tudunk mondani bizo-
nyos dolgokról. Családokként és egyházként biztosítani tudjuk és
biztosítanunk is kell népünk számára mindazt, amelyek valóban
elengedhetetlenek számukra, ám vigyáznunk kell, hogy ne lép-
jünk túl az alapvetŒ szükségleteken, illetve azokon a célokon,
amelyek közvetlenül érintik családunk jólétét, valamint az egyház
alapvetŒ küldetését.26

A felkészültség olyan életforma,
amely meghozza a gyümölcsét

A felkészültség, amikor helyesen gyakorolják, egy életforma,
nem pedig váratlan, látványos program.27

Utalhatnánk úgy a személyes és családi felkészültség vala-
mennyi összetevŒjére, hogy azok – nem a pusztítás vagy kataszt-
rófa idején, hanem egy életforma kialakítása során – napról napra
saját gyümölcseiket hozzák.

Tegyük meg ezeket a dolgokat, mert helyesek, mert megelége-
dést hoznak, és mert engedelmeskedünk az Úr tanácsainak. Ebben
a lelkiségben felkészültek leszünk a legtöbb eshetŒségre, és az Úr
felvirágoztat és megvigasztal bennünket. Igaz, hogy lesznek nehéz
idŒszakok – hiszen az Úr elŒre megjövendölte –, és, igen, Sion
cövekei „védelemmé [lesznek], és menedékké a zivatar… elŒl”
(T&Sz 115:6). Ha azonban bölcsen és elŒrelátóan élünk, olyan biz-
tonságban leszünk, mintha az Úr kezében lennénk.28

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.
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• Tudván, hogy az életünk össze van kötve a családdal, a barátok-
kal, az egyházzal és a közösséggel, mit gondolsz, mit jelent önel-
látónak és függetlennek lenni? (Lásd 126–127. oldal.)

• Kimball elnök azt tanította, hogy a „társadalmi, érzelmi, lelki,
fizikai [és] gazdasági jólét” az elŒrelátó élet része (126. oldal).
Hogyan kapcsolódik a lelki jólét a többi összetevŒhöz?

• Miközben tanulmányozod a 127. oldalon kezdŒdŒ részt,
gondolkozz azon, hogy mennyire vagy felkészülve „az élet
viharaira”! Hogyan készülhetünk fel még jobban?

• Milyen haszna származhat egy családnak abból, ha kertet mıvel,
azon kívül, hogy élelmiszert termeszt benne? (Lásd 128. oldal.)

• Kimball elnök azt tanította, hogy „a munka lelki szükséglet” (lásd
129. oldal). Milyen lelki javakra tettetek szert a munkátok során?
Hogyan segíthetünk gyermekeinknek megtanulni a munka fon-
tosságát?

• Mit gondolsz, mi a különbség a vágyak és a szükségletek között?
Milyen hozzáállás segíthet a vágyaink irányításában? (Példákért
lásd a 131–132. oldalakat, valamint a 125–126. oldalon található
történeteket.) Milyen hasznunk származik abból, ha vezetjük a
költségvetésünket? Milyen segítség áll rendelkezésünkre forrá-
saink költségvetésének irányításában?

• Olvasd el a 132. oldalon kezdŒdŒ részt! Miként hozza meg a
felkészültség naponta a gyümölcsét?

Kapcsolódó szentírások: 1 Mózes 41:14–57; 2 Nefi 5:17; T&Sz
29:8–11
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Feddhetetlenség

Fejlesszük ki magunkban a feddhetetlenséget –
a lélek azon tulajdonságát, melyet oly nagyra

értékelünk másokban!

Spencer W. Kimball életébŒl

MielŒtt elhívták volna apostolnak, Spencer W. Kimball tevéke-
nyen részt vett az üzleti és közösségi életben Arizonában. Társtu-
lajdonosa volt egy biztosítási és ingatlanügyekkel foglalkozó
vállalatnak, valamint tevékenykedett a helyi és állami segélyszerve-
zetekben. Ezekben az ügyekben közismert volt a becsületességérŒl
és feddhetetlenségérŒl. Így írtak róla: „A feddhetetlensége volt az
elsŒ dolog, melyet az emberek észrevettek Spencer W. Kimball-
ban... Mindig egyenes volt, elvégezte, amit megígért, és becsület-
tel, hátsó indíték nélkül tárgyalt.”1

Feddhetetlensége már ifjú korában is jelleme része volt, aho-
gyan azt a következŒ történet is szemlélteti: „Spencer és néhány
barátja kölcsönkértek egy lovat és egy régi kocsit, amikor az isko-
lában tudomány órán terepgyakorlatra mentek. A hepehupás úton
a kocsi egyik rugója eltörött. Másnap Spencer a következŒket
mondta barátainak: »Mindannyiunknak be kell adni egy kis pénzt,
hogy ki tudjuk fizetni a törött rugót«, ám senki sem ajánlotta fel a
segítségét. Erre tovább ösztönözte Œket, mondván: »Ki lesz fizetve
a törött rugó, még ha egyedül is kell megtennem.«”2

1974 októberében, egy általános papsági gyılésen beszélve,
Marion G. Romney elnök, az ElsŒ Elnökség második tanácsosa
kihangsúlyozta Kimball elnök példáját: „Az évek során a feddhe-
tetlenség mintája volt. Senki sem vonja kétségbe, hogy akár életét
feláldozva is eleget tesz az Úr által belé vetett szent bizalomnak…
Milyen dicsŒséges lenne, papságviselŒk, ha mindannyian egy
Kimball elnökhöz hasonló feddhetetlenséggel bírnánk!”3
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Dániel „fogoly és rabszolga volt, de egyben Isten prófétája is, aki hajlandó volt
életét adni meggyŒzŒdéséért. Volt valaha is nagyobb példája a feddhetetlenségnek?”
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Spencer W. Kimball tanításai

A feddhetetlenség a helyes jellem alapvetŒ része 

A feddhetetlenség (azon hajlandóságunk és képességünk, hogy
hitünk és kötelezettségeink szerint éljünk) a helyes jellem egyik
alapköve. Helyes jellem nélkül pedig senki sem remélheti, hogy
Isten jelenlétét élvezheti akár itt, akár az örökkévalóságban.4

A feddhetetlenség a teljesség, osztatlanság vagy töretlenség álla-
pota vagy jellemzŒje. Egészet és sértetlenséget jelent. Ártatlanságot
és erkölcsi tisztaságot jelent. Természetes egyenességet és mély
Œszinteséget jelent. Bátorságot, felbecsülhetetlen értékı emberi
erényt jelent. Tisztességet, becsületességet és igazlelkıséget jelent.
Ha ezeket elvesszük, csupán egy üres külsŒ marad hátra… 

Az egyénekben és jogi személyekben található feddhetetlen-
ség nem azt a kérdést jelenti, hogy „Mit fognak mások gondolni
rólam és az eljárásaimról?”, hanem azt, hogy „Mit gondolok én
saját magamról, ha megteszem ezt, vagy nem teszem meg azt?”.
Helyes dolog ez? Becsületes? Egyetértene vele a Mester? [...]

A feddhetetlenségnek belsŒ békét, célbeli bizonyosságot és cse-
lekedetbeli biztonságot kellene hoznia az embernek. Hiánya az
ellenkezŒjét váltja ki: viszályt, félelmet, bánatot, bizonytalanságot.5

Jól tennénk, ha mindannyian gyakran tartanánk önvizsgála-
tot, hogy lássuk, van-e az életünkben a szŒnyeg alá söpörve,
vagy a sarokba rejtve valahol egy kis képmutatás, rútság vagy
vétek. Vagy van-e egy kis szeszély és becstelenség elrejtve vala-
hol a személyes kifogások és ésszerısítések takarója alatt? Van-e
pókháló a plafonon és a sarkokban, amelyekrŒl úgy gondoljuk,
soha nem fogják Œket észrevenni? Megpróbáljuk-e takargatni
azokat a kis csekélységeket és elégtételeket, melyeket titokban
megengedünk magunknak – azzal érvelvén, hogy jelentéktele-
nek és semmitmondóak? Vannak olyan gondolataink, cseleke-
deteink és tulajdonságaink, melyeket szeretnénk elrejteni azok
elŒl, akiket a legjobban tisztelünk?6
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Azáltal tanúsítjuk feddhetetlenségünket, hogy
becsülettel megtartjuk a szövetségeinket

Amikor szövetséget vagy megállapodást kötünk Istennel, min-
den áron meg kell tartanunk azt. Ne legyünk olyanok, mint az a
diák, aki beleegyezik, hogy bizonyos viselkedési normák szerint
fog élni, és aki aztán megszegi az esküjét, és azt nézi, meddig tudja
szárazon megúszni a csalást! Ne legyünk olyanok, mint az a misszi-
onárius, aki beleegyezik, hogy szolgálni fogja az Urat két évig,
majd pedig elvesztegeti az idejét lustasággal és ésszerısítéssel!
Ne legyünk olyanok, mint azok az egyháztagok, akik reggel vesz-
nek az úrvacsorából, majd délután megszegik a sabbat napját!7

Ha könnyedén vesszük szövetségeinket, saját örökkévaló vol-
tunkat sebezzük meg… Az önigazolás könnyı, az ésszerısítés
pedig csábító, az Úr azonban elmagyarázza egy újkori kinyilatkoz-
tatásban, hogy „amikor… megkíséreljük takargatni a bıneinket,
vagy kielégíteni a büszkeségünket [vagy] hiú törekvésünket...
a mennyek visszahúzódnak; az Úr Lelke megszomorodik; és...
[az ember] magára hagyatik, hogy rugdalózzon az ösztöke ellen”
(T&Sz 121:37–38).

Természetesen választhatunk; önrendelkezésünk van, nem
menekülhetünk el azonban a döntéseink következményei elŒl.
Ha pedig feddhetetlenségünkön hézag található, az ördög oda
fogja összpontosítani támadásait.8

Azok a szövetségek, melyeket Istennel kötünk, magukba foglal-
ják a tett ígéretét, nem csupán azt, hogy tartózkodunk valaminek
a megtételétŒl. Magukba foglalják mind a helyes cselekedetek
megtételét, mind pedig a gonosz elkerülését. Izráel gyermekei
hasonló szövetségeket kötöttek Mózesen keresztül, mondván:
„Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük” (2 Mózes 19:8; kieme-
lés hozzáadva), habár alighogy Mózes hátat fordított nekik, azon-
nal megszegték az ígéretüket gonosz cselekedeteiken keresztül.
A keresztelŒvízben mi is hasonló kötelezettséget vállalunk, és az
úrvacsora szertartásán keresztül újra megígérjük azt. Amennyiben
nem tiszteljük eme fogadalmakat, megtagadjuk, hogy szolgáljunk,
vagy felelŒsséget vállaljunk, illetve nem tesszük meg a tŒlünk tel-
hetŒ legtöbbet, akkor a mulasztás bınét követjük el…



1 2 .  F E J E Z E T

139

A melkisédeki papságviselŒk, valamint azok, akik részesültek a
templomi felruházásukban, további sajátos fogadalmakat tettek
arra, hogy igazlelkıen cselekednek majd. Az Úr a Mennyei Atyánk
és a papságviselŒk közötti kölcsönös fogadalmat eskünek és szö-
vetségnek nevezte [lásd T&Sz 84:39]. [...] Az ember megszegi a
papsági szövetséget, amikor áthágja a parancsolatokat – de akkor
is ezt teszi, amikor kötelességeit elhanyagolja. Ezért ezt a szövet-
séget azzal szegjük meg, ha nem teszünk semmit.9

Tartsátok be az ígéreteiteket! Ãrizzétek meg feddhetetlensége-
teket! Éljetek a szövetségeitek szerint! Idén és minden egyes
évben adjátok az Úrnak mély hıségeteket és hitetek teljes kinyíl-
vánítását! „Becsülettel” végezzétek mindezt, és áldottak lesztek
most és az örökkévalóságban is.10

Magunkat csapjuk be, ha tisztességtelenek vagyunk

Majdnem minden tisztességtelenség annak a belsŒ hamisság-
nak köszönheti létezését és növekedését, melyet önigazolásnak

„Azok a szövetségek, melyeket Istennel kötünk, magukba foglalják a tett ígéretét,
nem csupán azt, hogy tartózkodunk valaminek a megtételétŒl. Magukba foglalják

mind a helyes cselekedetek megtételét, mind pedig a gonosz elkerülését.”
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hívunk. Ez a csalás legelsŒ, legrosszabb és legalattomosabb for-
mája: Önmagunkat csapjuk be.11

Az önigazolás a bınbánat ellensége. Isten Lelke együtt marad a
becsületes szívıekkel, hogy erŒsítse, segítse és megszabadítsa
Œket. Isten Lelke azonban megváltoztathatatlanul visszahúzódik
azoktól, akik mentegetik magukat a rossz cselekedeteik alól.12

TeremtŒnk ezt mondta kŒbe vésett üzenetében a Sinai hegyen:
„Ne lopj!” [2 Mózes 20:15] Majd a visszaállítás alapjai között újra
megismételte: „Ne lopj” (T&Sz 59:6).

Akár köztisztviselŒi állásban, akár a magánéletben, az Úr szava
mennydörögve szól hozzánk: „Ne lopj; [...] és ne tegyél semmi
ahhoz hasonlót” (T&Sz 59:6).

A tisztességtelenség minden formájában – beleértve a bolti
lopást is – mentegetŒzve találjuk magunkat, amely egy hitvány,
aljas cselekedet, és amelyet olyanok milliói folytatnak, akik tisz-
tességes, jóravaló embereknek tartják magukat.

A tisztességtelenség számos más formában is megmutatkozik:
…mocskos nyereségért folytatott, a személyes szerelemmel és
érzelmekkel való játszadozásban; pénztárfiókok kirablásában vagy
a munkáltató tulajdonainak ellopásában; elszámolások meghami-
sításában; …valótlan mentességek kijátszásában; állami vagy
magánkölcsönök felvételében anélkül, hogy szándékunkban állna
visszafizetni; hamis vagy pontatlan fizetésképtelenség jelentésé-
ben, hogy elkerüljük a kölcsönök visszafizetését; pénz vagy más
értékes tulajdonok elrablásában az utcán vagy egy házban; az idŒ
lopásában, amikor egy egész napi fizetségért kevesebb mint egy
egész napi tisztességes munkát nyújtunk; a tömegközlekedési
eszközök igénybevételében anélkül, hogy kifizetnénk a menetdí-
jat; továbbá a tisztességtelenség minden formájában, mindenhol
és minden körülmény között… 

„Mindenki ezt csinálja” – szokott lenni a gyakori mentség.
Egyetlen társadalom sem lehet egészséges becsületesség, biza-
lom és önuralom nélkül.13

Tisztességtelen az az ember, aki többet vásárol annál, mint ami-
ért ésszerıen fizetni tudna. Ez csalás. Kevés tisztesség van abban
az emberben, aki nem fizeti vissza a tisztességes adósságait. Úgy
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tınik nekem, hogy minden élvezeti cikk, melyet valaki a hitelezŒ
rovására élvez, az nem teljesen tisztességes… Nem mindig tisz-
tességtelen adósságba keveredni, az viszont egyértelmıen az, ha
nem veszünk tudomást az adósságunkról.14

A pénz – akár kevés, akár sok – vagy tárgyak elrablása talán csak
kissé szegényíti el azt, akitŒl a javait elvitték, ám mindez egy össze-
zsugorító, eltörpítŒ folyamat annak, aki lop.15

Feddhetetlenségünk normája hatással
van a családunkra és másokra

Az a szülŒ, aki kevesebbnek tınteti fel a gyermek korát, azért,
hogy ne kelljen felnŒtt jegyet fizetnie a kiállításokon, valamint a
repülŒn, vonaton és buszon, az erŒteljesen tisztességtelenséget
tanít gyermekének. Nem fogja elfelejteni ezeket a leckéket.
Néhány szülŒ megengedi gyermekének, hogy megszegje a tör-
vényt azáltal, hogy engedi Œt petárdát, lŒfegyvert használni, illetve
engedély nélkül halászni és vadászni. Megengedik, hogy a gyer-
mekek jogosítvány nélkül vezessenek, vagy meghamisítsák a koru-
kat. Azokat, akik elszámolás nélkül elvehetnek kisebb dolgokat –
mint például egy gyümölcsöt a szomszéd kertjébŒl, egy tollat az
íróasztalról, egy csomag rágót az önkiszolgáló polcról –, csendben
arra tanítják, hogy a kisebb lopások és becstelenségek nem olyan
rossz dolgok.16

Azok a szülŒk, akik „fedezik” gyermekeiket, kimentik Œket és
fizetnek a lopásaikért, elmulasztanak egy fontos lehetŒséget, ami-
kor megtaníthatnának egy leckét gyermekeiknek, és ez által szám-
talan kárt okoznak utódaiknak. Ha egy gyermeknek vissza kell
adnia egy pénzérmét vagy egy ceruzát vagy egy gyümölcsöt a meg-
felelŒ bocsánatkérés kíséretében, akkor a lopásra való hajlama
nagy valószínıséggel megszınik. Ha azonban a figyelem közép-
pontjába állítják, és kis hŒst csinálnak belŒle, ha lopását viccnek
tıntetik fel, valószínıleg tovább folytatja majd az egyre nagyobb
mértékı lopásait.17

A szülŒk mind példa, mind pedig tanítás által tiszteletet tanít-
hatnak fejlŒdŒ gyermekeiknek mások tulajdona és jogai iránt.
Azon szülŒk gyermekei, akik megkövetelik csemetéiktŒl, hogy
bocsánatot kérjenek, helyrehozzák a kárt és visszaadják – akár



1 2 .  F E J E Z E T

142

kétszeresen vagy háromszorosan is –, amit elvettek, eltörtek vagy
tönkretettek, tiszteletbeli polgárok lesznek, és becsületet és
dicsŒséget hoznak szüleiknek. Azok a szülŒk, akik maguk is tisz-
telik a törvényt és a rendet, valamint betartanak minden szabályt
– e minta alapján, valamint a helyeslés vagy helytelenítés kifeje-
zése által –, fegyelemre taníthatják gyermekeiket és megvédhetik
Œket a kihágásoktól és a lázadásoktól.18

Arra buzdítunk benneteket, hogy tanítsatok tisztességet, fedd-
hetetlenséget és becsületességet gyermekeiteknek. Lehetséges
az, hogy néhány gyermekünk nem tudja, milyen bınös dolog a
lopás? Hihetetlen a rombolás, tolvajlás, rablás és lopás mértéke.
Védjétek meg családjaitokat megfelelŒ tanítás által.19

GyŒzŒdjünk meg arról, hogy a családi estek tanításai közé beik-
tatunk egy leckét a becsületességrŒl és a feddhetetlenségrŒl.20

Lehet, hogy egy erŒs árral szemben úszunk, ám meg kell taní-
tanunk a gyermekeinknek, hogy a bın az bın. A gyermekeknek
megengedik, hogy büntetés nélkül megússzák a sportban vétett
hibáikat, vagy a játékok közbeni csalásokat. Ez a csalás tovább
folytatódik majd az egyetemen, a szakmában és az üzletben.
Mindamellett, hogy ez rossz, nagyon rossz dolog, tönkreteszi a
kultúrájuk, valamint a személyiségük összetételét is.21

Miközben New Yorkból Baltimore felé utaztunk vonattal, az
étkezŒkocsiban egy üzletemberrel szemben ültünk, és megje-
gyeztük: „Ritkán esik így az esŒ Salt Lake Cityben.”

A beszélgetés hamarosan elvezetett a kulcskérdéshez: „Mennyit
tud az egyházról?”

„Keveset tudok az egyházról – mondta –, de ismerek egy egy-
háztagot.” Alosztályok fejlesztésével foglalkozott New Yorkban.
„Van egy alvállalkozó, aki nekem dolgozik – folytatta. – Olyan
becsületes és feddhetetlen, hogy soha sem [kérem], hogy tegyen
árajánlatot a munkára. A tisztesség megtestesítŒje. Ha a mormon
emberek mind olyanok, mint Œ, akkor szeretnék többet tudni arról
az egyházról, amelyik ilyen becsületes embereket szül.” Adtunk
neki egyházi irodalmat, és elküldtük hozzá a misszionáriusokat,
hogy tanítsák Œt.22
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Példákat találhatunk az óriási bátorságra és
feddhetetlenségre a szentírásokban

Milyen csodálattal tekinthetünk Péterre…, ahogyan magasan,
bátran és erŒvel telve áll a bírák és uralkodók elŒtt, akik bebörtö-
nözhetnék, megkorbácsolhatnák, sŒt, talán az életét is elvehetnék.
Fülünkben csengnek azok a bátor szavak, melyeket ellenségeivel
szembenézve mondott: „Istennek kell inkább engedni, hogynem
az embereknek” (Cselekedetek 5:29).

Péter a tömeg szemébe nézett, és bizonyságot tett nekik arról az
IstenrŒl, akit keresztre feszítettek [lásd Cselekedetek 3:13–15]...

Azok közül, akik hallották bizonyságát és utasítását, 5000
ember látta meg kiváló bátorságát és páratlan feddhetetlenségét!
És 5000 ember hitt neki.

Nézzük meg Dániel példáját, aki fogoly és rabszolga volt, de
egyben Isten prófétája is, aki hajlandó volt életét adni meggyŒzŒ-
déséért. Volt valaha is nagyobb példája a feddhetetlenségnek? Az
evangélium volt Dániel élete… A király udvarában – nem lehet
hibáztatni érte – még az uralkodó kedvéért sem volt hajlandó inni
a király borából, sem pedig teletömni magát hússal és nehéz éte-
lekkel. Önuralma és tiszta hite egészséget, bölcsességet, tudást,
képességet és megértést hozott számára, továbbá hite által köze-
lebb került Mennyei Atyjához, és olyan gyakran kapott kinyilat-
koztatást, amilyen gyakran csak kérte azokat. A király álmának
megjelenítése és megfejtése olyan tiszteletet, elismerést, ajándé-
kot és magas rangot hozott számára, amelyért az emberek a lel-
küket is eladnák, hogy megkaparinthassák. Amikor azonban
választania kellett, hogy abbahagyja az imádkozást vagy az orosz-
lánok barlangjába dobják, akkor Œ nyíltan imádkozott, és aláren-
delte magát a büntetésnek. [Lásd Dániel 1–2, 6.]

Emlékezzünk a három zsidó férfi, Sidrák, Misák és Abednégó
példájára, akik – Dánielhez hasonlóan – szembeszálltak az embe-
rekkel és az uralkodókkal, hogy hıek maradjanak önmagukhoz, és
megtartsák a hitüket. A király rendelete értelmében térdre kellett
borulniuk, és imádniuk kellett az uralkodó által felállított arany
állóképet. Mindamellett, hogy elvesztették társadalmi helyzetüket,
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elvesztették rangjukat és felbosszantották a királyt, inkább elszen-
vedték a tüzes kemencét, mintsem megtagadják Istenüket.

[...] Amikor megszólalt a kürt, a síp, a hárfa és mindenféle más
hangszer hangja, és férfiak és nŒk tömegei borultak le mindenhol
az otthonukban és az utcákon, hogy imádják az óriási arany álló-
képet, a három férfi megtagadta, hogy megsértsék az igaz Istent.
Istenhez imádkoztak, és amikor szembe találták magukat a mér-
ges és dühös királlyal, bátran válaszoltak neki, még ha ezzel biz-
tos halált is hoztak magukra:

„Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szaba-
dítani az égŒ, tüzes kemenczébŒl, és a te kezedbŒl is, oh király,
kiszabadít minket.

Sidrák, Misák és Abednégó „inkább elszenvedték a tüzes kemencét,
mintsem megtagadják Istenüket”. Az Úr kiszabadította Œket a tızbŒl.
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De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te iste-
neidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállít-
tattál, nem imádjuk” (Dániel 3:17–18).

Feddhetetlenség! Isten azon ígérete, hogy örök életet nyerhe-
tünk, felülmúl minden olyan emberi ígéretet, amely szerint
nagyságra, kényelemre és védelemre tehetünk szert. E bátor
és feddhetetlen emberek ezt mondták: „Nem szükséges életben
maradnunk de hınek kell maradnunk önmagunkhoz és
Istenhez.” […]

A tökéletességhez szükséges erények közül – melyekre törek-
szünk – egyik sem olyan fontos, mint a feddhetetlenség és a becsü-
letesség. Legyünk hát teljesek, töretlenek, tiszták és Œszinték, és
fejlesszük ki magunkban a lélek azon tulajdonságát, melyet oly
nagyra értékelünk másokban!23

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítsé-
gért lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át a 135. oldalon álló második bekezdést! A jellem
mely tulajdonságait fedte fel a fiatal Spencer reakciója? Milyen
hasonló élményeink lehetnek a mai idŒkben?

• Tanulmányozd át a 137. oldalon található elsŒ négy bekezdést, és
keresd meg azokat a szavakat, melyekkel Kimball elnök a feddhe-
tetlenséget meghatározta. Mikor tapasztaltad, hogy a feddhetet-
lenség „belsŒ békét, célbeli bizonyosságot és cselekedetbeli
biztonságot” hoz? Mikor tapasztaltad, hogy a feddhetetlenség hiá-
nya „viszályt, félelmet, bánatot, bizonytalanságot” hoz?

• Sorolj fel néhány olyan szövetséggel kapcsolatos viselkedést,
amely megakadályozhatja, hogy valaki feddhetetlen legyen!
(Példaként lásd a 137–139. oldalakat.) Hogyan tudjuk legyŒzni
ezeket a viselkedésformákat? Gondolkozz el azon a feddhetet-
lenségen, amellyel megtartod a szövetségeidet!

• Hogyan „csapjuk be önmagunkat”, ha becstelenek vagyunk?
(Példaként lásd a 139–141. oldalakat.)
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• Nézd át Kimball elnök példáit a szülŒk becstelenségérŒl és
becsületességérŒl (141–142. oldalak)! Gondolkozz el, hogy mit
teszel azért, hogy a gyermekeknek feddhetetlenséget taníts!

• Olvasd el a 142. oldal utolsó bekezdésével kezdŒdŒ történe-
tet! Milyen hatással volt mások feddhetetlensége az életedre?

• Tanulmányozd át a 137. oldalon álló ötödik bekezdést! Fon-
told meg, hogy megvizsgálod az életedet, ahogy Kimball elnök
tanácsolta! Tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, melyeket
Œ is feltett!

Kapcsolódó szentírások: Jób 27:5–6; Példabeszédek 20:7;
Alma 53:20–21; T&Sz 97:8; 136:20, 25–26

Jegyzetek

1. Francis M. Gibbons, Spencer W.
Kimball: Resolute Disciple, Prophet
of God (1995), 106. o.

2. Edward L. Kimball és Ifj. Andrew E.
Kimball, The Story of Spencer W.
Kimball: A Short Man, a Long Stride
(1985), 23. o.

3. Conference Report, 1974. okt., 103.,
106. o.; vagy Ensign, 1974. nov., 73.,
75. o.

4. „Give the Lord Your Loyalty”, Ensign,
1980. márc., 2. o.

5. The Teachings of Spencer W. Kimball,
szerk. Edward L. Kimball (1982),
192. o.

6. Conference Report, Mexikó, Mexikó-
város Területi Konferencia 1972, 32. o.

7. „The Example of Abraham”, Ensign,
1975. jún., 6. o.

8. Ensign, 1980. márc., 2. o.
9. The Miracle of Forgiveness (1969),

94–95, 96. o.
10. „On My Honor”, Ensign, 1979.

ápr., 5. o.
11. Ensign, 1979. ápr., 5. o.
12. Faith Precedes the Miracle (1972),

234. o.

13. „A Report and a Challenge”, Ensign,
1976. nov., 6. o.

14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
196.o.

15. The Teachings of Spencer W. Kimball,
198.o.

16. The Teachings of Spencer W. Kimball,
343.o.

17. The Miracle of Forgiveness, 50. o.
18. „Train Up a Child”, Ensign, 1978. ápr.,

4. o.
19. Conference Report, 1974. okt., 5. o.;

vagy Ensign, 1974. nov., 5. o.
20. Conference Report, Új-Zéland, Temple

View Területi Konferencia 1976., 29. o.
21. „What I Hope You Will Teach My

Grandchildren”, beszéd a Brigham
Young Egyetem szemináriumi és insz-
titút testületéhez, 1966. július 11.,
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza archívumai, 2. o.

22. Faith Precedes the Miracle,
240–241. o.

23. Faith Precedes the Miracle 244–246,
248. o.



147

1 3 .  F E J E Z E T

Az Istenbe vetett hitbŒl
eredŒ engedelmesség

Az Úrba vetett hit segíthet nekünk, 
hogy készséges szívvel éljünk a parancsolatok szerint, 

és számtalan áldás részesei legyünk.

Spencer W. Kimball életébŒl

1972 márciusában, amikor Spencer W. Kimball a Tizenkét Apostol
Kvórumának ügyvezetŒ elnökeként szolgált, súlyos szívproblé-
mákkal küszködött. Az egyik orvosa akkor Russell M. Nelson volt,
aki késŒbb a Tizenkettek Kvórumának tagja lett. Nelson elder így
emlékezett vissza:

„Amikor Kimball elnök szíve elkezdett gyengülni, és érezte,
hogy élete végéhez közeleg, összehívott egy megbeszélést az egy-
ház vezetŒivel, az ElsŒ Elnökséggel. Az egészségi állapotáról való
tájékoztatáshoz meghívta hı kardiológusát, Ernest L. Wilkinson
doktort és engem.

Kimball elnök zihálva így kezdte: »Haldoklom. Érzem, hogy
egyre gyengülök. Ilyen mértékı hanyatlás mellett úgy hiszem,
mindössze két hónapot élhetek még. Most pedig szeretném, ha az
orvosom is elmondaná a véleményét.«

Wilkinson doktor ekkor megerŒsítette Kimball elnök érzéseit,
továbbá elmondta, hogy nem valószínı, hogy fel fog épülni,
és halála a közeljövŒben be fog következni.

Ezután Kimball elnök odahívott engem, a szívsebészt, és meg-
kérdezte: »Milyen sebészeti beavatkozást lehet végrehajtani?«

Elmondtam, hogy a mıtét – amennyiben elvégezzük – két
részbŒl állna. ElŒször szükség lenne egy aortabillentyı-átülte-
tésre. Másodszor pedig az egyik fontos, elzáródott szívkoszorú-
érhez összekötŒ eret kell beültetni.
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„Megingathatatlan hite összetört szívvel vitte
el [Ábrahámot] és… fiát [Izsákot] Mórija földjére.”
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Harold B. Lee elnök, az ElsŒ Elnökség tagja, ekkor feltette a kri-
tikus kérdést: »Milyen kockázattal járna egy ilyen beavatkozás?«

»Nem tudom – feleltem. – Egy hetvenhét éves férfinél e mıtétek
bármelyike jelentŒs kockázattal jár. Mindkét beavatkozás elvégzése
azonban egy gyengülŒ szíven olyan magas kockázattal jár, hogy a
mıtétet egyáltalán nem ajánljuk…«

Amikor a kimerült Kimball elnök így válaszolt: »IdŒs ember
vagyok már, kész vagyok meghalni«, akkor Lee elnök közbe-
szólt. Felemelkedett, rácsapott az asztalra, és prófétai hatalmá-
val ezt mondta: »Spencer, el lettél hívva! Nem fogsz meghalni!
Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy meggyógyulj
és tovább élj!«

Kimball elnök erre így válaszolt: »Akkor elvégezzük a mıtétet.«

Alávetette magát a bonyolult mıtétnek, nem azért, mert az
orvosai biztonságosnak ítélték, hanem azért, mert engedelmeske-
dett az Úr tanácsának, melyet az egyház vezetŒin keresztül adott –
a személyes kockázat ellenére.

Az eredményt jól ismerjük. Abban az áldásban részesült, hogy
túlélte a mıtétet, amely visszafordította állapotának hanyatlását.”1

A szenteknek adott példáján és tanácsán keresztül Kimball
elnök azt tanította, hogy áldásban részesülünk, amikor Isten aka-
ratának engedelmeskedve kimutatjuk, hogy hiszünk Benne.

Spencer W. Kimball tanításai

Az igaz hit arra indít minket, hogy
Isten akarata szerint cselekedjünk

A hit gyakorlása azt jeletnti, hogy hajlandóak vagyunk valamit
elfogadni tökéletes bizonyíték nélkül, valamint elŒre haladunk és
cselekszünk. „[H]olt a hit… cselekedetek nélkül” [Jakab 2:26], a
halott hit pedig senkit sem ösztönöz arra, hogy elŒre haladjon,
hogy változtasson az életén vagy bátran szolgáljon. A valós hit építŒ
és jótékony cselekedetekre indít, mintha biztos tudásunk lenne.2

Nyugodtan élvezheti valaki a csodák áldásait a fizikai világban
anélkül, hogy teljes ismerete lenne az alapul szolgáló mıködési
elvekrŒl. A sötétségbŒl egyetlen gombnyomással világosságot
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Kimball elnök a hitet egy rádió behangolásához hasonlította.

varázsolhat, és olvashat a legnagyobb sötétségben is. Nem kell
elektromosságot fejlesztenie, és nem kell tudnia, hogyan vezesse
be a villanyt az otthonába. Kell, hogy legyen azonban elegendŒ hite
ahhoz, hogy beszereljen egy lámpát, és felkapcsolja a villanyt. Ezu-
tán pedig jöhet a világosság... Egy kapcsoló elfordításával messzirŒl
jövŒ édes muzsikát hallgathat anélkül, hogy össze tudna szerelni
egy rádiót, vagy teljesen értené annak mıködését, ám az áldást
sohasem élvezheti, ha nem csatlakoztatja a készüléket az áramkör-
höz, és nem fordítja el a kapcsolót a helyes irányba. Hasonlókép-
pen, lelki áldásokat és megnyilatkozásokat nyerhet el valaki azáltal,
hogy a kapcsoló elfordításával kapcsolatot teremt. Ennek kulcsa
pedig az ima és a cselekedetek által kinyilvánított hit.3

Felvilágosításért imádkozunk, azután minden erŒnkkel, köny-
vünkkel, gondolatunkkal és igazlelkıségünkkel dolgozunk
azon, hogy sugalmazást nyerjünk. ÍtélŒképességért imádko-
zunk, azután minden erŒnket arra használjuk, hogy bölcsen cse-
lekedjünk, és kifejlesszük a bölcsességet. Sikerért imádkozunk a
munkánk terén, azután keményen tanulunk, és minden erŒnk-
kel arra törekszünk, hogy segítsünk imánk megválaszolásában.
Amikor egészségért imádkozunk, az egészség törvényei szerint
kell élnünk, és minden tŒlünk telhetŒt meg kell tennünk azért,
hogy testünket egészségesen és életerŒsen tartsuk. Védelemért
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imádkozunk, azután elŒvigyázatosak vagyunk, hogy elkerüljük a
veszélyt. Cselekedeteknek kell követniük a hitet.4

Szükség van az Istenbe vetett hitre, amely arra indítja az embe-
reket, hogy megtisztítsák az életüket; hogy megfeledkezzenek
önmagukról a felebarátaiknak nyújtott szolgálatban, és legyŒzzék
a test minden gyengeségét; arra a hitre, amely elhozza számukra
a bınbocsánatot, amely teljes, állandó, és amely elvezeti Œket a
keresztséghez, a papsághoz és a templomi szertartásokhoz.5

Ebben rejlik Jézus Krisztus evangéliumának különleges képes-
sége, amely csak lelki szemekkel látható. Az evangélium jótékony
törvényei mindenkit – gazdagot vagy szegényt, tanult vagy tanu-
latlan embert – arra ösztönöznek, hogy elŒször hit által lássanak,
majd pedig, erŒfeszítések által, mutassák ki azt a hitet egy maga-
sabb rendı, nemesebb életben.6

A hiten alapuló engedelmesség nem vak engedelmesség

Intelligensen és építŒ módon engedelmeskedünk, amikor
önkéntesen, alázatosan és boldogan teljesítjük az Úr parancso-
latait.7

Engedelmeskedni! Tanácsra hallgatni! Milyen nehéz követel-
mény! Gyakran halljuk: „Senki sem mondhatja meg nekem, hogy
mit vegyek fel, mit egyek vagy igyak. Senki sem tervezheti meg a
sabbat napomat, oszthatja be a jövedelmemet, vagy korlátozhatja
a személyes szabadságomat bármilyen más módon! Úgy cselek-
szem, ahogy nekem tetszik! Nem fogok vakon engedelmeskedni!”

Vak engedelmesség! Mily keveset is értenek Œk! [...]

Amikor az emberek egy teremtŒ parancsainak engedelmesked-
nek, az nem vak engedelmesség. Micsoda különbség van egy alatt-
való diktatórikus uralkodója elŒtti meghunyászkodása, valamint az
Isten iránti tiszteletteljes, önkéntes engedelmesség között. A dik-
tátor nagyravágyó, önzŒ és hátsó szándékai vannak. Isten minden
parancsa igazságos, minden útmutatása megfontolt, és minden az
általa irányítottak javát szolgálja. Az elsŒ lehet, hogy vak engedel-
messég, az utóbbi azonban bizonyosan hit általi engedelmesség… 
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Vak engedelmességnek számít, amikor figyelembe vesszük a
kiírást „Vigyázat! Magas feszültség!”, vagy hit általi engedelmesség-
nek, bízva azon szakemberek ítéletében, akik ismerik a veszélyt?

Vak engedelmességnek számít, amikor a légi utazó becsatolja a
biztonsági övét a villogó jelzésre, vagy csak bízik azoknak a tapasz-
talatában és bölcsességében, akik többet tudnak a kockázatról és
a veszélyrŒl?

Vak engedelmesség az, amikor egy kisgyermek az asztalról
jókedvıen mosolygó édesapja erŒs karjaiba ugrik, vagy pedig egy
szeretŒ szülŒbe vetett magától értetŒdŒ bizalom, melynek során a
gyermek biztos abban, hogy elkapja Œt az édesapja, aki jobban
szereti a gyermeket, mint az életet magát? [...]

Vak engedelmességnek számít hát az, amikor korlátolt elŒrelátá-
sunkkal, kezdetleges tudásunkkal, önzŒ vágyainkkal, hátsó indítéka-
inkkal és érzéki ösztöneinkkel elfogadjuk és követjük az irányítását,
valamint engedelmeskedünk szeretŒ Atyánk parancsolatainak, aki…
megteremtette számunkra a világot, szeret bennünket, és építŒ ter-
vet készített számunkra, akinek semmilyen hátsó szándéka sincs,
akinek az a legnagyobb öröme és dicsŒsége, hogy véghezvigye min-
den gyermeke halhatatlanságát és örök életét? [Lásd Mózes 1:39.]8

Nem vak engedelmesség, még tökéletes megértés nélkül sem,
ha követjük az Atyát, aki már igazolta önmagát.9

A szentírásokban példát találhatunk
a hit általi engedelmességre

Igazlelkı és bölcs szüleink, Ádám és Éva, példát mutattak a
gyermeki hitbŒl fakadó engedelmesség terén:

„…És Ádám engedelmes volt az Úr parancsolatai iránt.

És sok nap után az Úr egy angyala jelent meg Ádámnak, mond-
ván: Miért ajánlasz fel áldozatot az Úrnak? És Ádám azt mondta
neki: Nem tudom, csak azt, hogy az Úr parancsolta nekem.

És szólt az angyal, mondván: Ez a dolog az Atya Egyszülöttje
áldozatának hasonlatossága, aki telve van kegyelemmel és igaz-
sággal” (Mózes 5:5–7).
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Vak engedelmesség? Természetesen nem. Ismerték Jehovát,
hallották a hangját, együtt jártak vele az Édenkertben, és ismerték
az Œ jóságát, igazságosságát és megértését. Így hát „sok napon át”
vágtak le és ajánlottak fel szeplŒtlen bárányokat anélkül, hogy
tudták volna, miért, ám tökéletesen bízva abban, hogy igazlelkı
célja van a törvénynek, és hogy e célt felfedik majd elŒttük annak
teljesítése után.10

Pál a zsidókhoz intézett beszédében ezt mondta:

„Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem
látott dolgok felŒl, házanépe megtartására bárkát készített”
(Zsidók 11:7).

Akkor még semmi jele nem volt az esŒnek és az özönvíznek.
A népe kigúnyolta és bolondnak nevezte Œt. Prédikálása süket
fülekre talált. Figyelmeztetéseit alaptalannak találták. Nem volt
még rá példa; senki sem tudott róla, hogy valaha is özönvíz borí-
totta volna a földet. Milyen bolondság bárkát építeni a szárazföl-
dön, amikor süt a nap, és minden a megszokott kerékvágásban
zajlik! Aztán lejárt az idŒ. Befejezték a bárkát. Megindult az áradat.
Az engedetlenek és lázadók vízbe fúltak. A bárka csodája követte a
megépítésében megmutatkozó hitet.

Pál ezt mondta:

„Hit által nyert erŒt Sára is az Œ méhében való foganásra,
és életkora ellenére szılt, minthogy hınek tartotta azt, a ki az
ígéretet tette” (Zsidók 11:11). [...]

Olyan képtelenségnek tınt, hogy egy százéves nŒ gyermeket
szüljön, hogy elŒször még Sára is kételkedett. A nemes pár hite
azonban felülkerekedett, és a csodafiú megszületett, hogy nem-
zetek sokaságainak atyja legyen.

