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V

Bevezetés

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma azért indította 
el Az egyház elnökeinek tanításai sorozatot, hogy segítsen neked 
elmélyíteni ismereteidet a visszaállított evangéliumról, és közelebb 
kerülnöd az Úrhoz az egyház utolsó napi elnökeinek tanításai ál-
tal. Ahogy az egyház újabb kötetekkel bővíti ezt a sorozatot, saját 
evangéliumi forráskönyv-gyűjteményedet gyarapítod az otthonod 
számára. Ennek a sorozatnak a kötetei úgy lettek megalkotva, hogy 
mind egyéni tanulmányozás, mind pedig kvórum és osztály tanítá-
sok alkalmával lehessen őket használni. Segíthetnek továbbá egyéb 
leckék vagy beszédek elkészítésében, illetve egyházi tanokkal kap-
csolatos kérdések megválaszolásában is.

Ez a könyv George Albert Smith elnök tanításait mutatja be, aki 
1945. május 21. és 1951. április 4. között szolgált Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként.

Egyéni tanulmányozás

George Albert Smith elnök tanításainak tanulmányozása során 
imádságos szívvel törekedj a Lélek sugalmazására. Minden fejezet vé-
gén kérdéseket fogsz találni, amelyek segítenek Smith elnök tanításait 
megérteni és alkalmazni az életedben. Miközben ezeket a tanításokat 
tanulmányozod, gondolkozz el, hogyan oszthatnád meg őket a család-
tagjaiddal és a barátaiddal. Ezáltal jobban megérted majd, amit olvasol.

Tanítás ebből a könyvből

Ez a könyv felhasználható otthoni vagy egyházi tanítás céljából, 
melyhez a következő javaslatok lehetnek a segítségedre:

Készülj a tanításra!

Törekedj a Szentlélek útmutatására, miközben a tanításra ké-
szülsz! Imádságos lélekkel tanulmányozd át a fejezetet, hogy biztos 
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legyél abban, hogy érted Smith elnök tanításait. Nagyobb őszinte-
séggel és hatalommal fogsz tanítani, ha a szavai hatással voltak rád 
(lásd T&Sz 11:21).

Ha melkisédeki papsági vagy segítőegyleti órát tartasz, ne tedd félre 
ezt a könyvet, és ne készítsd el a leckét más forrásokból. Imádságos 
szívvel válaszd ki a fejezetből azokat a tanításokat, melyekről úgy ér-
zed, a legtöbb segítséget nyújtják majd azoknak, akiket tanítasz. Egyes 
fejezetek jóval több anyagot tartalmaznak, mint amennyit meg tudtok 
beszélni az órán. Ne arra törekedj, hogy minden tanítást átvegyetek, 
hanem engedd inkább, hogy kialakuljon egy jó beszélgetés.

Buzdítsd a résztvevőket, hogy még a tanítás előtt tanulmányoz-
zák át a fejezetet, és hozzák magukkal a könyvet az órára. Ha így 
tesznek, jobban felkészülnek arra, hogy részt vegyenek a beszélge-
tésben és építsék egymást.

vezesd be a fejezetet!

Egy fejezet bevezetésekor, és a lecke folyamán, próbálj meg olyan 
légkört teremteni, ahol a Lélek meg tudja érinteni azoknak a szívét és 
az elméjét, akiket tanítasz. A lecke elején segíts a tanulóidnak a fejezet 
tanításaira összpontosítani. Ehhez a következőket teheted:

•	 Olvassátok	fel	és	beszéljétek	meg	a	fejezet	elején	található	
„ George Albert Smith életéből” című szakaszt!

•	 Beszélgessetek	a	fejezetben	található	egyik	képről	vagy	szentírásról!

•	 Énekeljetek	el	egy,	a	tanításhoz	kapcsolódó	himnuszt!

•	 Röviden	ossz	meg	egy	személyes	élményt	az	adott	témában!

vezess le egy beszélgetést smith elnök tanításairól!