KiemelkedŒ hitet mutatott Ábrahám is, amikor emberfölötti
próba elé állították. Fiatal, „megígért gyermekét”, akit arra szántak,
hogy birodalmak atyja legyen, most fel kell ajánlania az áldozat
oltárán. Isten parancsolata volt, ám oly ellentmondásosnak tınt!
Hogyan lehetne a fia, Izsák, megszámlálhatatlan utódok atyja, ha
halandó élete már ifjúságában véget ér? Miért kellett Œt, Ábrahá-
mot, elhívni arra, hogy megtegye e visszataszító cselekedetet?
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Összeegyeztethetetlen, lehetetlen volt! Ã mégis hitt Istennek.
Megingathatatlan hite összetört szívvel vitte el Œt és fiatal fiát
Mórija földjére… 

„Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel,
hanem erŒs volt a hitben, dicsŒséget adván az Istennek,

És teljesen elhitte, hogy a mit Œ ígért, meg is cselekedheti”
(Rómabeliek 4:20–21).

Ábrahám atyánk és Sára anyánk tudták – tudták, hogy az ígéret
beteljesedik. Hogyan – azt nem tudták, és nem is követelték, hogy
megtudják. Izsák élni fog, és megszámlálhatatlan utód atyja lesz.
Tudták, hogy így lesz, még ha meg is kell halnia. Tudták, hogy fel-
emeltethet a halálból, hogy betöltse az ígéretet, és a hit itt elŒzte
meg a csodát.11

Emlékezzetek, hogy Ábrahám, Mózes, Illés és a többiek nem lát-
ták tisztán a kezdetektŒl fogva, hogy mi fog végül történni. Ãk…
hittel és vakon mentek. Emlékezzetek újra, hogy egyetlen kapu
sem volt nyitva; Lábán nem volt részeg; és semmilyen földi remény
nem kecsegtetett abban a pillanatban, amikor Nefi hitet gyakorolt,
és elindult utoljára, hogy megszerezze a lemezeket. Nem voltak
tızálló ruhák vagy más védŒfelszerelések a tüzes kemencében,
hogy megvédjék a három zsidó férfit a haláltól; nem voltak sem
bŒr, sem pedig fém szájkosarak az oroszlánok száján, amikor Dáni-
elt bezárták a barlangjukba…

[…] Emlékezzetek, nem voltak községek és városok, birtokok
és kertek, otthonok és raktárházak, sem pedig virágzó pusztaság
Utahban, amikor az üldözött pionírok átszelték a síkságot! És
emlékezzetek rá, hogy nem voltak mennyei személyek Palmyrá-
ban, a Susquehanna folyónál vagy a Kumóra-dombon, amikor a
lelki tudásra éhes Joseph csendben kiosont a ligetbe, letérdelt
imádkozni a folyóparton, és felmászott a szent domb lejtŒjén.12

A hit megelŒzi a csodát

A hittel elvetjük a magot, és hamarosan meglátjuk a virágzás
csodáját. Az emberek gyakran félreértették, és megfordították a
folyamatot. Azt szeretnék, ha arathatnának, mielŒtt ültetnek, jutal-
mat kaphatnának, mielŒtt szolgálnak, csodát láthatnának, mielŒtt
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hitet gyakorolnak… Sokan közülünk egészséget szeretnének anél-
kül, hogy megtartanák az egészség törvényeit, jólétet szeretnének
kapni a menny nyitott ablakain keresztül anélkül, hogy fizetnék a
tizedet. Szoros kapcsolatot szeretnénk Atyánkkal anélkül, hogy böj-
tölnénk és imádkoznánk; szeretnénk, ha a kívánt idŒben esnék az
esŒ, és ha béke uralkodna az országban anélkül, hogy
megszentelnénk a sabbatot, és betartanánk az Úr további paran-
csolatait. Leszakítanánk a rózsát, mielŒtt elültetnénk annak gyöke-
reit; learatnánk a gabonát, mielŒtt elvetnénk és gondoznánk azt.

Bárcsak felismernénk azt, amirŒl Moróni ír:

„Mert amikor nincs hit az emberek gyermekei között, akkor
Isten nem tud csodát tenni közöttük…

És soha senki nem tett csodát addig, amíg nem volt hite;
elŒször tehát hittek Isten Fiában” (Ether 12:12, 18).13

Ha már most hittel tudunk járni, ha hinni tudunk Isten gazdag
ígéreteiben, ha tudunk engedelmeskedni és türelemmel várni,
akkor az Úr teljesíteni fogja minden számunkra adott gazdag
ígéretét:

„…A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve
meg se gondolt, a miket Isten készített az Œt szeretŒknek”
(1 Korinthusbeliek 2:9).14

Nagy hitre van szükség a tized fizetéséhez akkor, amikor a pénz
kevés, a követelés pedig sok. Hitre van szükség a böjtöléshez, a csa-
ládi imákhoz és a Bölcsesség szavának betartásához. Hitre van szük-
ség a házitanításhoz, az [egyháztag] misszionáriusi munkához és az
egyéb szolgálathoz, amikor áldozathozatalra van szükség. Hitre van
szükség a teljes idejı misszionáriusi szolgálathoz. De legyetek tuda-
tában ennek: mindez csupán a vetés. Az aratást hithı, elkötelezett
családok, lelki biztonság, béke és örök élet jelenti…

[…] Ahogyan a megingathatatlan hit befogta az oroszlánok szá-
ját, hatástalanította a tüzes kemencét, száraz utat nyitott folyókon
és tengereken át, védelmet nyújtott az özönvíz és a szárazság ellen,
és mennyei megnyilatkoztatásokat hozott a próféták kérésére,
ugyanúgy a hit mindannyiunk életében meggyógyíthatja a betege-
ket, vigaszt nyújthat a gyászolóknak, megerŒsítheti elhatározásun-
kat a kísértés ellen, feloldhat a káros szokások rabsága alól, erŒt
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kölcsönözhet a bınbánathoz és életünk megváltoztatásához,
valamint biztos tudáshoz vezethet Jézus Krisztus isteni voltáról…
A rettenthetetlen hit segíthet nekünk készséges szívvel élni a
parancsolatok szerint, és ez által megszámlálhatatlan áldásokat
hozhat békével, tökéletességgel, és az Isten királyságában való
felmagasztosulással.15

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítsé-
gért lásd az V–IX. oldalt.

• Nézd meg a fejezet címét! Az engedelmesség miért hitbŒl szár-
mazó cselekedet?

• Olvasd el, milyen döntést kellett hoznia Kimball elnöknek 1972
márciusában (lásd 147., 149. oldalak)! Mit gondolsz, milyen
evangéliumi tantételeket kell alkalmaznunk, amikor nehéz dön-
tésekkel kerülünk szembe?

• Milyen különbségeket fedezel fel, miközben elolvasod Kimball
elnök „vak engedelmesség” és „hit általi engedelmesség” közötti
összehasonlítását? (Lásd 151–152. oldal.) Mit tudunk Mennyei
Atyánkról, amely segíthet nekünk „önkéntesen, alázatosan és
boldogan” engedelmeskedni neki? Mit mondanál egy olyan sze-
mélynek, aki azt állítja, hogy az egyháztagok vakon követik a
vezetŒiket?

• Tekintsd át a 152–154. oldalon álló szentírástörténeteket!
Milyen közös vonásokat fedezel fel a történetek szereplŒiben?
Miben hasonlítasz te hozzájuk? Mit tanulhatsz tŒlük?

• Mikor tapasztaltad, hogy a hit megelŒzi a csodát? (Példaként
lásd a 154–155. oldalakat.) Hogyan taníthatjuk meg a csalá-
dunknak, hogy a hit megelŒzi a csodát?

Kapcsolódó szentírások: Józsué 22:5; Jakab 2:14–26; Ether
12:4–21; Moróni 7:33; T&Sz 130:20–21
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„Ne legyenek néked
idegen isteneid én elŒttem”

Az Urat és az Ã ügyét kell elsŒ helyre tennünk, 
és tartózkodnunk kell a hamis isteneknek való hódolástól.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök arra ösztönözte az utolsó napi szente-
ket, hogy az Urat tegyék elsŒ helyre az életükben, és ne a világ dol-
gaihoz ragaszkodjon a szívük. Azt tanította, hogy amikor az olyan
dolgokat, mint az anyagi javak, üzlet, szórakozás és tekintély, az Úr
elé helyezzük, akkor hamis isteneknek hódolunk. Kihangsúlyozta,
hogy a hamis istenek vagy bálványok magukban foglalnak
„mindent, ami egy embert elcsal az Isten iránti kötelességétŒl,
hıségétŒl és szeretetétŒl, valamint szolgálatától”1.

Az Isten iránti szívbŒl jövŒ elkötelezettség jelentette Kimball
elnök életének, valamint az Œ szülei életének az alapját. Az 1890-
es évek végén, amikor Spencer még kisfiú volt, édesapja, Andrew
elhívást kapott, hogy cövekelnök legyen Arizona délkeleti részén.
Nem lehetett könnyı a Kimball család számára, hogy elhagyják
Salt Lake City viszonylagos kényelmét, és a sivatag határvidékén
éljenek, ám Andrew Kimball számára „csupán egy válasz létezett:
menniük kell”2.

Néhány évvel késŒbb Spencer W. Kimball hasonló odaadást
tanúsított az Úr iránt, amikor elhívták, hogy az egyik cövekelnök-
ségben második tanácsosként szolgáljon. Feleségével, Camillával
„arról beszélgettek korábban, hogy visszamegy az egyetemre, hogy
könyvelŒ vagy tanár legyen”, az egyházi elhívás elfogadása azon-
ban azt jelentette, hogy az ilyesfajta terveket félre kellett tenniük.3

Amikor Kimball elnököt elrendelték apostollá, Heber J. Grant
elnök, számára adott tanácsa megerŒsítette azt a tantételt, hogy az



1 4 .  F E J E Z E T

159

Urat és az Ã királyságát tegye elsŒ helyre: „Ragaszkodjon a szíved
az Úr, a te Istened szolgálatához! Határozd el ebben a pillanatban,
hogy ezt az ügyet és ezt a munkát teszed az elsŒ és legfontosabb
helyre minden gondolatodban!”4

Spencer W. Kimball tanításai

Amikor szívünket és bizalmunkat bármilyen,
az Úr fölé helyezett dologba vetjük, akkor

saját hamis isteneinknek hódolunk

Miközben az Œsi szentírásokat tanulmányozom, egyre jobban
meggyŒzŒdöm arról, hogy jelentŒsége van a ténynek, miszerint a
„Ne legyenek néked idegen isteneid én elŒttem” parancsolat elsŒ
helyen áll a tízparancsolatban.

Kevés ember döntött úgy valaha is, hogy szándékosan és tuda-
tosan elutasítja Istent és az Œ áldásait. Hanem inkább az történik –
amint azt a szentírásokból tudjuk –, hogy mivel a hit gyakorlása
mindig nehezebbnek tınik annál, mint hogy azokra a dolgokra
támaszkodjunk, amelyek közvetlenül a szemünk elŒtt vannak, a
világi ember hajlamos arra, hogy Istenbe vetett bizodalmát az
anyagi dolgokba ültesse át. Ezért minden idŒben, amikor az embe-
rek Sátán hatalmába estek, és elveszítették hitüket, az ember ere-
jébe helyezték reményüket, és „az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa-,
és kŒistenek[be]…, a kik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem
értenek” (Dániel 5:23) – vagyis bálványokba. Ezt találom az ószö-
vetség uralkodó motívumának. Akármihez is ragaszkodjon egy
ember szíve leginkább, és akármibe vesse is leginkább bizalmát, az
a dolog az Œ istene; ha pedig az Œ istene nem Izráel igaz és élŒ
Istene, akkor az az ember bálványimádó.

Szilárd hitem, hogy amikor olvassuk ezeket a szentírásokat,
és megpróbáljuk azokat magunkra vonatkoztatni, ahogyan azt
Nefi javasolta (lásd 1 Nefi 19:24), számos párhuzamot fogunk fel-
fedezni az Œsi faragott bálványoknak való hódolás, valamint a
saját tapasztalatainkban elŒforduló viselkedési formák között.

A bálványimádás az egyik legsúlyosabb bın…
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„A hatalom, a gazdagság és a befolyás istenei… legalább olyan
valósak, mint Izráel gyermekeinek aranyborjúja a pusztában.”

A modern bálványok vagy hamis istenek ruhák, otthonok,
üzletek, gépek, autók, sétahajók formájában és még számos más
tárgy eltérítŒ formájában jelentkezhetnek, melyek az isteniség
felé vezetŒ ösvényrŒl terelnek le minket…

A kézzel nem fogható dolgok is pontosan ilyen istenekké lehet-
nek. Az egyetemi fokozatok és címek is bálványokká válhatnak… 

Sokan elŒször felépítik a házat, berendezik azt, és autót vesz-
nek – majd rájönnek, hogy „nem engedhetik meg” maguknak a
tizedfizetést. Ãk kinek hódolnak? Bizonyára nem a menny és a
föld Urának…

Sokan hódolnak a vadászatnak, a horgászatnak, a vakációzás-
nak, a hétvégi piknikeknek és a kirándulásoknak. Mások a külön-
féle sportágakat imádják bálványként: a baseballt, a futballt,
a bikaviadalt vagy a golfot…

Egy másik kép, amelynek mások hódolnak, a hatalom és a
tekintély... A hatalom, a gazdagság és a befolyás istenei azok, ame-
lyek a legtöbbet követelnek, és legalább olyan valósak, mint Izráel
gyermekeinek aranyborjúja a pusztában.6
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A világi dolgokhoz való ragaszkodás sebezhetŒvé
tehet minket Sátán hatásával szemben

Azon elragadtatásunktól függetlenül, hogy modern emberek-
nek tartjuk magunkat, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy
olyan kifinomult ízléssel rendelkezünk, amilyennel semelyik más
nép nem rendelkezett a múltban – mindezen dolgoktól függetle-
nül, alapjában véve, bálványimádó nép vagyunk – amely helyzet a
legundorítóbb az Úr szemében.7

Eszembe jut egy cikk, amelyet néhány évvel ezelŒtt olvastam egy
férfiakból álló csoportról, akik elmentek az ŒserdŒbe, hogy maj-
mokat fogjanak be. Számos különbözŒ dologgal – többek között
hálóval is – megpróbáltak majmot fogni. Ráeszmélve azonban,
hogy a hálók kárt tehetnek a kis állatokban, végül egy nagyon talá-
lékony megoldáshoz folyamodtak. Számos kicsi dobozt építettek,
és minden doboz tetejére egy akkora lyukat fúrtak, amelybe
éppen, hogy befért egy majom keze. Ezután a dobozokat a fák alá
tették, és mindegyikbe egy szem mogyorót tettek, amit a majmok
különösen szeretnek.

Amikor a férfiak elmentek, a majmok elkezdtek lejönni a fáról, és
elkezdték vizsgálgatni a dobozokat. Amikor rájöttek, hogy mogyoró
van bennük, benyúltak érte a dobozba. Amikor azonban a majom
megpróbálta kihúzni a kis kezét a mogyoróval, nem sikerült neki,
hiszen a kis ökle, benne a mogyoróval, túlságosan nagy volt.

Ekkor pedig a férfiak elŒjöttek a bozótból, és összegyıjtötték a
majmokat. És ez a dolog érdekessége: Amikor a majmok látták,
hogy közelednek a férfiak, össze-vissza visítoztak és ugráltak a
menekülés gondolatával; ám bármilyen könnyı is lett volna, nem
engedték el a mogyorót, hogy kihúzhassák kezüket a dobozból,
és így elmenekülhessenek. A férfiak könnyedén elkapták Œket.

Úgy tınik, gyakran ugyanez történik az emberekkel. Oly szoro-
san megragadják a világ dolgait – azt, ami telesztiális –, hogy
semennyi rábeszélés, és semmilyen mértékı szükséghelyzet nem
tudja rávenni Œket arra, hogy elengedjék azokat a celesztiális dol-
gokért cserébe. Sátán könnyen a markába keríti Œket. Ha ragasz-
kodunk hozzá, hogy minden idŒnket és forrásunkat arra fordítsuk,
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hogy egy világi királyságot építsünk fel magunknak, akkor ponto-
san azt is fogjuk örökölni.8

Ahelyett, hogy szívünkkel a világ
dolgaihoz ragaszkodnánk, forrásainkat Isten

királyságának építésére kell használnunk

A gazdagság nem feltétlenül jelent bınt is. A vagyon megszer-
zése és használata során azonban követhetünk el bınt…

A Mormon könyve történelme hatásosan eleveníti meg a gaz-
dagság utáni vágy romboló hatását. Minden alkalommal, amikor az
emberek igazlelkıek voltak, boldogultak. Ezután a boldogulást
gazdagság követte, a gazdagságot a gazdagság imádata, majd pedig
a könnyı és fényızŒ élet szeretete. Ezután lelki tétlenségbe, majd
utálatos bınbe és gonoszságba süllyedtek, végül pedig ellenségeik
majdnem elpusztították Œket… Ha az emberek jó célokra használ-
ták volna vagyonukat, akkor folyamatos gyarapodást élvezhettek
volna.9

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.
Attól tartok azonban, hogy sokan közülünk el lettek halmozva nyá-
jakkal és csordákkal, földekkel, pajtákkal és vagyonnal, és elkezd-
ték imádni azokat mint hamis isteneket, és azoknak hatalmuk van
felettük… Elfelejtik annak tényét, hogy családjainkban és kvóru-
mainkban Isten királyságának a felépítésére kell használnunk e
sok forrást – hogy elŒre mozdítsuk a misszionáriusi erŒfeszítése-
ket, valamint a családtörténeti és templomi munkát; hogy gyer-
mekeinket az Úr eredményes szolgáiként neveljük fel; hogy
minden módon megáldjunk másokat, hogy Œk is boldogulhassa-
nak. Ehelyett saját vágyainkat elégítjük ki eme áldásokkal, és aho-
gyan Moróni mondta: „[fel]ékesítitek… magatokat azzal, amiben
nincs élet, és [mégis] [meg]engeditek… az éheseknek, és a szı-
kölködŒknek, és a mezíteleneknek, és a betegeknek és a nyomo-
rultaknak, hogy úgy haladjanak el mellettetek, hogy nem veszitek
észre Œket” (Mormon 8:39).

Maga az Úr ezt mondta napjainkban: „Nem keresik az Urat,
hogy megalapozzák az Œ igazlelkıségét, hanem minden ember a
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„Családjainkban és kvórumainkban Isten
királyságának a felépítésére kell használnunk ezt a sok forrást.”

saját útján jár, saját istenének képmása szerint, akinek képmása
a világra hasonlít, és aki lényegét tekintve bálvány, amely megö-
regszik és elvész Babilonban, méghozzá a nagy Babilonban, amely
le fog omlani” (T&Sz 1:16; kiemelés hozzáadva).10

Az Úr megmondta: „…keressétek elŒször Istennek országát, és
az Œ igazságát; és ezek [a dolgok] mind megadatnak néktek”
(Máté 6:33). Túl gyakran akarjuk azonban „a dolgokat” elŒször.11

Talán a bın nem a világi dolgokban van, hanem a világi dolgok-
hoz való hozzáállásunkban, és az azoknak való hódolásunkban.
Hacsak a jómódú ember nem képes valóban félretenni és megtar-
tani a vagyonát, miközben teljes engedelmességet mutat Isten és az
Œ terve felé – hacsak a gazdag ember nem képes megszentelni a
sabbatot, elméjét, testét és lelkét tisztán tartani, és bŒkezı szolgá-
latot nyújtani embertársainak Isten kijelölt útján keresztül – hacsak
a bŒvelkedŒ ember nem képes teljesen irányítása alatt tartani és
megtartani minden vagyonát bizalomban, alárendelve magát az Úr,
felhatalmazott szolgáin keresztül adott elhívásának, akkor annak az
embernek, lelke érdekében, feltétlenül el kell adnia minden vagyo-
nát, ki kell osztania azt a szegényeknek, és követnie kell Krisztust.
(Lásd Máté 19:21.)
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„Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté
6:21).12

Az Úr szolgálata során szerzett áldások messze
túlszárnyalják a világ által felajánlott jutalmat

Egy férfit, akit ismerek, elhívtak egy egyházi szolgálatra, ám Œ
úgy érezte, hogy nem fogadhatja el, mivel befektetései több figyel-
met és több idŒt igényeltek, mint amennyit az Úr munkájára tudna
fordítani. Elhagyta az Úr szolgálatát Mammon keresése közben,
és mára milliomos lett belŒle.

Nemrég azonban egy érdekes tényt tudtam meg: Ha egy ember
a mai árfolyamnak megfelelŒen egy millió dollár értékı arany
tulajdonosa, akkor körülbelül 27-milliárdod részét birtokolja
annak az aranynak, amely csupán a föld vékony kéregrétegében
található. Ez a mennyiség olyan kicsi, hogy az ember számára fel-
foghatatlan. Ám itt még többrŒl is szó van: Az Úr, aki teremtette a
földet, és akinek hatalma van annak egésze felett, számos más föl-
det is teremtett, sŒt, „számtalan világot” (Mózes 1:33); és amikor
ez a férfi befogadta a papság esküjét és szövetségét (T&Sz
84:33–44), akkor azt az ígéretet kapta az Úrtól, hogy megadatik
neki mindaz „amivel Atyám rendelkezik” (38. v.). Ezeknek a nagy-
szerı ígéreteknek a félredobása egy láda aranyért és a világi biz-
tonság érzéséért óriási hibának számít nagyobb távlatok
tekintetében. Belegondolva, hogy oly kevéssel beérte, szomorú és
igen sajnálatra méltó; az emberek lelke sokkal értékesebb ennél.

Egy fiatalember, amikor elhívták misszióba, azt válaszolta, hogy
nem sok tehetsége van az ilyesfajta dolgokhoz. Amihez tehetsége
volt, az az, hogy hatalmas új autóját jó állapotban tartsa. Élvezte a
gyorsulás erejének érzését, és miközben vezetett, a folyamatos
mozgás azt az illúziót keltette benne, hogy valóban eljut valahová.

Mindezzel édesapja elégedett volt, mondván: „Szeret kétkezi
munkát végezni. Ez elég számára.”

Ez elég Isten egyik fiának? Ez a fiatalember nem ismerte fel,
hogy az autójának ereje végtelenül kicsi a tenger vagy a nap ere-
jéhez képest; és számos nap létezik, melyek mindegyikét törvény
és papság irányítja – az a papsági hatalom, melyet az Úr szolgálata
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során kifejleszthetett volna. Beérte egy acélból, gumiból és fényes
krómból álló istennel.

Egy idŒsebb házaspár nyugdíjba vonult a világi munkából, és
gyakorlatilag az egyházból is. Vásároltak egy kis teherautót és egy
lakókocsit, és – hátrahagyván minden kötelezettséget – elindultak,
hogy bejárják a világot, és egyszerıen élvezzék életük hátralevŒ
részében azt a kis vagyont, melyet összegyıjtögettek. Nem volt ide-
jük templomba járni, túlságosan elfoglaltak voltak a családtörté-
neti kutatáshoz és a misszionáriusi szolgálathoz. A férj nem
tartotta a kapcsolatot a fŒpapi kvórummal, és nem volt otthon ele-
get ahhoz, hogy személyes történetén dolgozzon. Gyülekezetük-
ben óriási szükség lett volna a tapasztalatukra és a vezetésükre,
mivel azonban nem voltak képesek „kitartani mindvégig”, ezért
nem voltak elérhetŒek.13

Teljes szívünkkel szeretnünk és követnünk kell az Urat

Nem elég az, hogy elismerjük, hogy az Úr a legfelsŒbb lény, és
nem elég az, hogy tartózkodunk a bálványoknak való hódolástól;
szeretnünk kell az Urat teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel
és erŒnkkel. Tisztelnünk kell, és követnünk kell Œt az örök élet
munkájában. Mily nagy örömét leli gyermekei igazlelkıségében!14

Világos a feladatunk: le kell mondanunk a világ dolgairól, mint
önmagukban való célokról; fel kell hagynunk a bálványimádás-
sal, és hittel kell elŒre haladnunk; el kell vinnünk az evangéliu-
mot ellenségeinknek, hogy többé ne legyenek az ellenségeink.

Fel kell hagynunk az újkori bálványok imádásával, és azzal, hogy
emberi erŒben bízzunk, hiszen az Úr így szólt az egész világhoz a
mai napokban: „én senkit nem kímélek, aki Babilonban marad”
(T&Sz 64:24).

Amikor Péter ehhez hasonló üzenetet prédikált a népnek pün-
kösd napján, sokan „szívökben megkeseredének, és mondának
Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai,
férfiak?” (Cselekedetek 2:37).

Péter pedig így válaszolt: „Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bınöknek bocsá-
natjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát” (38. v.).
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[…] Üzenetünk ugyanaz, mint amit Péter adott. Továbbá
pedig az, amit maga az Úr adott „a föld széleiig..., hogy aki meg
akarja hallani, az hallhassa:

Készüljetek fel, készüljetek fel arra, ami eljövendŒ, mert közel
van az Úr” (T&Sz 1:11–12).

Hisszük, hogy minden egyén és család úgy készülhet fel az Úr
utasításának megfelelŒen, hogy elkezd nagyobb hitet gyakorolni,
megbánja a bıneit, és beleveti magát az Úr földi királyságának
munkájába, amely Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza. ElŒször kicsit nehéznek tınhet, amikor azonban valaki
kezdi meglátni a valódi munka lényegét, amikor bepillantást nyer
az örökkévalóságba annak valós szemléletében, az áldások kezdik
jóval túlszárnyalni mindazt, amibe „a világ” hátrahagyása került
nekünk.15

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítsé-
gért lásd az V–IX. oldalt.

• Mit gondolsz, a tízparancsolat közül miért a „Ne legyenek néked
idegen isteneid én elŒttem” az elsŒ parancsolat?

• Gondolkozz el ezen a kijelentésen: „Akármihez is ragaszkodjon
egy ember szíve leginkább, és akármibe is vesse leginkább bizal-
mát, az a dolog az Œ istene” (159. o.) Mik tekinthetŒk hamis iste-
neknek a mai világban? (Példaként lásd a 159–160. oldalakat.)

• Mit tanulhatunk a majomcsapda történetébŒl? (Lásd 161–162.
oldalak.) Mit kockáztatunk, ha túlságosan ragaszkodunk a világ
dolgaihoz?

• Tekintsd át a 162–164. oldalakat! Milyen veszélyekkel járhat a
gazdagság? Hogyan használhatjuk igazlelkıen az Úrtól kapott
forrásokat?

• Tekintsd át a 164–165. oldalon álló történeteket! Mit gondolsz,
néhány ember miért játssza el szándékosan az Úr királyságában
való szolgálatból származó áldásokat? Minek kellene ösztönöz-
nie minket, amikor szolgálunk?
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• Szerinted mit jelent az, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel,
elménkkel és erŒnkkel szeretjük az Urat? (Lásd 165–166.
oldal.) Mit tehetnek a szülŒk azért, hogy segítsenek gyerme-
keiknek szeretni az Urat?

Kapcsolódó szentírások: 2 Mózes 20:3–6; Máté 6:24; 22:36–38;
Kolossébeliek 3:1–5; 2 Nefi 9:30, 37; T&Sz 133:14
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Celesztiális szoba a Utah Mount Timpanogos templomban.
Kimball elnök azt tanította, hogy a templomnak „az áhítat helyének kell lennie”.



Áhítatos népnek kell lennünk!

Az áhítat nem csupán viselkedésforma, hanem
erény is, amelynek életünk részévé kell válnia.

Spencer W. Kimball életébŒl

1955-ben David O. McKay elnök felszentelte Európa elsŒ temp-
lomát, a Svájc Bern templomot. Spencer W. Kimball eldert, aki
akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt, felkérték, hogy
mondjon beszédet a felszentelés elsŒ napján, a délutáni ülés
alatt. Aznap egy egész órát töltött egyedül a templomban, hogy
„minden sietség nélkül, csendben, tiszteletteljesen és áhítatosan
készítse fel elméjét és szívét a délutánra”1. Beszédében ezt
mondta: „Amikor felébredtem ma reggel, és kezdtem magamhoz
térni az éjszaka után, figyeltem a napfelkeltét, és elsŒ gondola-
taim a szent templom felé terelŒdtek, melyet ma szentelünk fel.
Ezt gondoltam: »Ma nem eszem. Ki kell fényeznem a cipŒmet, ki
kell vasalnom az ingemet, az elmémnek pedig tisztának kell len-
nie.« Egész úton Zollikofen felé nem akartam megszólalni. Ami-
kor aztán megérkeztem ebbe a szobába, leültem [McKay elnök]
mellé, és Œ minden szavát suttogva mondta, akkor tudtam, hogy
hasonló érzéseim vannak, mint neki. »Szentség az Úrnak, szent-
ség helyénvaló az Úr szentjeitŒl.«”2

Kimball elnök nem csupán olyan alkalmakra tartogatta áhítatos
viselkedését, mint a templom felszentelések. Életformaként emle-
gette az áhítatot, és még az apró, mindennapi cselekedeteiben is
példát mutatott e tanításról. Például egyszer, amikor ellátogatott
egy gyülekezeti házba, csendben belépett a mosdóba, kidobta az
összes papírtörölközŒt, ami a földön hevert, és kitakarította a
mosdókagylót. Az egyik helyi egyházi vezetŒ észrevette tiszteleté-
nek egyszerı kifejezését. Kimball elnök példájából sugalmazást
nyerve, megtanította másoknak, hogy mutassanak több áhítatot a
szent helyek és dolgok iránt.3

169
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Spencer W. Kimball tanításai

Az áhítat nem egy átmeneti magatartásforma,
melyet vasárnaponként magunkra öltünk,

hanem Isten iránti folyamatos odaadás

Az áhítatnak ezt a meghatározását adták: „valami szent dolog
iránti mély tisztelet, szeretet és csodálat érzése, illetve hozzáállása.”
Az áhítat jelentését Isten iránti odaadásként is kifejezhetjük.

VezetŒink közül sokan utaltak az áhítatra a lélek egyik legne-
mesebb tulajdonságaként, azt sugallva, hogy magában foglalja az
Istenbe és az Ã igazlelkıségébe vetett igaz hitet, a magas fokú
mıveltséget és az élet kifinomult dolgainak szeretetét…

Az evangélium többi tantételéhez hasonlóan, az áhítat nagyobb
örömhöz vezet.

Emlékeznünk kell, hogy az áhítat nem komor, átmeneti maga-
tartásforma, melyet vasárnap magunkra öltünk. Az igaz áhítat magá-
ban foglalja a boldogságot, a szeretettel, hálával és Isten félelmével
együtt. Olyan erény, melynek életvitelünk részévé kell válnia. Való-
jában az utolsó napi szenteknek kellene a legáhítatosabb emberek-
nek lenniük az egész földön.4

Tisztelettudónak kell lennünk az Atya,
a Fiú és az Ã szent nevük iránt

Az Atya és a Fiú iránti tisztelet alapvetŒ tulajdonsága és jellem-
zŒje azoknak, akik a celesztiális királyságot öröklik. A Tan és a szö-
vetségek 76. szakaszában, melyet 1832 februárjában Joseph Smith
és Sidney Rigdon kapott, és melyet „A látomás” néven is ismerünk,
az áll:

„És láttuk a celesztiális dicsŒségét, amely minden dolgot felül-
múl – ahol Isten, méghozzá az Atya uralkodik trónján, örökkön
örökké;

Akinek trónja elŒtt mindenki alázatos tisztelettudással hajlik
meg, és örökkön örökké dicsŒséget ad neki.

Akik az Œ jelenlétében laknak, Œk az ElsŒszülött egyháza; és úgy
látnak, ahogyan Œket látják, és úgy ismernek, ahogy Œket ismerik,
mivel elnyerték az Œ teljességét és kegyelmét;
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És Œ egyenlŒvé teszi Œket hatalom, és akaraterŒ, és fennható-
ság tekintetében” (T&Sz 76:92–95).

Egy másik modernkori kinyilatkoztatás arra utasít minket, hogy
tartsuk tiszteletben az Istenség nevét; nem szabad megszentségte-
lenítenünk az Atya nevét, és el kell kerülnünk annak gyakori hasz-
nálatát. (T&Sz 107:2–4) [...]

Úgy tınik, hogy Isten és az Ã neve iránti tisztelet az egyik leg-
fontosabb tulajdonság, amit ki tudunk fejleszteni.5

Egyik nap a kórházban, éppen a mıtŒbŒl tolt ki egy ápoló, aki
megbotlott, és mérges szájából csúfos átkozódás hallatszott a
Szabadító különbözŒ megnevezéseivel vegyítve. Bár még félig
eszméletlen állapotban voltam, megdöbbentem, és így kérleltem:
„Kérem! Kérem! Az én Uram az, akinek nevét gyalázza!”

Halálos csend támadt, aztán pedig egy elfojtott hang ezt súgta:
„Sajnálom.” Egy pillanatig elfelejtette, hogy az Úr határozottan azt
a parancsolatot adta az Œ népének, hogy „Az Úrnak a te Istened-
nek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés
nélkül, a ki az Œ nevét hiába felveszi” (2 Mózes 20:7). […]

A színpadon, a telefonban, naponta megsértik az érzékeny füle-
ket és szemeket Urunk, Istenünk nevének indokolatlan és
káromló használatával. A sportegyesületben, a farmon, a társasági
körünkben, az üzletben és az élet minden területén merészen és
bınös módon használják a Megváltó neveit. Nekünk, akik meg-
gondolatlanok és könnyelmıek, romlottak és dacosak vagyunk,
emlékeznünk kell, hogy nem vehetjük szánkra hiába az Úr nevét
büntetlenül. Nem végsŒ pusztulást hozunk-e magunkra, amikor
minden szent dolgot megszentségtelenítünk, és még az Istenség
neveit is közönségesen és tiszteletlenül használjuk a mindennapi
beszédünkben? [...]

Szörnyı dolog bármelyik emberi lénynek is tiszteletlenül hasz-
nálni az Istenség neveit. Ez pedig magában foglalja az Úr nevé-
nek felhatalmazás nélküli használatát, és sokan vannak, akik azt
állítják, hogy kinyilatkoztatásokat kapnak, és állítják, hogy felha-
talmazásuk van, ám azt nem közvetlenül az Úrtól kapták.

A próféták minden korban kifogásolták e komoly bınt. Ésaiás
próféta felelŒsségre vonta, és bınbánatra szólította azokat, „a kik
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az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik; de nem
híven és nem igazán” (Ésaiás 48:1).

Az egyház tagjaiként az Úr nevének tiszteletteljes használata
egyszerıen életünk részévé kell, hogy váljon. Például mi, jó utolsó
napi szentek, nem dohányzunk. Nem iszunk. Nem veszünk
magunkhoz teát vagy kávét. Hasonlóképpen nem beszélünk
közönségesen sem. Nem átkozódunk vagy rágalmazunk. Nem
használjuk az Úr nevét hiábavalóan. Nem nehéz tökéletessé válni
a káromkodás szokásának elkerülésében, mert ha valaki bezárja a
száját minden káromló szóval szemben, akkor a tökéletesség útján
halad abban a dologban.

FelelŒsségünk azonban még nem ér ezzel véget. Ez csupán
annyit jelentene, hogy elkerüljük a bın elkövetését. Az igazlelkı
cselekedethez tisztelettel és szentséggel kell az Úr nevét említe-
nünk az imáinkban, a tanításainkban és a beszélgetéseinkben… 

Jézus tökéletesítette életét, és Ã lett a Krisztusunk. Egy isten
felbecsülhetetlen vérét ontották, és Ã lett a Szabadítónk; az Ã
tökéletes életét adta, és Ã lett a Megváltónk; értünk tett engesz-
telése lehetŒvé tette számunkra, hogy visszatérjünk Mennyei
Atyánkhoz, mégis mily meggondolatlan, mily hálátlan a legtöbb
megajándékozott! A hálátlanság bıne minden korban jelen volt.

Sokan állítják, hogy hisznek benne és az Œ munkájában, ám
viszonylag kevesen tisztelik Œt. Milliók vallják magukat keresztény-
nek, ám ritkán térdelnek le hálát adni az Œ legnagyobb ajándéká-
ért, az életéért.

Szánjuk el magunkat ismét a tiszteletteljes viselkedésre,
Urunknak adott hálánk kifejezéseként az Œ páratlan áldozatáért.
Emlékezzünk az újkori parancsolatra: „Ezért minden ember
ügyeljen, hogyan veszi szájára nevem” (T&Sz 63:61).

A templomok, a gyülekezeti házak és az
otthonok az áhítat helyei legyenek

Még egy különösen fontos területen az Úr modernkori kinyi-
latkoztatásban azt az utasítást adta, hogy megfelelŒ tisztelettel
legyünk az Œ szent háza iránt. A Joseph Smithnek adott fontos
kinyilatkoztatásban, melyet a Kirtland templom felszentelési
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Kimball elnök azt tanította, hogy az utolsó napi szent kápolnákban
„születik a hit, itt lobban lángra újra és itt szentelŒdik meg”. 

imájaként ismerünk, az az utasítás adatott, hogy ez, mint ahogy
minden más szentséges templom, amit az Úrnak emelnek, az Ã
tiszteletének helye legyen. (Lásd T&Sz 109:13, 16–21.)

Nagyon is valós jelentésében az, amit az egyház szentséges
templomairól mondanak, érvényes az Úr minden házára, legyen
az akár gyülekezeti ház, vagy bármilyen más hely, ahol a szentek
Istennek hódolnak, illetve tulajdonképpen bármely utolsó napi
szent otthon.7

Az utolsó napi szentek számára a kápolna nem egy fülke vagy
egy kamra az egyik katedrálisban, sem pedig aranyból és drága-
kövekbŒl épült oltárok helye. Ez egy olyan hely, amely nem hival-
kodó vagy fényızŒ, nincsenek benne szobrok és általában
nincsenek benne képek sem, egyszerıen van feldíszítve, tiszta,
világos és méltóságteljes. Ez egy olyan hely, ahol az emberek
kényelmesen leülhetnek, igaz testvériségben, ahol leckéket taní-
tanak, kórusok énekelnek, egyháztagok imádkoznak és prédikál-
nak, és ahol mindannyian tudást és sugalmazást nyernek – és ahol
az idŒsek és a fiatalok részesülnek az úrvacsorában. Itt fogannak
meg és épülnek be az életünkbe a gondolatok és cselekedetek
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szokásai, továbbá itt születik a hit, itt lobban lángra újra, és itt
szenteltetik meg.

A kápolnát nem képmutató vallásosságnak szentelik fel, ahol
csalódott ábrázatot, merev szertartásosságot, vagy hideg és nyo-
mott csendet találunk. Ott mindig szent helyek, szent célok és
isteni személyek iránti áhítatnak kell lennie.8

Áhítatos nép vagyunk? TeremtŒnk iránti áhítatot tanúsítanak-e
cselekedeteink otthon és az egyházban?

Néha eltınŒdünk. Részt veszünk olyan úrvacsoragyıléseken és
konferenciákon, ahol a kisgyermekek korlátozás nélkül kószálnak
a sorok között. A gyılés alatt látunk szomszédjukkal beszélgetŒ
felnŒtteket, szundikáló embereket, és az elŒtérben gyülekezŒ fia-
talokat. Látunk késŒn érkezŒ családokat, akik zajosan igyekeznek
a helyükre, valamint a kápolnában hangosan beszélgetŒ csopor-
tokat a gyılés után.

Gondolataink az érdeklŒdŒk, barátok és olyan emberek felé
fordulnak, akiknek bizonysága törékeny, és még csak most fejlŒ-
dik ki. Gyıléseink vajon olyan hatásos misszionáriusi eszközök,
amilyenek lehetnének, ahol az Úr Lelke uralkodik, és a szívbe
hatol? Vagy ahhoz, hogy érezzük a Lelket, elŒször ki kell zárnunk
sok szükségtelen zavaró tényezŒt?9

A kiváló ember áhítatos. Tiszteletteljesen viselkedik a hódolat
házában még akkor is, ha Œ az egyetlen lélek ott. Nem volt Mózes
körül gyülekezet, amikor az Úr megparancsolta neki: „[O]ldd le a
te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld”. [Lásd
2 Mózes 3:5.] Az elnöklŒ hivatalnokoknak olyan gondosan kell
mindent megtervezniük, hogy ne halljanak vagy lássanak sugdoló-
zást az emelvényen. A szülŒknek tanítaniuk és fegyelmezniük kell
gyermekeiket, és velük együtt kell ülniük (kivéve, ha felügyelik az
osztályokat). Az ültetŒknek meg kell tanítani, hogy csendben, és a
gyılés legminimálisabb megzavarásával ültessék le a késŒn érke-
zŒket. A résztvevŒk korán érjenek oda, hogy barátságos köszönté-
süket csendes hangnemben tehessék meg, lassítsák le lépteiket,
a terem elejében foglaljanak helyet, és nyugodtan, elmélkedve
üljenek. Mindenki a lehetŒ legaktívabban vegyen részt a gyılésen
– énekeljen együtt az éneklŒkkel, imádkozzon együtt azzal, aki
az imát mondja, hálás szívvel vegyen az úrvacsorából, és újra
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kötelezze el magát a már korábban megkötött szövetségek mellett.
LehetŒségünk nyílik arra, hogy fogékonyan hallgassuk a leckéket,
melyeket tanítanak, a beszédeket, melyeket prédikálnak, és a
bizonyságokat, melyeket megosztanak, nem az ékesszólást, hanem
az Œszinteséget megítélve. LehetŒségünk adódik arra, hogy nagyot
kortyoljunk magából a forrásból, hiszen a legalázatosabb tanító
vagy beszélŒ olyan gondolatot fog megosztani, melyet ki lehet fej-
leszteni. Amikor csendben belépünk a kápolna ajtaján, magunk
mögött hagyhatjuk a kritikákat, az aggodalmakat és problémákat –
minden hivatásbeli, politikai, társadalmi és szabadidŒs tervet –,
és nyugodtan átadhatjuk magunkat az elmélkedésnek és a hódo-
latnak. Élvezhetjük a lelki légkört. Átadhatjuk magunkat a
tanulásnak, a bınbánatnak, a megbocsátásnak, a bizonyságtétel-
nek, a hálaadásnak és a szeretetnek.10

Az áhítat otthon kezdŒdik

Akkor hát hol kezdŒdik az áhítat, és miként fejleszthetjük ki azt?