Miközben ebből a könyvből tanítasz, kérj fel másokat is, hogy 
osszák meg a gondolataikat, tegyenek fel kérdéseket, és tanítsák 
egymást. Akkor fogják a legtöbbet tanulni, amikor tevékenyen részt 
vesznek. Ez ugyancsak jó módszer arra, hogy segíts nekik személyes 
kinyilatkoztatásokban részesülni. A beszélgetés ösztönzésére tedd 
fel a fejezet végén található kérdéseket. Ezekre a kérdésekre uta-
lásokat találsz a fejezet különböző pontjain, jelölve ezzel, hogy az 
adott kérdés a tanítás mely szakaszára vonatkozik. Készülhetsz saját 
kérdésekkel is, melyeket különösen az általad tanítottakra igazítasz. 
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Például megkérdezheted a résztvevőktől, hogy miként tudják Smith 
elnök tanításait a szülői, házitanítói vagy a látogatótanítói kötele-
zettségeik teljesítésében alkalmazni.

A következő javaslatok további ötleteket adhatnak:

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	osszák	meg,	mit	tanultak	a	fejezet	
egyéni tanulmányozása során! Hasznos lehet néhány embert a 
hét során felkeresni, és megkérni őket, hogy készüljenek fel arra, 
hogy megosszák, amit tanultak.

•	 Jelölj	ki	néhány	résztvevőt	arra,	hogy	felolvassák	a	kiválasztott	kér-
déseket a fejezet végén (akár egyénileg, akár kisebb csoportokban)! 
Kérd meg őket, hogy keressék meg a fejezetben a kérdéshez kap-
csolódó tanításokat! Majd pedig szólítsd fel őket, hogy osszák meg 
gondolataikat és meglátásaikat a csoport többi tagjával!

•	 Olvassatok	el	együtt	egy	kiválasztott	részt	Smith	elnök	tanításai-
ból az adott fejezetből! Kérd meg a résztvevőket, hogy osszanak 
meg olyan példákat a szentírásokból vagy a saját élményeikből, 
melyek jól szemléltetik Smith elnök tanítását!

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	válasszanak	egy	számukra	érde-
kes szakaszt, és olvassák el magukban! Kérd meg őket, hogy al-
kossanak két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt 
a szakaszt választották, és beszéljék meg egymással, mit tanultak!

zárd le a beszélgetést!

Röviden foglald össze a leckét, vagy kérj meg erre egy vagy két 
résztvevőt. Buzdítsd a tanulóidat, hogy osszák meg másokkal, amit 
Smith elnök tanításaiból tanultak. Tegyél bizonyságot a megbe-
szélt tanításokról. Másokat is megkérhetsz arra, hogy osszák meg 
a bizonyságukat.

Az ebben a könyvben idézett forrásokról

Smith elnök ebben a könyvben található tanításai konkrét kér-
désekre adott válaszok, melyek különböző forrásanyagokból 
származnak. E kivonatokban megtartottuk az eredeti forrásokban 
használt írásjeleket, nagybetűket, illetve bekezdésekre osztást, ki-
véve amikor a jobb olvashatóság érdekében szükség volt néhány 
szerkesztői vagy tipográfiai változtatásra. Ezért előfordulhatnak 
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kisebb következetlenségek a szövegben. Például néhány idézetben 
az evangélium szó kisbetűvel, néhányban nagybetűvel van írva [az 
eredeti angol kiadásban].

Smith elnök továbbá gyakran használta az emberek, ember vagy 
emberiség szót akkor, amikor minden emberre, férfira és nőre egya-
ránt kívánt utalni. Ez gyakori volt a kor nyelvhasználatában. E nyelvi 
különbözőségektől függetlenül Smith elnök tanításai mind a nőkre, 
mind pedig a férfiakra egyaránt vonatkoznak.
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Történelmi összefoglalás

A z alábbi időrendi táblázat egy rövid történelmi keretet 
nyújt George Albert Smith elnök ebben a könyvben olvasható 
tanításaihoz.

1870. április 4. Megszületik a Utah állambeli Salt Lake 
Cityben John Henry és Sarah Farr 
Smith gyermekeként.