Az otthon az áhítat kulcsa, mint ahogy minden más isteni eré-
nyé is.

Hadd hangsúlyozzam annak fontosságát, hogy a gyermekeket
meg kell tanítanunk imádkozni! A személyes és családi imák alatt
tanulják meg a kicsinyek, hogy hajtsák le a fejüket, fonják össze
a karjukat és csukják be a szemüket, míg Mennyei Atyánkhoz szó-
lunk. Az otthon elsajátított magatartás meghatározza az egyházi
gyılések során tanúsított magatartást. Egy gyermek, aki otthon
megtanult imádkozni, hamar megérti, hogy csendben és nyu-
godtan kell maradnia az istentiszteleti gyılések során mondott
imák alatt.

Hasonlóképp, amikor a családi estek részei az otthoni életnek,
a gyermekek tudják, hogy vannak különleges alkalmak, nemcsak
az egyházban, hanem otthon is, amikor Mennyei Atyánkról tanu-
lunk, és amikor mindenkinek a lehetŒ legjobban kell viselkednie.

A zene különleges élvezetet nyújt a gyermekek számára. Az
egyházban gyakran énekelt himnuszok ismerŒssé válhatnak ott-
hon is. A kisgyermekeknek különösen a javára válik, ha a szülŒk
otthon megtanítanak nekik egyszerı himnuszokat. Ilyen módon
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„Az otthon elsajátított magatartás meghatározza
az egyházi gyılések során tanúsított magatartást.”

a gyermekek alig várják majd, hogy énekelhessenek az úrvacsora-
gyılésen és más gyılések alkalmával.

Természetesen a szülŒknek gyermekeikkel együtt kell részt
venniük a vasárnapi gyıléseken.

Az édesapa és az édesanya együtt dolgozzon azért, hogy meg-
gyŒzŒdjenek arról, hogy a gyılésekre való felkészülés kellemes csa-
ládi élmény. Az utolsó percben való rohanás, hogy összeszedjék a
gyerekeket, felöltözzenek és elsiessenek a gyılésre, mind rombolja
az áhítatot.

Amikor a családok ezt a mintát követik, gyakorta késŒn érkez-
nek az istentiszteletre, gyakran fordulnak elŒ mérges szavak és
megbántott érzések, valamint a gyerekek gyakran zaklatottak és
nyugtalanok a gyılés alatt. Mennyivel áhítatosabb az a család,
amely idŒben elkészül a gyılésekre, amely jóval a gyılés kezdete
elŒtt érkezik a kápolnába, és amely együtt ül, hogy a bevezetŒ
zenét hallgassa és elméjébŒl kivesse a világi gondokat.
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A kisgyermekes szülŒknek néha nehézséget okoz az, hogy
segítsenek gyermekeiknek a gyılések megbecsülésében, és meg-
akadályozzák, hogy elvonják mások figyelmét. Az otthoni követ-
kezetesség, állhatatosság és felkészülés a siker elengedhetetlen
összetevŒi. Ha nem tudják, hogyan kezeljék gyermekeiket az
istentiszteleten, a fiatal szülŒk kérhetik az egyházközség egy
tapasztaltabb házaspárjának a tanácsát.

A gyılések elŒtt és után az egyháztagok gyakorta csoportosul-
nak a kápolnában, hogy üdvözöljék egymást. Bizonyos fokú lát-
szólagos áhítat nélküliség ered ártatlanul abból a ténybŒl, hogy
barátságos emberek vagyunk, és hogy a sabbat megfelelŒ idŒ arra,
hogy beszélgessünk, barátkozzunk, és új emberekkel ismerked-
jünk meg. A szülŒk mutassanak példát családjuknak azáltal, hogy
az elŒtérben vagy más, a kápolnán kívüli helyen beszélgetnek a
gyılések elŒtt vagy után. A gyılések után a szülŒk segíthetnek a
gyılés lelkiségét hazavinni azáltal, hogy otthon megbeszélik gyer-
mekeikkel a gyılés egy gondolatát, zeneszámát vagy valamely más
pozitívumát.11

Az áhítatról mutatott példánk erŒteljes
befolyással lehet másokra

Beszéltünk az áhítat fontosságáról, és megvizsgáltuk néhány
jelentését. Számos javaslatot is tettünk arra vonatkozólag, hogyan
segíthetjük elŒ az áhítatot otthon és az egyházban. Az emberek
tetteiben valós fejlŒdés azonban akkor következik be, amikor a
helyi vezetŒk és családok egyesítik erejüket azért, hogy legyŒzzék
az áhítattal kapcsolatos konkrét problémáikat. Magunk elŒtt lát-
juk az áhítat növelésére irányuló erŒfeszítést egyházszerte…

Az igaz áhítat létfontosságú, ám olyan tulajdonság, amely gyor-
san eltınik a világban, amikor a gonosz erŒi kiterjesztik hatásukat.
Nem tudjuk teljes mértékben megérteni annak a jónak az erejét,
melyet akkor érhetünk el, ha Krisztus igaz egyháza tagjainak mil-
liói az áhitatos viselkedés mintájául szolgálnak. El sem tudjuk kép-
zelni, mennyi életet tudnánk még megérinteni! Talán, ami még
ennél is fontosabb, hogy nem látjuk elŒre, lelki téren milyen nagy-
szerı hatással lesz saját családunkra az, ha azokká az áhitatos
emberekké válunk, akivé tudjuk, hogy válnunk kell.
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át az áhítatról szóló példákat a 169. oldalon! E két
történet szerint mit jelent áhítatosnak lenni? Az áhítat mely
példáit fedezted fel az életedben? Mit tanultál ezekbŒl a
tapasztalatokból?

• Nézd át a 170. oldalon álló elsŒ négy bekezdést, és keresd meg
Kimball elnök tanításait arról, hogy mit jelent, és mit nem jelent
az áhítat! Miért kell az utolsó napi szenteknek „a legáhitatosabb
embereknek lenniük az egész földön”?

• Mit gondolsz, hogyan kellene reagálnunk, amikor halljuk, hogy
valaki hiábavalóan használja az Úr nevét? Mit tanulhatsz Kim-
ball elnök példájából? (Lásd 171. oldal.) Mit tehetünk annak
érdekében, hogy tiszteljük az Úr nevét?

• Nézd át a 172–175. oldalakat, és keress áhítatos cselekedeteket
és viselkedésformákat, valamint tiszteletlen cselekedeteket és
viselkedésformákat! Miként befolyásolhatnak minket személye-
sen ezek a cselekedetek és viselkedésformák? Milyen befolyás-
sal lehetnek azok a családunkra és másokra? Gondolkozz el,
hogy te és a családod mit tehettek azért, hogy áhítatosak legye-
tek az egyházban!

• Mit gondolsz, mit tehetnek otthon a szülŒk azért, hogy segítse-
nek gyermekeiknek abban, hogy áhítatosak akarjanak lenni az
úrvacsoragyılés alatt? más egyházi gyılések és tevékenységek
alatt? (Példaként lásd a 175–177. oldalakat.)

• Tanulmányozd a fejezet utolsó két bekezdését (177. oldal)!
Miként befolyásolhatja családunkat, illetve közösségünket az
egyre növekvŒ áhítatunk?

Kapcsolódó szentírások: 1 Királyok 6:1, 7; Máté 21:12–14; Alma
37:14–16; T&Sz 63:61–62, 64
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„[A] szombatot gyönyörıségnek hív[játok], az Úr szent és dicsŒséges napjának”
(Ésaiás 58:13).



A sabbat – gyönyörıség

A sabbat a tevékeny, örömteli hódolat napja.

Spencer W. Kimball életébŒl

Miközben Spencer W. Kimball elnök ellátogatott az egyház
különbözŒ gyülekezeteibe, megelégedéssel töltötte el, amikor
azt látta, hogy a szentek tisztelik a sabbat napját. Elmesélte, hogy
találkozott két férfivel, akik áldásban részesültek azon erŒfeszíté-
seikért, hogy megszentelték a sabbat napját:

„Nem rég, az egyik cövekben interjút tartottam egy férfivel egy
fontos elhíváshoz a cövek újjászervezésében. Ezt mondtam neki:
»Mi a foglalkozása?« Így válaszolt: »Egy üzemanyagtöltŒ-állomást
mıködtetek.« Majd megkérdeztem: »Sabbat napon is mıködteti?«
A válasza így hangzott: »Nem, nem mıködtetem.« »Akkor hogyan
él meg? A legtöbb benzinkút vezetŒi úgy gondolják, hogy muszáj
nyitva tartaniuk sabbat napon is.« »Elég jól megélek – mondta. –
Az Úr jó hozzám.« »Nagy a konkurencia?« – kérdeztem. „Nagy
bizony – felelte. – Van velünk szemben egy benzinkút, amely egész
vasárnap nyitva tart.« »És maga sohasem nyit ki?« – kérdeztem.
»Nem, uram – mondta –, és én hálás vagyok érte, az Úr pedig ked-
ves hozzám, és mindenem megvan, amire szükségem van.«

Ellátogattam egy másik cövekbe is, szintén újjászervezés miatt,
ahol az egyik fivért az egyik legmagasabb pozícióba javasolták.
Amikor megkérdeztem, hogy mivel foglalkozik, azt mondta, hogy
fıszeres. »Nos, a legtöbb üzlet nyitva tart sabbat napon. Ön is?«
»Mi bezárjuk az üzletet vasárnap« – mondta. »Akkor hogyan tud
versenyezni azokkal az emberekkel, akik a hét minden napján
nyitva tartanak?« »Versenybe szállunk. Nagyon jól megélünk min-
demellett« – válaszolta. »De hát nem a sabbat lenne a legjövedel-
mezŒbb nap?« »De igen – válaszolta –, valószínıleg kétszer annyi
árut tudnánk eladni sabbat napon, mint bármely más átlagos
napon, de jól kijövünk anélkül is, az Úr pedig kedves hozzánk;
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nagylelkı hozzánk; jó hozzánk.« […] Én pedig nem tudtam meg-
állni, hogy ne mondjam: »Isten áldja meg, hithı fivérem! Az Úr
nem hagyja figyelmen kívül e látszólagos áldozatokat. A pénze
tiszta. Bizonyosan nem fogja megakadályozni abban, hogy megta-
lálja az Isten királyságába vezetŒ utat.«”1

Kimball elnök úgy látta a sabbatot, mint a tevékeny, örömteli
hódolat napját – amikor hátrahagyhatjuk a világ dolgait, és igaz-
lelkı tevékenységekkel tölthetjük meg a napot. Szentírásokat
idézve arra ösztönözte a szenteket, hogy legyen a sabbat napja
„gyönyörıség” a számukra, valamint „vidám szívvel és arccal”
lássanak hozzá a naphoz (Ésaiás 58:13; T&Sz 59:15).2

Spencer W. Kimball tanításai

Az Úr mindig megparancsolta népének,
hogy tiszteljék a sabbat napot

Amikor Mózes lejött a rengŒ, füstölgŒ Sinai hegyrŒl, lehozta a
vándorló Izráel gyermekei számára a tízparancsolatot, életvitelünk
alapvetŒ szabályait. Ezek a parancsolatok azonban nem voltak újak.
Ádám és az Œ utódai is ismerték azokat, akiknek megparancsolták,
hogy a kezdetektŒl fogva azok szerint éljenek, így az Úr csupán elis-
mételte Œket Mózesen keresztül. SŒt, a parancsolatok még a földi
élet elŒtt keletkeztek, és részei voltak annak a halandóknak készí-
tett próbatételnek, amelyet a mennyei tanácsban fektettek le.

A tíz parancsolat közül az elsŒ megkívánja, hogy az emberek
az Úrnak hódoljanak; a negyedik pedig a sabbat napot jelöli meg
e hódolat napjának:

„Ne legyenek néked idegen isteneid én elŒttem. […]

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi
dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád,
se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon
belŒl van;

Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és
mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
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Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt”
(2 Mózes 20:3, 8–22).

Sokak számára a sabbat megszegése csupán kis jelentŒségı
dolog, Mennyei Atyánk számára azonban ez alapvetŒ parancsolatok
iránti engedetlenséget jelent. Ez azt bizonyítja, hogy az ember nem
tudja teljesíteni azt a személyes próbatételt, melyet már a világ
teremtése elŒtt elénk helyeztek, „hogy meglás[sák], vajon megtesz-
nek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az Œ Istenük megparancsol
nekik” (Ábrahám 3:25). [...]

Az ünnepélyes parancsolat, melyet a mennydörgŒ Sinai hegyrŒl
lehoztak, így szólt: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy meg-
szenteljed azt.” Ezt a parancsolatot sohasem vonták vissza, vagy
változtatták meg. SŒt, megerŒsítették az újkori idŒkben:

„De emlékezz rá, hogy ezen, az Úr napján, ajánld fel felajánlá-
saidat és szentségeidet a Magasságosnak, beismerve bıneidet a
testvéreidnek, és az Úr elŒtt.

És ezen a napon semmi más dolgot ne tegyél, csak ételed
készüljön el, egyvalamire tekintŒ szívvel…, hogy örömöd teljes
lehessen” (T&Sz 59:12–13).3

A sabbat nem az üzlet vagy a szórakozás napja

Arra buzdítanék minden szentet mindenhol, hogy még szigo-
rúbban szentelje meg a sabbat napját. Az Úr szent napja egyre
inkább elveszíti jelentŒségét világszerte… Az emberek egyre jobban
elpusztítják a sabbat szent célját azáltal, hogy a gazdagságot, az
élvezetet, a szórakozást, valamint a hamis és anyagi isteneknek való
hódolást hajszolják. Továbbra is arra buzdítunk minden szentet és
istenfélŒ embert világszerte, hogy tartsa meg a sabbat napját, és
szentelje meg azt. Az üzletek nem fognak kinyitni a sabbat napján,
ha nem vásárolnak náluk azon a szent napon. Ugyanez igaz a mula-
tóhelyekre, a sporteseményekre, valamint a szórakozás minden
területére. A mindenható pénz, úgy tınik, legyŒzi az Úr parancso-
latát, miszerint: „Az én szombatjaimat megtartsátok; szenthelyemet
tiszteljétek” (3 Mózes 19:30).4

Megfigyelhetjük, hogy keresztény világunkban még számos
helyen tartanak az üzletközpontok nyitva üzleti célból a sabbat
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szent napján. Biztosak vagyunk abban, hogy ennek megoldása
bennünk, a vásárlóközönségben rejlik. A boltok és üzletközpon-
tok bizonyosan nem tartanának nyitva, ha az emberek nem vásá-
rolnának tŒlük. Kérlek, mindannyian fontoljátok meg ezt újra!
Beszéljétek meg gyermekeitekkel a családi estek alkalmával! Cso-
dálatos lenne, ha minden család elhatározná, hogy mostantól
fogva nem vásárol sabbat napon.5

Javarészt a sabbatot megszegŒ világgá váltunk. Sabbaton a
tavak tele vannak hajókkal, a strandok tele vannak emberekkel, az
elŒadásoknak akkor legnagyobb a nézettsége, a golfpályák pedig
tele vannak játékosokkal. A sabbat a rodeók, az összejövetelek, a
családi kirándulások legkedveltebb napja; még a labdajátékokat is
e szent napon játsszák. „A munka zavartalanul folyik” – ez sokak
számára a jelmondat, így a szent napunk szabadnappá változott.
És mivel oly sok ember kezeli szabadnapként e napot, számos
más ember törekszik arra, hogy kielégítse a szórakozni vágyók és
pénzt termelŒk kívánságait…

Ha vadászunk és halászunk az Úr napján, akkor nem szenteljük
meg azt. Ha terményt ültetünk vagy gondozunk vagy aratunk a
sabbaton, akkor nem szenteljük meg az Úr napját. Ha kimegyünk
a kanyonba kirándulni, ha elmegyünk egy meccsre vagy rodeóra
vagy versenyre vagy elŒadásra vagy más szórakozóhelyre azon a
napon, akkor nem tartjuk azt szent megemlékezésben.

Akármilyen különösen is hangzik, néhány utolsó napi szent,
akik minden más tekintetben hithıek, azzal mentegetik magukat,
amikor szórakozási célból hiányoznak az egyházi gyılésekrŒl,
hogy úgy érzik, elszalasztják a legnagyobb fogást, ha nincsenek a
folyóparton a horgászati szezon elsŒ napján, vagy a vakáció nem
lesz elég hosszú, ha nem indulnak el már vasárnap, vagy nem fog-
ják tudni megnézni az általuk kiválasztott filmet, ha nem mennek
el a sabbat napon. A sabbat megszegésekor pedig gyakran maguk-
kal viszik a családjukat is...

Nem bírálom a törvényes szórakozási tevékenységeket – a spor-
tot, kirándulásokat, színdarabokat és filmeket. Mindegyiknek lehe-
tŒsége van felüdíteni az életet, az egyház pedig mint szervezet
hatékonyan támogatja az ilyesfajta tevékenységeket. Minden vala-
mirevaló dolognak is azonban megvan a megfelelŒ ideje és helye –
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megvan az ideje a munkának, megvan az ideje a játéknak, megvan
az ideje a hódolatnak…

Igaz, hogy vannak emberek, akiknek muszáj dolgozniuk a sab-
bat napján. SŒt, némely munkakör, amely valóban szükséges –
például a betegek gondozása –, tulajdonképpen a sabbat meg-
szentelését szolgálhatja. Az ilyen tevékenységekkor azonban az
indítékainkat kell leginkább figyelembe venni.6

Néha az áldozathozatal és az önmegtartóztatás kérdéseként jel-
lemzik a sabbat megszentelését, ez azonban nem így van. Ez csu-
pán idŒbeosztás és rendszerezés kérdése. Van elég idŒnk a hét
hat napja során, különösen a világtörténelem ezen idŒszakában,
hogy elvégezzük a munkánkat és játsszunk. Sokat tehetünk azért,
hogy úgy szervezzük és ösztönözzük a hétköznapi tevékenysége-
ket, hogy ne érintsük azokkal a sabbatot.7

A sabbat az a nap, amikor lelkileg gazdagodhatunk
hódolat és derék cselekedetek által

A sabbat egy szent nap, amelyet érdemes és szent dolgokra kell
fordítani. A munkától és a kikapcsolódástól való tartózkodás fon-
tos ugyan, de nem elegendŒ. A sabbat napja építŒ gondolatokat és
cselekedeteket vár, és ha valaki csak henyél és semmit nem tesz a
sabbat napján, akkor megszegi azt. Betartásához imára térdelünk,
leckéket készítünk elŒ, tanulmányozzuk az evangéliumot, elgon-
dolkozunk, meglátogatjuk a betegeket és a nélkülözŒket, levelet
írunk a misszionáriusoknak, alszunk egyet, értékes anyagokat olva-
sunk, és a nap minden olyan gyılésére elmegyünk, ahová elvárnak
minket.8

Szakítsatok idŒt arra [a sabbaton], hogy együtt legyetek a csa-
ládotokkal, beszélgessetek egymással, együtt tanulmányozzátok
a szentírásokat, meglátogassátok a barátaitokat, a rokonaitokat,
valamint a betegeket és a magányosokat. Ez az idŒ ugyancsak
tökéletes arra, hogy dolgozzatok a naplótokon és a családtörté-
neteteken.9

A héber nyelvben a sabbat kifejezés azt jelenti, hogy „pihenés”.
Lelki és szellemi nyugalmat és békét sugall. Ez egy olyan nap,
amikor hátrahagyjuk önzŒ érdekeinket és mindent felemésztŒ
tevékenységeinket.
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A sabbat „napon kifejezzük hódolatunkat, hálánkat és elismerésünket az Úrnak”.

A sabbat napja örökkévaló szövetségként adatott az emberek
nemzedékeinek [lásd 2 Mózes 31:16]. Ez egy jel az Úr és az Œ gyer-
mekei között mindörökre [lásd 2 Mózes 31:17]. Ezen a napon kife-
jezzük hódolatunkat, hálánkat és elismerésünket az Úrnak. Ezen a
napon lemondunk minden világi érdekünkrŒl, és az Urat dicsér-
jük alázattal, hiszen az alázat a felmagasztosulás kezdete. Ez a nap
nem a szenvedés és teher, hanem a pihenés és igazlelkı élvezet
napja. Ez a nap nem a fényızŒ lakomák, hanem az egyszerı ételek
és lelki lakmározás napja... Ezt a napot Mennyei Atyánk adta
nekünk nagylelkıen. Ezen a napon kihajthatjuk állatainkat legelni
és pihenni; berakhatjuk ekénket a csırbe, és munkagépeink is
pihenhetnek; ez az a nap, amikor a munkáltató és az alkalmazott,
a mester és a szolga abbahagyhatja a szántást, ásást, fáradtságos
munkát. Ezen a napon bezárhat az iroda, elhalaszthatják az
üzletet, és elfeledhetik a problémákat; ezen a napon az ember idŒ-
legesen megszabadulhat az elsŒ neki adott felhívástól, miszerint
„Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a
földbe…” [lásd 1 Mózes 3:19]. Ezen a napon testünk megpihen-
het, elménk megnyugodhat, lelkünk pedig növekedhet. Ezen a
napon énekeket énekelhetünk, imákat mondhatunk, beszédeket
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prédikálhatunk és bizonyságokat tehetünk, és az ember magasra
emelkedhet, szinte megsemmisítve az idŒt, a teret és a távolságot
közte és a TeremtŒje között.

A sabbat az a nap, amikor önvizsgálatot kell tartanunk – meg
kell vizsgálnunk a gyengeségeinket, be kell vallanunk a bıneinket
társainknak és az Úrnak. Ezen a napon „gyászruhában és hamu-
ban” böjtölünk. Ezen a napon jó könyveket olvasunk, elmélke-
dünk és gondolkodunk, tanulmányozzuk a papsági és
segédszervezeti leckéket, tanulmányozzuk a szentírásokat és
beszédeket írunk, ezen a napon alszunk, pihenünk és lazítunk,
meglátogatjuk a betegeket, hirdetjük az evangéliumot, hittérí-
tünk, ezen a napon nyugodt idŒt töltünk a családunkkal és köze-
lebb kerülünk a gyermekeinkhez, helyesen udvarolunk, jót
cselekszünk, iszunk a tudás és oktatás forrásából, bıneink bocsá-
natáért könyörgünk, gazdagítjuk lelkünket és lényünket, helyre-
állítjuk lelki képességeinket, veszünk [az Úr] áldozatának és
engesztelésének jelképeibŒl, elgondolkodunk az evangélium és
az örökkévaló birodalmak dicsŒségein, ezen a napon magasra
mászunk a Mennyei Atyánkhoz vezetŒ, felfelé tartó ösvényen.10

Reméljük…, hogy akár a vasárnapi gyıléseitek elŒtt, akár azok
után – gyıléseitek idŒpontjától függŒen –, megteszitek majd, amit
a Szabadító a nefita tanítványoktól kért: Miután tanította Œket, arra
kérte Œket, hogy menjenek el az otthonaikba, és gondolkozzanak el
azokon a dolgokon, amelyeket mondott, és imádkozzanak felŒlük.
[Lásd 3 Nefi 17:3.] Mindig emlékezzünk erre a mintára!11

A teljes és bŒséges sabbat magában foglalja,
hogy részt veszünk az egyházi gyıléseken,

és veszünk az úrvacsorából

Úgy tınik, az Úr elképzelése a teljes és bŒséges sabbatról az, hogy
neki hódolunk, róla tanulunk és veszünk az úrvacsorából. Azt sze-
retné, ha hasznos és lelki tevékenységekkel töltenénk a napot. Azt
szeretné, ha hálával, vidám szívvel és arccal, nem pedig sok neve-
téssel tennék ezeket a dolgokat. Azt szeretné, ha a férfiak és a fiúk
hálás szívvel vennének részt a papsági gyılésen, felkészülve a
leckére. Azt szeretné, ha a népe részt venne a vasárnapi iskolán,
és tanulna a szabadulás tervérŒl. Azt szeretné, ha a népe részt venne
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az úrvacsoragyılésen, hogy együtt énekeljen a szentekkel, hogy
lélekben együtt imádkozzon azzal, aki mondja az imát, és hogy
vegyen az úrvacsora jelképeibŒl, újra fogadalmat téve arról, hogy
tökéletesen engedelmes lesz, feltétel nélkül alárendeli magát, egye-
nes cselekedeteket visz véghez, és állandóan megemlékezik róla.12

Kinek kell úrvacsoragyılésre járnia? A parancsolat mindazok-
nak szólt a prófétán keresztül, „akiknek lába Sion földjén áll”,
avagy az egyház tagságának [lásd T&Sz 59:3, 9]. E követelmény
nem csupán a felnŒttekre, hanem a fiatalokra és az idŒsekre egy-
aránt vonatkozik… Mi többet tehetnek a szülŒk azért, hogy segít-
senek még jobban megszilárdítani a családot, mint azt, hogy az
egész család, kicsikkel és nagyokkal együtt, elmegy a gyülekezeti
házba az úrvacsoragyılésre? Ott a gyermekek elsajátítják a rend-
szeres részvétel szokását, visszatartatnak attól, hogy megszegjék
a sabbatot, és bár nagyon fiatalok, magukba szívják az ott hallott
tanításokat és bizonyságokat, valamint az ott érzett lelkiséget.
A cövek-, egyházközségi és kvórumvezetŒknek példát kell mutat-
niuk az embereknek ebben a tekintetben.13

Már fiatal kisfiúként megtanították nekem az úrvacsoragyılésre
járás szokását. Édesanyám mindig elvitt magával. Azokon a meleg
délutánokon hamar elálmosodtam, és ölébe hajtottam a fejem,
hogy aludjak. Talán nem tanultam sokat a beszédekbŒl, de elsajá-
títottam a „gyılésre járás” szokását. E szokás egész életemen át
velem maradt.14

Egyetlen kisgyermek sem szívja magába tudatosan a napfényt;
tudat alatt azonban a fény erŒt ad a kis testének. Egyetlen gyermek
sem ismeri édesanyja tejének vagy a kinyitott konzervbŒl kapott
ételnek az értékét, amely táplálja Œt. Mégis abból kapja erejét és
energiáját, hogy felnŒjön és végül felnŒtt ember váljon belŒle…

Továbbá egyik gyermek sem képes arra, hogy sokat magába szív-
jon az úrvacsoragyılésbŒl, annak teljes megértése nélkül. Minden
alkalommal azonban felfognak belŒle valamennyit.15

Hát nem lenne óriási idŒ- és energiapocsékolás, ha minden
vasárnap reggel ezt kellene kérdeznünk magunktól: „Menjek, vagy
ne menjek papsági gyılésre? Menjek, vagy ne menjek ma úrvacso-
ragyılésre? Menjünk, vagy ne menjünk?” Mennyi elpazarolt erŒfe-
szítése… Döntsétek el egyszer, s mindenkorra!16
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Az egyik ismerŒsöm minden sabbat napon otthon maradt, és
azzal mentegette magát, hogy többet nyer egy jó könyv olvasásá-
ból otthon, mint abból, hogy elmegy az úrvacsoragyılésre és
meghallgat egy gyenge beszédet. Az otthon azonban, akármilyen
szent hely is, nem az ima háza. Ott nem osztanak úrvacsorát; ott
nem találkozunk az egyháztagok közösségével, és nem lehetséges
a bınök beismerése sem a fivérek elŒtt. A hegyeket talán Isten
templomainak hívják, az erdŒket és folyókat pedig keze munká-
jának, mégis csak a gyülekezeti házakban, vagyis az ima házában
lehet eleget tenni az Úr minden elvárásának. Így hát elménkbe
véste, hogy: „Tanácsos, hogy az egyház gyakran találkozzon, és az
Úr Jézus emlékezetére vegyen a kenyérbŒl és a borból” (T&Sz
20:75).17

Nem azért veszünk részt a sabbat gyılésein, hogy szórakoz-
zunk, vagy csupán tanításokban részesüljünk. Azért megyünk,
hogy hódoljunk az Úrnak. Ez egyéni felelŒsségünk, és attól füg-
getlenül, hogy mi hangzik el az emelvényrŒl, ha valaki lélekben és
igazságban akar hódolni az Úrnak, az megteheti ezt azáltal, hogy
jelen van a gyılésein, vesz az úrvacsorából, és elmélkedik az evan-
gélium csodálatos dolgairól. Ha az istentisztelet kudarcot jelent
számotokra, akkor ti vallottatok kudarcot. Senki sem hódolhat
helyettetek; magatoknak kell tiszteletet tenni az Úr elŒtt.18

Az Úr áldásokat ígért azoknak, akik
hithıen megtartják a sabbatot

A parancsolatnak [hogy szenteljük meg a sabbatot] nem az a
célja, hogy bármitŒl is megfossza az embert. Minden parancsolat,
melyet Isten az Œ szolgáinak adott, azok javára válik, akik befogad-
ják, és engedelmeskednek neki. Az ember az, akinek javára válik,
ha gondosan és szigorúan betartja Isten törvényeit; az ember az,
aki szenved, ha megszegi azokat...

Utazásaim során olyan hithı emberekkel találkozom, akik
lemondanak a sabbat napi profitról, valamint a tiltott dolgokkal
való foglalkozásról. Találkoztam olyan marhatenyésztŒkkel, akik
nem terelték össze az állatokat a sabbaton; láttam olyan gyümöl-
csös bódékat az útszélen, amelyek általában éjjel-nappal nyitva
vannak gyümölcstermés idején, ám zárva voltak a sabbaton; láttam
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„Szakítsatok idŒt arra [a sabbaton], hogy együtt legyetek
a családotokkal… Ez az idŒ ugyancsak tökéletes arra,

hogy dolgozzatok a naplótokon és a családtörténeteteken.” 

drogériákat, éttermeket és útmenti árusítóhelyeket, amelyek zárva
voltak az Úr napján – és úgy tınt, a tulajdonosok jól megéltek, és
ugyanakkor eltölthette Œket a törvény iránti engedelmességbŒl
származó Œszinte megelégedés. És minden alkalommal, amikor
olyan embereket látok, akik lemondanak e bevételekrŒl, örvende-
zem, és meg szeretném áldani Œket a szívemben az Œ hitükért és
állhatatosságukért.19

Tudom, hogy az ember alapvetŒen sohasem fog szenvedni
egyetlen látszólagos anyagi áldozat miatt sem, amelyet meghoz,
hiszen [Isten] megparancsolta nekünk, hogy éljünk az Œ törvé-
nyei szerint, és ezt a felhívást intézte felénk:

„…ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregek Ura,
ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasz-
tok reátok áldást bŒségesen” (Malakiás 3:10).

E parancsolatot tisztelve, többek között, kövessük Józsué pró-
fétát: „Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletes-
séggel és hıséggel; …válasszatok magatoknak még ma, a kit
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szolgáljatok; ...én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk”
( Józsué 24:14–15).

Akkor reménykedhetünk az Izráel gyermekeinek ígért áldás
elnyerésében: „Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szent-
helyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.

Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat
megtartjátok, és azokat megcselekszitek:

EsŒt adok néktek idejében, és a föld megadja az Œ termését, a
mezŒ fája is megtermi gyümölcsét.

És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést,
és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti
földeteken.

Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök,
senki fel ne rettentsen” (3 Mózes 26:2–6).21

Ha szeretjük az Urat megtartjuk és
megszenteljük a sabbat napot

Úgy tınik, hogy a sabbat nap megtartása azért olyan nehéz sok
ember számára, mert az még mindig kŒtáblákra, nem pedig a szí-
vükbe van vésve…

[…] Napjainkban úgy látszik, [az Úr] felismerte népe felfogó-
képességét, és úgy gondolta, megértik a hódolás, valamint a sab-
bat megtartásának lelkiségét, amikor ezt monda nekik:

„Igazlelkıségben ajánlj fel áldozatot az Úrnak, Istenednek,
méghozzá a megtört szív és a töredelmes lélek áldozatát” (T&Sz
59:8).

[…] Megadta számunkra az elsŒ és nagy parancsolatot:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbŒl, teljes lelked-
bŒl és teljes elmédbŒl” (Máté 22:37).

Elképzelhetetlen, hogy valaki, aki teljes szívébŒl és teljes lelké-
bŒl szereti az Urat, és aki megtört szívvel és töredelmes lélekkel
felismeri az Úrtól kapott végtelen sok ajándékát, ne töltene egyet-
len napot a hétbŒl hálaadással, valamint az Úr jó munkájának elŒ-
remozdításával. A sabbat megtartása Mennyei Atyánk iránt érzett
szeretetünk mértékének jele.
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Az emberek gyakran tınŒdnek azon, hogy hol húzzák meg a
határt: mi az, ami méltó, és mi az, ami méltatlan cselekedet a sab-
baton? Ha azonban valaki teljes szívébŒl, lelkébŒl, elméjébŒl és
erejébŒl szereti az Urat; ha valaki félre tudja tenni önzését, és
féken tudja tartani vágyait; ha valaki minden sabbat napi tevé-
kenységet a hódolat mércéjével tud mérni; ha valaki Œszinte az
Urához és önmagához; ha valaki „megtört szívet és töredelmes
lelket” ajánl fel, akkor nem valószínı, hogy az az ember az élete
folyamán megszegi a sabbatot.23

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítsé-
gért lásd az V–IX. oldalt.

• Tekintsd át a 182–183. oldalakat! Gondolkozz el azon, hogy az
Úr mekkora jelentŒséget tulajdonít a sabbatnak, és hogy a sab-
bat miért különbözik a hét többi napjától. Mi teszi a sabbatot
„gyönyörıséggé”?

• Nézd át a 183–185. oldalakat, és keresd meg azokat a dolgokat,
amelyeket nem szabad megtennünk a sabbaton! Miért helyte-
lenek ezek a tevékenységek a sabbaton? A 185–189. oldalakon
Kimball elnök példát ad a „hasznos és lelki tevékenységekre”
a sabbat napjára. Mit tettél te és a családod azért, hogy tartal-
masabbá tegyétek a sabbat megtartását?

• Kimball elnök azt monda, hogy „az indítékai[kat] kell legin-
kább figyelembe venni[ük]” azoknak, akiktŒl megkövetelik,
hogy dolgozzanak a sabbaton (lásd 185. oldal). Mit tehetnek az
emberek azért, hogy megtartsák a sabbat napjának lelkiségét,
amikor dolgozniuk kell?

• Mit értünk az alatt, hogy a sabbat a pihenés napja? (Példaként
lásd a 185–187. oldalakat.) Miért helytelen csupán lebzselni,
és semmit sem csinálni a sabbaton?

• Tekintsd át az egyházi gyılések látogatásának célját a 187–189.
oldalakon! Mikor érezted magad legutóbb hódolatteljesnek
egy egyházi gyılésen, és miért? Miként teheted az egyházi láto-
gatásodat és hódolatodat jelentŒségteljesebbé?
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• Kimball elnök bizonyságot tett azokról az áldásokról, melyeket
akkor nyerünk el, amikor megszenteljük a sabbat napját
(189–191. oldal; lásd még a 181., 182. oldalakon található tör-
téneteket). Melyek azok az áldások, melyeket e parancsolat
megtartása által kaptál?

• Egy családi est, vagy családi tanács alkalmával gondolkozzatok el
azon, hogy mit tehet a családod azért, hogy segítsetek egymásnak
megszentelni a sabbatot!

Kapcsolódó szentírások: 1 Mózes 2:1–3; Márk 2:23–28; 3:1–5;
Móziás 13:16–19; T&Sz 68:29
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„A házasság az idŒre és az örökkévalóságra szól... A házasság életet ad.”
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Az erkölcsi tisztaság törvénye

Az Úrnak csupán egyetlen erkölcsi normája van –
teljes erkölcsi tisztaság mind a férfiak, mind pedig a nŒk

részérŒl a házasság elŒtt, és tökéletes hıség az után.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök a randevúzásról, udvarlásról és házas-
ságról szóló tanácsaiban kihangsúlyozta az egyháztagoknak az Úr
erkölcsi tisztaságról és hıségrŒl szóló törvénye szerinti élet fon-
tosságát. Arra is figyelmeztetett, hogy Sátán megpróbálja indo-
koltnak vagy ártalmatlannak feltıntetni e törvény megszegését.
Elmesélte egy fiatal pár történetét, akik áldozatául estek az ellen-
ség megtévesztésének:

„A fiú ezt mondta: »Igen, engedtünk egymásnak, de nem
hisszük, hogy ez helytelen, mivel szeretjük egymást.« Azt hittem
félreértettem, amit mondott. A világ kezdete óta számtalan
erkölcstelen dolog történt, amikor azonban utolsó napi szent fia-
talokat hallottam igazolni azokat, megdöbbentem. Megismételte:
»Nem, ez nem helytelen, mivel szeretjük egymást.«

Oly gyakran ismételték el ezt a förtelmes szentségtörést, hogy
saját magukat is meggyŒzték róla, és felépítettek maguk körül
egy falat, amely mögött makacsul, szinte kihívóan álltak.”

Ésszerısítésükre Kimball elnök így válaszolt: „Nem, szeretett
fiataljaim, ti nem szerettétek egymást. Inkább vágyakoztatok egy-
más után… Ha valaki valóban szereti a másikat, inkább meghalna
azért a személyért, mintsem megsebesítse. Az élvezetbe merülés
óráján a tiszta szeretet kitaszíttatik az egyik ajtón, míg a vágyako-
zás beoson a másikon.”1

Kimball elnök arról is bizonyságot tett, hogy az erkölcsi tisztaság
törvényének betartása örömet és békét hoz. Látta ezen áldásokat
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a hithı egyháztagok életében, ahogyan a következŒ, templomban
szerzett élménye során is:

„Béke, nyugalom és lelkes várakozás volt a levegŒben. Egy jól-
fésült fiatal férfi és egy páratlanul csinos fiatal nŒ, kinek szépsége
leírhatatlan volt, térdelt az oltárnál. Felhatalmazásomnál fogva
elmondtam a mennyei szertartást, amely összeadta és elpecsételte
Œket az örökkévalóságra a földön és a celesztiális világokban.
Ott voltak a tisztaszívıek. Ott volt a mennyország.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Az erkölcsi tisztaság törvénye megtilt minden
szexuális kapcsolatot a házasságon kívül

Az egyház erkölcsösséget illetŒ álláspontjának megértése érde-
kében határozottan és megváltoztathatatlanul kijelentjük, hogy ez
nem egy elhordott, kifakult, régimódi és kopott ruhadarab. Isten
ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, szövetségei és tanai változatla-
nok; és amikor a nap kihıl és a csillagok már nem világítanak, az
erkölcsi tisztaság törvénye még mindig alapvetŒ lesz Isten világában
és az Úr egyházában. Az egyház nem azért tartja meg a régi értéke-
ket, mert azok régiek, hanem inkább azért, mert helyesek.3

A házasság elŒtti teljes erkölcsi tisztaság, és a házasság utáni
teljes hıség még mindig az a norma, amelyet nem lehet meg-
szegni anélkül, hogy ne hoznánk magunkra bınt, gyötrŒdést és
boldogtalanságot.4

Azok, akik semmibe veszik a házasság intézményét, és akik régi-
módinak találják a házasság elŒtti erkölcsi tisztaságot és a hıséget
utána, azok, úgy tınik, elhatározták, hogy egy új divatot hoznak
létre, és azt másokra is ráerŒltetik. Nem látják az utálatos önzést,
amely végül mély magányba vezet? Nem látják, hogy az élvezetet
követve egyre messzebb és messzebb kerülnek az örömtŒl? Nem
látják, hogy az általuk hajszolt beteljesülés olyan ürességet fog
maga után hagyni, amelybŒl semmilyen múló élvezet nem ment-
heti ki Œket? Az aratás törvénye még mindig érvényben van [lásd
Galátziabeliekhez 6:7].5

A korai apostolok és próféták számos olyan bınrŒl tesznek
említést, amelyeket elítélendŒnek tartottak. Ezek közül sok
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szexuális bın: házasságtörés, természetes érzelmek nélküli lét,
kéjvágy, hıtlenség, mértéktelenség, trágár beszéd, tisztátalanság,
szertelen vonzalom, paráználkodás. Magukban foglalnak minden-
féle házasságon kívüli szexuális kapcsolatot – petting, szexuális faj-
talanság, önkielégítés és az, ha valakinek állandóan a szex jár a
gondolataiban, és arról beszél. Magukban foglalnak minden rejtett
és titkos bınt, minden szentségtelen és tisztátalan gondolatot és
tettet. Az egyik legrosszabb ezek között a vérfertŒzés.6

Ha valakinek [homoszexuális] vágyai és hajlamai vannak, ugyan-
úgy kell legyŒznie azokat, mintha a pettingre, a bujálkodásra vagy
a házasságtörésre érezne késztetést. Az Úr éppen olyan erélyesen
elítéli és tiltja ezt a viselkedést, mint a házasságtörést és az ahhoz
hasonló szexuális cselekedeteket… Ismételten, sokak hite és kije-
lentése ellenére ez a [viselkedés], a bujálkodáshoz hasonlóan,
legyŒzhetŒ és megbocsátható, ám ezt is mély és tartós bınbánat-
nak kell kísérnie, ami a teljes elhagyást, valamint a gondolatok és
a tettek teljes megváltoztatását jelenti. Annak ténye, hogy egyes
kormányok, egyes egyházak és számos romlott egyén megpróbálta
ezt a viselkedésformát a bıntény kategóriájából átvinni a szemé-
lyes kiváltságok kategóriájába, még nem változtatja meg a viselke-
dés természetét vagy komolyságát. Jó, bölcs, istenfélŒ emberek a
világ minden táján még mindig felszólalnak e viselkedés ellen, és
kijelentik, hogy nem méltó Isten fiaihoz és leányaihoz; Krisztus
egyháza is felszólal ellene és elítéli azt… Ez a förtelmes bın, a
homoszexualitás, minden kornak a bıne. Sok város és civilizáció
szınt meg létezni miatta.7

A házasságon belüli helyes szexuális élet engedélyezett. Minden
értékes dolognak megvan az ideje és a helyes módja. A törvényes
házasságon kívüli szexuális kapcsolat azonban használható tárggyá
teszi az egyént, valamivé, amit kizsákmányolhatnak, és lecserélhe-
tŒvé, kizsákmányolhatóvá, eldobhatóvá teszi Œt…

A tiltott szexualitás önzŒ, áruló és hıtlen cselekedet. A felelŒs-
ségvállalástól való vonakodás gyáva, hıtlen tett. A házasság az
idŒre és az örökkévalóságra szól. A bujálkodás és minden más
törvényszegés a mának, az órának, a „jelennek” szól. A házasság
életet ad. A bujálkodás halálhoz vezet.8
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A szerelem tiszta és önzetlen, a testi
vágy azonban romlott és önzŒ

Hıtlen a férfi voltához az a fiatalember, aki hírnevet, jó idŒtöltést,
biztonságot, szórakozást, sŒt, szerelmet ígér, amikor mindössze
szenvedélyt és annak ördögi gyümölcseit tudja nyújtani: bıntuda-
tot, undort, gyılöletet, iszonyatot, végleges megvetést és lehetséges
terhességet törvényesség és tisztelet nélkül. Szerelem címszó alatt
védelmezi az ügyét, ám mindössze testi vágyat ad. Hasonlóképpen
a fiatal nŒ is lealacsonyítja magát. Az eredmény pedig az élet meg-
sebzése és a lélek meggyalázása lesz…

Ezek a fiatalok pedig még mindig szerelemrŒl beszélnek.
Micsoda meggyalázása ez eme gyönyörı kifejezésnek! Keserı a
gyümölcs, mert a fa korhadt. Ajkaikkal ezt mondják: „Szeretlek.”
Testükkel pedig ezt: „Kívánlak.” A szerelem jóságos és tiszta. A sze-
relem ad, nem pedig elvesz. A szerelem szolgál, nem pedig kizsák-
mányol...

Mi a szerelem? Sokan úgy gondolják, hogy ez csupán testi
vonzalmat jelent, és lezserül beszélnek arról, hogy „beleszeretnek”
valakibe, és „szerelmesek lesznek elsŒ látásra”. […] Valaki azonnal
vonzódhat egy másik személyhez, de a szerelem sokkal többet
jelent a testi vonzódásnál. Az mély, mindent átfogó és megértŒ. A
sok alkotóelem közül a testi vonzalom csupán az egyik; jelen kell,
hogy legyen a hit, a bizalom, a megértés és a társi szerep. Kellenek
közös elképzelések és normák. Szükséges a nagy odaadás és a tár-
sas magatartás. A szerelem tisztaság, fejlŒdés, áldozat és önzetlen-
ség. Az ilyen szeretet soha nem fárad el vagy apad ki, hanem túléli
a betegséget és a bánatot, a szegénységet és a nélkülözést, a telje-
sítményt és a csalódottságot, az idŒt és az örökkévalóságot. Ahhoz,
hogy a szerelem folytatódjon, szükség van a bizalom és megértés
állandó növekedésére, valamint a megbecsülés és vonzalom gya-
kori és Œszinte kifejezésére. Szükség van az önmagunkról való
megfeledkezésre, és a másikkal való állandó törŒdésre. Az érde-
keknek, reményeknek, céloknak állandóan egyetlen csatornára
kell összpontosítaniuk…

A fiatalember, aki megvédi kedvesét mindenfajta kihasználástól
vagy bántalmazástól, és saját maga vagy mások erkölcstelenségétŒl,
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lehet, hogy igazi szeretetet mutat. Az a fiatalember azonban, aki tár-
sát biológiai játéknak használja, hogy önmagának pillanatnyi kielé-
gülést szerezzen, az bujálkodik.

Az a fiatal nŒ, aki azon dolgozik, hogy lelkileg, szellemileg és
fizikailag vonzóvá váljon, de sem beszédével, sem öltözködésével,
sem pedig viselkedésével nem gerjeszti és ösztönzi társát fizikai
tettekre, lehet, hogy valódi szeretet mutat. Az a fiatal nŒ, akinek
érintenie, gerjesztenie, simogatnia, kísértenie és önmagát muto-
gatnia kell, az bujálkodik és kizsákmányol…

Óvakodjatok az ördög azon ravaszságától, amellyel a gonoszt
jónak tınteti fel egy olyan címszó alatt, amely elrejti annak jelle-
mét. Pontosan ilyen csel az az ésszerısítés, hogy a testi vágy
egyenlŒ a szerelemmel.9

Bár a nemi élet a házasság fontos és kielégítŒ része lehet, nem
szabad elfelejtenünk, hogy az élet nem csupán a nemi kapcsolat-
ból áll.10

A nemek, azaz a férj és a feleség (és csakis férj és feleség) egye-
sülésének legfŒbb rendeltetése, hogy gyermekeket hozzanak a
világra. Az Úr nem arra szánta a szexuális tapasztalatokat, hogy
arra csupán játékszerként tekintsenek, vagy hogy mindössze szen-
vedélyek és nemi vágyak kielégítésére használják. Nem tudunk
olyan, az Úrtól eredŒ megnyilatkozásról, amely szerint a férj és
feleség közötti helyes nemi tapasztalatok csupán a gyermeknem-
zésre korlátozódnának, de rengeteg bizonyítékot találunk Ádám-
tól kezdve egészen napjainkig arról, hogy az Úr soha nem tırte a
nemi kicsapongást.11

Tartózkodnunk kell a pornográfiától és
az erkölcstelenség minden formájától

Mi Isten lélekgyermekei és… legfŒbb teremtményei vagyunk.
Mindannyiunkban ott van a lehetŒsége annak, hogy Istenné vál-
junk – tiszta, szent, igaz, befolyásos, hatalommal bíró, földi erŒktŒl
független lénnyé. A szentírásokból megtudjuk, hogy mindannyian
örök léttel rendelkezünk, és a kezdetekben Istennel voltunk (lásd
Ábrahám 3:22). Ennek megértése az ember méltóságának különle-
ges tudatára ébreszt minket.
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Mindenhol vannak azonban hamis tanítók, akik elŒadások és
pornográf irodalom, folyóiratok, rádió, TV, utcai beszédek segít-
ségével átkozott eretnekségeket terjesztenek, amelyek lerombol-
ják az erkölcsi normákat. Ezt pedig azért teszik, hogy kielégítsék
a test vágyait.12

Irtózunk a pornográfiától, amely, úgy tınik, elárasztja a földet.
A törvény törekszik arra, hogy megfékezze, ám megállításának leg-
jobb módja az, ha a férfiak és a nŒk, családjukkal együtt, felvérte-
zik magukat ellene. Ezt kérdezzük tŒletek: „Szeretnétek ti,
közösségetek derék tagjai, hogy e csúf erkölcstelenség megfer-
tŒzze a családotokat és a szomszédaitokat?”13

Amikor látjuk saját társadalmunk számos emberének gonosz-
ságát, és azon elhatározását, hogy az emberekre közönséges
elŒadásokat, mocskos beszédet, természetellenes viselkedést
erŒltessenek, eltınŒdünk, hogy vajon Sátán kinyújtotta-e bınös,
gonosz kezét, hogy saját erŒihez ragadja e föld népét? Nem
maradt elég jó ember ahhoz, hogy kiirtsa a gonoszt, amely
fenyegeti a világot? Miért egyezkedünk továbbra is a gonosszal,
és miért nézzük el továbbra is a bınt?14

Reméljük, hogy a szüleink és a vezetŒink nem fogják elnézni a
pornográfiát! Az valóban szemét, ma azonban elfogadott és kielé-
gítŒ ételnek állítják be… Kapcsolat van a pornográfia és az alan-
tas nemi ösztönök, valamint a fajtalankodás között.15

A pornográfiából született bınök sajnos más komoly vétkek-
hez, többek között abortuszhoz vezetnek.16

Nevetséges dolog az sejtetni, hogy a pornográfia nem jár követ-
kezményekkel. Határozott összefüggésben áll a bıncselekmények-
kel. Eme erkölcstelenség táplálja a gyilkosságot, a rablást, a nemi
erŒszakot, a prostitúciót és az elüzletiesített erkölcstelenséget.
A nemi bántalmazás statisztikai adatai kapcsolatot mutatnak a bın-
cselekmény és a pornográfia között.

Ez teljesen a megmentŒ társadalmi értékek nélkül való. Arra
ösztönözzük családainkat, hogy minden lehetséges módon védel-
mezzék meg gyermekeiket. Engedékeny világban élünk, de meg
kell bizonyosodnunk arról, hogy nem válunk részévé annak az
engedékeny világnak, amely elkorcsosítja a világot.17
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Az egyház tagjait mindenhol arra buzdítjuk, hogy ne csak ellen-
álljanak a pornográfia elterjedt pestisének, hanem állampolgárok-
ként aktívan és fáradhatatlanul vegyenek részt ebben a harcban,
mely az emberiséget világszerte támadó alattomos ellenség ellen
irányul…

[…] Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy kerüljék el ezt a
mocskot, akár a pestist. Állampolgárokként csatlakozzatok a sze-
mérmetlenség elleni küzdelemhez a közösségetekben! Ne enged-
jétek, hogy tétlenségbe ringassanak benneteket a pornográfia
azon nyerészkedŒi, akik azt mondják, hogy a szemérmetlenség
eltörlése megtagadja az emberek jogait és szabad választását! Ne
engedjétek, hogy az erkölcstelenséget a szabadság álarca mögé
bújtassák!

Drága lelkek vannak veszélyben – lelkek, melyek közel állnak
hozzánk, és mindannyiunk számára kedvesek.18

A szülŒknek és a vezetŒknek meg kell védeniük a
gyermekeket és a fiatalokat az erkölcstelen hatásoktól

Gyermekeitek már életük korai szakaszában megtanulják tŒle-
tek, hogy soha semmilyen erkölcstelen gyakorlatban nem szabad
részt venniük. Ezt nem csak egyszer kell elmondani nekik. Hanem,
mielŒtt összeházasodnak több százszor el kell mondani nekik, és
tudniuk kell, hogy nem csupán családjuk és szüleik várják el tŒlük
e hatalmas tettet, hanem a mennybéli Úr, Jézus Krisztus is elvárja
tŒlük, hogy megtartsák magukat tisztának és erkölcsösnek.19

Az erkölcstelenség napjaink nagy démona. A poliphoz hason-
lóan, karjait az egyén köré fonja. Számos ösvény létezik, mely a
fiatalságot e mocsok felé vezeti. Hadd említsek meg néhány
dolgot, amely lerombolja az erkölcsi tartást!

Néhányan rendszertelenek lesznek az egyházi tevékenységük-
ben, és elidegenítik magukat az egyház finomító és óvó hatásai-
tól. Úgy tınik, az evangélium második helyre kerül a személyes
érdekeik mögött. Nem járnak el a gyıléseikre, engedve, hogy az
iskolai munka, a társadalmi élet, az üzlet vagy hivatás kiszorítsa a
fontos egyházi tevékenységeket és az evangéliumot, és végül az
egyház és annak normái iránti érzéseik eltompulnak.
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Az egyik azon sok dolog közül, ami erkölcstelenséghez vezet, a
szemérmetlenség. Ma sok fiatal nŒ és fiatal férfi önelégült az életi-
gazságokról való tudásában. Azt gondolják, hogy mindenre tudják
a választ. Olyan fesztelenül beszélnek a szexrŒl, mint az autókról,
a filmekrŒl vagy az öltözködésrŒl. A szemérmetlenség lelke pedig
addig fejlŒdik, míg semmi sem tınik szentnek.20

Nem látom, miért kellene a nŒknek mélyen kivágott, vagy
bármely más módon kihívó ruhát viselniük csupán azért, mert az
a világi divat. Megteremthetjük a saját divatunkat…

A fiatal férfiak számára sincs mentség arra, hogy levetkŒzzenek,
és közszemlére tegyék a testüket. A fiatalemberek bátorságot és jó
ítélŒképességet mutathatnak azzal, ha arra ösztönzik fiatal nŒ
barátaikat, hogy erényesen öltözködjenek. Ha a fiatal férfiak nem
randevúznának olyan fiatal nŒkkel, akik helytelenül öltözködnek,
akkor a divat nagyon gyorsan megváltozna...

Kimball elnök világos irányelveket adott a randevúzó fiatalok számára.
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Az Úr ezt ígérte a bátraknak: „Minden megadatik neked, ami az
enyém.” Ahhoz, hogy elérjétek e fenséges magaslatokat és korlát-
lan áldásokat, nem szabad kockáztatnotok. Legyen életetek kelle-
mes, szeplŒtlen és tiszta, hogy soha ne legyen benne semmi
kivetni való. Ehhez jól teszitek, ha elkerülitek „a gonosz megjele-
nését” és „a gonosz megközelítését”.21

Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, hogy a szemérmetlenség
az egyik olyan kelepce, melyet el kell kerülnünk, ha szeretnénk
elkerülni a kísértést, és szeretnénk tisztán tartani magunkat.22

A következŒ normát javaslom. Mindenféle randevúzást vagy
párokra szakadást a társasági kapcsolatokon belül legalább 16
éves korig el kell halasztani, és még akkor is nagyon meg kell fon-
tolni a választásokat és a komolyság mértékét. A fiatalok még jó
néhány évig szabjanak határt a közeli kapcsolatoknak, mivel a fiúk
19 évesen misszióba mennek.

A serdülŒkor kezdeti szakaszában nagyon veszélyes a randevú-
zás, különösen pedig az, ha ezt állandó partnerrel tesszük. Az élet
képét teljesen eltorzítja. Értékes és gazdag élményektŒl foszt meg
benneteket, korlátozza a barátságokat, és szıkíti azon ismerŒsök
körét, akik oly értékesnek bizonyulhatnak, amikor arról van szó,
hogy a földi életre és az örökkévalóságra válasszunk társat.

Határozottan van ideje a bálozásnak, az utazásnak, a kapcsola-
toknak, a randevúzásnak, és még annak az állandó partnerrel tör-
ténŒ randevúzásnak is, ami abban a szerelemben tetŒzŒdik, amely
a szent templomba viszi a fiatalokat, ahol örökkévaló házasságot
kötnek. Az idŒzítés azonban létfontosságú. Az is helytelen, ha a
helyes dolgokat rossz idŒben, rossz helyen és rossz körülmények
között tesszük.23

Tartsátok életeteket tisztán, és minden szentségtelen és tisztá-
talan gondolattól és cselekedettŒl mentesen! Kerüljetek minden
olyan kapcsolatot, amely lefokozza vagy alacsonyabbra teszi a
nekünk felállított magas, igazlelkı normákat! Akkor könnyedén
hajóztok majd az élet tengerén, és béke és öröm vesz majd körül
titeket.24
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Hasonlítsd össze a Kimball elnök által bemutatott párokat,
akikre a 195. oldalon és a 196. oldal elsŒ bekezdésében utal! Mi
vezethette ezeket az utolsó napi szent párokat az ilyen külön-
bözŒ hozzáálláshoz és cselekedethez?

• Olvasd el a 196. oldalon álló második bekezdést! Mit mondanál
annak az embernek, aki azt állítja, hogy az erkölcsösség régi-
módi? (Példaként lásd a 196–197. oldalakat.) Milyen következ-
ményekkel jár az erkölcsi tisztaság törvényének megszegése?
Milyen áldásokkal jár az, ha engedelmeskedünk neki?

• Gondolkozz el azon, hogy hogyan egészítenéd ki a következŒ
mondatokat: Szeretni azt jelenti, hogy . Vágyakozni
azt jelenti, hogy . (Példaként lásd a 198–199. oldala-
kat.) A szeretet fogalmának megértése hogyan kellene, hogy
befolyásolja a gondolataidat és a cselekedeteidet?

• Mit gondolsz, Kimball elnök és az utána következŒ számos egy-
házi vezetŒ miért figyelmeztetett bennünket a pornográfiára?
(Lásd 199–201. oldal.) Miként küzdhetünk a pornográfia elter-
jedése és hatása ellen? Mit tehetünk azért a családunkban, hogy
„felvértezzük magunkat ellene”?

• Nézd át a 201–203. oldalon lévŒ normákat! Miért kell a szülŒk-
nek és a vezetŒknek már a gyermek életének korai szakaszában
megtanítaniuk nekik az erkölcsi tisztaság törvényét? Mit tehetnek
a szülŒk és a vezetŒk azért, hogy segítsenek a fiataloknak hınek
maradni az egyházhoz és annak normáihoz? Milyen forrásokat
nyújt az egyház ahhoz, hogy segítsen a fiataloknak megérteni és
betartani az egyház normáit?

• Milyen kapcsolat van az erényesség és az erkölcsösség között?
• Mit jelent erényesen öltözködni? Miként teremthetjük meg a saját

divatunkat? (Lásd 202. oldal.) Mit jelent az erényes beszéd és
viselkedés? Hogyan segíthetünk a fiataloknak megérteni annak
szükségességét, hogy az élet minden területén erényesnek kell
lenniük?
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„Camilla minden viszontagságban mellettem állt.”
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Tiszteletreméltó, boldog,
sikeres házasság

A házaspárok harmonikus és
örökkévaló kapcsolatot élvezhetnek, amikor

hıek maradnak az Úrhoz és egymáshoz.

Spencer W. Kimball életébŒl

MielŒtt elhívták volna a Tizenkét Apostol Kvórumába,
Spencer W. Kimball társtulajdonosa volt egy ingatlan és biztosító
társaságnak az arizonai Saffordban. Egyik alkalmazottja, Carmen
Richardson Smith visszaemlékezett Spencer és Camilla Kimball
hithıségére, amikor a fiuk, Edward, gyermekbénulástól szenve-
dett az 1930-as évek elején:

„Nagyon csodáltam Kimball testvér és a felesége közötti kap-
csolatot. Miközben Eddie Kaliforniában volt, hogy kezelésben
részesüljön, Kimball nŒtestvér vele maradt, Kimball elnök pedig
minden kritikus idŒszakban odautazott. Az Eddie operációját
követŒ felépülési idŒszakban Kimball testvér hazatért, hogy gon-
doskodjon a család többi tagjáról, felesége pedig mindeközben
Eddie-vel maradt.

Azt hiszem, Kimball testvér minden egyes nap írt a feleségének.
És nem csupán rövid, 50 szavas leveleket. Néha, amikor kifejezet-
ten kevés volt az ideje, nekem diktálta le a leveleket, és emlék-
szem, hogyan éreztem akkor: csaknem szent megtiszteltetés volt
számomra.

Jó és boldog házasságban éltek, és úgy tınt, nagy tisztelettel
voltak egymás iránt. Úgy látszott, világaik nagyon is egymás körül
forogtak.”1

Spencer és Camilla Kimball egymás iránt érzett szerelme, amely
oly nyilvánvaló volt, amikor fiatalok voltak, egyre erŒsebb és
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mélyebb lett, ahogy idŒsödtek. Kimball elnök gyakran fejezte ki
háláját a feleségével való kapcsolatáért: „Camilla minden viszon-
tagságban mellettem állt. Együtt temettük el a szüleinket és a sze-
retteinket, és együtt váltunk meg koraszülött kisgyermekeinktŒl.
Megtapasztaltuk a bánat mélységét és az öröm magaslatait... Együtt
sírtunk és együtt nevettünk... Minden szomorú és komoly dolog
ellenére az életünk tele volt vidámsággal. Táncoltunk; énekeltünk;
beszélgettünk; szerettünk, és minket is szerettek. Egy olyan fele-
séggel, mint Camilla Eyring, az élet tartalmassá, teljessé és bŒsé-
gessé válik.”2

Egy hosszú és boldog házasság megélése után ezt az észrevé-
telt tette: „Egy jólelkı társra van szükségünk, aki nem számolja a
ráncainkat, nem emlékszik az ostobaságainkra, és nem emlékszik
a gyengeségeinkre; ...egy szeretŒ társra van szükségünk, akivel
együtt szenvedtünk, sírtunk, imádkoztunk és hódoltunk; vala-
kire, akivel együtt éltünk át bánatot és csalódást, valakire, aki
azért szeret minket, akik most vagyunk, vagy akikké válni szeret-
nénk, nem pedig azért, akinek jelenlegi aranyozott külsŒnkben
látszunk.”3

Spencer W. Kimball tanításai

Az örökkévaló házasságot Isten rendelte el, a
család pedig elengedhetetlen része Mennyei

Atyánk számunkra készített tervének

A házasságot, a tiszteletreméltó házasságot, Isten rendelte el.
Kijelentette, hogy a társadalom alapvetŒ egységének az otthonnak
és a családnak kell lennie, minket pedig figyelmeztetni kell, hogy
napjaink hamis kultúrája kezd elfordulni az Isten által elrendelt
tervtŒl… 

Úgy tınik, egyre növekszik a házasság elleni irányzat a világ
elkorcsosodott területein, és egyre erŒsödik a gyermekek nélküli
házasság irányzata is. Általában a következŒ kérdés ez: „Miért háza-
sodjunk össze?” És máris a „házasságellenes forradalom” kerül a
középpontba. Azzal érvelnek, hogy a gyermekek terhet, kötöttsé-
get, felelŒsséget jelentenek. Sokan meggyŒzték magukat arról,
hogy a tanulás, a kötöttségtŒl és felelŒsségtŒl való szabadság
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jelenti az életet. És sajnos ez az elvakult és romboló elképzelés
magával ragadja népünk néhány tagját is.4

Ahhoz, hogy ellensúlyozzuk és hatástalanítsuk a médiában, a
kamerák elŒtt, a színházakban és az utcán látható gonoszt, házas-
ságról, helyes házasságról, örökkévaló házasságról kell tanítanunk.5

Az örökkévaló házasság egyik alapvetŒ oka az, hogy az élet is
örökkévaló; a házasság idŒtartamának pedig – hogy összhangban
legyen az élet céljaival – egyenlŒnek kell lennie az élet idŒtarta-
mával. A polgári vagy egyházi hivatalnokok által, templomon kívül
kötött házasság csupán az idŒre szól, „míg a halál el nem választ”.
A halállal véget ér… Az örökkévaló házasságot az Úr prófétája,
vagy azon kevesek egyike végzi, akiknek Œ felhatalmazást adott rá.
E házasságot a szent templomokban kötik, melyeket erre a célra
emeltek és szenteltek fel. Csupán az ily módon kötött házasság
folytatódik a síron túl és tartja fenn a férj-feleség, valamint szülŒ-
gyermek kapcsolatokat az örökkévalóságon keresztül.6

Kétségkívül minden rendes ember legfontosabb célja egy tisz-
teletreméltó, boldog és sikeres házasság. Az Úr azért rendelte el
a házasságot, hogy erŒs és boldog otthonokat és leszármazotta-
kat hozzon létre. Bárki, aki szándékosan elkerüli a házasságot, az
nem csupán nem normális, hanem még hátráltatja is a saját ter-
vezetét.

Szeretném megvédeni a normális kifejezést, hiszen maga az
Úr állította fel a normát azáltal, hogy bemutatta egymásnak
Ádámot és Évát, az elsŒ férfit és az elsŒ nŒt ezen a földön, és elvé-
gezte a szent házasság szertartását, hogy férjjé és feleséggé tegye
Œket. Nagyon különböztek az alkatukban, hogy különbözŒ sze-
repeket töltsenek be. Épphogy befejezte a szertartást, amikor ezt
mondta nekik: „[S]okasodjatok és töltsétek be a földet és hajtsá-
tok birodalmatok alá; és uralkodjatok” (1 Mózes 1:28).

Normális dolog összeházasodni, és normális és helyes dolog
gyermekeket hozni a világra. Minden embernek akarnia és ter-
veznie kell, hogy összeházasodik, mivel ez az, amit a mennybéli
Isten eltervezett a számunkra. Ez az az út, melyet kidolgozott
számunkra.7

Az [Úr] egész programja úgy lett intelligensen megtervezve,
hogy szeretettel és gyermeki egymásrautaltsággal hozzon gyer-



1 8 .  F E J E Z E T

210

mekeket a világra. Ha számos mai halandó felületes elképzelései
elterjedtek volna, a világ, az emberi faj és minden helyes dolog
már régen kipusztult volna…

[…] Az Úr azt mondta, hogy a celesztiális királyság három
mennye vagy fokozata közül a legmagasabb eléréséhez „az ember-
nek be kell lépnie a papság e rendjébe [értve ezalatt a házasság új
és örök szövetségét];

Ha nem teszi meg ezt, nem nyerheti el” (T&Sz 131:2–3).

Ez a helyes mód.

Van néhány férfi, aki saját akaratából nem házasodik meg. Ãk
megfosztják magukat valamitŒl. Létezik néhány olyan nŒ is, aki
szintén megfosztja magát az áldásoktól. Mások pedig azért nem
házasodtak meg soha, mert nem volt rá lehetŒségük. Természete-
sen tudjuk, hogy az Úr bŒségesen gondoskodik majd róluk, és
soha senki nem lesz elítélve olyan dologért, amirŒl nem tehet…

A házasságról, valamint a férfi és a nŒ szerepérŒl szólva azon-
ban, senki se szálljon szembe Istennel…

Ãszintén remélem, hogy az utolsó napi szent lányok és nŒk,
férfiak és fiúk, nagyot kortyolnak az élet vizébŒl, és összhangba
hozzák életüket azokkal a gyönyörı és széleskörı szerepekkel,
melyeket az Úr kijelölt számukra.

Remélem, hogy nem próbáljuk meg tökéletesíteni a már
amúgy is tökéletes tervet, hanem teljes lelkünkkel, elménkkel és
erŒnkkel arra törekszünk, hogy magunkat tökéletesítsük a szá-
munkra adott széleskörı tervezetben. Csak azért, mert néhányan
elbuktunk, nem lenne igazságos a tervet hibáztatni ezért. Irányít-
suk viselkedésünket, tevékenységeinket és egész életünket úgy,
hogy örökösei lehessünk a nekünk megígért gazdag és számos
áldásnak!8

Az örökkévaló házasság gondos felkészülést igényel

Valamennyi döntésünk közül talán a házasság a leglényegesebb
és a leghosszabb hatású, ugyanis nem csupán az azonnali bol-
dogsághoz, hanem az örökkévaló örömökhöz is köze van. Hatásai
nemcsak két embert érintenek, hanem az Œ családjukat is, külö-
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„Csaknem bármely jó férfinak és bármely jó asszonynak lehet
boldog és sikeres a házassága, ha mindkettŒ hajlandó megfizetni az árát.”

nösen pedig gyermekeiket és gyermekeik gyermekeit sok nemze-
déken át.

Kétségtelen, hogy amikor az életre és az örökkévalóságra
választunk társat, a legkörültekintŒbben kell terveznünk, gondol-
kodnunk, imádkoznunk és böjtölnünk, hogy biztosak legyünk
benne, valamennyi döntésünk között ez az egy nem lehet hibás.
Egy igazi házasságban az elméknek és szíveknek egyeknek kell
lenniük. Az érzelmeknek nem szabad teljes mértékben meghatá-
rozni a döntéseket, ám az elme és a szív, melyet megerŒsít a böj-
tölés, az ima és a komoly meggondolás, maximális esélyt ad a
házasság boldogságának. Ez áldozattal és osztozással jár, továbbá
megköveteli a nagyfokú önzetlenséget…

[…] „Rokon lelkek” csak a képzeletben léteznek; s jóllehet, min-
den fiatal férfi és fiatal nŒ teljes szorgalommal és imádságos lélek-
kel azon igyekszik, hogy egy olyan társat találjon, akivel az élet a
legösszeegyeztethetŒbb és a leggyönyörıbb lehet, mégis biztos,
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hogy csaknem bármely jó férfinak és bármely jó asszonynak lehet
boldog és sikeres a házassága, ha mindkettŒ hajlandó megfizetni
az árát…

Annak a két embernek, akik a házassági oltárhoz közelednek,
fel kell ismernie, hogy az általuk remélt boldog házasság elérésé-
hez tudniuk kell, a házasság nem egy jogi kezeslábas, hanem áldo-
zatot, osztozást, sŒt a személyes szabadság bizonyos fokú
feladását is jelenti. Hosszantartó és szigorú takarékoskodást
jelent. Gyermekeket, akik anyagi terheket, szolgálatot, törŒdést és
aggódást jelentŒ terheket hoznak magukkal; de egyben a legmé-
lyebb és legkellemesebb érzéseket is jelenti.9

A késleltetett házasság… nem teljesen elfogadott. Minden ren-
des embernek úgy kell terveznie az életét, hogy már élete korai
szakaszában megfelelŒ templomi házasságot kössön, és érettsége
korai szakaszának éveiben sokasodjon és családot alapítson.10

Azok a fiatalok, akik a templomi házasság felé vezetŒ úton
haladnak, már megalapoztak egy gondolatmenetet, amely meg-
bízhatóvá teszi majd Œket a választott társukkal történŒ közös
tervezésben, amikor megtalálják Œt. Még mielŒtt ünnepélyesen
házastársakká nyilvánítják Œket a szent helyen, már tervezik a
közös életüket, és menyasszonyként és vŒlegényként tovább foly-
tatják ezt a folyamatot, amikor leülnek, hogy feltérképezzék az
Isten királyságában való felmagasztosuláshoz vezetŒ boldog,
sikeres és lelki életutat.11

BármelyikŒtök körbejárná a világot a pecsételŒ szertartásért,
ha tudnátok annak jelentŒségét, ha felismernétek, mily nagyszerı
is az! Nincs akkora távolság, nincs akkora pénzhiány, nincs olyan
helyzet, amely visszatartana benneteket attól, hogy az Úr szent
templomában kössetek házasságot!12

Új lélek lesz Sionban, amikor a fiatal nŒk azt mondják majd
udvarlóiknak: „Ha nem kaphatsz templomi ajánlást, akkor nem
fogom hozzád kötni az életemet, még a halandóság idejére sem!”
A fiatal visszatért misszionárius fiúk pedig azt mondják majd
barátnŒiknek: „Sajnálom, de akármennyire is szeretlek, nem
fogok a szent templomon kívül házasságot kötni.” [...]
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[…] EltınŒdünk, hogy mindezen áldások és ígéretek mellett,
vajon miért nem házasodnak össze helyénvalóan az emberek, és
miért vesztegetik el ezzel az életüket a fagyos pusztában, amely
talán sohasem fog felolvadni. Miért gondolna valaha is bármelyik
fiatal a templomon kívüli házasságra, és tenné kockára azokat a
dicsŒségeket, melyek számára elérhetŒek?13

A házaspárok jól bevált receptet követhetnek
ahhoz, hogy együtt boldogságra leljenek

Szinte minden házasság gyönyörı, harmonikus, boldog és örök-
kévaló lehetne, ha az abban közvetlenül résztvevŒ felek elhatároz-
nák, hogy annak kell lennie, annak muszáj lennie, és az is lesz.14

A szertartás puszta lebonyolítása nem hoz boldogságot és sike-
res házasságot. A boldogság nem gombnyomásra mıködik, mint
az elektromos fény; a boldogság egy elmeállapot, és belülrŒl
fakad. Meg kell dolgozni érte. Nem lehet pénzen megvásárolni;
nem lehet ingyen hozzájutni.

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
önzetlenség eredménye.

Két különbözŒ háttérrel rendelkezŒ ember nem sokkal az elvég-
zett szertartás után rájön, hogy szembe kell nézni a kemény való-
sággal. Ez már nem a képzelgés vagy a szerepjátszás világa, le kell
jönnünk a felhŒkbŒl, és szilárdan meg kell vetni lábunkat a tala-
jon. FelelŒsséget kell vállalnunk, és új kötelezettségeket kell elfo-
gadnunk. Egyes személyes szabadságokról le kell mondanunk,
és sok változtatást – önzetlen változtatást – kell végrehajtanunk.

Az ember nem sokkal a házasságkötés után jut el arra a felis-
merésre, hogy a házastársnak vannak olyan gyengeségei, amelyek
korábban nem mutatkoztak, illetve észrevétlenek maradtak. Az
erények, melyek az udvarlás alatt állandóan fel voltak nagyítva,
most viszonylag kisebbek lesznek, és a gyengeségek, amelyek oly
aprónak és jelentéktelennek tıntek az udvarlás idején, most
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jelentŒs méreteket öltenek. Elérkezett a megértŒ szívek, az önér-
tékelés, a józan ész, a gondolkodás és a tervezés órája…

Létezik egy jól bevált recept, amely minden házaspárnak bol-
dog és örökkévaló házasságot garantál; de mint minden recept
esetében, a legfontosabb hozzávalókat itt sem szabad kihagyni,
csökkenteni, illetve korlátozni. Az udvarlás elŒtti választás, vala-
mint a házasságkötés után is folytatódó udvarlás egyformán fon-
tos, de nem fontosabb, mint maga a házasság, amelynek a sikere
két emberen múlik – nem egyen, hanem kettŒn.

Egy elfogadható normákkal induló és azokon nyugvó házasság-
ban… az erŒnek nincs olyan keveréke, amely ezt tönkreteheti,
hacsak ez az erŒ nem magukban a házastársakban vagy azok egyi-
kében található; nekik pedig rendszerint fel kell vállalniuk a fele-
lŒsséget. Más emberek és eszközök jó vagy rossz hatással lehetnek.
Befolyásolhatják a pénzügyi, szociális, politikai és egyéb helyzetek;
a házasság azonban elsŒsorban mindig a két házastárson múlik,
akik ha eltökéltek, önzetlenek és igazlelkıek, mindig sikeressé és
boldoggá tehetik a házasságukat.

A recept egyszerı; kevés a hozzávaló, bár mindegyiknek sok kie-
gészítŒje van.

ElŒször is, megfelelŒen kell közeledni a házassághoz, s ez
magába foglalja egy olyan házastárs kiválasztását, aki minden
olyan tekintetben, ami fontos az egyéneknek, megközelíti a töké-
letesség csúcsát. Azután pedig a két félnek úgy kell a templom
oltára elé lépnie, hogy felismerjék: keményen kell majd dolgoz-
niuk e sikeres közös életért.

Másodszor, nagyon önzetlennek kell lennünk, meg kell feled-
keznünk önmagunkról, és magunkat alárendelve az egész családi
életet annak minden velejárójával úgy kell irányítanunk, hogy az
a család javát szolgálja.

Harmadszor, a szeretet életben tartásához és fejlŒdéséhez szük-
ség van a folyamatos udvarlásra, valamint a gyengédség, a ked-
vesség és a figyelmesség kifejezésére.

Negyedszer, teljesen úgy kell élnünk, hogy betartjuk az Úr
parancsolatait, ahogy az Jézus Krisztus evangéliumában le van írva.
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Ha ezeket a hozzávalókat megfelelŒen összekeverjük, és folya-
matosan mıködésben tartjuk, teljességgel lehetetlen a boldogta-
lanság, az, hogy folytatódjanak a félreértések, vagy hogy szakításra
kerüljön sor. A válóperes ügyvédeknek más területre kellene sza-
kosodniuk, a válóperes bíróságokra pedig lakat kerülne.15

Az önzetlenség, valamint a parancsolatok
megtartása sikeres házassághoz vezet

A jegyeseknek, még mielŒtt esküt tennének, fel kell ismerniük,
hogy mindegyiküknek szó szerint és teljesen el kell fogadnia,
hogy az új kis család mindig elŒbbre való bármelyik házastárs
javánál. Mindkét félnek el kell felejtenie az „én” és az „enyém”
névmásokat…, és a „mi” és a „miénk” névmásokkal kell helyette-
sítenie azokat. Minden döntésnél figyelembe kell venni, hogy az
két vagy több emberre van hatással. Ahogy a feleség a fontosabb
döntésekhez viszonyul most, úgy törŒdik majd azzal, hogy e dön-
tések milyen hatással lesznek a szülŒkre, a gyerekekre, az ott-
honra és lelki életükre. A férjnek a munkáját, közösségi életét,
barátait és mindenfajta érdeklŒdését most kell átgondolnia annak
fényében, hogy Œ csupán része egy családnak, s a csoport egé-
szére kell tekintettel lennie.16

Ahhoz, hogy két ember együtt alakítsa ki a házasságát, a férj és
a feleség által gondosan kidolgozott költségvetésre, valamint
annak pontos betartására van szükség. Számos házasság a piacté-
ren megy tönkre, amikor be nem tervezett vásárlásokat intéznek.
Emlékezzetek, hogy a házasság társas viszony, és nem valószínı,
hogy bármely más módon sikeres lehet.17

Lehet, hogy a házasság nem mindig egyszerı és probléma-
mentes, de a legnagyobb béke forrása lehet. Egy házaspár küsz-
ködhet szegénységgel, betegséggel, csalódással, kudarcokkal, sŒt
még a családban bekövetkezŒ halálesettel is, de még ezek sem
fogják megfosztani Œket a békéjüktŒl. A házasság addig lehet
sikeres, amíg az önzés fel nem üti benne a fejét. A bajok és prob-
lémák széttörhetetlen egységbe kovácsolják a szülŒket, ha töké-
letes önzetlenség van közöttük…
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A szeretet olyan, mint egy virág, és a testhez hasonlóan állandó
táplálásra van szüksége. A halandó test hamar lesoványodna és
meghalna, ha nem táplálnák gyakorta. A gyenge virág tápanyag és
víz nélkül elszáradna és elpusztulna. Ehhez hasonlóan nem vár-
ható el az sem, hogy a szeretet örökké tartson, hacsak nem táp-
láljuk folyamatosan a szeretet napi adagjaival, a megbecsülés és
csodálat megnyilvánulásaival, a hála kifejezésével és az önzetlen-
ség elismerésével.

A teljes önzetlenség biztosan megvalósít egy másik tényezŒt a
sikeres házasságban. Ha valaki mindig a másik érdekeit, kényelmét
és boldogságát keresi, akkor az udvarlásban megtalált, és a házas-
ságban megerŒsödött szeretet nagymértékben növekedni fog. Sok
pár hagyja, hogy házasságuk megkopjon, és szeretetük kihıljön,
mint a régi kenyér, az elcsépelt viccek, vagy mint a hideg pecse-
nyeszósz. Kétségtelen, hogy a szeretet számára legnélkülözhetetle-
nebb táplálékot a figyelmesség, a kedvesség, az elŒzékenység,
a törŒdés, a gyengédség megnyilvánulásai, az elismerŒ ölelések, a
csodálat, a büszkeség, a bajtársiasság, a bizalom, a hit, a partnerség,
az egyenlŒség és az egymásrautaltság jelenti.

Ahhoz, hogy valaki igazán boldog legyen a házasságban, folya-
matosan hithıen be kell tartania az Úr parancsolatait. Soha senki
– legyen egyedülálló vagy házas – nem volt tökéletesen boldog, ha
nem élt igazlelkıen. Vannak ideiglenes elégedettséget nyújtó dol-
gok, s pillanatra szóló álcázott helyzetek, de a maradandó, tartós
boldogság csak tisztaságon és érdemességen keresztül érhetŒ el… 

[…] Ha két ember a saját életénél is jobban szereti az Urat, aztán
pedig egymást is jobban szeretik, mint saját életüket, s közben tel-
jes összhangban együtt dolgoznak az evangéliumi tervvel mint
alapvetŒ rendszerrel, akkor biztosan részük lesz ebben a nagy-
szerı boldogságban. Amikor a férj és a feleség gyakorta elmennek
együtt a szent templomba, letérdelnek otthon együtt a családjuk-
kal, kéz a kézben mennek el a vallási gyılésekre, életüket teljesen
tisztán tartják – mentálisan és fizikailag – úgy, hogy minden gon-
dolatuk, vágyuk és szeretetük teljes egészében arra az egy létezŒre,
az Œ társukra összpontosul, s mindketten együtt dolgoznak Isten
királyságának felépítéséért, akkor ennek boldogság a betetŒzése.18
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A házasság tökéletes ragaszkodást
és abszolút hıséget igényel

Léteznek olyan házas emberek, akik engedik, hogy szemük
elkalandozzon, szívük pedig csapongóvá váljon, akik azt gondol-
ják, hogy nem helytelen, ha egy kicsit flörtölnek, megosztják a
szívüket, és vágyakoznak más után is a feleségükön vagy a férjü-
kön kívül. Az Úr félreérthetetlenül ezt mondja: „Szeresd felesé-
gedet teljes szíveddel, és Œhozzá ragaszkodj és senki máshoz”
(T&Sz 42:22).