1874–1875 Édesapja,	John	Henry	Smith	missziót	
szolgál Nagy-Britanniában. George 
 Albert négy éves, amikor apja meg-
kezdi szolgálatát.

1880. október 27. John Henry Smitht elrendelik apostollá.
1882–1885 John Henry Smith az Európai Misszió 

elnökeként szolgál.
1883 George Albert Smith 13 évesen elkezd 

dolgozni egy ruhagyárban.
1888 Elkezd dolgozni egy vasúti vállalatnál. 

Munkája következtében szeme tartós 
károsodást szenved.

1891. 
szemptember–november

Missziót szolgál Dél-Utahban a Fiatal 
Férfiak Közös Fejlesztési Társaságában.

1892. május 25. Feleségül veszi Lucy Emily Woodruffot 
a Utahi Manti templomban.

1892–1894 Missziót szolgál az Egyesült Államok 
déli részén, ahová mindössze néhány 
héttel az esküvője után kell elindulnia. 
Lucy négy hónappal később csatlako-
zik hozzá a misszióban.

1903. október 8. Joseph F. Smith elnök elrendeli apostollá.
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1904 Megírja „személyes hitvallását”, amely 
11 olyan eszményt tartalmaz, amely 
mellett elkötelezi az életét (lásd 1–2. 
oldal ebben a könyvben).

1909–1912 Komoly egészségi problémákkal küzd.
1919–1921 Az Európai Misszió felett elnököl.
1921–1935 A Fiatal Férfiak Közös Fejlesztési Tár-

saságának általános tanfelügyelőjeként 
szolgál.

1922 Megválasztják a National Society of the 
Sons of the American Revolution [Az 
Amerikai Forradalom Fiainak Országos 
Egyesülete] alelnökének. 1925-ig, majd 
pedig 1944-től 1946-ig szolgál ebben a 
hivatalban.

1930. szeptember Segít megszervezni a Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association-t 
[A Utahi Pionírok Útvonalainak és 
 Jelentős Helyeinek Egyesületét], hogy 
megállapítsák és megjelöljék az egy-
ház történelmi helyeit. Megválasztják 
a szervezet első elnökének.

1933. július 27. A Society for the Aid of the Sightless 
[Egyesület a Világtalanok Megsegíté-
sére] elnöke lesz Utahban.

1934. május 31. Elnyeri az Ezüst Bölény rangot, amely 
a Boy Scouts of America [Amerikai 
Cserkészek] legmagasabb kitüntetése.

1935–1936 Felügyeli a Mormon könyve Braille-
írással történő kiadását.

1937. november 5. Hosszú betegség után Lucy 68 éves ko-
rában elhuny.

1938. január–július Meglátogatja az egyház misszióit a 
Csendes-óceán déli részén, többek kö-
zött Hawaiin, Szamoán, Tongán, Tahi-
tin, Új-Zélandon és Ausztráliában.
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1943. július Elválasztják a Tizenkét Apostol 
 Kvóruma elnökének.

1945. május 21. Elválasztják Az Utolsó Napok Szentje-
inek Jézus Krisztus Egyháza elnökének.

1945. szeptember 23. Felszenteli az Idahói Idaho Falls 
templomot.

1945. november 2. Találkozik az Egyesült Államok elnöké-
vel, Harry S. Trumannal, hogy megtár-
gyalják a segélycsomagok elszállítását 
Európába a második világháború után.

1946. május Meglátogatja a Mexikóban élő egyház-
tagokat. Ő az egyház első elnöke, aki 
ezt teszi. Átad egy példányt a Mormon 
könyvéből Mexikó elnökének, Manuel 
Camachónak.

1947. július 24. Felszenteli a This Is the Place [Ez az a 
hely] emlékművet, és megemlékezik a 
pionírok Sóstó-völgybe történő érkezé-
sének századik évfordulójáról.

1947 Az egyháztagság eléri az egymilliót.
1949. szeptember 30. – 
október 2.

Részt vesz az általános konferencia leg-
első televíziós közvetítésén.