És amikor az Úr azt mondja, hogy teljes szíveddel, akkor nincs
helye az osztozásnak, sem a megosztásnak, sem pedig a meg-
fosztásnak. A nŒkre átírva pedig így szól: „Szeresd férjedet teljes
szíveddel, és Œhozzá ragaszkodj és senki máshoz.”

A senki más szavak kizárnak mindenkit és mindent. Így a házas-
társ kerül elsŒ helyre a férj vagy feleség életében, és sem a társa-
dalmi élet, sem a foglalkozásbeli élet, sem a politikai élet, sem
bármely más érdeklŒdési kör, személy, illetve dolog nem elŒzi meg
fontosság tekintetében a házastársat. Néha látunk olyan nŒket, akik
annyira rátelepednek gyermekeikre és magukba szívják Œket, hogy
az férjük rovására válik, és néha még el is idegenítik Œket tŒle.

Az Úr ezt mondja nekik: „Œhozzá ragaszkodj és senki máshoz”19.

Gyakori, hogy az emberek továbbra is ragaszkodnak anyjuk-
hoz, apjukhoz és cimboráikhoz. Olykor az anyák nem hagynak
fel azzal a befolyással, amellyel gyermekeik felett rendelkeztek,
és a férjek csakúgy, mint a feleségek, visszatérnek anyjukhoz és
apjukhoz, hogy tanácsot és bölcsességet kérjenek tŒlük, és hogy
bizalmasan közöljenek velük valamit, holott a legtöbb dologban
feleségükhöz kellene ragaszkodniuk, és bizalmas dolgaikat a
legnagyobb diszkrécióval és titoktartással kellene másoktól
megŒrizniük.20

A házasság tökéletes ragaszkodást és teljes hıséget feltételez.
Mindkét házasfél azzal a feltétellel fogadja maga mellé társát, hogy
az teljes méltósággal szíve egészét, minden erejét, hıségét, tisz-
tességét és ragaszkodását házastársának adja. Bármilyen félrehajlás
bınnek számít; a szív bármiféle megosztása vétség. Ahogyan „egye-
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dül Isten dicsŒségére tekintŒ” szemünk kell, hogy legyen, úgy
egyedül a házasságunkra és a házastársunkra és a családunkra
tekintŒ szemmel, füllel és szívvel kell, hogy rendelkezzünk.21

Könyörgöm azoknak, akiket házassági eskük és szövetségek köt-
nek, hogy tegyék a házasságukat szentté, tartsák azt tisztán, és gyak-
ran fejezzék ki jelentŒségteljesen és Œszintén ragaszkodásukat.

Férjek, menjetek haza – testben, lélekben, elmében, hıség-
ben, érdekeltségben és ragaszkodásban –, és szeressétek társato-
kat egy szent és törhetetlen kapcsolatban.

Feleségek, menjetek haza minden érdekeltségetekkel, hısége-
tekkel, vágyakozásotokkal, ragaszkodásotokkal és szeretetetekkel
– együtt dolgozva azon, hogy otthonotokat áldott mennyországgá
tegyétek. Ezzel nagy örömet okoztok majd Uratoknak és Mestere-
teknek, továbbá tökéletes boldogságot biztosíthattok saját maga-
toknak.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Mit gondolsz, mi bizonyítja, hogy egy házasság tiszteletreméltó?
boldog? sikeres? Mely bizonyítékokat látod Kimball elnök és a
felesége, Camilla, közötti kapcsolatban visszatükrözŒdni? (Lásd
207–208. oldal.)

• Tekintsd át a 208. oldalon kezdŒdŒ részt! Melyek azok a hatások
a mai világban, melyeket házasságellenesnek tartasz? Milyen
következményei vannak az ilyen támadásoknak? Mit tehetünk
azért, hogy „ellensúlyozzuk és semlegesítsük” Œket, különösen
az otthonunkban?

• Kimball elnök az örökkévaló házasságra való felkészülésrŒl
szóló tanításai közül melyek voltak rád a legnagyobb hatással, és
miért? (Lásd 210–213. oldal.) Mely tanítások segíthetik azokat,
akik már házasok?
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• Kimball elnök beszélt a házasság „jól bevált receptjérŒl”
(213–215. oldal). Milyen hatással van a házasságra, ha hiány-
zik valamelyik hozzávaló?

• Kimball elnök azt tanította, hogy a házastársaknak egymáshoz
kell „ragaszkodniuk” és senki máshoz (lásd 217–218. oldal).
Mit tehetnek a házastársak annak biztosításaként, hogy a külsŒ
kötelezettségek és érdeklŒdési körök nem avatkoznak bele az
egymás iránti elkötelezettségükbe?

Kapcsolódó szentírások: 1 Mózes 2:18, 21–24; 1 Korinthusbeliek
11:11; Efézusbeliek 5:22–25; T&Sz 132:7–21
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Kimball elnök és nŒvér családtagjaikkal. 
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Családunk megerŒsítése

ErŒsítenünk és védenünk kell családunkat
azáltal, hogy megtanítjuk nekik az evangéliumot,

és aszerint élünk az otthonunkban. 

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök gyakran hangsúlyozta annak szüksé-
gességét, hogy erŒsítsük meg a családunkat azáltal, hogy ottho-
nunkban az evangélium szerint élünk. Saját tapasztalatait leírva ezt
mondta: „Fiatalként, feleségemmel és gyermekeimmel az ottho-
nunkban, emlékszem szeretett családi tevékenységeinkre. Maga a
mennyország volt jelen az otthonunkban. Amikor valamelyik csa-
ládtag megtett valamit, akár elénekelt egy éneket, vezette a játékot,
elismételte az egyik hittételt, elmondott egy történetet, bemutatta
egy tehetségét, vagy elvégzett egy feladatot, akkor fejlŒdtünk és jó
érzéseink voltak.”1

Kimball elnök és a felesége, Camilla erŒsítették gyermekeiket
azáltal, hogy tanították és bátorították Œket, valamint engedték,
hogy felelŒsséget vállaljanak saját döntéseikért. Lányuk, Olive
Beth úgy emlékezett vissza, hogy „rávezettek, nem pedig rálök-
tek minket arra az ösvényre, amelyen szerették volna, hogy
járjunk”2.

Kimball elnök és nŒtestvér óriási szeretetet mutattak minde-
gyik gyermekük iránt. Az egyik fiuk, Edward ezt mondta: „Az
édesapám mindig nagyon gyengéd volt. Tudtam, hogy szeret
engem.” Edward visszaemlékezett arra, amikor részt vett egy
ünnepélyes összejövetelen a Salt Lake templomban: „Emberek
ezrei voltak jelen. Amikor a gyılés véget ért, [édesapám]
észrevette, hogy hol énekeltem a kórusban. Kifelé menet odajött
hozzám, átölelt és megcsókolt engem.”3
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Spencer W. Kimball tanításai

A család Atyánk tervének középpontja,
valamint a társadalom alapja

A családi élet a legjobb módszer arra, hogy boldogságra leljünk
ebben a világban, valamint világos minta is, melyet az Úr adott szá-
munkra arra vonatkozóan, hogy mi vár ránk a következŒ világban.4

Az Úr már a kezdetekben úgy tervezte meg a programot, hogy
lesz benne egy apa, aki nemz, ellát, szeret és irányít, valamint egy
anya, aki megfogan, megszül, gondoskodik, táplál és tanít. Az Úr
másként is megtervezhette volna, ám úgy döntött, hogy létrehoz
egy egységet, amely felelŒsséggel és jelentŒs társas kapcsolattal
jár, és ahol a gyermekek tanítják és fegyelmezik egymást, valamint
megtanulják szeretni, tisztelni és megbecsülni egymást. A család
az élet nagyszerı terve, ahogyan azt Mennyei Atyánk létrehozta és
megszervezte.5

A család Isten földi királyságának alapvetŒ egysége. Az egyház
semmivel sem lehet egészségesebb annak családjainál.6

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza már a
kezdetektŒl fogva kihangsúlyozta a családi életet. Mindig is értet-
tük, hogy a családot mint az örökkévaló egység alapjait már a
föld teremtése elŒtt lefektették! Az alapvetŒ családi élet nélküli
társadalomnak nincsenek alapjai, és darabjaira fog hullani…

Valamennyi ember közül minket… nem szabad, hogy magával
ragadjon az a hamis feltételezés, hogy a családi egység valahogyan
a fejlŒdés egy adott szakaszához van kötve, melyen a halandó tár-
sadalom áthalad. Szabadon ellenállhatunk azon mozgalmaknak,
melyek lekicsinylik a család jelentŒségét, s melyek nagy jelentŒ-
séget tulajdonítanak az önzŒ individualizmusnak. Tudjuk, hogy a
család örökkévaló. Tudjuk, hogy amikor a dolgok megromlanak a
családban, akkor a dolgok a társadalom minden más intézményé-
ben is megromlanak…

Politikai intézményünk… nem tud megmenteni bennünket, ha
az alapvetŒ intézményünk, a család, nem sértetlen. A békeegyez-
mények nem tudnak megmenteni bennünket, amikor az ottho-
nunkban szeretet helyett ellenségeskedés van. A munkanélküliség
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elleni programok nem tudnak megmenteni bennünket, amikor
sokaknak már nem tanítják meg, hogyan kell dolgozniuk, vagy
nincs lehetŒségük arra, hogy dolgozzanak, illetve, néhány esetben,
nem hajlandóak arra, hogy dolgozzanak. A törvények betartása
nem véd meg bennünket, ha túl sok ember nem hajlandó arra,
hogy fegyelmezze magát, vagy engedje, hogy Œt fegyelmezzék.7

Nincs más választásunk, mint az…, hogy továbbra is elŒtérbe
helyezzük az utolsó napi szent család ideálját. Annak ténye, hogy
egyesek nem részesültek annak kiváltságában, hogy ilyen család-
ban éljenek, még nem elég indok arra, hogy ne beszéljünk errŒl az
ideálról. Érzékenységgel beszélünk azonban a családi életrŒl, felis-
mervén, hogy sokan... jelenleg nem részesülnek annak kiváltságá-
ban, hogy ilyen családhoz tartozzanak. Nem vethetjük el azonban
ezt a normát, mert oly sok más dolog függ ettŒl.8

A szülŒknek lelki erŒ-tározókat kell építeniük, hogy át
tudják segíteni gyermekeiket az élet tapasztalatain 

Számos különbözŒ tározó van az életünkben. Néhány tározó
vizet raktároz. Vannak olyanok, amelyekben ételt tárolunk, aho-
gyan azt a családi jóléti programunkban is tesszük csakúgy, aho-
gyan József is tette Egyiptom földjén a hét bŒséges esztendŒben.
Kell, hogy legyenek tudás raktáraink is, hogy kielégítsék a jövŒbeli
szükségleteinket; bátorság raktáraink, hogy legyŒzzék a félelem
áradatát, amely bizonytalanságot hoz az életünkbe; fizikai erŒ rak-
táraink, hogy segítsenek nekünk a munka és a betegség gyakori
terheit cipelni; jóság raktáraink; kitartás raktáraink; hit raktáraink.
Igen, különösen szükségünk van hit raktárakra, hogy amikor a
világ nyomást gyakorol ránk, szilárdan és erŒsen álljunk; amikor a
körülöttünk lévŒ hanyatló világ kísértései elszívják az energiánkat,
meggyengítik lelki életerŒnket, és arra törekszenek, hogy lehúzza-
nak bennünket, akkor szükségünk van a hit tartalékaira, hogy átse-
gítsék a fiatalokat, és késŒbb a felnŒtteket, a szomorúságon,
a nehéz, rémítŒ pillanatokon, a csalódottságon, a kiábrándultsá-
gon, valamint a gyötrelem, az ínség, a zavarodottság és a remény-
vesztettség évein…

Hálás vagyok a szüleimnek, amiért készítettek raktározót a
fivéreimnek, a nŒvéreimnek és nekem. A raktározók imádkozási
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„A családi élet, az otthoni helyes tanítások, a szülŒi irányítás és vezetés –
ezek jelentik a gyógymódot a világ és annak gyermekei betegségeire.”

szokásokkal, tanulással, tevékenységekkel, segítŒkész szolgálat-
tal, igazsággal és igazlelkıséggel voltak megtöltve. Minden reggel
és minden este letérdeltünk az asztal körül a székek mellett, és
felváltva imádkoztunk. Amikor megházasodtam, megtartottuk
ezt a szokást, és az új családom tovább folytatta e gyakorlatot.9

A családi élet, az otthoni helyes tanítások, a szülŒi irányítás és
vezetés – ezek jelentik a gyógymódot a világ és annak gyermeke-
inek betegségeire. Ezek a lelki és érzelmi betegségek orvosságai,
és azok problémáinak ellenszerei. Nem szabad, hogy a szülŒk
másokra hagyják gyermekeik tanítását.

Egyre növekvŒ hajlamot tapasztalunk e felelŒsségnek az otthon-
ról a külsŒ hatásokra történŒ hárítására, mint például az iskolára és
az egyházra, és ami még aggasztóbb, a különbözŒ gyermekgon-
dozó képviseletekre és intézményekre. Bármily fontosak is e külsŒ
hatások, soha sem vehetik át kellŒképpen az anya és az apa hatásá-
nak helyét. A folyamatos tanítás, a folyamatos éberség, a társi
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viszony, gyermekeink ŒrizŒiként élni – ez mind szükséges ahhoz,
hogy otthonunk sértetlen maradhasson, és az Úr módján áldhassuk
meg gyermekeinket.10

Az egyház segédszervezetei nagyon fontosak, és mindannyi-
unknak részesülnie kellene az általuk kínált áldásokból. Soha,
soha nem szabad azonban engednünk, hogy azok átvegyék a szü-
lŒk szerepét, és felmentsék a szülŒket azon felelŒsségük alól,
hogy megtanítsák gyermekeiknek Jézus Krisztus evangéliumát.11

A segédszervezeti vezetŒknek és a fiatalok tanítóinak fel kell ten-
niük a kérdést: hogyan segíthetek ezeknek a fiataloknak abban,
hogy szeressék a szüleiket, engedelmeskedjenek nekik, tiszteljék
Œket, és elvégezzék családi kötelezettségeiket? Hogyan ütemezhet-
jük be a gyıléseket, aktivitásokat és tevékenységeket úgy, hogy ne
zavarjuk meg az otthoni kapcsolatokat és kötelezettségeket, és ele-
gendŒ idŒt hagyjunk a családi tevékenységekre?

Az otthonra összpontosító evangéliumi élet iránti elkötelezettsé-
günk legyen minden papsági és segédszervezeti program tiszta üze-
nete, elhagyva – ha szükséges – néhány választható tevékenységet,
ami csökkenthetné a családra és otthonra fektetett figyelmet.12

Csak úgy tudjuk irányítani gyermekeinket, távol tartani Œket
azoktól a csapdáktól, melyek bınhöz és pusztuláshoz vezetnek,
valamint a boldogság és felmagasztosulás ösvényére terelni Œket,
ha helyesen megtervezzük és felvázoljuk a családi életünket.
Ebben semmi sem erŒteljesebb, mint saját szüleik példája, vala-
mint otthoni életük hatása. Gyermekeink élete nagyban hasonlí-
tani fog ahhoz, amit a férfivé és nŒvé válás folyamán látnak a saját
otthonukban. Ezért azon az ösvényen kell vezetnünk saját éle-
tünket, amelyet szeretnénk, hogy gyermekeink is kövessenek.13

A gyermek nagy részét átveszi saját életébe annak, amit a csa-
ládja életében lát. Ha azt látja, hogy a szülei gyakran elmennek a
templomba, akkor elkezdi tervezni, hogy templomba járó életet
fog élni. Ha azt tanítják neki, hogy imádkozzon a misszionáriu-
sokért, akkor elkezd fokozatosan vonzódni a misszionáriusi
program iránt. Nos, ez nagyon egyszerı, ám ez az élet rendje.
Mi pedig megígérjük nektek, hogy gyermekeitek tiszteletet és
dicsŒséget hoznak nektek, ha helyes példát mutattok nekik,
és helyes oktatásban részesítitek Œket.14
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Néha láttam jó családból származó gyermekeket fellázadni,
ellenállni, eltévelyedni, bınt elkövetni, és végül harcolni Isten
ellen. Ezzel bánatot okoznak szüleiknek, akik megtették a tŒlük
telhetŒ legjobbat azért..., hogy tanítsák Œket, és példaként állja-
nak elŒttük. Több ízben láttam azonban azt is, hogy ugyanezen
gyermekek közül sokan – több éves tévelygés után – meglágyul-
tak, felismerték, hogy mi maradt ki az életükbŒl, megbánták a
bıneiket, és nagy szolgálatot tettek közösségük lelki életéért. Úgy
hiszem, ez azért történt, mert minden ellenszél ellenére, melynek
ezek az emberek ki voltak téve, sokkal nagyobb hatással volt rájuk
az az életmód, melyben otthon felnevelték Œket, mint annak tuda-
tában lettek volna. Évekkel késŒbb, amikor arra vágynak, hogy
saját otthonukban is megteremtsék azt a légkört, melyet gyerme-
kekként élveztek, akkor nagy valószínıséggel ahhoz a hithez for-
dulnak, amely értelmet adott szüleik életének.15

Édesapák és édesanyák, a családotok a legnagyobb felelŒssé-
getek. Együtt dolgozva olyan otthont teremthettek, amilyennel
az Úr szeretné, hogy rendelkezzetek. Azáltal, hogy szeretetet és
figyelmet tanúsítotok egymás és gyermekeitek iránt, olyan lelki
erŒ-raktározót építhettek, amely soha ki nem szárad.16

Meg kell erŒsítenünk családunkat
a minket körülvevŒ gonosz ellen

Eljön majd az idŒ, amikor csupán azok lesznek képesek meg-
Œrizni családjukat a minket körülvevŒ gonoszság közepette, akik
mélyen és tevékenyen hisznek a családban.17

A gonosz tudja, hogy hol támadjon. Az otthont fogja megtá-
madni. A családot fogja elpusztítani. Ez az, amit el szeretne érni…
Határozzuk el magunkat, hogy ezt nem teheti meg a mi csalá-
dunkban.18

Folyamatosan meg kell erŒsítenünk az otthonunkat és a csalá-
dunkat, és meg kell védenünk Œket az olyan gonoszságok támadá-
sai ellen, mint a válás, a felbomlott családok, a brutalitás és a
bántalmazás, különösen a feleségek és gyermekek bántalmazása.
Állandóan résen kell lennünk az erkölcstelenséggel, a pornográfi-
ával és a szexuális engedékenységgel szemben, amely elpusztítaná
családtagjaink tisztaságát, legyenek akár fiatalok vagy idŒsek…
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[…] Szinte mindenhol megtalálhatóak e gonosz erŒk. Táma-
dásaik csaknem állandóak. Az iskolából, a játszótérrŒl, a színház-
ból, az irodából és a piacról visszük haza Œket. Kevés olyan hely
van mindennapi világunkban, ahol elmenekülhetünk elŒlük.

Mi akkor hát a feladatunk? Mit kellene tennünk? Mindig észre
kell vennünk gonosz jelenlétüket az otthonunkban, és el kell
pusztítanunk Œket, ahogyan a baktériumokkal és a betegségek
kórokozóival is tennénk. Le kell vadásznunk Œket elménk kam-
ráiból, meg kell szabadítanunk magunkat az ilyen világiasságtól,
eloltva a gonoszság parazsát, mielŒtt az pusztító lángokká válna.
Hogyan tudjuk ezt megtenni?

Ha el szeretnénk menekülni a gonosz ezen halálos csapásaitól,
és szeretnénk szabaddá tenni otthonunkat, valamint családunkat,
felvértezve Œket minden pusztító hatás ellen, amely oly nagy mér-
tékben körülvesz bennünket, akkor szükségünk van magának a
TeremtŒnek, a családi tervezet alapítójának és megszervezŒjének
a segítségére. Csak egyetlen biztos út van, az pedig az Úr Jézus
Krisztus evangéliumán, valamint annak mély és sugalmazott taní-
tásai iránti engedelmességen át vezet. Fel kell ismernünk, hogy az
ilyesfajta gonoszságoktól mentes családi tızhely vételára nem
más, mint Isten parancsolatainak betartása.19

Miközben a szülŒk olvassák az újságokat és a folyóiratokat, és
látják, hogy a világ mit próbál gyermekeiknek tanítani, annál
inkább el kell határozniuk, hogy gyermekeiket nem fogják meg-
rontani az ilyesfajta bınök és vétkek. A szülŒknek olyan családi
életet, fegyelmezést és tanítást kell nyújtaniuk, amely ellensú-
lyozza és semlegesíti azt a gonoszságot, amely ma a világban jelen
van. Miközben a gyermekek a világ csúf dolgairól tanulnak, meg
kell tanulniuk a világ jó dolgait, a helyes viselkedést, valamint a
helyes hozzáállást is.20

Néhány évvel ezelŒtt ellátogattam egy országba, ahol furcsa
elképzeléseket tanítottak, és „végzetes tanokat” terjesztettek min-
den nap az iskolában és a kormányzati ellenŒrzés alatt tartott újsá-
gokban. A gyermekek minden nap azokat a tanokat, filozófiákat és
elképzeléseket hallgatták, melyeket tanáraik mondtak nekik.

Valaki azt mondta, hogy „a víz állandó csepegése még a leg-
keményebb követ is elkoptatja”. Én tudtam ezt, így a következŒ
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kérdést tettem fel a gyermekekrŒl: „Megtartják a hitüket? Nem
gyŒzi le Œket tanáraik állandó nyomása? Hogyan lehettek biztosak
abban, hogy nem fogják elhagyni az Istenbe vetett egyszerı hitet?

A válasz lényege ez volt: „Minden este megjavítjuk a megron-
gálódott tározót. Tényleges igazlelkıséget tanítunk gyermekeink-
nek, így a hamis filozófiák nincsenek hatással rájuk. Gyermekeink
hitben és igazlelkıségben nŒnek fel a kívülrŒl jövŒ, szinte meg-
semmisítŒ nyomás ellenére.”

Még a megrepedt gátakat is meg lehet javítani és menteni,
a homokzsákok pedig visszafoghatják az áradást. Az újra meg
újra elismételt igazság, a felfrissített ima, az evangéliumi tanítá-
sok, a szeretet kifejezése és a szülŒk érdeklŒdése megmentheti a
gyermeket, és az igaz ösvényen tarthatja Œt.21

Az otthon az a hely, ahol a lelkiséget
tanítani és táplálni kell

Egy igaz utolsó napi szent otthon menedéket jelent az élet viha-
rai és nehézségei ellen. A lelkiség a napi ima, a szentírás-tanulmá-
nyozás, az otthoni evangéliumi beszélgetések és az ahhoz
kapcsolódó tevékenységek, a családi estek, a családi tanácsok, az
együttes munka és játék, egymás szolgálata, valamint az evangé-
lium másokkal való megosztása által születik és fejlŒdik. A lelkisé-
get egymás iránti türelmes, kedves és megbocsátó cselekedeteink
is táplálhatják, valamint az, hogy ha alkalmazzuk családi körben az
evangélium tantételeit. Az otthon az a hely, ahol az evangéliumi
igazlelkıség szakértŒivé és tudósaivá válunk, együtt tanulva és élve
az evangéliumi igazságok szerint.22

Az otthonnak kell annak a helynek lennie, ahol az Úrban való
bizalom mindennapi dolognak, nem pedig különleges alkalomnak
számít. A rendszeres, Œszinte ima az egyik módja annak, hogy ezt
kialakítsuk. Nem elég csupán imádkozni. Elengedhetetlen, hogy
valóban beszéljünk az Úrhoz, azzal a hittel, hogy ki fogja nyilat-
koztatni számunkra – szülŒk számára – mindazt, amit tudnunk és
tennünk kell családunk jólétéért.23

Az egyéni, valamint a családi szentírás-tanulmányozás nélkülöz-
hetetlen az evangélium tanulásához. A szentírások napi tanulmá-
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„Az otthonnak kell annak a helynek lennie, ahol az Úrban való
bizalom mindennapi dolognak, nem pedig különleges alkalomnak számít.”

nyozását és közös megbeszélését már régóta javasolják nekünk,
mint erŒteljes eszközt a tudatlanság és Sátán kísértései ellen.
E gyakorlat hatalmas boldogságot hoz, és segíteni fog a családta-
goknak abban, hogy szeressék az Urat és az Œ jóságát.

Családunk irányítását illetŒen, helyesen azt tanították nekünk,
hogy a családi tanács az egyház legalapvetŒbb tanácsa. Az édesapa
és az édesanya irányítása alatt, akiknek együtt is kell tanácskoz-
niuk, a családi tanács megbeszélheti a családi ügyeket, megbeszél-
heti a családi kiadásokat, terveket készíthet, továbbá támogathatja
és megerŒsítheti a családtagokat.24

A családi estre vonatkozólag, a családdal töltött este, vagy az
otthonon kívüli családi tevékenység csupán részben elégíti ki a
családi estek szükségességét. AlapvetŒ fontosságú, hogy megtanít-
suk gyermekeinknek azon életmódot, amely életbevágóan fontos.
Ha pusztán elmentek együtt egy elŒadásra vagy egy összejövetelre,
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vagy horgászni, az csupán félig elégíti ki a valódi szükségleteket.
Ha azonban otthon maradtok, és gyermekeiteknek az evangéliu-
mot, a szentírásokat, valamint az egymás iránti és a szüleik iránti
szeretetet tanítjátok – az a legfontosabb dolog, amit tehettek.25

Azáltal, hogy elkötelezzük magunkat a rendszeres és sugalma-
zott családi estek iránt, valamint gondosan megtervezzük az est
programját, olyan jelzést küldünk gyermekeinknek, amelyre
örökké emlékezni fognak. Amikor így adunk az idŒnkbŒl gyer-
mekeinknek, jelenlétünkbŒl áldozunk, amely ajándékot mindig
felismerik.26

Szeretem esernyŒhöz hasonlítani a családi estet, a családi imát
és az egyház egyéb, a család megmentéséhez kapcsolódó tevé-
kenységeit, amikor ezeket lelkiismeretesen tesszük. Ha az eser-
nyŒt nem nyitjuk ki, akkor alig több egy botnál, és nem sok
védelmet nyújt a természet viharaival szemben. Hasonlóképpen,
az Isten-adta tervek sem érnek valami sokat akkor, ha nem hasz-
náljuk azokat.

A kinyitott esernyŒ kifeszíti a lágy anyagot. Amikor esik az esŒ,
az lepereg róla; amikor esik a hó, az lecsúszik róla; amikor jégesŒ
jön; az lepattan róla; amikor a szél fúj, az ernyŒ eltéríti azt. Hason-
lóképpen, e lelki esernyŒ kivédi a tudatlanság, gyanakvás, kételke-
dés, hitehagyás, erkölcstelenség és az istentelenség minden más
formájának támadásait.

Azért imádkozom, hogy mindannyian kinyissuk lelki eser-
nyŒnket családunk védelmére.27

Úgy kell szeretnünk gyermekeinket,
ahogyan Isten szeret minket

Isten a mi Atyánk. Ã szeret minket. Sok erŒfeszítésébe kerül,
hogy megpróbáljon tanítani minket, nekünk pedig követnünk
kell az Ã példáját, és mélyen kell szeretnünk saját gyermekein-
ket, és igazlelkıségben kell felnevelnünk Œket.28

Mikor volt utoljára, hogy karotokba vettétek gyermekeiteket –
akármekkorák is legyenek –, és elmondtátok nekik, hogy szereti-
tek Œket, és hálásak vagytok azért, hogy örökre hozzátok tartoz-
hatnak?29
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Ó, fivérek és nŒtestvérek, a családok örökké együtt lehetnek!
Ne engedjétek, hogy a pillanat csábításai elvonjanak titeket tŒlük!
Isteni természet, örökkévalóság és család – ezek együtt járnak,
kéz a kézben, és nekünk is azt kell tennünk!30

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Saját családi életére utalva, Kimball elnök így emlékezett vissza:
„Maga a mennyország volt jelen az otthonunkban” (221. oldal).
Hogyan tudunk mennyei légkört teremteni az otthonunkban?
Miként tud a családi élet felkészíteni bennünket az örök életre?

• Melyek azok a legfontosabb dolgok, amit a szülŒk tehetnek
azért, hogy lelki erŒ-tározókkal lássák el gyermekeiket? (Példa-
ként lásd a 223–230. oldalakat.)

• Milyen kockázattal jár, ha a szülŒk másokra hagyják a gyerme-
kek tanítását? Milyen egyházi forrásanyagok állnak a szülŒk ren-
delkezésére, hogy segítsenek nekik gyermekeik tanításában?
Miként támogathatják az egyházi vezetŒk és tanárok a szülŒket?
(Példaként lásd a 224–225. oldalakat.)

• Gondolkozz el Kimball elnök tanácsán, melyet a 228-231. olda-
lon adott! Milyen bizonyítékot láttál arra, hogy a családi ima,
a családi szentírás-tanulmányozás, a családi tanács és a családi
est valóban változást hoz az életedben?

• Olvasd el az utolsó bekezdést a 221. oldalon! Ezután gondol-
kozz el Kimball elnök kérdésén, melyet a 230. oldalon tett fel:
„Mikor volt utoljára, hogy karotokba vettétek gyermekeiteket –
akármekkorák is legyenek –, és elmondtátok nekik, hogy sze-
retitek Œket, és hálásak vagytok azért, hogy örökre hozzátok
tartozhatnak?”

Kapcsolódó szentírások: 5 Mózes 6:3–7; 2 Nefi 25:26; Móziás
4:14–15; T&Sz 68:25–28
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Az egyház nŒtestvérei

Azok az igazlelkı nŒk, akik betöltik az IstentŒl kapott
hatalmas kötelezettségeiket, nagy áldást jelentenek

családjuknak, az egyháznak és a világnak.

Spencer W. Kimball életébŒl

Elcsodálkozom számos nŒtestvérünk hithıségén, valamint a
hithıség ügye iránt tanúsított rendíthetetlen odaadásukon” –
írta Spencer W. Kimball elnök. Ezután a következŒket idézte fel:

„Saját csodálatos édesanyám egész életén át feljegyezte napló-
jában, hogy milyen hálás azért a lehetŒségért, hogy szolgálhat, és
mennyire sajnálja, hogy nem tud többet tenni. Elmosolyodtam,
amikor a minap elolvastam az 1900. január 16-i feljegyzését. ElsŒ
tanácsosként szolgált a SegítŒegyletben az arizonai Thatcherben,
és az elnökség elment meglátogatni egy nŒtestvért az otthonában,
aki beteg gyermeke miatt nem tudta elvégezni a varrást. Édesa-
nyám elvitte magával a saját varrógépét, csomagolt magának ebé-
det, elvitte magával saját kisgyermekét, valamint egy etetŒszéket,
és nekiláttak a munkának. Aznap este ezt írta: »Megvarrtunk négy
kötényt, négy pár nadrágot, és belekezdtünk egy ingbe az egyik
fiúnak.« Délután négy órakor abba kellett hagyniuk, hogy el tud-
janak menni egy temetésre, így »ennél többet nem tudtunk
elvégezni«. Én elégedett lettem volna egy ilyen teljesítménnyel,
és nem gondoltam volna, hogy »hát, ez nem valami sok«.

Két nappal késŒbb a SegítŒegylet a mi otthonunkban gyılt
össze egy tevékenység alkalmából. »Egész sokan voltunk«, írta az
édesanyám, és »jelentŒs mennyiségı munkát elvégeztünk«.
A tevékenység után minden panaszkodás nélkül elment egy testü-
leti gyılésre.

Ilyen otthonban születtem én, melyet egy olyan asszony irányí-
tott, aki minden cselekedetével szolgált. Ilyen otthont teremtett a

„
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feleségem is. Ilyen otthont teremtenek világszerte az egyház
csodálatos nŒtestvéreinek ezrei.”1

Kimball elnök arról tanított, milyen jelentŒséggel bír minden
igazlelkı nŒ Mennyei Atyánk, gyermekei számára készített tervé-
ben. Ezt mondta: „Egyszer, amikor ismert lesz ennek és az elŒzŒ
adományozási korszakoknak az egész története, akkor az telve
lesz asszonyaink derék történeteivel, az Œ bölcsességükkel, oda-
adásukkal és bátorságukkal. Mert az az érzésem, hogy talán csa-
kúgy, mint ahogy nŒk voltak azok, akik elsŒként értek az Úr
Jézus Krisztus sírjához az Œ feltámadása után, a mi igazlelkı
asszonyaink is oly sokszor ösztönösen érzékenyek az örökkévaló
következményekkel rendelkezŒ dolgokra.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Mivel különbözŒ felelŒsségek adattak nekik,
a nŒknek és a férfiaknak együtt kell dolgozniuk

az egyenlŒség és tisztelet társas viszonyában

A szentírások és a próféták világosan megtanították, hogy Isten,
aki tökéletesen igazságos, „nem személyválogató” (Cselekedetek
10:34). [...] Lélekgyermekeiként teljesen egyenlŒek voltunk.
EgyenlŒen részesülünk Isten tökéletes szeretetében. A néhai John
A. Widtsoe elder ezt írta:

„A nŒ szerepe az egyházban az, hogy a férfi mellett haladjon,
nem elŒtte, sem pedig mögötte. Az egyházban tökéletes egyenlŒ-
ség van a férfi és a nŒ között. Az evangéliumot… az Úr a férfiak és
a nŒk számára egyaránt alkotta” (Improvement Era, 1942. márc.,
161. o.).

Ezen nagyszerı állításokon belül azonban a szerepeink és a fel-
adataink különböznek. Ezek örökkévaló különbségek – a nŒknek
megadattak az anyaság és nŒtestvériség hatalmas kötelezettségei, a
férfiaknak pedig az apaság és a papság hatalmas kötelezettségei –,
de sem a férfi nincs nŒ nélkül, sem pedig a nŒ férfi nélkül az Úrban
(lásd 1 Korinthusbeliek 11:11). Mind az igazlelkı férfi, mind pedig
az igazlelkı nŒ áldást jelent mindazok számára, akiket élete
megérint.



2 0 .  F E J E Z E T

235

Spencer W. Kimball elnök és felesége, Camilla.

Ne feledjétek, az ideérkezésünk elŒtti világban a hithı nŒk bizo-
nyos feladatokat kaptak, míg a hithı férfiakat bizonyos papsági
feladatokra rendelték el elŒre. Bár a részletekre nem emlékszünk,
ez nem változtat annak dicsŒséges valóságán, amibe egykor belee-
gyeztünk.3

Néha megrázó beszámolókat hallunk arról, hogy hogyan
bánnak a nŒtestvérekkel. Talán, amikor ilyesmi történik, az
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érzéketlenség és meggondolatlanság eredménye, mégsem sza-
badna, hogy ilyesmi megtörténjen, fivérek. Az egyház nŒtagjai-
nak feladatuk van, amely bár különbözik a mienktŒl, mégis
ugyanolyan fontos, mint a mi feladatunk. A feladatuk tulajdon-
képpen ugyanaz az alapvetŒ munka, amelyet nekünk is el kell
végeznünk – bár szerepeink és feladataink különböznek…

A nŒtestvéreink nem arra vágynak, hogy a kedvükben járjunk
vagy lekezelŒen bánjunk velük; arra vágynak, hogy tisztelettel és
nagyrabecsüléssel tekintsünk rájuk mint nŒvéreinkre és egyen-
rangú társainkra. Nem azért említem meg ezeket a dolgokat, fivé-
reim, mert az egyház nŒkrŒl szóló tanai vagy tanításai kétségesek
lennének, hanem azért, mert némely esetben a mi viselkedésünk
vitatható minŒségı.4

A SegítŒegylet az Úr szervezete a nŒk számára. Kiegészíti a férfi-
testvéreknek adott papsági képzést. Olyan erŒ van ebben a szer-
vezetben, melyet még nem gyakoroltak annak teljességében, hogy
megerŒsítsék Sion otthonait, és felépítsék Isten királyságát…

[…] Atyánk, az Œ bölcsességében és irgalmában, úgy teremtette
meg a férfiakat és a nŒket, hogy azok egymásra legyenek utalva
lehetŒségeik teljes kiaknázásához. Mivel természetük némiképp
különbözik, kiegészíthetik egymást; mivel sokban hasonlítanak,
megérthetik egymást. Soha se irigyeljük a másikat az Œ különbsé-
geiért; mindketten ismerjük fel, mely különbségek felszínesek,
és melyek csodálatosan alapvetŒek, és a szerint cselekedjünk.
A papság férfitestvérei és a SegítŒegylet nŒtestvérei jelentsenek
áldást e nagyszerı egyház minden tagjának, miközben egymást
segítjük a tökéletesség felé vezetŒ ösvényen.5

Isten arra hívta el a nŒket, hogy segítsenek gazdagítani,
védelmezni és megóvni az otthont és a családot

Igazlelkı nŒnek lenni nagyszerı dolog, bármelyik korról is
legyen szó. Igazlelkı nŒnek lenni e felfokozott világban, a Szaba-
dító második eljövetele elŒtt, különlegesen nemes feladat.
Az igazlelkı nŒ szilárdsága és hatása napjainkban tízszer akkora
lehet, mint a békésebb idŒkben. Ã azért van itt, hogy segítsen
gazdagítani, védelmezni és megóvni az otthont – amely a társada-
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lom alapja, s mely a legnemesebb intézmény. A társadalom egyéb
intézményei meginoghatnak, sŒt, el is bukhatnak, ám az igazlelkı
nŒ segíthet megmenteni az otthont, amely néhány halandó
számára talán az utolsó és egyetlen menedék a vihar és küzdel-
mek közepette.6

Újságot olvastok, televíziót néztek, rádiót hallgattok, könyveket
és folyóiratokat olvastok, és a tudatotokba férkŒzŒ dolgok nagy
részét azért hozták létre, hogy félrevezessenek benneteket…
Manapság ilyen dolgokat mondanak nektek: nincs szükség arra,
hogy összeházasodjatok; nem szükséges, hogy azért házasodjatok
össze, hogy gyermekeitek legyenek; nem szükséges, hogy gyerme-
keitek szülessenek; tiétek lehet a világ valamennyi élvezete e köte-
lezettségek és felelŒsségek nélkül… Sokféleképpen megadhatják
nektek e lazán fogott, állítólagos szabadságot. Azt mondják nektek,
hogy hozzá vagytok kötve [láncolva] az otthonotokhoz, a férjetek-
hez, a gyermekeitekhez, a házimunkátokhoz. Arról a szabadságról
beszélnek és írnak nektek, amelyrŒl semmit sem tudnak…

Éva, aki nemrég érkezett csak az örökkévaló tróntól, úgy tınik,
megértette, mirŒl szól az élet, mert boldog volt – boldog! –, hogy
ettek a tiltott gyümölcsbŒl… Szeretett Éva anyánk hálás szívvel
indította útjára az emberi fajt, akarta, hogy gyermekei legyenek,
hálás volt azért az örömért, melyet majd az életébe hoznak,
hajlandó volt felvállalni a családdal kapcsolatos problémákat,
de az örömöket is…

Az édesanyáknak szent szerepük van. Társai Istennek, ahogyan
a férjüknek is, elŒször az Úr lélekgyermekeinek világrahozatalá-
ban, majd pedig azon gyermekek felnevelésében, hogy szolgálják
az Urat és betartsák az Œ parancsolatait… Az anyaság szent elhí-
vás, az Úr munkája elvégzése iránti szent elkötelezettség, azok tes-
tének, elméjének és lelkének nevelése, segítése és táplálása, akik
megtartották elsŒ állapotukat, és akik lejöttek e földre, a második
állapotukba, hogy tanuljanak és megpróbáltassanak és az istenség
felé munkálkodjanak.7

Túl sok nŒ tölti azzal az idejét, hogy társaságba jár, politizál, köz-
szolgálatot végez, amikor otthon kellene maradnia, hogy bizton-
ságban tanítsa, képezze, fogadja és szeresse gyermekeit.8
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„Az anyaság szent elhívás, az Úr munkája iránti szent elkötelezettség.”

Nem kaphat nagyobb tisztességet egy nŒ annál, minthogy
segédkezzen [Isten] nagyszerı tervében. Világosan szeretném
kijelenteni, hogy egy nŒ semmi másban nem lelhet nagyobb
megelégedést, örömet és békét, és semmivel sem ajánlhat fel töb-
bet az emberiségnek annál, minthogy bölcsen és becsületesen él,
és jó gyermekeket nevel.9

Az Úr minden hithı nŒnek az
örökkévaló család áldását ígérte

Néhányan elveszítettétek a férjeteket halál, mások válás útján.
Néhányatoknak még nem adatott meg a házasság nagyszerı kivált-
sága. Az örökkévalóság skáláján azonban ezen áldások nélkülözé-
sei „csak egy rövid pillanatnyiak” (lásd T&Sz 121:7). [...]

Azt se feledjétek, miközben az itteni családi életünk dicsŒségére
és jelentŒségére összpontosítunk, hogy mindannyian Mennyei
Atyánk örökkévaló családjához tartozunk.
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Abban is biztosak lehettek, hogy minden hithı nŒtestvérnek,
akinek – önhibáján kívül – nem adatik meg az a kiváltság, hogy
második állapotában hozzápecsételjék egy érdemes férfihez, 
az örökkévalóságban része lesz majd ebben az áldásban. Azon
alkalmakkor, amikor hevesen vágytok arra az elfogadásra és
ragaszkodásra, amely a családi élettel jár itt, a földön, kérlek
benneteket, ne feledjétek, hogy Mennyei Atyátok ismeri gyötrŒ-
déseteket, és egy nap majd minden elképzeléseteket felülmúlva
megáld benneteket.

Néha a próbatétel és megvizsgálás megkívánja, hogy idŒlege-
sen megfosszanak minket bizonyos dolgoktól – az igazlelkı nŒk
és férfiak azonban egy napon elnyernek majd mindent – gondol-
jatok bele, nŒtestvérek – mindent, amivel Atyánk rendelkezik!
Nem csupán megéri várni rá; megéri élni érte!

Ugyanakkor, nem kell valakinek házasnak vagy édesanyának
lenni ahhoz, hogy betartsa az elsŒ és a második nagy parancsolatot
– azt, hogy szeresse Istent és felebarátait –, amelytŒl, azt mondta
Jézus, függ a törvény és minden próféta.10

Azok közületek, akik – nem saját választásukból, hanem önhibá-
jukon kívül – jelenleg nem tapasztalják meg a nŒk hagyományos
szerepét, rengeteget tehetnek azért, hogy segítsenek másoknak.11

Minden nŒnek törekednie kell arra,
hogy betöltse isteni lehetŒségeit

Gyönyörködünk és csodálkozunk nŒtestvéreink számos tehet-
ségének helyénvaló fejlŒdésén és kifejezésén.12

Arra bátorítunk minden nŒtestvért, hogy használjon ki minden
lehetŒséget arra, hogy világosságot és tudást szerezzen az iskolá-
ban, a személyes tanulás útján, valamint a SegítŒegyletben.13

Kitızhettek olyan célokat, fiatal nŒk, melyek megerŒltetnek és
próbára tesznek benneteket. Törekedjetek rájuk folyamatosan!
Legyetek imádságos lelkıek és alázatosak a bölcsesség és a tudás
kutatása során! Most vagytok életetek tanulási és felkészülési sza-
kaszában. Tanuljatok annyit, amennyit csak tudtok! Növekedés
akkor következik be, amikor céljaitokat magasra helyezitek, és a
csillagokért nyújtózkodtok.14
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Minden egyes lány, ismétlem, minden egyes lány készüljön fel a
házasságra és a háztartással járó feladatokra! Nem ezt olvassátok a
mai magazinokban, de attól ez még igaz. A lányokat ösztönözni
kell, hogy büszkén készüljenek az igaz nŒi szolgálatra! Váljanak
képzetté azokban a dolgokban, amelyek hasznosak a családjuk éle-
tében, és gazdagabbá teszik azt! Ki kell fejleszteniük tehetségeiket,
el kell mélyíteniük az evangéliumról való tudásukat, és meg kell
erŒsíteniük az arról való bizonyságukat, valamint hajlandóknak
kell lenniük mások szolgálatára. Néhány lányt elhívhatnak teljes
idejı misszióra, és mindannyiuknak meglesz a lehetŒségük arra,
hogy nagyon is hasznos munkát végezzenek Isten királyságában,
ha felkészítik magukat rá… Azt szeretnénk, hogy asszonyaink
legyenek jól képzettek, hiszen a gyermekek talán soha nem tudnak
kitörni az anyák tudatlansága alól.15

Azt szeretnénk, hogy törekedjetek erre a mıveltségre, és érjétek
is el azt…, amely alkalmassá tesz benneteket az örökkévalóságra,
csakúgy, mint a halandóságban való teljes szolgálatra. A háztartás-
sal járó alapvetŒ és elengedhetetlen képességek mellett vannak
más képességek is, melyeket helyénvalóan ki lehet fejleszteni,
és amelyek növelni fogják hatékonyságotokat az otthonban, 
az egyházban és a társadalomban.

Ismétlem, bölcsnek kell lennetek döntéseitek meghozatalában,
ám nem várjuk el az egyház nŒtestvéreitŒl, hogy tájékozatlanok
vagy tehetetlenek legyenek. Jobb anyák és feleségek lesztek mind
ebben az életben, mind pedig az örökkévalóságban, ha fejlesztitek
a nektek adott képességeket, és használjátok azokat a tehetsége-
ket, melyekkel Isten megáldott benneteket.16

Fontos számunkra, hogy nŒtestvéreink részesüljenek mindab-
ban, ami jó. Hiszünk abban, hogy szükségünk van mindezen áldá-
sokra – kultúra, kifinomultság, mıveltség, tudás, tökéletesség –,
hogy gyermekeink anyái képesek legyenek igazlelkıségben felne-
velni és tanítani Œket.17

Ismételten hangsúlyoznám a mély szükségességét annak, hogy
minden egyes nŒ tanulmányozza a szentírásokat. Azt szeretnénk,
hogy otthonaink nŒi szentírásszakértŒkkel legyenek megáldva –
legyenek akár egyedülállóak vagy házasok, fiatalok vagy idŒsek,
özvegyek vagy családosok.
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Az adott körülményeitektŒl függetlenül, miközben egyre inkább
megismeritek a szentírások igazságait, egyre hatékonyabbak lesztek
a második nagy parancsolat betartásában is, miszerint úgy szeres-
sétek felebarátaitokat, mint saját magatokat. Váljatok szentírássza-
kértŒkké – nem azért, hogy elnyomjatok másokat, hanem hogy
felemeljétek Œket! Végül is, kinek lehet nagyobb szüksége arra,
hogy „felhalmozza” az evangélium igazságait (amelyet segítségül
hívhatnak a szükség pillanataiban), mint a nŒknek és az anyáknak,
akik oly sok nevelést és tanítást végeznek?

Törekedjetek tökéletességre minden igazlelkı igyekezetetek-
ben, és életetek minden területén!

Tartsátok emlékezetetekben, kedves nŒtestvérek, hogy azon
örökkévaló áldások, melyekkel Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházának tagjaiként rendelkeztek, jóval nagyobbak
minden más áldásnál, melyben valaha is részesülhettek. Nem kap-
hattok nagyobb elismerést e világban annál, mint hogy istenfélŒ
asszonyokként ismerjenek benneteket. Nem ruházhatnak rátok
nagyobb címet, mint azt, hogy Isten leányai vagytok, akik megta-
pasztalják az igaz nŒtestvériséget, anyaságot, vagy más feladatokat,
melyek jó hatással vannak mások életére…

[…] Mindannyian mélyen magatokba kell szívnotok az evan-
gélium igazságait személyes azonosságotok örökkévaló termé-
szetérŒl, valamint páratlan egyéniségetekrŒl. Egyre jobban és
jobban éreznetek kell Mennyei Atyánk irántatok érzett tökéletes
szeretetét, hogy átérezzétek, milyen értékesnek tekint bennete-
ket egyénileg. Gondolkozzatok el ezeken a nagyszerı igazságo-
kon, különösen azokban a pillanatokban, amikor (az aggodalom
azon csendes pillanataiban, melyet személyesen megtapasztal-
hattok) másként gondoljátok, és összezavarodtok…

Nem léteznek nagyobb és dicsŒségesebb ígéretek a nŒk szá-
mára, mint azok, melyek az evangéliumon és Jézus Krisztus egy-
házán keresztül adatnak nekik. Hol máshol tanulhatnátok meg,
hogy kik vagytok valójában? Hol máshol kaphatnátok meg a szük-
séges magyarázatot és bizonyosságot az élet természetérŒl?
Milyen forrásból tanulhatnátok még saját egyedülálló voltotokról
és azonosságotokról? Ki mástól tanulhatnátok Mennyei Atyánk
dicsŒséges boldogságtervérŒl?18
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„Nem léteznek nagyobb és dicsŒségesebb ígéretek a nŒk számára, mint azok,
melyek az evangéliumon és Jézus Krisztus egyházán keresztül adatnak nekik.”

Az igazlelkı nŒk sokat tehetnek
a világért és Isten királyságáért

Soha nem volt még egy olyan idŒszak a világban, amikor
ennyire össze lettek volna zavarodva a nŒk szerepét illetŒen. Soha
nem volt még egy olyan idŒszak az egyházban, amikor a nŒk töb-
bet tehettek volna azért, hogy megmutassák, mi lehet, és mi kel-
lene, hogy legyen az Œ valós szerepük a világban. A nŒk és az
édesanyák hatása és befolyása a világra óriási jelentŒségı. Az a
gondolat, miszerint „a kéz, mely a bölcsŒt ringatja, a világot
kormányozza”, életképesebb, mint bármikor ezelŒtt.19

Mily különleges is az utolsó napi szent asszonyok számára,
hogy rendelkezhetnek azzal a magasztos feladattal, melyet
Mennyei Atyánk adott nekik, különösen azoknak közületek,
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akiknek kiváltságuk volt az utolsó adományozási korszaknak ezen
a részén születni. Hadd hajszolja a többi nŒ meggondolatlanul…
önzŒ érdekeit. Ti a szeretet, igazság és igazlelkıség igen szüksé-
ges hadserege lehettek ezen a bolygón…

[…] Kedves nŒtestvéreim, hadd javasoljak nektek valamit, amit
még nem mondtak nektek ezelŒtt, vagy legalábbis nem ilyen for-
mában. Az egyház, utolsó napokban bekövetkezŒ nagy növeke-
désének java részét az idézi majd elŒ, hogy a világon élŒ sok
jóságos nŒ – akikben gyakran oly nagy belsŒ lelki érzékenység van
– tömegesen vonzódik majd az egyházhoz. Ez pedig annak függ-
vényében történik majd, hogy az egyház asszonyai milyen mér-
tékben tanúsítanak igazlelkıséget és tisztaságot életükben,
valamint hogy milyen mértékben látszanak majd különbözŒnek
és másnak – jó értelemben – a világ asszonyaitól… Így történik az,
hogy az egyház nŒi példamutatói jelentŒs erŒt jelentenek az egy-
ház mind számbeli, mind pedig lelki növekedésében az utolsó
napokban…

Szeretünk benneteket, nŒtestvérek! Bízunk bennetek. Örvende-
zünk az odaadásotokban. Nagyban bátorít minket jelenlétetek…
eme adományozási korszak ezen szakaszában, amikor oly kétség-
beesetten szükség van a tehetségeitekre és lelki erŒtökre.20

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Nézd át a 233. oldalon álló történetet, és a 234. oldalon lévŒ
elsŒ bekezdést! Milyen sugalmazott történetek jutnak eszedbe
a családodban és az egyházban lévŒ nŒkrŒl?

• Tanulmányozd át a 236. oldalon álló teljes harmadik bekezdést!
Természetük és feladataik különbözŒségét figyelembe véve,
hogyan tudnak a férfiak és a nŒk segíteni egymásnak? Hogyan
kellene együtt dolgozniuk a családban? az egyházban?

• Miért különlegesen fontos és „nemes elhívás” igazlelkı
nŒnek lenni napjainkban? (236. oldal) Miként próbálja a világ
eltéríteni a nŒket az elhívásuktól? Hogyan segíthetünk a fiatal
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férfiaknak és a fiatal nŒknek abban, hogy méltányolják e
nemes elhívást?

• Miközben a 238. oldalt, valamint a 239. oldalon álló elsŒ négy
bekezdést olvasod, gondolkozz el azon, hogy mit mondanak
ezek a tanítások Mennyei Atyánk gyermekei iránt érzett szerete-
térŒl!

• Hogyan tudják az egyház nŒtagjai betölteni isteni lehetŒsé-
geiket? (Lásd 239–241. oldal.) Hogyan tudják az egyház
férfitagjai támogatni az egyház nŒtagjait erŒfeszítéseikben?
(Lásd 234–236. oldal.)

• Gondolkozz el a 243. oldalon lévŒ elsŒ bekezdésen! Mi van rád
nagy hatással ebben a kijelentésben? Miként teljesedik be napja-
inkban az egyház növekedésérŒl szóló prófécia?

Kapcsolódó szentírások: Példabeszédek 31:10–31; Efézusbeliek
5:22–29; Alma 56:41–48; T&Sz 25:1, 5–10; Mózes 3:18, 21–25
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Joseph Smith próféta

Joseph Smith eszköz volt az Úr kezében
mindazon dolgok visszaállításában, melyek a

több évszázadnyi lelki sötétség során elvesztek.

Spencer W. Kimball életébŒl

Az 1970-es évek alatt Spencer W. Kimball elnök más egyházi
vezetŒkkel együtt bejárta a világot, hogy a területi konferenciák
alkalmával találkozzon az egyháztagokkal. Az egyik ilyen konferen-
cián kifejezte háláját azért az örökségért, melyet Joseph Smith pró-
féta hagyott hátra:

„Egy tizennégy éves fiúnak köszönhetŒen, aki New Yorkban
kiment az erdŒbe imádkozni, emberek százezrei gyılnek össze
területi konferenciákon. Egy tizennégy éves fiúnak köszönhe-
tŒen, aki a szentírásokban azt olvasva, hogy „ha pedig valakinek
közületek nincsen bölcsessége, kérje IstentŒl” ( Jakab 1:5),
kiment az erdŒbe imádkozni, és a magasból kapott kinyilatkozta-
tások szerint élt, most közöttünk van Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza. Rendelkezünk mindazon áldással,
amelyek a világ legboldogabb embereivé tehetnek minket, mivel
egy tizennégy éves fiú kiment az erdŒbe imádkozni. Hálás vagyok
azért, hogy Joseph kiment az erdŒbe, és hálás vagyok, hogy tudta,
mit csinál, és hogy elég komoly gondolkodású volt ahhoz, hogy el
tudja fogadni az Úr szavát úgy, ahogyan kapta, hogy növekedni
tudjon általa, és fel tudja építeni e királyságot.”1

Egy másik alkalommal Kimball elnök azon érzéseit írta le, ami-
kor megnézett egy Joseph Smith prófétáról készült képet, mely a
Salt Lake templom egyik szobájában található: „Ránézek a szem-
ben lévŒ falra, és ott van Joseph Smith, és azt gondolom, micsoda
nagyszerı, nagyszerı próféta is volt Joseph Smith. Nem volt
hétköznapi ember… Belegondolok mindabba az üldöztetésbe és
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„Az a reggel, New Yorkban a ligetben, amikor az Atya
és a Fiú meglátogatták [Joseph Smitht], talán a legnagyobb
kinyilatkoztatás volt, mely a világnak valaha is adatott.”
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szenvedésbe, amelyben része volt. Elgondolkodom mindazokon a
kinyilatkoztatásokon, melyek a mennybŒl érkeztek hozzá, s melye-
ket nekünk adott. És akkor ismét új erŒt nyerek.”2

Spencer W. Kimball tanításai

Joseph Smith Isten elŒrelátása és
bölcsessége szerint lett elhívva prófétának

Joseph Smitht már évszázadokkal a születése elŒtt felkészítették.
Már azelŒtt Josephnek hívták, hogy megszületett volna [lásd 2 Nefi
3:14–15]. Az volt a küldetése, hogy a megfelelŒ idŒben lejöjjön a
földre ezekben az utolsó napokban, hogy megnyissa a kaput a nagy-
szerı világ felé, hogy átadja nekik az evangéliumot, hogy átadja
nekik a papságot, és hogy reményt adjon nekik, miközben az örök
élet után vágyakoznak.3

Joseph Smitht, az Úr prófétáját, már születése elŒtt elválasz-
tották és elhívták, már hosszú korszakokkal ezelŒtt elhívták arra,
hogy elŒjöjjön ebben az idŒben, hogy… megnyissa a világ kapuit
az igaz és élŒ evangélium hirdetése elŒtt.

[…] Joseph Smith egy olyan világba érkezett, amely segítségért
kiáltott; több száz éven keresztül tehetetlen volt… Több száz éve
nem voltak próféták… Elérkezett hát az idŒ.4

Kétségtelen, hogy Isten, az Atyánk, és Fia, Jézus Krisztus, akik
megjelentek egy ároni pap korú fiatalnak, Joseph Smithnek, hogy
a fiúnak az egész emberiségre vonatkozó utasításokat adjanak,
nem csupán véletlenszerıen jelentek meg egy embernek ezen a
bolygón. Ehelyett az Úr azt mondja, hogy megjelenésük, amelyet
pontosan megterveztek, azért történt, mert „…én, az Úr, ismerve
a csapásokat, melyek a föld lakóit érik, szólítottam ifj. Joseph
Smith szolgámat, és szóltam hozzá a mennybŒl, és parancsolato-
kat adtam neki” (T&Sz 1:17).

Isten semmit sem bíz a véletlenre, hanem szeretŒ atyaként
mindig terv szerint munkálkodik.5



2 1 .  F E J E Z E T

248

Joseph Smith elsŒ látomása az isteni kinyilatkoztatások
egy új adományozási korszakát nyitotta meg

Különleges szükség esetén, különleges idŒkben, megfelelŒ
körülmények között, Isten kinyilatkoztatja magát azoknak a férfi-
aknak, akiket felkészített az ilyesfajta megnyilatkozásokra. És mivel
Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, a mennyek nem záród-
hatnak be, kivéve, ha az emberek hitetlenségük által elzárják
magukat tŒle.

Saját adományozási korszakunkban történt egy [ilyen] nagyszerı
esemény. SürgetŒ szükség volt rá; hitehagyás borította a földet és
éjszaka a népeket, az emberek elméje pedig elhomályosodott, és a
világosságot homályba burkolta a sötétség [lásd Ésaiás 60:2]. Elér-
kezett az idŒ. A vallásszabadság meg tudta védeni a magot, amíg az
kicsírázott és növekedett. Az egyén pedig felkészült egy fiatal sze-
mélyében, aki tiszta és nyitott volt, aki olyan fenntartás nélküli hit-
tel bízott Isten válaszában, hogy a menny nem tudott többé olyan
maradni, mint a vas, a földteke pedig olyan, mint a réz, a korábbi
évszázadokhoz hasonlóan [lásd 3 Mózes 26:19].

E kezdŒ prófétának nem voltak még elŒre kialakított hamis
elképzelései és hitelvei. Ã még nem esett bele korának hagyomá-
nyaiba, legendáiba, babonáiba és meséibe. Nem rendelkezett
olyan tudással, melytŒl meg kellett volna szabadulnia. Bölcsessé-
gért és iránymutatásért imádkozott. A sötétség erŒi megelŒzték a
világosságot. Amikor letérdelt egyedül a csendes erdŒben, Œszinte
imája olyan heves harcot vont maga után, amely pusztulással
fenyegette Œt. Lucifer évszázadokon át korlátlan uralommal lán-
colta le az emberek elméjét, és nem engedhette meg magának,
hogy elveszítse sátáni hatalmát. Ez veszélyeztette korlátlan ural-
mát. Hadd mondja el Joseph Smith a saját történetét:

„…megragadott valamilyen hatalom, mely teljesen erŒt vett
rajtam, …nyelvem megbénította… Sırı sötétség gyılt körém,
és egy ideig úgy tınt számomra, mintha azonnali pusztulásra
lettem volna ítélve.

[…] Abban a pillanatban, amikor kész voltam… átadni maga-
mat a pusztulásnak – nem egy képzeletbeli pusztulásnak, hanem
a láthatatlan világból valamely tényleges lény hatalmának… egy
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fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyo-
góbbat… 

…észrevettem, hogy megszabadultam az ellenségtŒl. Amikor a
fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem a levegŒben
állni, akiknek ragyogása és dicsŒsége leírhatatlan volt. Egyikük
hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra
mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ãt hallgasd!” [ Joseph Smith tör-
ténete 1:15–17]6

A mennyek, melyek évszázadokon át zárva voltak, most ismét
megnyíltak. A hangok, melyek évszázadokon át csendben voltak,
melyeket letompítottak, s melyek hallgattak, most újra szóltak.
A kinyilatkoztatás, melyet szinte teljesen elpusztítottak, s mely-
nek létezése ellen érveltek, ismét elérhetŒ volt…

Egy új igazság tört elŒ, egy olyan elv, melyet a földön élŒ szám-
talan ember nem értett meg, és abban a pillanatban, az egész vilá-
gon csupán egyetlen ember tudta teljes bizonyossággal, hogy
Isten egy valóságos személy, hogy az Atya és a Fiú különálló egyé-
nek, akiknek [megdicsŒült] húsból és csontból való testük van,
[és, hogy] az Œ képmásukra teremtetett. Ahogyan a Fiú képmása
olyan volt, mint az Atyáé, úgy az Atya Isten képmása is olyan volt,
mint a Fiúé.7

Semmi más nem lett volna képes eloszlatni az évszázadokon át
tartó homályt, csakis Joseph látomása. Egy puszta megérzés,
egy rejtélyes hang, egy álom [nem] tudta volna eloszlatni a régi
hiedelmeket és téves nézeteket.8

Rábízták erre a fiatal fiúra az emberek által ismert legnagyobb
tudást. Emlékezzetek, hogy azon a tavaszi reggelen a világon
egyetlen embernek sem volt biztos tudása IstenrŒl. Sok jó ember
létezett, ám mindannyian lelki sötétségben jártak számos évszá-
zadon keresztül. Volt azonban egy fiú, aki tudta…

Joseph tudta – jobban, mint bármelyik élŒ lélek – ezeket az
igazságokat:

Tudta, hogy Isten él, hogy Ã egy [megdicsŒült] személy, aki-
nek húsból és csontból való teste és személyisége van, olyan,
mint amilyenek mi vagyunk, illetve mi vagyunk olyanok, mint Ã,
az Ã képmására teremtettünk.
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A visszaállítás részeként Joseph Smith próféta és Oliver Cowdery
megkapták az ároni papságot KeresztelŒ Jánostól.

Tudta, hogy a régóta hangoztatott szentháromság, melyben a
három Isten egy, csupán egy mítosz, megtévesztés. Tudta,
hogy az Atya és a Fiú két különálló lény, akiknek saját alakjuk,
hangjuk és… személyiségük van.

Tudta, hogy az evangélium nem volt a földön, hiszen meg-
tudta azt az IstenektŒl és az igaz egyház is hiányzott a földrŒl,
mivel a menny és a föld Istene tudomására hozta.9

Az a reggel, New Yorkban a ligetben, amikor az Atya és a Fiú
meglátogatták Œt, talán a legnagyobb kinyilatkoztatás volt, mely a
világnak valaha is adatott.10

Joseph Smith eszköz volt az Úr kezében
az evangélium visszaállításában

Tájékoztatták a fiatal prófétát, hogy eszköz lesz az Úr kezében
az örökkévaló evangélium és mindazon dolgok visszaállításában,
melyek elvesztek az évszázadok során. Ezután e látomások és
kinyilatkoztatások tovább folytatódtak az évek során, melyekben
Jehova hangja újra meg újra hallható volt, visszaállítva a földre e
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fiatal prófétán keresztül az evangélium igazságait, Isten papságát,
az apostoli hivatalt, a felhatalmazásokat és erŒket, az egyház szer-
vezetét, hogy a kinyilatkoztatások és az örökkévaló igazságok
újra a földön legyenek, és elérhetŒek legyenek minden ember
számára, aki elfogadja azokat.11

Moróni próféta megjelent Josephnek, és órákon át magyarázta
neki az amerikai kontinensek benépesítését a lehiták által, vala-
mint a Mormon könyvét, melyet majd napvilágra hoznak és
lefordítanak… E feljegyzés, a Mormon könyve, segíteni fog meg-
szilárdítani az Úr Jézus Krisztus isteni voltát.12

Isten ajándéka és ereje által [Joseph] lefordította a feljegyzést,
melyet ma a Mormon könyveként ismerünk.13

Az evangélium sorról sorra, elŒírásról elŒírásra lett kinyilatkoz-
tatva, visszaállították az igazságokat, átadták az erŒket és kinyilat-
koztatták a felhatalmazást, majd pedig idŒvel elegendŒ világosság
és elegendŒ ember állt rendelkezésükre ahhoz, hogy megszer-
vezzék Isten eme királyságát, melyet Dániel két és fél évezreddel
ezelŒtt látott [lásd Dániel 2:44–45].14

Több évszázadnyi lelki sötétség után felragyogott a világosság,
amikor a kinyilatkoztatás megnyitotta eme adományozási korsza-
kot. Joseph Smith próféta az Úrtól kapott kinyilatkoztatásokat,
visszahozva a földre mindazt, amely elveszett – Isten papságát –
a felhatalmazást, az erŒt, a szertartások elvégzésének jogát, vala-
mint az Úr folyamatos kinyilatkoztatásait népének itt, a földön.15

Joseph Smithnek megadatott az a hatalom, hogy amit megkö-
tött a földön, az a mennyben is megköttetett. E kulcsokat tovább-
adták elnökrŒl elnökre.16

Joseph Smith vérével pecsételte meg bizonyságát

Joseph Smith életének részletei ismerŒsek számunkra. Amint
nyilvánosságra hozta az Atyáról és a Fiúról való dicsŒséges látomá-
sát, azonnal elkezdték háborgatni és üldözni Œt. Az újkori írástu-
dók és farizeusok több száz rágalmazó könyvet és cikket adtak ki
róla, bebörtönözték…, leöntötték szurokkal, majd tollban meg-
hempergették, rálŒttek, és minden tŒlük telhetŒt megtettek azért,
hogy elpusztítsák. Minden arra irányuló erŒfeszítésük ellenére,
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Joseph Smith mártírhalála, akit fivérével, Hyrummal együtt 1844-ben öltek meg,
„újabb csalhatatlan bizonyíték Jézus Krisztus evangéliumának isteni voltáról”.

hogy elvegyék az életét, túlélte a több mint húszévnyi keserı és
erŒszakos üldöztetést, hogy betöltse küldetését, míg el nem érke-
zik az Œ ideje.

Huszonnégy éven át szenvedte el a poklot, ám huszonnégy
éven keresztül élvezte az Istennel és más halhatatlan emberekkel
való társalgást is! Küldetését betöltötte – a menny és a föld ismét
összeköttetett; megszervezték az egyházat; Brigham Youngot és a
többi nagyszerı vezetŒt megtanították arra, hogyan vigyék tovább
a munkát; valamint minden olyan kulcsot és hatalmat ráruházott a
TizenkettŒre, amely az apostoli hivatalhoz tartozik, és amelyet Œ
maga viselt, és ezt mondta nekik: „Lefektettem az alapokat, nektek
pedig építenetek kell rá, mert a királyság a ti vállatokon nyugszik.”

Eljött hát az óra, hogy bizonyságát, melyet oly gyakran osztott
meg barátaival és ellenségeivel, vérével pecsételje meg…

[…] Bár remélte, és imádkozott érte, hogy eltávozzon tŒle a
pohár, tudta, hogy elkerülhetetlen lesz. Ezt mondta: „Úgy megyek,
mint bárány a mészárszékre.” [Lásd T&Sz 135:4.]
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És valóban mészárlás történt! Lövések dördültek! És mártírok
vére ömlött, mivel Hyrum, az Œ idŒsebb fivére, úgy döntött, hogy
vele marad. A föld beitta a drága vért, megpecsételve egy halhatat-
lan és tagadhatatlan bizonyságot, mely tovább cseng az emberek
elméjében és szívében.17

Jézus vérével pecsételte meg bizonyságát. István is. Most pedig
Joseph Smith pecsételte meg vérével a bizonyságát, és fiatal fér-
fiként halt meg, hogy elmondja az egész világnak, hogy azokat a
lemezeket, melyekrŒl a Mormon könyve származik, a New York
állambeli Palmyra közelében lévŒ dombon találták. Így, e könyv
és a Szent Biblia megértése által, Jézus Krisztus evangéliuma az
Ã angyalainak szolgálata által ismét visszaállíttatott a földre.18

Joseph védelem alatt állt, és az életét az üldöztetés minden pil-
lanatában megmentették, míg munkája el nem végeztetett, és
meg nem tette a részét az evangélium, valamint a papság és az
adományozási korszak minden kulcsának visszaállításában,
továbbá míg a királyság megszervezés alatt állt. Nem ölhették meg
mindezen dolgok elvégzése elŒtt, bár az egész pokol ellene tom-
bolt. Élni akart. Kedves volt számára az élet. A családjával, a fivé-
reivel való édes együttlét ígéretét tartogatta számára, valamint azt
a megelégedést, hogy láthatja a munkát kinyílt virággá fejlŒdni.
A munkája azonban elvégeztetett; más erŒs vezetŒk vihették azt
tovább; szükség volt rá a másik oldalon. A harmincas éveiben,
nagyon fiatal férfiként halt meg, és folytatta munkáját a másik
birodalomban.19

„A mormonizmus megbukik, ha megöljük a prófétájukat” –
mondták…, miközben hideg vérrel meggyilkolták Joseph Smitht.
Kétségtelen, hogy e gaztettet követŒ elégedett kaján vigyoruk
nyugtalan fintorrá változott, amikor felismerték, hogy az ösztöke
ellen rugdalóznak, és csak önmaguknak ártanak. A kegyetlen vér-
tanúhalál nem pusztította el a mormonizmust, hanem az tette
életképessé. A golyószaggatta test termŒképessé tette a földet;
kiontott vérük nedvességet adott a magnak; a lelkek pedig,
melyeket a mennybe küldtek, egy örökkévalóságon át tanúskod-
nak majd ellenük. Az ügy tovább halad és növekszik.20

[ Joseph Smith] munkája nem volt hiábavaló. Bizonysága
szilárdan tovább halad a végtelenség felé.21
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Ma egy nagyszerı nép, akiket mıveltségükért, gyakorlatiasságu-
kért és becsületükért tisztelnek, tanúságot tesz arról, hogy Joseph
Smith mártírhalála, ahogyan az Œt megelŒzŒ mártíroké is, egy
újabb csalhatatlan bizonyíték Jézus Krisztus evangéliumának isteni
voltáról, melyet eme alázatos prófétán keresztül állítottak vissza.22

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Sorolj fel néhányat az Úr által adott legnagyszerıbb kinyilatkoz-
tatások közül, melyeket Joseph Smith próféta kapott! (Példa-
ként lásd a 248–251. oldalakat.) Mit mondasz, amikor valaki, aki
nem tagja az egyháznak, kérdéseket tesz fel Joseph SmithrŒl?

• Mi volt Isten szerepe, és mi volt Joseph Smith szerepe a
mennyek megnyitásában az evangélium visszaállítására? (Lásd
247., 248–250. oldal.) Hogyan készítették fel Joseph Smitht a
kinyilatkoztatás elnyerésére?

• Melyek voltak azok a dolgok, amelyeket Joseph Smith tudott az
elsŒ látomás után, de még nem tudta azokat a látomás elŒtt?
(Példaként lásd a 249–250. oldalakat.) Mit gondolsz, hogyan
változtak meg az IstenrŒl, illetve a saját magáról való érzései?
Milyen hatással volt rád az elsŒ látomásról való bizonyságod?

• Miként volt Joseph Smith eszköz az Úr kezében a menny és a
föld összekapcsolásában? (Lásd 250–251. oldal.) Mit gondolsz,
mit jelent eszköznek lenni az Úr kezében?

• Kimball elnök azt mondta, hogy a csŒcselék azt remélte, elpusz-
títják a mormonizmust, ha megölik Joseph Smitht (253. oldal).
Milyen gondolataid és érzéseid vannak, miközben végiggondo-
lod, hogy mi történt az egyházban Joseph Smith halála óta?

Kapcsolódó szentírások: Ésaiás 29:11–14; T&Sz 135; 136:37–39
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„Minden este és reggel letérdelek, és mély Œszinteséggel azért imádkozom,
hogy az Úr sugalmazást adjon nekem, és kinyilatkoztassa számomra, hogy
milyen irányban kell mennem, és mit kell mondanom az egyház népének.”
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Kinyilatkoztatás:
„Folytonos dallam és

mennydörgŒ esdeklés”

A folyamatos kinyilatkoztatás Jézus Krisztus
evangéliumának éltetŒ ereje.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök egyszer beszédet tartott egy sajtókon-
ferencián, melyet az Arizona templom látogatóközpontjában tar-
tottak. Az egyik újságíró ezt kérdezte tŒle: „Úgy mutatták be önt,
mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának
elnökét, és mint prófétát. A kérdésem a következŒ: Isten beszél
önhöz? És ha igen, akkor hogyan?” Kimball elnök így válaszolt:
„Igen. Isten ma is beszél az Œ prófétáihoz ugyanúgy, ahogyan teg-
nap is beszélt a prófétáihoz, és ahogyan holnap is tenni fogja.
Emlékezzen arra, amit Ámós mondott: »Mert semmit sem cselek-
szik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Œ szolgáinak,
a prófétáknak« (Ámós 3:7). Néha hallható hangon beszél. Néha
elküldi az angyalait, ahogyan Józsefhez, Jézus mostohaapjához is
elküldte. Általában halk, szelíd hangon beszél Isten a bennünk
lévŒ lélekhez. Igen. Megválaszoltam a kérdését, fiatalember?”1

Kimball elnök bízott a folyamatos kinyilatkoztatás tantételében,
kijelentve, hogy ez „az élŒ Úr és Szabadító, Jézus Krisztus evan-
géliumának éltetŒ ereje”.2 Ez a bizalom, mondta Neal A. Maxwell
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, „nyilvánvalóan e nagyon
különleges ember alkatának része volt”.3 Kimball elnök az egyház
elnökeként komolyan vette a feladatát, tudván, hogy Œ volt az
egyetlen ember a földön, akiknek felhatalmazása volt kinyilatkoz-
tatást kapni az egyházra. Így tette tanúságát: „Tudom, hogy az Úr
hívott el ebbe a pozícióba. Tudom, hogy talán vannak nagyobb
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próféták, mint én, de szeretném a tŒlem telhetŒ legtöbbet
megtenni azért, hogy úgy vigyem elŒre az Úr munkáját, ahogyan Œ
szeretné, hogy elŒre menjen. Minden este és reggel letérdelek,
és mély Œszinteséggel azért imádkozom, hogy az Úr sugalmazást
adjon nekem, és kinyilatkoztassa számomra, hogy milyen irányban
kell mennem, és mit kell mondanom az egyház népének.”4

Az egyház elnökeként végzett szolgálata során kinyilatkoztatá-
sokat kapott arra vonatkozóan, hogy hogyan irányítsa a szenteket.
A legismertebb kinyilatkoztatás, melyet kapott, 1978 júniusában
érkezett, amikor az Úr kinyilatkoztatta neki és a fivéreinek az ElsŒ
Elnökségben, valamint a Tizenkét Apostol Kvórumában, hogy a
papság áldásai, melyeket néhány ember számára korlátoztak, attól
az idŒtŒl kezdve elérhetŒekké váltak az egyház minden érdemes
tagja számára. E kinyilatkoztatás több éves idŒszak után érkezett,
melynek során az egyház más elnökei is elmélkedtek és imádkoz-
tak az ügyet illetŒen.

Kimball elnök nem beszélt hosszasan e kinyilatkoztatásról nyil-
vánosan. Bepillantást nyújtott azonban személyes felkészülésérŒl
a kinyilatkoztatás elnyerésére, és alkalmanként az érzéseit is meg-
osztotta róla:

„Tudtam, hogy olyan valami áll elŒttünk, ami nagyon fontos
lesz majd Isten számos gyermekének. Tudtam, hogy csak akkor
kaphatjuk meg az Úr kinyilatkoztatásait, ha érdemesek és készek
vagyunk rájuk, ha készen állunk az elfogadásukra és arra, hogy
helyükre tegyük Œket. Nap nap után mentem egyedül mély tiszte-
lettel és komolysággal a szent templom felsŒ termeibe; és ott fel-
ajánlottam lelkemet és erŒfeszítéseimet a program továbbvitele
érdekében. Azt akartam tenni, ami az Œ szándéka. Beszéltem errŒl
neki, és ezt mondtam: »Uram, én csupán azt szeretném tenni, ami
helyes. Nem készítünk terveket csak azért, hogy látványos válto-
zást idézzünk elŒ. Mi csupán azt szeretnénk, amit te kívánsz, és
akkor, amikor te kívánod, és nem elŒbb.«”5

„Mi, akiket ti prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatók-
ként támogattatok, most, 1978 tavaszán hasonlóképpen érzünk,
mint a korai fivérek, amikor a kinyilatkoztatás hatályba lépett,
miszerint »a pogányok örökös társak… és részesei az Œ ígéretének
a Krisztus Jézusban az evangyéliom által« (Efézusbeliek 3:6). Ez
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egy olyan dolog volt, mondta Pál, »mely egyéb idŒkben meg nem
ismertetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ã
szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által« (Efézusbeliek 3:5).

Abban a dicsŒséges eseményben volt részünk, hogy az Úr vilá-
gosan kinyilvánította, hogy elérkezett az idŒ, amikor minden
érdemes férfi és nŒ, bárhol is legyenek, örökös társak lehetnek,
valamint részesei az evangélium összes áldásának. Szeretném, ha
tudnátok, hogy a Szabadító különleges tanújaként milyen közel
éreztem magam hozzá és a mi Mennyei Atyánkhoz, miközben szá-
mos alkalommal ellátogattam a templom felsŒ szobáiba, gyakran
többször is egy nap egymagam. Az Úr nagyon világosan közölte
velem, hogy minek kell történnie. Nem várjuk el, hogy a világ
népei megértsék ezeket a dolgokat, hiszen mindig gyorsan levon-
ják saját következtetéseiket, vagy alábecsülik a kinyilatkoztatás
isteni folyamatát.”6

Mindamellett, hogy tanúságot tett arról, hogy az egyházi veze-
tŒk döntéseit kinyilatkoztatások irányítják, Kimball elnök azt taní-
totta, hogy mindannyian kaphatunk kinyilatkoztatásokat, hogy
irányítsák az életünket, és megerŒsítsenek bennünket a felelŒssé-
geinkben. Ezt mondta: „A kinyilatkoztatás áldása olyan dolog,
melyre mindannyiunknak törekednie kell.”7

Spencer W. Kimball tanításai

Isten, az Atya, és Jézus Krisztus alig várják,
hogy beszélhessenek az emberiséggel

Valaki azt mondta, hogy olyan korban élünk, amelyben Isten,
már ha létezik Isten, úgy döntött, hogy hallgat, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azonban kijelenti a világnak,
hogy sem az Atya, sem pedig a Fiú nem hallgat. Beszélnek és társa-
lognak, amikor az helyénvaló és szükséges, továbbá folyamatosan
kinyilvánítják azon szándékukat, sŒt, vágyukat, hogy fenntartsák az
emberekkel a kapcsolatot.8

Egy teológus rámutatott, hogy lehetetlen az embernek megta-
lálnia Istent, vagy megismernie Istent. Ez olyan, mintha azt mon-
danánk: „Én még soha nem másztam meg az Ararát hegyet –
senki sem tudja megmászni az Ararátot; vagy, én még sohasem
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mártóztam meg az Adria tiszta meleg vizében – nem létezik az
Adriai-tenger; vagy, soha sem láttam még a Kruger Park vadon élŒ
állatait – nem létezik a Kruger Park; vagy, én mindig egészséges
voltam – így hát, az a fájdalom, amelyrŒl az emberek panaszkod-
nak, képzeletük szüleménye kell, hogy legyen. Én még soha sem
jártam az ırben; így hát senki sem utazhat ki az ırbe.”

Mennyiben különbözik hát, amikor valaki azt mondja, én még
soha sem hallottam vagy láttam Istent – tehát senki sem láthatta
vagy hallhatta Istent, és senki sem járhatott vele. Milyen öntelt és
gŒgös, amikor valaki azt mondja, hogy Isten megközelíthetetlen,
megismerhetetlen, láthatatlan, hallhatatlan csupán azért, mert Œ
maga még nem készítette fel magát erre az eseményre.9

Észben kell tartanunk, hogy Istent nem lehet csupán kutatás
útján megtalálni, és az evangéliumát sem lehet puszta tanulmá-
nyozás által megérteni, hiszen senki sem ismerheti az Atyát vagy a
Fiút, csak az, „a kinek a Fiú akarja megjeleníteni” (Lukács 10:22).
A kétkedŒ egy nap – akár a halandóság idején, akár az örökkéva-
lóságban – megtanulja majd saját bánatára, hogy önteltsége sok
örömtŒl és fejlŒdéstŒl fosztotta meg.10

Boldogsággal tölt el minket annak ismerete, hogy a világmin-
denség Istene a kinyilatkoztatás Istene. Az Úr közli az akaratát és
szándékát a földön élŒ gyermekeivel. Amennyiben törekszünk rá,
egyre többször és egyre teljesebben fogja kinyilatkoztatni magát,
mi pedig meg fogjuk érteni Œt, amennyire csak egy halandó ember
megértheti Istent. Nem hódolhatunk egy általunk teremtett lény-
nek, vagy a képzeletünk szüleményének. Mi egy olyan lénynek
hódolunk, aki él, aki teremtett, aki közli velünk jellemét, tulaj-
donságait és lényének nagyságát.11

Sem Elohim, az Atya, sem pedig Jehova, a Fiú, nem idegení-
tené el magát az emberek gyermekeitŒl. Az emberek azok, akik
eltávolodnak tŒlük, ha elidegenedésre kerül sor. Mind az Atya,
mind pedig a Fiú boldogan kommunikálna és érintkezne az
emberekkel… 

[…] Minden, az ember által alkotott isten, valamint az azokból
származó zırzavar ellenére, az ÉlŒ és Igaz Isten ott van a menny-
ben, és elérhetŒ a gyermekei számára.12
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Míg néhány kinyilatkoztatás látványos, a legtöbb mély
benyomásként érkezik az elmébe és a szívbe

Napjainkban, a múlthoz hasonlóan, sok ember azt várja, hogy
ha kinyilatkoztatás érkezik, akkor az félelmetes, földet rengetŒ
megnyilatkozással történjen. Sokak számára nehéz kinyilatkozta-
tásként elfogadni azt a jó néhányat, amely Mózes idejében, József
idejében és napjainkban érkezett – azokat a kinyilatkoztatásokat,
melyek mély, megcáfolhatatlan benyomásokként érkeznek a pró-
fétákhoz, mennyei harmatként, vagy az éjszakai sötétséget szé-
toszlató pirkadatként rátelepedve a próféta elméjére és szívére.