1951. április 4. 81. születésnapján elhuny a Utah ál-
lambeli Salt Lake Cityben.
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George Albert Smith 
élete és szolgálata

Az egyház elnökeként végzett szolgálata során egy nap George 
Albert Smith kapott egy fényképet a következő üzenettel: „Azért kül-
döm el Önnek ezt a képet, mert jól illusztrálja, hogy szerintünk mi-
lyen ember Ön.” A képen Smith elnök látható, amint egy édesanyával 
és négy gyermekével beszélget. Azon a napon Smith elnök nagyon 
sietett, hogy elérjen egy vonatot, amikor megállította őt az édesanya, 
remélve, hogy a gyermekeinek lesz lehetőségük kezet fogni Isten 
prófétájával. Egy szemtanú megörökítette fényképen a pillanatot.

Az üzenet így folytatódott: „Azért tartjuk nagy becsben [ezt a ké-
pet], mert akármilyen elfoglalt is volt, akármennyire is siettették, hogy 
szálljon be a kocsiba és érje el a várakozó vonatot, időt szakított arra, 
hogy kezet fogjon minden egyes gyermekkel ebből a családból.” 1

Ilyen jóságos cselekedetek jellemezték George Albert Smith életét 
és szolgálatát. Akár azáltal, hogy szeretetet és bátorítást nyújtott egy, 
a hitével küszködő szomszédnak, akár azáltal, hogy nagymérvű jó-
léti szolgálatokat szervezett meg, hogy emberek ezrei jussanak éle-
lemhez, George Albert Smith a Szabadító azon parancsolata szerint 
élt, mely szerint „szeresd felebarátodat, mint magadat” (Márk 12:31).

Korai évek (1870–1890)

George Albert Smith 1870. április 4-én született 
John Henry Smith és Sarah Farr Smith gyermeke-
ként a Salt Lake Citybeli szerény otthonukban. A 
Smith család nagy múltra tekint vissza Isten ki-
rályságának a szolgálatában. George Albert édes-
apja később a Tizenkét Apostol Kvórumában, 
majd pedig az Első Elnökségben szolgált.  
Nagyapja és névrokona, George A. Smith  Körülbelül 

4 évesen
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Joseph Smith próféta unokatestvére volt, és az első utolsó napi 
szentek között volt, akik 1847-ben letelepedtek a Sóstó-völgyben; 
George A. Smith apostol és Brigham Young elnök tanácsosa is volt. 
George Albert dédnagyapja, John Smith az egyház pátriárkájaként, 
valamint Salt Lake City első cövekelnökeként szolgált. Anyai na-
gyapja, Lorin Farr pedig a Utah állambeli Ogden első polgármestere, 
illetve a város első cövekelnöke volt.

George Albert Smith szerette és csodálta a szü-
leit.	Édesapja	érdemének	tartotta,	hogy	megta-
nulta felkarolni a szükséget látókat,2 és nagy 
elismeréssel adózott édesanyjának, amiért oly 
sok áldozat árán nevelte fel családját az evangé-
liumban. „Habár nagyon szegények voltunk – 
emlékezett vissza –, és apám misszióban volt, 
amikor én öt éves voltam, soha nem hallottam 
édesanyámat panaszkodni, és soha nem láttam 

egy könnycseppet sem hullajtani a körülményei miatt. Többet tudott 
kihozni egy dollárból, mint bárki, akit valaha is ismertem. […]

Amikor apám nem volt otthon egy misszió miatt, anyám vette át a 
helyét, és valóban ő lett a család feje édesapám távollétében. Elmond-
tuk az imáinkat, megáldottuk az ételt, és ha valaki megbetegedett, 
elhívta az eldereket, mert óriási hite volt az evangélium szertartásai-
ban. Mindig pontosan befizette a tizedét, és amennyire meg tudtam 
figyelni, soha nem futott át az agyán a gondolat, hogy talán hibázott, 
és a »mormonizmus« mégsem igaz. Teljes lelkével hisz benne.” 3