Ha valaki látványosságot vár, nem valószínı, hogy teljesen fel-
készült a kinyilatkoztatott kommunikáció folyamatos áradására.
A legnagyobb alázattal, de a lelkemben égŒ bizonyság hatalmával
és erejével azt mondom, hogy a visszaállítás prófétájától kezdve
napjaink prófétájáig töretlen a kommunikációs vonal, folyamatos
a felhatalmazás, s a tündöklŒ és mindent átható világosság szün-
telenül ragyog. Az Úr hangja folytonos dallam és mennydörgŒ
esdeklés.13

A kinyilatkoztatás nem mindig jelenti azt, hogy „Istennel
járunk”, sem pedig azt, hogy „szemtŒl szembe” találkozunk vele,
vagy saját fülünkkel halljuk Œt. Sok fajta kinyilatkoztatás létezik –
némelyik látványosabb, némelyik kevésbé az.14

Vannak kinyilatkoztatások, melyek álom formájában érkeznek.
A legtöbb álmunk felületes, és nincs semmi jelentése, az Úr azon-
ban használhatja az álmokat arra, hogy felvilágosítsa népét…
Nabukodonozornak is volt egy álma. (Lásd Dániel 2.) ErŒteljes
álom volt, melyet elfelejtett, ám Dániel eljött, és felidézte a király
álmát, majd megmondta annak jelentését. Az Úr határozott céllal
tudatta azt Dániellel.

Ott volt Péter álma is, amelyben egy lepedŒt látott aláeresz-
kedni a mennybŒl, tele mindenféle állattal és vaddal, és annak is
megvolt a pontos jelentése. (Lásd Cselekedetek 10:9–35.)

Pálnak, az Œ nagyszerı élménye során, hasonló kinyilatkozta-
tásban volt része, mely álom formájában érkezett. „És azon az
éjszakán látás jelenék meg Pálnak.” Olyan utasításokat kapott,
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melyek szükségesek voltak a számára, és a királyság számára.
(Cselekedetek 16:9)

Tudomásunk van más látványos kinyilatkoztatásról is. Például
Moróni megjelenésérŒl, aki személyesen, feltámadott lényként jött
el, hogy visszahozza az Œsi Amerika nagyszerı feljegyzését, vala-
mint az evangélium visszaállítását…

Ezután KeresztelŒ János jelent meg, akit a király egy gyenge
pillanatában, lefejeztetett…, [majd] Péter, Jakab és János… Így
történt hát meg, lépésrŒl lépésre, minden dolog visszaállítása,
és mindez kinyilatkoztatások, látomások, álmok vagy mély benyo-
mások formájában történt.

Na most, a szentírásokban nem minden kinyilatkoztatás érke-
zett látványos megnyilatkozás formájában. Miközben az ószövetsé-
get olvassátok, rá fogtok jönni, hogy az Úr beszél. Beszélt Ésaiással,
Jeremiással és másokkal is, ám azt nem mindig kísérte személyes
megjelenés is. Nagyon hasonlított Énós történetéhez, hiszen
ahogy olvassátok Énós könyvében a Mormon könyvében, Œ böjtölt
és imádkozott, küzdött és könyörgött a tudásért, és fŒként bınei
bocsánatáért: „És amíg lélekben így küszködtem, íme, ismét az Úr
hangja szólt elmémben, mondván: […]” (Énós 1:10) Sok-sok
kinyilatkoztatás érkezett ilyen formában.

A kinyilatkoztatás tehát néha mennyei lények személyes meg-
jelenésével érkezett… A Joseph Smith prófétának adott legtöbb
kinyilatkoztatás azonban, amely e szent feljegyzésben, a Tan és a
szövetségekben található, nem ilyen formában érkezett. Azokat
mély benyomásként szerezte.15

A Tan és a szövetségekben, valamint a Bibliában lejegyzett leg-
több kinyilatkoztatás fentrŒl jövŒ, mély érzések és lenyıgözŒ
tudatosság formájában érkezŒ irányítás volt. Ez az a fajta kinyi-
latkoztatás, melyet az egyének gyakran válaszként kapnak a szük-
ségleteikre.16

Néha nem ismerjük fel [a kinyilatkoztatásokat], amikor érkez-
nek. Egyre csak imádkozunk és imádkozunk és imádkozunk böl-
csességért és ítélŒképességért, majd egyszer csak úgy érezzük,
mintha egy bizonyos irányban kellene haladnunk. Ott kinyilatkoz-
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Énóshoz hasonlóan rá fogunk jönni, hogy a kinyilatkoztatás
gyakran csendben, látványos megnyilatkozások nélkül érkezik.

tatás történt. Az Úr megválaszolja azokat a kérdéseket, melyeket
feltesztek neki.17

Milyen nyelven fog az Úr hozzánk szólni? Az Úr Joseph Smith
prófétán keresztül tanította Oliver Cowderyt, aki egy, az imáira
kapott válaszon tınŒdött:

„Bizony, bizony, mondom neked, ha további tanúbizonyságot
kívánsz, vesd rá elméd arra az éjszakára, amikor szívedben hoz-
zám fohászkodtál, hogy tudhass ezen dolgok igaz voltáról.

Nem szóltam-e békét elmédhez a dolgot illetŒen? Mily nagyobb
tanúbizonyságot kaphatsz, mint IstentŒl valót?” (T&Sz 6:22–23)18
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ÉlŒ prófétákon keresztül az Úr kinyilatkoztatja
az egyházra vonatkozó akaratát

Minden dolog közül azért kell ma a leghálásabbnak lennünk,
hogy a mennyek valóban nyitva állnak, és hogy Jézus Krisztus
visszaállított egyháza a kinyilatkoztatás sziklájára épült. A folyama-
tos kinyilatkoztatás valóban az élŒ Úr és Szabadító, Jézus Krisztus
evangéliumának éltetŒ ereje.19

Az Œsi Amerika létfontosságú és felbecsülhetetlen feljegyzései,
Krisztus tanításaival együtt, mely egy újabb tanúbizonyság az Œ
isteni voltáról építik fel a Mormon könyvét, amelyet isteni ere-
detı szentírásnak tartunk, s amely egyidejı a Bibliával, és alátá-
masztja azt.

1820 [Joseph Smith elsŒ látomása] óta további szentírások
érkeztek, többek között az a számos és létfontosságú kinyilatkoz-
tatás, amelyet Isten szüntelenül árasztott földi prófétáira. Ezek
közül számos kinyilatkoztatást lejegyeztek egy másik szentírásban,
melyet a Tan és a szövetségeknek hívunk. Az utolsó napi szent
szentírásokat a Nagyértékı gyöngy egészíti ki, amely Œsi és újkori
próféták lefordított írásainak és kinyilatkoztatásainak feljegyzése.

Vannak, akik azt feltételezik, hogy e szent feljegyzések kinyom-
tatása és bekötése „a próféták végét” jelenti. Ismét tanúságunkat
tesszük azonban a világnak arról, hogy a kinyilatkoztatás folytató-
dik, és hogy az egyház termei és aktái Œrzik azon kinyilatkoztatá-
sokat, melyek hónapról hónapra, napról napra érkeznek. Arról is
bizonyságunkat tesszük, hogy 1830, Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza megszervezése óta vannak, és továbbra is
lesznek, egészen az idŒk végezetéig, Isten és az Œ népe által elis-
mert próféták, akik folytatják majd az Úr szándékának és akaratá-
nak tolmácsolását.20

Amikor…, imádkozás és böjtölés után fontos döntéseket hoz-
nak [az egyházi vezetŒk], új missziókat és új cövekeket hoznak
létre, új módszereket és eljárásokat vezetnek be, akkor természe-
tesnek vesszük a hírt, és talán puszta emberi megfontolásnak gon-
doljuk azt. Azok számára azonban, akik a próféta közvetlen
közelében vannak, és hallják Isten emberének a bizonyságát; azok
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számára, akik látják mérlegelésének mélységet, valamint döntései-
nek és kijelentéseinek bölcsességét, számukra Œ valóban próféta.
Amikor halljuk, hogy a fontos új változtatásokat olyan ünnepélyes
kijelentésekkel zárja, mint „az Úr elégedett”; „ez egy helyes lépés”;
„Mennyei Atyánk szólt hozzám”, akkor biztosak vagyunk a döntés
helyességében.21

Nem szıntek meg, és nem is fognak megszınni a kinyilatkoz-
tatások. Isten e királysága az idŒk végezetéig felállíttatott, soha
nem fogják megdönteni, sem pedig másik népnek adni. Ez egy
folyamatos terv, és növekedni fog, nem pedig gyengülni. A tanai
jól megalapozottak, ám a növekedés és terjeszkedés miatt újabb
módszerek állnak rendelkezésünkre az evangélium tanításában
világszerte. További szolgákat hívnak el a nagyobb világban tör-
ténŒ megnövekedett munka elvégzésére. A kinyilatkoztatás és a
többi csoda soha nem fognak megszınni, míg a hit meg nem szı-
nik. Ahol elegendŒ hit van, ott ezek folytatódni fognak.

Mormon próféta így figyelmeztetett: „Igen, jaj annak, aki meg-
tagadja az Úr kinyilatkoztatásait, és azt mondja, hogy az Úr már
nem tevékenykedik kinyilatkoztatás, vagy prófétálás, vagy aján-
dékok, vagy nyelvek, vagy gyógyítások, vagy a Szentlélek hatalma
által!” (3 Nefi 29:6)22

Bizonyságomat teszem, hogy az egyház tovább halad azon kinyi-
latkoztatások által, melyeket Isten az Œ menny által elhívott veze-
tŒinek ad. A Mindenható van ezzel a néppel.23

Amikor betartjuk a parancsolatokat, hitet gyakorolunk
és Œszintén imádkozunk, akkor érdemessé tesszük

magunkat arra, hogy személyes kinyilatkoztatást kapjunk

A kinyilatkoztatás áldása olyan dolog, melyre mindannyiunknak
törekednie kell. Az igazlelkı férfiak és nŒk látni fogják, hogy velük
van a kinyilatkoztatás lelke, hogy irányítani tudják családjukat,
és hogy segíteni tudja Œket az egyéb feladataik teljesítésében.
Törekednünk kell azonban arra, hogy érdemesek legyünk az ilyes-
fajta kinyilatkoztatásra azáltal, hogy rendbe tesszük az életünket,
és az Úrral folytatott gyakori és rendszeres beszélgetéseken keresz-
tül közelebb kerülünk hozzá.24
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„Az Úr válaszolni fog a kérdéseitekre és az imáitokra, ha figyeltek rá.”

Az Úr nem fogja ráerŒltetni magát az emberekre; ha pedig nem
hisznek, akkor nem fogja Œket meglátogatni. Ha megelégednek a
saját korlátolt mérlegelésükkel és értelmezésükkel, akkor termé-
szetesen az Úr a választott sorsukra fogja hagyni Œket…

[…] Ugyanazon kinyilatkoztatások, látomások, gyógyítások és
nyelvek állnak rendelkezésünkre ma, mint más idŒkben, amennyi-
ben van elegendŒ hitünk.25

A Mindenható ezzel a néppel van. Meg fogjuk kapni mindazt a
kinyilatkoztatást, amelyre szükségünk van, ha elvégezzük a felada-
tunkat, és betartjuk Isten parancsolatait…

Ne feledjétek:

Amíg lesz szemetek a látásra, addig lesznek sugalmazó láto-
mások.

Amíg lesz fületek a hallásra, addig lesznek megtapasztalható
kinyilatkoztatások.

Ha van szívetek, amely képes a megértésre, akkor jegyezzétek
meg: hogy Krisztus evangéliumának felmagasztaló igazságai nem
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lesznek többé elrejtve, és nem lesznek többé titokzatosak, és
minden Œszinte keresŒ megismerheti Istent és az Œ tervét.26

Önrendelkezést adva nekik, a Mennyei Atya ösztönzi és irá-
nyítja gyermekeit, ám megvárja, míg karjukat kinyújtják felé,
imádkoznak hozzá és Œszintén közelednek felé…

Az Úr alig várja, hogy meglássa elsŒ ébredezŒ vágyukat, valamint
kezdŒ erŒfeszítéseiket, hogy áthatoljanak a sötétségen. Mivel meg-
adta neki a szabad választás lehetŒségét, meg kell engednie az
embernek, hogy tapogatózzon az út során, míg a fény felé nem
nyúl. Amikor azonban az ember elkezd éhezni, amikor karját
elkezdi kinyújtani, amikor térdei kezdenek meghajlani, és elkezd
beszélni, akkor – és semmivel sem elŒtte – az Úr visszatolja a látó-
határt, félrevonja a fátylat, és lehetŒvé teszi az emberek számára,
hogy sötét bizonytalanságból bizonyosságba, mennyei világos-
ságba lépjenek át.27

Ha valaki a puszta szavak elmondása után felemelkedik a tér-
deirŒl, akkor újra térdre kellene ereszkednie, és addig ott kellene
maradnia, amíg létre nem hozott egy beszélgetést az Úrral, aki
alig várja, hogy megáldja Œt, de mivel önrendelkezést adott neki,
nem tudja magát az emberre erŒltetni.28

Útmutatást szeretnétek? Imádkoztatok az Úrhoz sugalmazásért?
Azt szeretnétek tenni, ami helyes, vagy azt szeretnétek tenni, amit
meg akartok tenni, attól függetlenül, hogy helyes-e vagy sem? Azt
szeretnétek tenni, ami hosszú távon a legjobb számotokra, vagy azt,
ami kívánatosabbnak tınik a jelen pillanatban? Imádkoztatok?
Mennyit imádkoztatok? Hogyan imádkoztatok? Úgy imádkoztatok,
ahogyan a világ Szabadítója tette a Gecsemáné kertjében, vagy azért
imádkoztatok, amit ti szeretnétek, függetlenül attól, hogy helyes-e?
Ezt mondjátok az imáitokban: „Legyen meg a te akaratod”?
Azt mondtátok, hogy „Mennyei Atya, ha ösztönzést és sugalmazást
adsz egy helyes dologra, akkor meg fogom tenni azt”? Vagy pedig
így imádkoztatok: „Add meg nekem, amit akarok, vagy ha nem,
elveszem mindenképp”? Azt mondtátok, hogy „Mennyei Atyám,
szeretlek, hiszek benned, tudom, hogy mindentudó vagy. Ãszinte
vagyok. Tiszta szívembŒl arra vágyom, hogy helyesen cselekedjek.
Tudom, hogy látod a véget kezdettŒl fogva. Látod a jövŒt. Fel tudod
ismerni, hogy az általam említett körülmények között békére vagy
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nyugtalanságra, boldogságra vagy bánatra, sikerre vagy kudarcra
lelek. Kérlek, mondd el, szeretett Mennyei Atya, és én megígérem,
hogy azt fogom tenni, amit te mondasz nekem.” Imádkoztatok
már így? Nem gondoljátok, hogy bölcs dolog lenne? Elég bátrak
vagytok ahhoz, hogy így imádkozzatok?29

Az Úr válaszolni fog a kérdéseitekre és az imáitokra, ha figyel-
tek rá. Nem kell mindennek a prófétán keresztül jönnie… Hanem
minden ember kaphat kinyilatkoztatást, ha érdemes rá, és elég
közel áll az Úrhoz.30

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Nézd át Kimball elnök feljegyzését arról, amikor 1978-ban
kinyilatkoztatást kapott a papságra vonatkozóan (258–259.
oldal)! Bár Kimball elnök élménye néhány szempontból egye-
dülálló volt e kinyilatkoztatással kapcsolatban, melyek azok a
szempontok, amelyek mindannyiunkra vonatkoznak a kinyilat-
koztatás elnyerésére irányuló erŒfeszítéseink során? Hogyan
követhetjük a példáját?

• Tekintsd át a 259. oldalon kezdŒdŒ részt! Mit mondanál annak
a barátodnak, aki azt állítja, hogy Isten hallgat? Mely szentírá-
sokat vagy tapasztalatokat oszthatnád meg, hogy segíts a bará-
todnak?

• Milyen módokon érkezhetnek kinyilatkoztatások? (Példaként
lásd a 261–263. oldalakat.) Kimball elnök azt tanította, hogy a
legtöbb kinyilatkoztatás mély benyomásként, nem pedig látvá-
nyos megnyilatkozásként érkezi Hogyan tudjuk megállapítani,
hogy egy gondolat vagy egy érzés az Úrtól származik-e? (Lásd
262. oldal.)

• Miért van szükségünk élŒ prófétákra a szentírások mellett?
(Példaként lásd a 264–265. oldalakat.) Milyen áldásokat nyer-
tél az egyház elnökén keresztül kapott kinyilatkoztatások által?

• Milyen tanácsot adnál annak az embernek, akik az Úrtól
szeretne útmutatást kapni? (Lásd 265–268. oldal.)
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Kimball elnök köszönti az embereket, miközben belép a
Salt Lake Tabernákulumba az általános konferencia alkalmával.
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A nyáj pásztorai

Biztonság rejlik abban, ha támogatjuk és
követjük a prófétát és a többi egyházi vezetŒt.

Spencer W. Kimball életébŒl

Spencer W. Kimball elnök gyakran tanított az egyház helyi, vala-
mint általános vezetŒi támogatásának fontosságáról. Az 1978. évi
Áprilisi Általános Konferencia papsági ülésén felidézte, hogy fiatal-
ként miként érzett azok iránt az emberek iránt, akik a püspöke-
ként szolgáltak: „Mindig jó püspökünk volt. Mindig szerettük Œt.
Ott volt Zundel püspök és Moody püspök és Tyler püspök és Wil-
kins püspök. Mindegyik püspökömet szerettem. Remélem, min-
den fiatal fivérem úgy szereti a püspökét, ahogyan én tettem.”1

Egy másik beszéde alkalmával ezt mondta: „Emlékszem, amikor
kisfiú koromban édesapámmal eljöttünk Arizonából ebbe a taber-
nákulumba [a Salt Lake Tabernákulumba], hogy részt vegyünk az
általános konferencián. Alig vártam, hogy hallhassam a Fivéreket
beszélni… Lenyıgöztek a szavaik, és már fiatal férfiként komolyan
vettem a figyelmeztetéseiket. Ezek a férfiak Isten prófétái csakúgy,
mint a Mormon könyvében és a Bibliában lévŒ próféták.”2

Kimball elnök gyakran kifejezte nagyrabecsülését az egyházta-
goknak, amiért hajlandóak voltak támogatni Œt és a többi egyházi
vezetŒt: „Bárhová megyek, óriási szeretetet és kedvességet kapok,
és ezért Œszintén hálás vagyok. Táplálék ez a lelkemnek. Imáitok
és szeretetetek fenntartanak engem. Az Úr meghallgatja az imáito-
kat, és megáld engem és a Fivéreimet egészséggel és erŒvel, és irá-
nyítja a királyság ügyeit itt a földön. Ezért mindannyian nagyon
hálásak vagyunk.”3 Arról a szeretetrŒl is beszélt, amelyet Œ és a
többi egyházi vezetŒ érzett a szentek iránt: „Szeretünk benneteket,
és nagymértékı fejlŒdést, örömet és boldogságot kívánunk
nektek, amelyet tudjuk, hogy csak Isten figyelmeztetéseinek
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követése által érhetünk el, amint azt a prófétáin és vezetŒin
keresztül kinyilatkoztatta nekünk.”4

Spencer W. Kimball tanításai

Az Úr általa kiválasztott vezetŒkön
keresztül irányítja az egyházát

A Mester és Szabadító, maga az Úr Jézus Krisztus áll az egyház
élén az Œ fenségében és dicsŒségében. Ã irányítja az ügyeit az Œ
általa kiválasztott és támogatott prófétáin és apostolain keresztül.5

Jézus Krisztus egyházának ügyeit az egyház elnöksége és a
Tizenkét Apostol irányítja, számos más általános felhatalmazott
segítségével, valamint a cövek- és misszióelnökökön és a püspö-
kökön keresztül. Ezek az emberek a nyáj pásztorai. Az Úr azért
helyezte ide ezeket az embereket, hogy vezessék az Œ földi király-
ságát, továbbá felhatalmazást és felelŒsséget ruházott rájuk, mind-
egyiknek a saját feladatára vonatkozóan. Megadta ezeknek a
férfiaknak a melkisédeki papságot, amely az emberekre ruházott
saját ereje és felhatalmazása. Elismeri és jóváhagyja e kiválasztott
és felkent szolgák cselekedeteit.6

Bizonyságom van arról, hogy Jézus Krisztus egyházának veze-
tŒi Isten által lettek elhívva és elválasztva, hogy a prófétálás lelke
által vezessenek, ahogyan a korábbi adományozási korszakokban
is történt.7

Ezen egyház minden tagjának az Úr három szinten adott veze-
tŒket: a püspök vagy gyülekezeti elnök, a cövekelnök vagy misszi-
óelnök, valamint az általános felhatalmazottak. Ezek a vezetŒk
megbízhatóak. Talán van közöttük olyan, aki korlátolt tudással,
mıveltséggel vagy képzettséggel rendelkezik, ám jogosult az Úr
kinyilatkoztatásaira az Œ népe számára, és magához Istenhez
vezetnek a kommunikációs csatornái.8

A keresztre feszítés óta több tízezer férfit hívott el a Szabadító
arra, hogy felelŒsségteljes hivatalokat töltsenek be, akik közül
egyetlen egy sem volt tökéletes, mégis mindegyikŒjüket az Úr
hívta el, és helyeselniük és támogatniuk kell Œket azoknak, akik
az Úr tanítványai szeretnének lenni. Ez jelenti az evangélium
valódi lelkét.9
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A választott, jóváhagyott, elrendelt vezetŒk megvédenek ben-
nünket az emberek álnokságától és a tévelygés ravaszságától.
[Lásd Efézusbeliek 4:14.] Soha sem vezethetnek félre bennünket,
ha óvakodunk a vak vagy rosszindulatú vezetéstŒl azáltal, hogy
követjük a Lelket és az egyház helyes vezetŒit.10

Senki sem szeretné jobban, mint a Fivérek, akik az egyház élén
állnak, hogy olyan útmutatást kapjanak az Úrtól, amely az embe-
riség javát, valamint az egyház népét szolgálja.11

Tudom, hogy az Úr kapcsolatban áll a prófétáival, és hogy ma is
ugyanúgy kinyilatkoztatja szolgáinak az igazságot, ahogyan azt
Ádám, Ábrahám, Mózes, Péter, Joseph és sok más próféta idejében
tette. Isten világosságról és igazságról szóló üzenete ma ugyanúgy
megadatik az embereknek, ahogyan bármely más adományozási
korszakban.12

A próféták hasonló üzeneteket tanítanak

Néhányan talán eltınŒdnek azon, hogy az általános felhatal-
mazottak miért beszélnek újra meg újra ugyanarról a témáról a
konferenciák alkalmával. Miközben az elmúlt évszázadok prófétá-
inak szavait tanulmányozom, nagyon világossá válik a módszerük.
Arra törekszünk – Alma szavaival –, hogy „örök gyılöletet [tanít-
sunk a népnek] a bınnel és a gonoszsággal szemben”. „Bınbá-
natot és az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet” prédikálunk nekik.
(Alma 37:32, 33) DicsŒítjük az alázatot. Arra törekszünk, hogy
megtanítsuk nekik, „hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükkel
álljanak ellen az ördög minden kísértésének” (Alma 37:33). Arra
tanítjuk népünket, „hogy soha ne fáradjanak bele a jó cselekede-
tekbe” (Alma 37:34).

A próféták azért mondják ugyanazokat a dolgokat, mert nekünk
gyakorlatilag ugyanazokkal a problémákkal kell szembenéznünk.
Fivérek és nŒvérek, ezen problémák megoldásai nem változtak.
Nagyon gyatra világítótorony lenne az, amelyik más jelzést adna le
minden egyes hajónak, amelyik a kikötŒ felé közeledik. Nagyon
silány túravezetŒ lenne az, aki – ismerve a hegyoldal biztonságos
útvonalát – olyan kiszámíthatatlan és kockázatos ösvényen vezetné
fel a benne bízókat, ahonnan egyetlen utazó sem tért még vissza.13
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Az egyházi vezetŒk nem képesek arra, hogy minden alkalom-
mal, amikor tanítunk benneteket, új és szebb utat mutassunk nek-
tek, amely visszavezet majd minket a mi Mennyei Atyánkhoz. Az út
ugyanaz marad. Ennélfogva gyakran kell bátorítást adnunk ugyan-
azon dolgokra vonatkozóan, és meg kell ismételnünk a figyelmez-
tetéseket. Pusztán azért, mert egy igazságot többször elismételünk,
még nem válik kevésbé fontossá vagy igazzá. SŒt, épp az ellenke-
zŒje igaz.14

El tudom képzelni, hogy ha maga az Úr állna most az Olajfák
hegyén, és tanítaná az embereket, akkor többnyire ugyanazon
dolgokat mondaná el, amelyeket mi is elmondtunk, és el fogunk
mondani [a konferenciáinkon]. El tudom képzelni, hogy ha most
ott állna a Galileai-tengernél, hajókkal a vízben, körülŒtte pedig
emberekkel, akkor többnyire ugyanazon dolgokat mondaná: hogy
éljünk Isten parancsolatai szerint, hogy tartsuk magunkat tisztán a
világ szennyétŒl, és hogy tartsunk be minden parancsolatot, ame-
lyet Isten nekünk adott. Ezt mondaná, így tehát ma is ezt mondja
az Œ szolgáin keresztül.15

A prófétákat gyakran figyelmen kívül hagyták
vagy elutasítottak a saját korszakukban

Amikor a világ követte a prófétákat, akkor elŒre haladt; amikor
figyelmen kívül hagyták Œket, akkor megállt a fejlŒdés, és szolga-
ság, halál következett.16

Még az egyházban is sokan hajlamosak arra, hogy a múlt
prófétáinak sírját ékesítik, és gondolatban megkövezik az élŒket
[lásd Máté 23:29–30, 34].17

Ne kövessük el a régiek hibáját! Számos újkori hívŒ hisz az
Ábrahámokban, a Mózesekben és a Pálokban, ám nem hajlandóak
hinni a mai kor prófétáiban. A hajdan élŒk szintén el tudták
fogadni a korábbi korok prófétáit, de szidták és átkozták a kor-
társaikat.18

Évszázadokon keresztül számos kifogást találtak arra, hogy
miért ne vegyék figyelembe ezen Isten által küldött hírnököket
[az élŒ prófétákat]. Elutasították Œt, mert a próféta ismeretlen
helyrŒl érkezett. „NázáretbŒl támadhat-é valami jó?” ( János 1:47)
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„Ahelyett, hogy figyelembe vették volna Pál üzenetét, néhányan
erŒtlennek találták külsŒ megjelenését, a beszédét pedig silánynak.”

Jézus is szembe találta magát a kérdéssel: „Nem ez-é amaz ács-
mesternek fia?” (Máté 13:55) Ilyen vagy olyan eszközökkel a szent
próféták elutasításának leggyorsabb módszere az, ha találnak egy
ürügyet – akármilyen hamis vagy képtelen is az – arra, hogy figyel-
men kívül hagyják az embert, és így az üzenetét is figyelmen kívül
hagyhatják. Azokat a prófétákat, akiknek nem volt jó beszélŒké-
pességük, hanem lassúak voltak a beszédben, semmibe vették.
Ahelyett, hogy figyelembe vették volna Pál üzenetét, néhányan
erŒtlennek találták külsŒ megjelenését, a beszédét pedig silány-
nak [lásd 2 Korinthusbeliek 10:10]. Pált valószínıleg hangszíne
vagy beszédének stílusa, nem pedig az általa elmondott igazságok
alapján ítélték meg.

[…] Oly sok probléma van a világban, és azok oly kuszák, hogy
még a legjobb embereket is elvonják az igazság követésétŒl,
mivel túl sokat foglalkoznak a világ dolgaival…
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Néha az emberek olyannyira hagyják, hogy szívük a világ dol-
gain és érdemein csüngjön, hogy nem tanulják meg azokat a lec-
kéket, amelyekre a legnagyobb szükségük van. Gyakran elutasítják
az egyszerı igazságokat a kevésbé megerŒltetŒ emberi filozófiák
kedvéért, és ez egy másik oka a próféták elutasításának…

A szent próféták nem csupán megtagadták a hatalmas emberi
irányzatok követését, hanem rá is mutattak ezekre a hibákra.
Nem csoda hát, hogy a próféták üzenetére nem mindig közöm-
bösség a válasz. A prófétákat nagyon gyakran azért utasították el,
mert elŒször Œk utasították el saját társadalmuk helytelen mód-
szereit…

A próféták hajlamosak kellemetlen érzést kelteni a világi
elmében. A szent prófétákat túl gyakran félreismerik, és durvának
és nyugtalannak ítélik meg Œket, amikor kijelentik: „Én meg-
mondtam.” Az általam ismert ilyen próféták bírnak a legnagyobb
szeretettel mások iránt. Szeretetük és feddhetetlenségük követ-
kezménye, hogy nem tudják megváltoztatni az Úr üzenetét csu-
pán azért, hogy az emberek jobban érezzék magukat. Túl kedve-
sek ahhoz, hogy ilyen kegyetlenek legyenek. Nagyon hálás vagyok
azért, hogy a próféták nem vágynak népszerıségre.19

A szülŒknek meg kell tanítaniuk a gyermekeiknek,
hogy támogassák és kövessék az egyházi vezetŒket

Hogyan tanítjátok meg gyermekeiteknek, hogy szeressék az
egyház felhatalmazottait? Ha állandóan jó dolgokat mondotok a
gyülekezeti elnökségrŒl, a kerületi elnökségrŒl, a misszióelnök-
ségrŒl, valamint az egyház elnökségérŒl, akkor gyermekeitek úgy
fognak felnŒni, hogy szeretik a fivéreket.20

Imádkozunk az egyházi vezetŒkért. Ha a gyermekek életük
minden napján a családdal elmondott imáikban, valamint titkos
imáik alkalmával megemlékeznek az egyház vezetŒirŒl az Úr
elŒtt, akkor nagyon valószínıtlen, hogy valaha is hitehagyásba
süllyednek...

Azok a gyermekek, akik imádkoznak a fivérekért, úgy nŒnek fel,
hogy szeretik Œket, jókat mondanak róluk, tisztelik Œket és felnéz-
nek rájuk. Azok, akik naponta hallják, amint mély ragaszkodással
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imába foglalják az egyház vezetŒit, nagyobb valószínıséggel fogják
elhinni azokat a beszédeket és figyelmeztetéseket, amelyeket hal-
lani fognak.

Amikor a fiúk a püspökükrŒl beszélnek az Úrral, akkor való-
színıleg nagyon komolyan fogják venni a püspökkel történŒ inter-
júkat, amelyek során papsági elŒmenetelrŒl, misszióról és
templomi áldásokról van szó. A lányok pedig komoly tiszteletet
mutatnak majd minden egyházi tevékenység iránt, ha imádkoznak
az egyház vezetŒiért.21

Azok, akik követik az egyház
felhatalmazottait, biztonságra lelnek

Az egyház tagsága mindig biztonságban lesz, ha gondosan
követik az egyház felhatalmazottainak tanításait, figyelmezteté-
seit és vezetését.22

Azok a felhatalmazottak, akiket az Úr az egyházába helyezett, az
egyház népe számára kikötŒt, menedékhelyet, egy biztos pontot
képeznek. Az egyházban senki sem fog messzire eltévelyedni, aki
jó szorosan az egyház azon felhatalmazottaihoz köti magát, akiket
az Úr az egyházába helyezett. Ez az egyház soha nem fog rossz
útra térni; a Tizenkettek Kvóruma soha sem fog benneteket mel-
lékösvényre vezetni; soha nem tette, és soha nem is fogja. Lehet-
nek olyan egyének, akik megbotlanak; a Tizenkettek Tanácsának
többsége azonban soha sem lesz a rossz oldalon. Az Úr választotta
Œket; határozott felelŒsségeket adott nekik. Azok az emberek
pedig, akik szorosan mellettük állnak, biztonságban lesznek.
Ellenben, amikor valaki elkezd a felhatalmazásnak ellenszegülve a
saját útján járni, komoly veszélyben van. Nem mondom, hogy az
Úr által választott vezetŒk feltétlenül a legkiválóbbak, vagy a leg-
képzettebbek lennének, ám ki lettek választva, és amikor az Úr
kiválasztja Œket, akkor az Œ elismert felhatalmazottaivá válnak,
és azok az emberek, akik szorosan mellettük maradnak, bizton-
ságban vannak.23

Ha az evangélium szerint élünk, és követjük az egyház vezetŒ-
inek tanácsát, akkor abban az áldásban lesz részünk, hogy elke-
rülhetünk számos olyan problémát, amely a világot sújtja.24
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Úgy hallgassunk azokra, akiket prófétákként és látnokokként
támogatunk, valamint a többi fivérre is, mintha az örök életünk
függne tŒlük, mert ez valóban így van!25

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanul-
mányozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segít-
ségért lásd az V–IX. oldalt.

• Gondold végig, hogy hogyan áldotta meg az életedet az, ami-
kor támogattad az egyházi vezetŒket azon a három szinten,
amelyrŒl Kimball elnök beszélt (lásd 272. oldal)! Miközben ezt
végiggondolod, milyen élmények jutnak az eszedbe?

• Tekintsd át a 273. oldalon kezdŒdŒ részt! Milyen újból ismét-
lŒdŒ üzeneteket fedeztél fel az elmúlt általános konferenciák
alkalmával?

• Tekintsd át a 274. oldalon álló harmadik és negyedik teljes
bekezdést! Mit gondolsz, miért olyan nehéz néhány ember
számára az élŒ próféták követése? Milyen jelenkori példák
jutnak eszedbe?

• Mit tehetünk azért, hogy arra ösztönözzük gyermekeinket és
másokat, hogy tiszteljék és kövessék az egyházi vezetŒket?
(Példaként lásd a 276. oldalt.)

• Nézd át a fejezet utolsó szakaszát! Miért jelent biztonságot az
egyházi vezetŒk tanácsainak követése?

Kapcsolódó szentírások: Efézusbeliek 2:19–20; 4:11–16; Hélamán
13:24–29; T&Sz 1:14, 38; 21:4–6; 121:16–21
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Az evangélium megosztása

Meg kell nyújtanunk lépéseinket azért,
hogy megosszuk másokkal az evangéliumot.

Spencer W. Kimball életébŒl

Az ecuadori Quitóba történŒ útja során, Spencer W. Kimball
elder, akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, egy szálloda
éttermében ült egy csoporttal, akik között volt négy fiatal misszio-
nárius is. Megjegyezte a többieknek, hogy a pincérük jó kiállású
fiatalember volt, és hogy jó misszionárius válna belŒle az egyház-
ban. Kimball elder kenyeret és tejet rendelt, majd megkérdezte a
pincértŒl, hogy vannak-e otthon gyermekei. »Egy fiú« – válaszolt a
pincér. »A kenyértŒl és a tejtŒl egészségesek lesznek – mondta
Kimball elder –, de sokkal egészségesebbek lennének, ha olyan
étellel táplálná Œket, amilyet e fiatalemberek tudnak adni önnek.«
A pincér döbbenten nézett. Kimball elder ezután elmagyarázta,
hogy a fiatalemberek misszionáriusok voltak, akik Jézus Krisztus
evangéliumát tanították. A pincér beleegyezett, hogy a misszioná-
riusok tanítsák Œt.”1

Kimball elnök gyakran utalt a Szabadító azon felhívására, hogy
az evangéliumot az egész világnak el kell vinni. (Lásd Márk 16:15.)
Több teljes idejı misszionáriust kért, különösen fiatal férfiakat és
idŒsebb házaspárokat, továbbá minden egyháztagot emlékeztetett
arra, hogy vegyen részt eme Isten által kijelölt munkában. „Az a mi
nagy szükségletünk, és nagy elhívásunk – tanította –, hogy elvigyük
e világ népének az értelem gyertyáját, hogy megvilágítsa számukra
a bizonytalanságból és sötétségbŒl kivezetŒ utat, amely örömhöz,
békéhez és az evangélium igazságaihoz vezet.”2
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Spencer W. Kimball tanításai

Az Úr nagy áldásokat ígér nekünk,
ha megosztjuk az evangéliumot

Lelki kaland van abban, ha végezzük a misszionáriusi munkát,
ajánlásokat adunk, elkísérjük a misszionáriusokat, amikor
beszélgetéseket tanítanak. Izgalmas és kifizetŒdŒ. Megér minden
idŒt, erŒfeszítést és elmélkedést, amikor akár egyetlen lélek is
bınbánatot és hitet tanúsít, valamint kifejezi, hogy szeretne meg-
keresztelkedni. Képzeljétek el, milyen csodálatosan éreznétek
magatokat, amikor azt mondanák: „Amikor itt voltatok, és ezek-
rŒl a dolgokról beszéltünk, olyan volt, mintha visszaemlékeztem
volna azokra a dolgokra, amelyeket már korábban is ismertem”
vagy „Nem mehettek el innen addig, amíg nem mondtatok el
nekünk mindent, amit csak tudtok a visszaállított egyházról!”3.

Az evangélium megosztása békét és örömet hoz a saját éle-
tünkbe, kitágítja a saját szívünket és lelkünket mások javára, gyara-
pítja a saját hitünket, megerŒsíti az Úrral való saját kapcsolatunkat,
és növeli az evangéliumi igazságokról való saját ismeretünket.4

Az Úr nagyszerı áldásokat ígért annak mértékében, hogy
mennyire osztjuk meg másokkal az evangéliumot. Segítséget
fogunk kapni a fátyol másik oldaláról, miközben a lelki csodák
megtörténnek. Az Úr megmondta nekünk, hogy bıneink könnyeb-
ben bocsáttatnak meg, ha lelkeket viszünk Krisztushoz, és kitartóan
bizonyságot teszünk a világnak, és bizonyosan mindannyiunknak
szüksége van további segítségre bıneink bocsánatában. (Lásd T&Sz
84:61.) Az egyik legnagyszerıbb misszionáriusi szentírásban, a Tan
és a szövetségek 4. szakaszában azt mondják nekünk, hogy ha „tel-
jes szív[ünkkel], lelk[ünkkel], elmé[nkkel] és erŒ[nkkel]” szolgál-
juk az Urat a misszionáriusi munkában, akkor „ártatlanul
állha[tunk] majd Isten elŒtt az utolsó napon” (2. vers).

Továbbá az Úr ezt mondta:

„És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok,
bınbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok énhoz-
zám, mily nagy lesz a ti örömötök Œvele Atyám királyságában!
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Spencer W. Kimball elder teljes idejı misszionáriusként a KözépsŒ Államok
Misszióban, 1915 júniusában. Kimball elder (balra) a társa, L. M. Hawkes mellett.

És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit énhozzám
hoztatok Atyám királyságába, mily nagy lesz az örömötök, ha sok
lelket hoztok énhozzám!” (T&Sz 18:15–16)

Ha valaki egész életében munkálkodik, és egyetlen lelket hoz
hozzá! Micsoda öröm! Egy lélek! Mily értékes! Ó, bárcsak Isten
megadná, hogy ilyen szeretet érezzünk a lelkek iránt!5

Az Úr minden egyháztagot megbízott azzal a
kötelességgel, hogy hírvivŒjeként szolgáljon

Bárcsak minden egyháztag szívében hatékonyabban és hithıb-
ben le tudnánk fektetni azt a tudást, hogy ha egy személy elég idŒs
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ahhoz, hogy az egyház tagja legyen, akkor elég idŒs ahhoz, hogy
misszionárius legyen; és nem kell, hogy elválasszák Œt kifejezetten
erre az elhívásra. Minden egyháztagnak kötelessége és elhívása,
hogy elvigye az evangéliumot a körülötte lévŒknek. Azt szeretnénk,
ha minden férfi, nŒ és gyermek elfogadná az Œt megilletŒ felelŒs-
séget. Ez nagyon fontos. Hiszen ez az evangélium üzenete: Áldáso-
kat kapunk az evangélium által, majd pedig elmegyünk és
megosztjuk azokat az áldásokat másokkal is.

Na már most, mi elfoglalt emberek vagyunk; az Úr azonban nem
azt mondta, hogy: „Ha megfelel számotokra, akkor megfontolná-
tok az evangélium prédikálását?” Ã ezt mondta: „minden ember
tanulja meg a kötelességét” (T&Sz 107:99), és „Íme… minden
embernek, akit figyelmezettek, figyelmeztetnie kell felebarátját”
(T&Sz 88:81).