George Albert Smith konkrétan emlékezett 
arra, amikor édesanyja imádkozni tanította, és 
arra, hogy bízzon Isten válaszában: „Amikor arra 
gondolok, milyen hatással volt rám az édes-
anyám, amikor [kisfiú] voltam, tiszteletet érzek, és 
meghatódom. […] Úgy emlékszem, mintha teg-
nap lett volna. Kézen fogott, és felmentünk a lép-
csőn a második emeletre. Ott letérdeltem előtte, 
és fogtam a kezét, miközben megtanított imád-

kozni. Köszönet Istennek azokért az édesanyákért, akiknek ott van 
a szívében az evangélium lelkisége, valamint az a vágy, hogy meg-
áldjanak másokat. Még most is el tudnám ismételni azt az imát, 

John henry smith

sarah farr smith
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John henry és sara farr smith gyermekei. george 
albert smith a bal oldalon foglal helyet

pedig jó sok évvel ezelőtt tanultam. Bizonyosságot adott nekem 
arról, hogy van egy Mennyei Atyám, és tudtam, hogy meghallgatja 
és megválaszolja az imákat. Idősebb koromban még mindig egy 
kétemeletes faházban laktunk, és amikor erősen fújt a szél, úgy 
rengett, mintha össze akarna dőlni. Néha félelmemben nem tudtam 
elaludni. Az ágyam egy külön kis szobában volt, és számos éjjel 
kimásztam belőle, letérdeltem, és arra kértem Mennyei Atyámat, 
hogy vigyázzon a házra, óvja meg, hogy ne törjön darabokra. Ezután 
visszafeküdtem a kis ágyamba, és olyan biztos voltam abban, hogy 
meg leszek védve a gonosztól, mintha Atyám kezét fogtam volna.” 4

Gyermekkorára visszatekintve George Albert Smith ezt mondta:

„A szüleim nagyon szerény körülmények között éltek, de dicsőí-
tem Teremtőmet, és teljes szívvel köszönöm Neki, hogy az ő ottho-
nukba küldött engem.

[…] Már kisfiúként megtanultam, hogy ez az Úr munkája. Meg-
tanultam, hogy próféták élnek a földön. Megtanultam, hogy a Min-
denható sugalmazása mindazokra hatással van, akik érdemesen 
élnek arra.
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[…] Hálás vagyok a származásomért, hálás vagyok a szüleimért, 
akik megtanították nekem Jézus Krisztus evangéliumát és példát 
mutattak az otthonukban.” 5

A fiatal George Albertet boldog, játékos fiúként ismerték. A ba-
rátai nagyra értékelték vidám természetét, ő pedig szerette harmo-
nikával, bendzsóval, gitárral és vicces dalokkal szórakoztatni őket. 
Ennek ellenére voltak olyan élményei, melyek fiatal korát meg-
hazudtoló felelősségtudatot alakítottak ki benne. Amikor 12 éves 
volt, George Albert a Brigham Young Középiskolába járt, ahol olyan 
oktatásban részesült, amely mély hatással volt az életére. Később 
így emlékezett vissza:

„Szerencsés voltam, hogy az egyik tanárom Dr. Karl G. Maeser 
volt, az a kiemelkedő pedagógus, aki nagyszerű egyházi iskoláink 
első építője volt. […] Nem sok mindenre emlékszem abból az évből, 
amikor oda jártam, ám van egy valami, amit valószínűleg soha nem 
fogok elfelejteni. Sokszor elismételtem már. […] Egy nap Dr. Maeser 
felállt, és ezt mondta:

»Nem csupán azért lesztek felelősségre vonva, amit tesztek, ha-
nem azért is, amit gondoltok.«

Kisfiúként nem igazán figyeltem a gondolataim kordában tartására, 
így hát nagy fejtörést okozott, mi tévő legyek, és aggasztott a dolog. 
Sőt, a gondolat teljesen befészkelte magát a fejembe. Körülbelül egy 
hét vagy tíz nap elteltével hirtelen rájöttem, mit értett ezalatt. Meglát-
tam az értelmét. Egyszerre megjelent előttem a jelentése annak, amit 
mondott: természetes, hogy felelősségre leszel vonva a gondolata-
idért, hiszen amikor vége lesz az életednek a halandóságban, az a 
gondolataid összefoglalása lesz. Ez az egy tanács óriási áldást jelentett 
egész életemben, és számos alkalommal segített elkerülnöm a hely-
telen gondolatokat, mert felismertem, hogy amikor életem munkája 
befejeződik, én magam a gondolataim eredménye leszek.” 6

Az ifjú George Albertre nagy kötelezettségek hárultak otthon, ami-
kor az édesapját, aki két évig a Tizenkettek Kvórumában szolgált, 
1882-ben elhívták az Európai Misszió elnökének. John Henry távol-
léte megkövetelte, hogy George Albert tartsa el a családot. 13 éves 
korában munkára jelentkezett egy egyházi tulajdonban lévő gyárba 
és áruházba Salt Lake Cityben, ám az igazgató azt mondta, nem tud-
nak felvenni senkit. George Albert azt válaszolta, hogy nem fizetést 
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kér, hanem munkát. Majd hozzátette: „Tudom, hogy ha hasznos mun-
kaerő leszek, fizetést is kapok.” 7 A pozitív hozzáállása kivívott neki 
egy gyári munkás pozíciót heti 2 dollár 50 centért, erős munkamorálja 
pedig hamarosan segített kedvezőbb pozíciókat elérnie a cégnél.

Amikor 18 éves volt, egy vasútfelügyeleti társaságnál kapott állást. 
Amíg itt dolgozott, a sivatagi homokról visszaverődő napfény sú-
lyosan megrongálta a szemét. Ennek következtében George Albert 
látása tartósan károsodott, s így egész életében gondjai voltak az 
olvasással, és egyéb nehézségei adódtak.

Misszionáriusi szolgálat és házasság (1890–1894)

1891 szeptemberében Wilford Woodruff elnök elhívta George 
Albert Smitht, hogy szolgáljon egy rövid missziót Dél-Utahban. Az 
volt a konkrét feladata, hogy az adott területen élő egyháztag fiata-
lokkal foglalkozzon. A következő négy hónapban ő és a társa segí-
tettek ifjúsági szervezeteket felállítani a cövekekben és az 
egyházközségekben, számos gyűlésen mondtak beszédet, és arra 
buzdították a fiatalokat, hogy az egyház normái szerint éljenek.

Missziójából visszatérve George Albert tovább udvarolt gyer-
mekkori szerelmének, Lucy Woodruffnak, Wilford Woodruff el-
nök unokájának. Szomszédokként nőttek fel, és Lucy észrevette a 

George Albert által kifejlesztett 
jellemvonásokat. Iránta érzett 
csodálatát lejegyezte a napló-
jában: „Ma este Isten iránti há-
lás szívvel hajtom nyugovóra 
a fejem…, és azért imádko-
zom, hogy adjon nekem erőt 
ahhoz, hogy még érdemesebb 
lehessek annak a személynek 
a szeretetére, akiről szilárdan 
hiszem, hogy az egyik leg-
nagyszerűbb fiatalember, aki 
valaha élt ezen a földön. Jó-
sága és kedvessége könnyet 
csal a szemembe.” 8

lucy emily Woodruff smith
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Lucynek azonban számos csodálója akadt, akik közül néhányan 
igen tehetősek voltak, és pazar ajándékokkal halmozták el. Ezzel 
szemben George Albertben az Úr iránti odaadása vonzotta Lucyt. 
George Albert ezt írta neki: „Ha a pénzéért szeretnél valakihez 
hozzámenni, akkor az nem én leszek, mert már réges-régen elha-
tároztam, hogy nem fogom magamat, az életemet és az időmet pénz-
keresésnek szentelni, hanem inkább az Úr szolgálatának és az Ő 
gyermekei megsegítésének a világon.” 9 Lucy meghozta a döntést, és 
1892. május 25-én ő és George Albert összeházasodtak a Utahi Manti 
templomban. George Albert édesapja végezte el a szertartást. Aznap 
Lucy adott a férjének egy kis medaliont, benne a saját fényképével. 
George Albert a zsebórája láncára fűzte a medált, ahol közel lehetett 
a szívéhez, és életének szinte minden napján magánál tartotta. 10