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten a szövetségesünk ebben a
munkában. Ã a mi segítségünk. Ã meg fogja nyitni az utat, hiszen
Œ adta a parancsolatot.6

Milyen izgalmas dolog is ez, kedves fivéreim és nŒvéreim, akik
társaim vagytok Isten királyságában, hogy az Úr megbízott minket
azzal, hogy szavának hírnökeiként szolgálhatunk azon fivéreink és
nŒvéreink számára, akik nem tagjai az egyháznak. Tételezzük fel
egy pillanatra, hogy megfordult a szerep – ti nem vagytok az egy-
ház tagjai, de a jelenlegi szomszédotok egy utolsó napi szent. Sze-
retnétek, ha megosztaná veletek az evangéliumot? Örvendeznétek
az új igazságokban, melyeket hallotok? Növekedne azon szomszé-
dotok iránt érzett szeretetetek és tiszteletetek, aki megosztotta
ezeket az igazságokat veletek? Természetesen mindegyik kérdésre
a válasz ez lenne: Igen!7

Fivéreim és nŒvéreim, azon tınŒdöm, vajon megteszünk-e min-
den tŒlünk telhetŒt. ElŒzékenyek vagyunk azon feladatunkkal,
hogy tanítsuk az evangéliumot másoknak? Felkészültünk arra, hogy
megnyújtsuk lépteinket? Hogy kiszélesítsük látószögünket?8

Most van itt az ideje, hogy minél több helyre és embernek
vigyük el az evangéliumot! Saját kényelmünk helyett azon kötele-
zettségünkre kell gondolnunk, hogy megosszuk másokkal az
evangéliumot. Az Úrtól jövŒ elhívások ritkán kényelmesek. Itt van
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az ideje, hogy az áldozat még fontosabb eleme legyen az egyház-
nak. Növelnünk kell odaadásunkat, hogy el tudjuk végezni azt a
munkát, amelyet az Úr szeretne, hogy elvégezzünk… Mennybeme-
netele elŒtt ezek voltak a Mester apostolaihoz intézett utolsó szavai:
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden
teremtésnek.

A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen,
elkárhozik” (Márk 16:15–16).

Nem szabad megtorpannunk, sem pedig belefáradnunk a jó
cselekedetekbe. Meg kell nyújtanunk a lépéseinket. Nem csupán
saját örök jólétünk a tét, hanem számos fivérünk és nŒvérünk örök
jóléte is, akik jelenleg nem tagjai ennek, az igaz egyháznak. Meg-
borzongok Joseph Smith próféta szavai hallatán, amit 1842. szep-
tember 6-án küldött az egyháznak Nauvooból: „ne haladjunk
tovább ily nagyszerı ügyben? Menjetek elŒre […] Bátorság […],
és tovább, tovább a gyŒzelemig!” (T&Sz 128:22)9

Igazlelkı hatásunkon és erŒfeszítésünkön
keresztül segíthetünk másoknak elfogadni

a visszaállított evangéliumot

Az egyháztag misszionáriusi munka az egyház jövŒbeni növe-
kedésének a kulcsa.10

Úgy érzem, az Úr számos olyan embert helyezett nagyon termé-
szetes módon a baráti és ismeretségi körünkbe, akik készek arra,
hogy belépjenek az egyházába. Arra kérünk benneteket, hogy
imádságos lélekkel azonosítsátok be ezeket az embereket, majd
pedig kérjétek az Urat, hogy segítsen megismertetni velük az
evangéliumot.11

Világosnak kell lennie számunkra, hogy általában meg kell puhí-
tanunk a szomszédainkat, mielŒtt helyénvalóan figyelmeztetni
tudnánk Œket. Szomszédainknak meg kell tapasztalniuk az Œszinte
barátságunkat és társaságunkat. Azt szeretnénk, ha az egyháztagok
kérlelnék a szomszédaikat, nem pedig megdorgálnák, vagy meg-
rémítenék Œket.12

Az evangélium igaz. Annak tantételeit tanulmányozva és
követve, valamint a Szentlélek segítségére törekedve, bármely
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„A hatékony hittérítés valódi célja az, hogy az egyháztagok
megtalálják az érdeklŒdŒket, a teljes idejı misszionáriusok pedig tanítják Œket.”

Œszinte keresŒ megtudhatja, hogy igaz. Mennyivel könnyebb
azonban megérteni és elfogadni, ha az igazságot keresŒ láthatja,
hogyan mıködnek az evangélium tantételei más hívŒk életében.
Nem adható nagyszerıbb szolgálat az egyház misszionáriusi szol-
gálata mellé, mint az, hogy példamutatók vagyunk a pozitív
keresztény erények alkalmazásában az életünkben.13

Azok az igazlelkı egyháztagok, akik példa és tanítás által is az
evangélium szerint élnek, az egyház legjobb reklámjai.14

Amit minden egyháztagnak tennie kell az az, hogy a jó példájuk
és bizonyságuk megosztása által megmutassák a nem egyházta-
goknak az evangélium szerinti életbŒl, valamint annak megértésé-
bŒl származó örömet, és így segítsenek Œket arra a szintre hozni,
ahol elfogadják a hivatalos tanításokat is.15

A hatékony hittérítés valódi célja az, hogy az egyháztagok meg-
találják az érdeklŒdŒket, a teljes-idejı misszionáriusok pedig
tanítják Œket... Amikor az egyháztagok találják meg az érdeklŒdŒ-
ket, akkor személyes érdeklŒdést mutatnak a barátkozás terén,
kevesebb érdeklŒdŒ vész el a keresztelés elŒtt, és a megkeresztel-
tek nagyobb része marad tevékeny.16
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Az kell, legyen a célunk, hogy minél hamarabb felismerjük,
hogy Atyánk gyermekei közül kik azok, akik lelkileg felkészültek
arra, hogy egészen a királyságba való megkeresztelkedésig eljussa-
nak. Ennek egyik legjobb módszere az, hogy amilyen hamar csak
lehet, összeismertetjük barátainkat, rokonainkat, szomszédainkat
és ismerŒseinket a teljes idejı misszionáriusokkal.17

Néha elfelejtjük, hogy jobb megkockáztatni egy kis zavart a
baráti kapcsolatunkban, mint megfosztani Œt az örök élettŒl azál-
tal, hogy csendben maradunk.18

Ne várjatok a hosszú barátkozási idŒszakra, sem pedig egy
adott, tökéletes pillanatra. Annyit kell tennetek, hogy rá kell
jönnötök, vajon kiválasztottak-e. „[A]z én választottaim hallják a
hangomat, és nem keményítik meg a szívüket” (T&Sz 29:7). Ha
figyelnek, és nyitva tartják a szívüket az evangéliumra, az azonnal
nyilvánvaló lesz számukra. Ha nem figyelnek, és megkeményítik
a szívüket kételkedéssel és negatív megjegyzésekkel, akkor nin-
csenek készen. Ebben az esetben továbbra is szeressétek Œket,
barátkozzatok velük, és várjatok a következŒ lehetŒségre,
hogy rájöjjetek, készen állnak-e. Nem fogjátok elveszíteni a
barátságukat. Továbbra is tisztelni fognak benneteket.

Természetesen lesznek csalódások, de soha semmi sincs
elveszve. Senki sem veszíti el a barátait csupán azért, mert Œ nem
szeretne tovább találkozni a misszionáriusokkal. Az egyháztag
továbbra is minden veszély nélkül fenntarthatja a barátságukat,
vagy a családdal való különleges kapcsolatot. Néha egyes embe-
reknek tovább tart az egyházba jönni, mint másoknak. Az egyház-
tagnak továbbra is barátkoznia kell vele, és újra kell próbálkoznia
egy késŒbbi alkalommal. Ne csüggedjetek el a fejlŒdés ideiglenes
hiánya miatt! Több száz történet szól a misszionáriusi szolgálatban
való kitartás értékérŒl.19

A misszionáriusi munka magában foglalja, hogy
szeretjük az új egyháztagokat és a kevésbé tevékeny
egyháztagokat, és folyamatosan barátkozunk velük

Amikor megkeresztelünk valakit, bıntettnek számít, ha hagy-
juk, hogy visszacsússzon, ki az egyházból, és ki az evangéliumból
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azért, mert nem barátkozunk vele. A barátkozás fontos felelŒsség.
Mindenkivel barátkoznunk kell, aki betér hozzánk. Ezért szeret-
nénk, ha az egyháztagok – a mellett, hogy segítséget kapnak a
misszionáriusoktól – maguk végeznék a misszionáriusi munkát.
Azért szeretnénk, ha az emberek mennének, és végeznék ezt a
munkát, mert Œk még mindig szomszédok maradnak, miután az
egyén megkeresztelkedett. Még mindig barátkozhatnak velük;
még mindig elmehetnek értük, és elvihetik Œket a papsági
gyılésre; még mindig bátoríthatják Œket, és segíthetnek nekik a
családi estek során és így tovább.20

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a misszionáriusi munka szük-
ségességét a papsági egyeztetések keretében, hogy az érdeklŒdŒket
oly módon befogadják és lekössék az egyházi programokban, hogy
azonnal tevékeny és hithı egyháztagokká váljanak. Ez egy másik
módja lehet akkor annak, hogy az egyház tagjai tevékenyen és folya-
matosan részt vegyenek a misszionáriusi szolgálatban – befogadás,
barátkozás, valamint az új egyháztagok bátorítása által.21

Szükséges, hogy a keresztelŒjük után azonnal házítanítókat
jelöljünk ki a megtértek mellé, akik egy nagyon személyes és
törŒdŒ módon gondoskodnak majd róluk. E házitanítóknak,
a papsági tisztségviselŒkkel együttmıködve, meg kell gyŒzŒdniük
arról, hogy minden érett megtért kihívással teli feladatot kap, vala-
mint lehetŒséget és bátorítást arra, hogy növelje az evangéliumi
tudását. Segíteni kell neki, hogy az egyháztagokkal baráti kapcso-
latot teremtsen, hogy ne érezze magát egyedül, amint tevékeny
utolsó napi szentként megkezdi életét.22

LelkesítŒ és örömteli azt látni…, hogy a szentek felkarolják,
segítik, támogatják és imádkoznak azokért, akik naponta belépnek
az Úr királyságába. Továbbra is nyújtsátok ki karotokat egymás felé
– és a sokak felé, akik még be fognak lépni az egyházba. Fogadjá-
tok Œket szívesen, szeressétek Œket, és barátkozzatok velük!23

Fivérekként és nŒvérekként az egyházban az a felelŒsségünk,
hogy segítsünk megtalálni az utat azoknak, akik eltévelyedtek,
és segítsünk megtalálni kincsüket azoknak, akik elvesztették azt,
ami értékes a számukra. A szentírások világosan tanítják,
hogy minden egyháztagnak kötelessége, hogy erŒsítse egyháztag
társait.
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A Szabadító szeretettel, ám félreérthetetlenül kihangsúlyozta
ezt, amikor így szólt Péterhez: „te azért idŒvel megtérvén, a te
atyádfiait erŒsítsed” (Lukács 22:32). Hadd mondjam én is ugyan-
ezt nektek: Amikor megtértek, kérlek benneteket, erŒsítsétek fivé-
reiteket és nŒvéreiteket! Annyian vannak, akik éheznek, sokszor
anélkül, hogy tudnák éhségük okát. Vannak olyan lelki igazságok
és tantételek, amelyek szilárd alappá válhatnak az életükben, biz-
tonsággá a lelkükben, valamint békévé a szívükben és az elmé-
jükben, ha imáinkat feléjük fordítanánk, és valóban törŒdnénk
velük...

Talán van, aki ezt mondja: „Nos, mi ismerünk egy olyan férfit
vagy nŒt, akit soha sem lehet megérinteni.” Hát persze, hogy
meg lehet érinteni! Mindig hozhatunk áldást az életébe, és segít-
hetjük Œt! Van egy ígéret a szentírásokban. Így hangzik: „A szere-
tet soha el nem fogy” (1 Korinthusbeliek 13:8). Soha! Az elég
hosszan alkalmazott jószívıség mindig csodát mıvel, akár az
egyénben, bennünk, mindkettŒnkben, vagy az egyén körüli
emberekben.

[…] Úgy vélem, senki sincs, aki ne tudna megtérni – vagy mond-
hatnám, újra tevékennyé válni –, ha a megfelelŒ ember a megfelelŒ
idŒben, a megfelelŒ módon, a megfelelŒ lélekkel, megfelelŒkép-
pen közeledik. Tudom, hogy erŒfeszítéseinket Mennyei Atyánk
áldásai fogják kísérni, ha felkészítjük magunkat, és ha boldogan
élünk az evangéliumi tantételek szerint, valamint ha törekszünk
Mennyei Atyánk segítségére…

A papsági kvórum házitanítói, a segítŒegyleti látogató tanítók,
a férjek és a feleségek, a szülŒk és a gyermekek, valamint az egy-
háztagok világszerte, akik szeretik az Urat és arra vágynak, hogy
megtegyék az Œ akaratát, forduljanak meg, és szeretettel és sugal-
mazással végezzék a megkívánt igazlelkı munkát azáltal, hogy
segítik a szükséget látókat. Az érdeklŒdés és lelkesedés pillanatnyi
fellángolásai nem fogják elérni a kívánt eredményt. A kívánt ered-
ményt azonban elérhetjük, és többször el is fogjuk érni, mint azt
bármelyikünk gondolná, ha imádságos lélekkel megnöveljük az
erŒfeszítéseinket. Nem csupán az Úr nagyszerı áldásai jönnek
majd el az életünkbe és mások életébe, hanem közelebb kerülünk
az Úrhoz, és érezhetjük szeretetének és lelkének jelenlétét is.24
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A szülŒknek segíteniük kell gyermekeiknek
felkészülni a teljes idejı misszionáriusi szolgálatra

Szükségünk van arra, hogy az egyház misszionárius korú fiatal
férfijai még nagyobb számban lépjenek elŒ, mint most teszik,
hogy magukra vehessék az Œket megilletŒ felelŒsséget, kiváltságot
és áldást az Úr szolgáiként a misszionáriusi munkában. Mennyivel
erŒsebbek lennénk mi, és Œk is, ha minden fiatal férfi felkészítené
magát az Úr munkájára!25

Amikor több misszionáriust kérek, akkor nem kiapadt bizony-
sággal rendelkezŒ vagy érdemtelen misszionáriusokra gondolok.
Azt kérem, hogy a világ minden gyülekezetében és minden egy-
házközségében korábban kezdjék el, és jobban képezzék a misszi-
onáriusainkat. Ez egy újabb kihívás – hogy a fiatalok megértsék,
hogy nagyszerı kiváltság missziót szolgálni, és hogy fizikailag,
értelmileg és lelkileg is egészségesnek kell lenniük, valamint hogy
„az Úr a legcsekélyebb mértékı elnézéssel sem tekinthet a bınre”
[Alma 45:16].

Olyan misszionáriusokat kérek, akiket a családjuk és az egyház
szervezetei kellŒképpen kioktattak és felkészítettek, és akik
vággyal a szívükben jönnek misszióba. Azt kérem…, hogy sokkal
jobban, sokkal korábban és sokkal hosszabb ideig képezzük a
leendŒ misszionáriusainkat, hogy mindannyian nagy örömmel
várják a missziójukat.26

Nagy számokban kell gondolkodnunk. Jobban fel kell készíte-
nünk a misszionáriusainkat, nem csupán a nyelvben, hanem a
szentírásokban, és mindenekfellett a bizonyságukban, valamint
abban az égŒ tızben, amely hatalmat ad a szavaiknak.27

Küldjétek fiaitokat misszióba! Attól a pillanattól kezdve, hogy
karjaitokba kapjátok Œket, elkezditek tanítani Œket. Hallják imáito-
kat este és reggel. Hallják, amikor az Úrhoz imádkoztok, és arra
kéritek Œt, hogy segítsen megnyitni a kapukat minden nemzet
elŒtt. Hallanak a misszionáriusi munkáról. Hallják, amikor imád-
koztok a püspökötökért, misszióelnökötökért, és mindazokért,
akik szolgálnak benneteket, és ez fokozatosan tudatosul bennük.28
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„Olyan misszionáriusokat kérek, akiket a családjuk
és az egyház szervezetei kellŒképpen kioktattak és felkészítettek.”

Majdnem minden alkalommal, amikor meglátok egy kisfiút, ezt
mondom neki: „Nagyszerı misszionárius lesz belŒled, igaz?” Elül-
tettek egy magot az elméjében. Ez pontosan olyan, mint bármely
más növénynél. Egyre növekszik, és ha az apa vagy az anya – szinte
már újszülött korukban – beszél a fiaihoz… arról, hogy menjenek
misszióba, akkor az a kicsi mag folyamatosan növekedni fog.29

Jól teszik a szülŒk, ha elkezdik felkészíteni a fiaikat arra, hogy
már életük korai szakaszában tegyenek félre pénzt. Engedjétek,
hogy átérezzék a megtakarítás lelkét! Engedjétek, hogy átérezzék
az evangéliumról való tanulás és imádkozás lelkét is, valamint
azt, hogy maguk vegyék észre, hogyan mıködik az evangélium a
saját életükben, és a körülöttük lévŒk életében! Engedjétek,
hogy átérezzék a szolgálat lelkét a fejlŒdésük során, valamint
megtapasztalják azt, amikor megbeszélik másokkal, milyen örö-
met hoz az evangélium üzenete az életükbe. Engedjétek, hogy
kiképzési terepnek használják a szeminárium és insztitút órákat
és tapasztalatokat, ahol olyan lelki tudásra tehetnek szert, amely
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nagy értékkel bír mind saját maguk, mind pedig mások számára.
Engedjétek, hogy úgy készüljenek fel, hogy életüket tisztán és
érdemesen tartják, és teljes szívükkel segíteni szeretnének az
Úrnak abban, hogy elvigyék az evangéliumot azoknak, akik
készek annak befogadására.30

Remélem, hogy minden család tart majd családi estet minden
hétfŒ este, kivétel nélkül. A misszionáriusi munka lesz majd az
egyik fŒ téma; az apa, az anya és a gyermekek pedig felváltva fog-
nak imát mondani, amely e nagyon fontos alkotóelemre fog össz-
pontosulni – hogy megnyíljanak elŒttünk a nemzetek kapui, majd
pedig, másodszor, hogy a misszionáriusok, az egyház fiatal férfijai
és fiatal nŒi, lelkesen megtöltsék azokat a missziókat, és embere-
ket hozzanak az egyházba.31

Az egyháznak szüksége van arra, hogy a
házaspárok misszionáriusként szolgáljanak

Amennyiben az egészségük és a körülményeik megengedik, a
szülŒk már várhatják az a napot, amikor Œk is missziót szolgál-
hatnak.32

Elfeledkeztünk errŒl, mi, idŒsebbek, akik már nyugdíjba
vonultak, és akik találtak egy kellemes helyet, ahová elmehetnek
táborozni és egyéb tevékenységeket végezni. Megtaláltuk a kelle-
mes módját annak, hogy megnyugtassuk gondolatainkat és lelki-
ismeretünket arról, hogy a munkának tovább kell haladnia –
elküldjük a fiainkat, mondjuk.

Ez mindannyiunk felelŒssége. Nem vagyunk mindannyian képe-
sek rá, ám nagyon sokan vagyunk, akik azok.33

Házaspárok százait tudnánk használni, idŒsebb embereket, mint
amilyenek néhányan vagytok, akik már felnevelték családjukat, akik
visszavonultak a munkából, akik képesek elmenni... tanítani az
evangéliumot. Házaspárok százait tudnánk használni. Menjetek és
beszéljetek a püspökötökkel – csupán ennyit kell tennetek. Mond-
játok neki: „Készek vagyunk arra, hogy elmenjünk, ha használni
tudtok bennünket.“ Úgy gondolom, valószínıleg elhívást fogtok
kapni.34
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Ez az Úr munkája. Mi az Œ megbízásában állunk. Ã határozott
parancsot adott nekünk, mégis a világ számos népe elŒtt ismeret-
lenek vagyunk. Itt az idŒ, hogy felvértezzük magunkat, és új elkö-
telezettséggel haladjunk elŒre e nagyszerı munkában. Ti és én
szövetséget kötöttünk, hogy megtesszük. Csatlakozzunk ahhoz a
fiatalemberhez, akit aggódó szülei a templomban találtak meg a
doktorok között ülve, és mondjuk vele együtt: „nékem azokban
kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai”
[Lukács 2:49].35

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve miközben felkészülsz a tanításra! További segítsé-
gért lásd az V–IX. oldalt.

• Miként lehet a misszionáriusi munka „lelki kaland” (281. oldal)?
Milyen „izgalmas és kifizetŒdŒ” tapasztalataink lehetnek, miköz-
ben megosztjuk az evangéliumot? (Példáért lásd a 281. oldalon
található történetet.)

• Nézd át a 281–282. oldalakat, és keresd meg azokat az áldáso-
kat, amelyekben az evangélium megosztása által részesülhe-
tünk! Mikor tapasztaltad meg ezen áldások bármelyikét?

• Olvasd el a 283. oldalon álló negyedik teljes bekezdést! Mit gon-
dolsz, mit jelent „megnyújtani a lépésünket” és „kiszélesíteni a
látószögünket”? Hogyan követhetjük e tanácsot a misszionáriusi
munkában?

• Tekintsd át a 284. oldalon kezdŒdŒ részt! Gondolkozz el, és
beszéljétek meg azt a konkrét tanácsot, hogy osszátok meg az
evangéliumot a családdal és a barátokkal! Például: (a) Mit tehe-
tünk azért, hogy „megpuhítsuk a szomszédainkat”? (b) Miként
lehetünk az egyház „reklámjai”? (c) Milyen hátrányai lehetnek
annak, ha „az adott, tökéletes pillanatra” várunk ahhoz, hogy
megosszuk az evangéliumot? (d) Hogyan kell reagálnunk arra,
ha a családtagjaink és a barátaink nem fogadják el azon meghí-
vásunkat, hogy tanuljanak az evangéliumról?
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• Milyen szükségletei vannak az új egyháztagoknak? a kevésbé
tevékeny egyháztagoknak? Mit tehetünk azért, hogy segítsünk
nekik? (Lásd 286–288. oldal.)

• Milyen tulajdonságokat keresnek az egyházi vezetŒk a teljes
idejı misszionáriusokban? (Példaként lásd a 289–290. oldala-
kat.) Mit tehetnek a szülŒk és mások, hogy segítsenek a gyer-
mekeknek kialakítani ezeket a tulajdonságokat? Mi módon
követhetik a szülŒk és a gyermekek Kimball elnök azon taná-
csát, hogy pénzt gyıjtsenek a misszióra?

• Kimball elnök arra ösztönözte az idŒsebb házaspárokat, hogy
szolgáljanak missziót (291–292. oldal). Milyen lehetŒségeket ad
az egyház a misszionárius házaspároknak? Mit tehetnek a házas-
párok azért, hogy felkészüljenek a szolgálatra? Életed jelenlegi
szakaszában hogyan végzed a misszionáriusi munkát?

Kapcsolódó szentírások: Móziás 3:20; Alma 26:1–16; Hélamán
6:3; Moróni 6:3–4; T&Sz 84:88
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E, É

egyházi vezetŒk lásd még
próféták

a ~ követésének áldásai,
277–278

a szülŒk tanítsák meg gyermeke-
iknek, hogy támogassák és
kövessék az ~et, 276–277

az Úr az ~ által irányítja egyhá-
zát, 264–265, 273–274

élelem, otthon termesztése és
raktározása, 127–129

engedelmesség lásd még hit
hit általi engedelmesség szem-

ben a vak engedelmességgel,
151–152

szentírásbeli példák, 152–154

erényesség, öltözködésben és
viselkedésben, 202–203

erkölcsi tisztaság lásd az erkölcsi
tisztaság törvénye

erkölcsi tisztaság törvénye

F

Feddhetetlenség
alapvetŒ a jó jellemhez, 137

hatása a családunkra és másokra,
141–142

kimutatható a szövetségek
megtartása által, 137–139

szentírásbeli példák, 143–144

felkészültség
anyagi, 131–132
egy életforma, 132
és az élelem otthoni termesz-

tése és raktározása, 127–129

felmagasztosulás, csak a bátrak
nyerhetik el, 8–9

források, igazlelkı célokra kell
használni Œket, 162–163

G

gonosz hatások
a család megerŒsítése a ~kal

szemben, 226–228
Isten segíthet ellenállnunk,

114–115

Grant, Heber J., azt tanácsolja
Spencer W. Kimballnak, hogy
Istent tegye elsŒ helyre,
158–159

Gy

gyengeségek, elismerése és
legyŒzése, 119–121

gyermekek lásd még családok;
szülŒk

~ védelme az erkölcstelen
hatások ellen, 201–203

a ~ iránti szeretet, 230–231
a becsületesség megtanítása,

139–141
az egyházi vezetŒk iránti szeretet

megtanítása, 276–277
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H

halál
a ~ által nyújtott lehetŒségek,

19–20
az élet fontos része, 20–22
Fannie Kimball ~a, 13
látszólagos tragédiája, 14–16
Mary Kimball ~a, 13
nem a létezés vége, 16
Olive Woolley Kimball ~a, 13, 14
Spencer W. Kimball ~a, XXXVI

vigasz a ~ idején, 14

halandó élet, az Istennel való
találkozásra történŒ felkészülés
ideje, 4–5

halandóság elŒtti élet, 2–4

Hales, Robert D., Spencer W.
Kimball jellemérŒl, XXXV

hamis istenek lásd bálványimádás

házasság lásd örökkévaló házasság

Hinckley, Gordon B.
a papságra vonatkozó 1978-as

kinyilatkoztatásról, XXXIII, XXXIV

Spencer W. Kimball szolgálatáról,
XXXV–XXXVI

hit lásd még engedelmesség
~et követŒ csodák, 154–156
arra ösztönöz, hogy engedel-

meskedjünk Istennek, 149–151

homoszexualitás, 197

I, Í

ima lásd még családi ima
csoportban, 60–61
parancsolat, 52–53
személyes, 56–58
tartalma, 53–56
válaszok az ~ra, 61–62

Isten, az Atya
~ gyermekei, 2, 26–27, 52, 237
~ iránti szeretet, 165–166,

182–183
~ iránti tisztelet, 170–172
~tól kapott bizonyság a

Szentlelken keresztül, 77–78
a halandó élet elŒtti lelkeket

tanítja a szabadulás tervérŒl,
2–4

az engesztelés lehetŒvé tesz,
hogy visszatérjünk ~hoz, 6,
30, 172

az utolsó napi szent nŒknek
magasztos feladatot adott,
242–243

és az imákra adott válaszok,
61–62, 266–268

gyermekeinek önrendelkezést
adott, 266–267

hozzá intézett ima, 52–62, 175
megismerni ~t a szentírásokon

keresztül, 72–73
megjelenése Joseph Smithnek,

248–251
nem mindig akadályozza meg

a tragédiákat, 14–16

J

Jézus Krisztus egyháza
~ által nyújtott jóléti támogatás,

126–127, 129–130
~ának üzenete Jézus szabadító

küldetése, 26–27
az erkölcsrŒl való álláspontja,

196–197
az Úr egyházi vezetŒkön keresz-

tül irányítja, 264–265, 273–274
egyedül ~ rendelkezik az evan-

géliummal, 5–6
felmagasztaláshoz vezeti az

engedelmeseket, 5–6
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Joseph Smith által állíttatott
vissza, 247, 250–251 

jövŒbeli növekedése, 242–243,
284–286

kihangsúlyozza a családi életet,
222–223

Jézus Krisztus engesztelése lásd
még Jézus Krisztus

~ összes áldásának elnyerése,
31–32

lehetŒvé teszi, hogy visszatérjünk
Mennyei Atyánkhoz, 5–6, 172

megment minket a bukás követ-
kezményeitŒl és a személyes
bıntŒl, 28–31, 40

reményt ad most és az elŒttünk
álló örökkévalóságra, 33–34

Jézus Krisztus evangéliuma,
térképhez hasonlít, 5–8

Jézus Krisztus lásd még Jézus
Krisztus engesztelése

~ iránti tisztelet, 170–172
~ról való bizonyság, 77–78
az egyház élén áll, 272–273
lehetŒvé tette számunkra a feltá-

madást, 3, 26–27
megismerni ~t a szentírásokon

keresztül, 72–73
megjelenése Joseph Smithnek,

248–251
megparancsolja, hogy imádkoz-

zunk, 52–53, 61–62
megváltó hatalma, 38–39
nem engedett a kísértésnek,

117
önzetlen szolgálata, 88
örvend, amikor az evangéliuma

szerint élünk, 32–33
szolgálata az örökkévalóságon át

folytatódik, 27–28

több, mint egy nagyszerı tanító,
26–27

jólét, minden ember felelŒs a
saját ~éért, 126–127

Jósiás, a fŒpap átadja a szentírá-
sokat ~nak, 68–69

K
káromkodás, 171–172
kertek, elŒnyei, 128

Kimball, Alice Gheen (nagymama),
XV

Kimball, Andrew (édesapa)
az Indián Terület Misszióban

szolgál, XV

elhívják cövekelnöknek
Arizonába, XV, 158

fontos egyházi szerepet jósol
Spencer W. Kimballnak, XIV

Kimball, Andrew E. (fiúgyermek),
levelet kap édesapjától, 75–76

Kimball, Camilla Eyring (feleség)
bölcsen kezeli a pénzügyeket

férjével, 125–126
és férje egyetemi tervei, 158
férje elismerése ~ felé, 207–208
részt vesz férjével a gyılésen

egy egyháztag imáját követŒen,
51–52

Spencer W. Kimball-lal kötött
házassága, XXI

szülŒként, XXI–XXII, 221

Kimball, Edward L. (fiúgyermek)
felidézi apja ragaszkodását, 221
gyermekbénulással kezelik, 207

Kimball, Fannie (nŒvér), 13

Kimball, Heber C. (nagyapa), XIV,
XXIV
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Kimball, Josephine Cluff
(mostohaanya), XVII

Kimball, Mary (nŒvér), 13

Kimball, Olive Woolley (édesanya)
elvégzett szolgálata, 233
halála, XVII, 13, 14
tizedrŒl tanítja Spencer W.

Kimballt, XVI

Kimball, Spencer W.
apostolként, XXIV–XXV

az egyház elnökeként, XXVII–XXXVII

az emberek és az Úr munkája
iránti szeretete, XXXV–XXXVII

bemutatja a pincért a misszioná-
riusoknak, 280

beszédet mond a Svájc Bern
templom felszentelésén, 169

Camilla Eyringgal való házassága,
XXI

cövekelnökként, XXIII

családi élményei, XVI–XVII,
XXI–XXIII, 221, 233

egészségi problémái, XXV–XXVII, 23
életen át tartó szentírás-tanul-

mányozásra indítja Richard G.
Scottot, 66

elhatározza, hogy a Szabadítóval
„tölti a napot”, 25

elhívják apostolnak, XXIV–XXV,
25–26

elhívják tanácsosnak a cövekel-
nökségben, 158

elismerŒen ír feleségérŒl,
207–208

ellenáll a kísértésnek misszioná-
riusként, 111

feddhetetlensége, 135
felidézi, amikor fiatalkén részt

vett az általános konferencián,
271

fiatalemberként elhatározza,
hogy elolvassa a Bibliát, 64

fiatalsága, XV–XIX.
gyermekei, XXI–XXIII, 221
interjút készít egy párral, akik

nem engedelmeskedtek az
erkölcsi tisztaság törvényének,
195

interjút készít olyan férfiakkal,
akik áldozatot hoznak, hogy
megszenteljék a sabbatot,
181–182

iskolai tapasztalatai, XVII–XVIII

javasolja az „Úr gyermeke
vagyok” címı ének szövegének
megváltoztatását, 1

kifejezi szeretetét azok iránt,
akik püspökökként szolgáltak,
271

korai egyházi tapasztalata, XIX

látja mások adóssággal való
küszködését, 131–132

lépteink megnyújtásának
mottója, XXIX

levelet ír fiának, Andrewnak,
a bizonyságról, 75–76

megírja a The Miracle of
Forgiveness címı könyvet, XXV

misszionáriusi szolgálata a
KözépsŒ Államok Misszióban,
XIX–XXI

részt vesz a gyılésen egy egy-
háztag imáját követŒen, 51–52

riportereknek válaszol a kinyi-
latkoztatásról feltett kérdé-
sekre, 257

segít egy asszonynak reményt
nyerni, hogy bınbocsánatot
szerezhet, 37

segít egy fiatal édesanyának a
repülŒtéren, 86–87
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segít két férfinak megbocsátani
egymásnak, 97–99

szerettei elvesztésének tapaszta-
lata, XVII, 13–14

szülŒként, XXI–XXIII, 221
tiszteletet mutat az egyház

gyülekezeti házai iránt, 169
üzleti élete, XXIII

zenei tapasztalata, XVII, XX

kinyilatkoztatás
álmokon keresztül, 261
az egyház számára, élŒ prófétá-

kon keresztül, 264–265,
272–273

az evangélium éltetŒ ereje, 264
Isten, az Atya és Jézus Krisztus

szívesen kommunikál a ~on
keresztül, 259–260

leggyakrabban mély benyomás-
ként érkezik, 261–263

mennyei hírnökökön keresztül,
262

személyes, 265–267

kinyilatkoztatás a papságról,
XXXIII–XXXIV, 258–259

kísértések
elkerülése korai helyes döntés-

hozatal által, 117–118
még a legkisebbnek se

engedjünk, 116–117

L

Lee, Harold B.
szívmıtétrŒl tanácskozik

Spencer W. Kimball-lal, 147,
149

váratlan halála, XXVII–XXVIII

Lélek lásd Szentlélek
lépteink megnyújtása, XXIX, 283

M

majmok, befogása, 161

másokkal szemben
a bın felismerése, és az Isten

szerint való szomorúság
érzése, 41–42

beismerés, 43–45
bın elhagyása, 42–43
helyreállítás, 45–46
magában foglalja a parancsolatok

szerinti élet iránti elkötelezett-
séget, 47–48

mindenkinek szüksége van rá,
39–40

Maxwell, Neal A.
Spencer W. Kimball folyamatos

kinyilatkoztatásokban való
bizalmáról, 257

Spencer W. Kimball kedves
természetérŒl, XXXV

Spencer W. Kimball Úr iránti
odaadásáról, 26

McKay, David O., a Svájc Bern
templom felszentelésén, 169

megbocsátás IstentŒl lásd még
megbocsátás másokkal szem-
ben; bınbánat

bınbánat a kulcsa, 40
csoda, mely békét hoz, 38–39
megbocsátás másokkal szemben
az öröm és a béke áldását

hozza, 107–109
elengedhetetlen a saját

bınbocsánatunkhoz, 100
megköveteli, hogy az Úrra hagy-

juk az ítélkezést, 103–104
megszabadít a gyılölettŒl és a

keserıségtŒl, 105–107
nehéz, de lehetséges megtenni,

104–105
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szívbŒl jövŒnek és teljesnek kell
lennie, 100–102

Mennyei Atya lásd Isten, az Atya
misszionáriusi munka
áldásai, 281–282
az egyháztagok példája és erŒfe-

szítései a ~ban, 284–286
egyháztagok felelŒssége,

282–284
házaspárok részvétele a ~ban,

291–292
magában foglalja a megtértek és

a kevésbé tevékeny egyháztagok
felkarolását, 286–288

Spencer W. Kimball fokozott
erŒfeszítésre ösztönöz a ~ban,
XXX–XXXI

szülŒk segítsenek felkészülni a
~ra, 289–291

munka, lelki szükségessége,
129–130

N

Nelson, Russell M.
Spencer és Camilla Kimball-lal

Új-Zélandon, 51
Spencer W. Kimball szívmıtétjé-

rŒl, XXVII, 147, 149

Noé, a hitbŒl eredŒ engedelmes-
ség példája, 152–153

nŒk az egyházban lásd még
SegítŒegylet

a család gazdagítására és védel-
mére történŒ elhívásuk,
236–238

egyenlŒség a férfiak és a ~
között, 234–236

isteni lehetŒségeik betöltésére
történŒ bátorításuk, 239–241

jelentŒs hatásuk van az egyház
növekedésében, 242–243

örökkévaló családi élet ígéretét
kapja minden hithı ~, 238–239

Ö

önellátás lásd még felkészültség
gazdasági, 131–132
szükségessége, 127–128

önrendelkezés
~ és csapások, 15, 16
az ~ használata az isteni útmu-

tatás keresése során, 265–268
az engesztelés áldásainak elnye-

rése az ~en keresztül, 31
lehetŒséget ad a bın és az igaz-

lelkıség közötti választásra, 121

örökkévaló házasság
az ~ban való boldogság szabálya,

213–215
az önzetlenség és az engedel-

messég sikerhez vezet az ~ban,
215–216

felkészülés az ~ra, 210–213
Isten által elrendelt, 208–210
teljes ragaszkodást és hıséget

igényel, 217–218

P

Packer, Boyd K., Spencer W.
Kimball gégemıtétjérŒl, XXVI

Papság
1978-as kinyilatkoztatás a ~ról,

258–259
betegek és szenvedŒk meggyó-

gyítása, 16, 20–21
hatalma használatának korlátai,

16–19

Péter, bátorsága és feddhetetlen-
sége, 143

pornográfia, 199–200
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próféták lásd még egyházi vezetŒk
~ által kapott kinyilatkoztatás,

257–258, 264–265, 273–274
elutasítása, 274–276
hasonló üzeneteket tanítanak,

273–274

R

Randall, Naomi W., az „Úr gyer-
meke vagyok” címı ének szer-
zŒje, 1

randevúzás, normái, 202–203

Romney, Marion G., Spencer W.
Kimball feddhetetlenségérŒl,
135

S

sabbat napja
~ról szóló parancsolat, 182–183
„gyönyörıség”, 182
és Isten iránti szeretet, 191–192
hódolat és más érdemes csele-

kedetek napja, 185–187
magában foglalja az egyházi gyı-

léseken való részvételt, 187–189
megszentelésének áldásai,

189–191
nem az üzlet vagy a szórakozás

napja, 183–185

Sára, a hitbŒl eredŒ engedelmes-
ség példája, 153

Sátán lásd még gonosz hatások
a világi dolgokhoz való ragasz-

kodás sebezhetŒvé tesz minket
~ számára, 161–162

módszerei, 113–114
valós lény, aki az elpusztítá-

sunkra törekszik, 111–114

Scott, Richard G., életen át tartó
szentírás-tanulmányozásra
indította Spencer W. Kimball,
66

SegítŒegylet, 127, 233, 236 lásd
még nŒk szerepe az egyházban

Sidrák, Misák és Abednégó,
feddhetetlenségük, 143–145

Smith, George Albert, XXV

Smith, Joseph
az Úr eszköze az evangélium

visszaállításában, 250–251
elŒre elrendelt, 247
elsŒ látomása, 248–250
vértanúhalála, 251–254

Sz

szabadulás terve, Mennyei Atyánk
a halandóság elŒtti lelkeket
tanítja a ~rŒl, 2–4

szentírások lásd még szentírás-
tanulmányozás

engedelmesség példái a ~ban,
152–154

és Jósiás király története, 68–69
feddhetetlenség példái a ~ban,

143–145
felfedezése és újra felfedezése,

68
ritka kincsek, 66–68
új kiadások megjelentetése, XXXII

szentírás-tanulmányozás lásd még
szentírások

családokban, 228
életre szóló leckék tanulása a

~on keresztül, 69–71
erŒsíti az Úr iránti elkötelezett-

séget, 68–69
és a lelkiség visszatérése, 72
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lelki tudás elnyerése a ~on
keresztül, 71–72

növeli az Isten iránti szeretetet,
72–73

Szentlélek ajándéka lásd még
Szentlélek

elnyerik mindazok, akik meg-
bánják a bıneiket és megke-
resztelkednek, 114–115

szükségessége, 6–7

Szentlélek lásd még Szentlélek
ajándéka

a szentírás tanulmányozás
nagyobb megértést eredmé-
nyez a ~ által, 71

az egyházi gyıléseken, 177
bizonyság megszerzés kinyilat-

koztatás által a ~en keresztül
és a papságra vonatkozó 1978-

as kinyilatkoztatás, XXXIV

meggyŒzheti a bınöst a vétekrŒl,
41

segít ellenállnunk a gonosz
hatásoknak, 114

visszahúzódik a becstelenektŒl,
140

szeretetet
gyermekek iránt, 230
Isten iránt, 165–166, 191–192

szemben a testi vággyal, 198–199

szolgálat
a fiataloknak szükségük van 

~i lehetŒségekre, 91–93
a Szabadító ~ról nyújtott példá-

jának követése, 88–89
áldásai túlszárnyalják a világi

jutalmakat, 164–165
bŒséges élethez vezet, 93–95
Isten a mi ~unkon keresztül

elégíti ki mások szükségleteit,
88–89

tehetségek és képességek hasz-
nálata a ~ban, 89–91

szülŒk lásd még gyermekek;
örökkévaló házasság; családok

becsületesség és feddhetetlen-
ség tanítása a gyermekeknek,
141–143

gyermekek tanítása, hogy felké-
szüljenek a misszionáriusi
szolgálatra, 289–291

gyermekek tanítása, hogy támo-
gassák és kövessék az egyházi
vezetŒket, 276

gyermekek védelme az erkölcs-
telen hatások ellen, 201–203

lelki erŒ-tározók építése gyer-
mekek számára, 223–226

T

templomi szolgálat, XXXI

teve, mese az utazóról és a ~érŒl,
116–117

tragédiák, Isten nem mindig
akadályozza meg, 14–15

U, Ú

„Úr gyermeke vagyok”, 1

V

vagyon, szeretetének veszélyei,
162–164

W

Wilkinson, Ernest L., 147

Woolley, Edwin D. (Spener W.
Kimball nagyapja), XIV–XV

Woolley, Mary Ann Olpin
(Spencer W. Kimball
nagyanyja), XV
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