Az ifjú házasoknak kevesebb, mint egy hónapjuk volt együtt, 
mielőtt George Albert elindult egy újabb misszióra, ezúttal hitté-
rítő feladattal az Egyesült Államok déli részére. Habár tudták, hogy 
hamarosan el kell mennie – három héttel az esküvőjük előtt kapta 
meg az elhívását –, nehezen váltak el egymástól. Mindkettejüket 
határtalan boldogság érte, amikor négy hónappal később elhívták 
Lucyt, hogy a férje mellett szolgáljon a misszióirodában, ahol Smith 
eldert nem sokkal azelőtt kijelölték missziótitkárnak.

A Déli Államok Misszió elnöke akkor J. Golden Kimball volt, 
aki egyben a Hetvenek tagjaként is szolgált. Smith elder szolgá-
lata során Kimball elnöknek többször el kellett hagynia a missziót, 
hogy elintézzen néhány fontos ügyet Salt Lake Cityben – egyszer, 
nem sokkal azután, hogy Smith elder missziótitkár lett, majd ismét, 
körülbelül egy évvel később. Kimball elnök mindkét alkalommal 
Smith elderre hagyta a misszió vezetésének és igazgatásának hatal-
mas felelősségét, számos levélen keresztül nyújtva hozzá támogatást 
és tanácsot. Mindent egybevetve Smith elder mintegy 16 hónapon 
át szolgált a misszió ügyvezető elnökeként. Kimball elnököt ag-
gasztotta, hogy oly sokáig volt távol, ám bízott fiatal helyettesében. 
Egyik levelében a következőket írta Smith eldernek: „Úgy vélem, 
ítélőképességem és intelligenciám – akármilyen korlátozott is legyen 
az – feljogosít arra, hogy nagyra becsüljem feddhetetlenségedet és 
értékedet, amit, biztosíthatlak, megteszek.” 11 Egy másik levélben ezt 
írta: „Mindig ez az egy gondolat vezéreljen: hogy nagyra értékelem 
a munkádat, a lelkesedésedet és a jó lelkedet.” 12
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Kimball elnök számos alkalommal lehetett tanúja Smith elder 
lelkesedésének és jó lelkének. Egyszer együtt utaztak, és egy kis 
rönkházban kellett tölteniük az éjszakát. George Albert Smith ké-
sőbb így emlékezett vissza:

„Éjfél	körül	kintről	érkező	szörnyű	kiabálásra	és	ordítozásra	éb-
redtünk. Csúnya beszéd sértette a fülünket, miközben felültünk és 
megpróbáltunk rájönni, mi történhetett. A hold fényesen ragyo-
gott, és számos ember alakja rajzolódott ki odakinn. Kimball elnök 
felugrott, és elkezdett öltözködni. A férfiak elkezdtek dörömbölni 
az ajtón, káromkodva követelték, hogy a mormonok jöjjenek ki, és 
azt üvöltözték, hogy le fogják lőni őket. Kimball elnök megkérdezte, 
hogy én nem akarok-e felkelni és felöltözni, mire azt feleltem, hogy 
nem, én ágyban maradok, és biztos vagyok benne, hogy az Úr majd 
vigyáz ránk. Néhány másodperccel később golyók kezdtek el zápo-
rozni a szobára. A csőcselék nyilvánvalóan négy csapatra oszlott, és 

misszionáriusok a Déli államok misszióban. az ifjú házasok, 
lucy (balról a harmadik) és george albert smith (a felesége 

mellett foglal helyet) együtt szolgáltak a misszióházban
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a ház négy sarkát vették célba. Mindenfelől repeszek süvítettek el a 
fejünk felett. Néhány másodpercnyi szünet után újabb sorozat lövés 
következett, és még több repesz röpködött körülöttünk. A legkisebb 
félelem sem volt bennem. Nagyon nyugodtan feküdtem ott, életem 
legszörnyűbb élményét megtapasztalva, ám biztos voltam benne…, 
hogy az Úr meg fog védeni, és így is lett.

A csőcselék, úgy tűnik, kedvét vesztette, és elment. Amikor 
másnap reggel kinyitottuk az ajtót, egy rakás nehéz hikori botot 
találtunk a ház előtt, melyet délen a csőcselék a misszionáriusok 
ütlegelésére használ.” 13

Évekkel	később	George	Albert	Smith	megosztotta	ezt	az	élményt	
az unokáival, hogy megtanítsa nekik, hogy bízzanak az Úrban. „Sze-
retném a szívetekbe vésni – mondta –, hogy az Úr meg fog óvni 
benneteket veszély esetén, ha lehetőséget adtok Neki.” 14

Családi élet

George Albertet és Lucyt 1894 júniusában mentették fel a 
missziójuk ból. Néhány hónappal azután, hogy visszatértek Salt Lake 
Citybe, Lucy kapott egy áldást a nagyapjától, Wilford Woodrufftól, 
melyben megígérte neki, hogy gyermekei fognak születni. 1895. 
november 19-én leánygyermeknek adott életet, akit Emilynek ne-
veztek el, majd négy évvel később megszületett a második leányuk, 
Edith. Utolsó gyermekük, ifj. George Albert, 1905-ben jött a világra.

George Albert Smith gyengéd édesapa volt, akiért rajongtak a 
gyermekei. Edith ezt írta róla: „Számomra az édesapám minden olyan 
jellemvonással rendelkezett, amely megszerettet egy apát a lányával. 
Az apasággal kapcsolatos minden elvárásomnak eleget tett.” Különö-
sen nagy hatással volt a gyermekekre az, ahogyan George Albert a 
feleségével bánt. „Apánk édesanyánk iránti ragaszkodása és figyel-
messége gyönyörű volt – írta Edith. – Soha nem hagyott ki egyetlen 
alkalmat sem arra, hogy kimutassa nagyrabecsülését iránta. Mindent, 
amit csináltak, együtt csinálták, jól átgondolva és csapatmunkában. 
Nagy becsben tartotta anyánkat. […] Bár mindannyian rajongtunk az 
édesanyánkért, apánk iránta mutatott előzékenysége és gyengédsége 
még nagyobb szeretetet ébresztett bennünk, gyermekekben.” 15
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Apaként George Albert Smith lelkiismeretesen próbált segíteni a 
gyermekeinek megtapasztalni azt az örömöt, melyet az evangélium 
szerinti élet következtében érzett. Egyszer, karácsony napján, miu-
tán kibontották az ajándékokat, megkérdezte fiatal leányaitól, mit 
szólnának hozzá, ha néhány játékukat odaadnák olyan gyermekek-
nek, akik semmilyen karácsonyi ajándékot sem kaptak. Mivel pont 
akkor kaptak új játékokat, a lányok beleegyeztek, hogy odaadják 
néhány régi játékukat a nincstelen gyermekeknek.

„Nem szeretnétek adni nekik néhányat az újakból is?” – javasolta 
kedvesen George Albert.

A lányok tétováztak, ám végül beleegyeztek, hogy elajándékoz-
nak egyet-kettőt az új játékok közül is. George Albert ezután elvitte 
a lányokat azoknak a gyermekeknek az otthonához, akikre gondolt, 
és átadták nekik az ajándékokat. Az élmény olyan felemelő volt, 
hogy amikor eljöttek, az egyik kislány lelkesen így szólt: „Akkor 
most menjünk, és hozzuk el nekik a többi játékot is!” 16

A Tizenkét Apostol Kvóruma (1903–1945)

1903. október 6-án, kedden, George Albert Smithnek nagyon 
zsúfolt napja volt a munkahelyén, ezért nem tudott részt venni az 
általános konferencia aznapi ülésein. Mire végzett az irodában, már 
majdnem vége volt a konferencia délutáni ülésének, így hát elindult 
hazafelé, azt tervezve, hogy elviszi a gyermekeket a vásárba.

Amikor hazaért, meglepetten látta, hogy számos látogatójuk ér-
kezett, akik közül egy előlépett, és melegen gratulált neki.

„Mi ez az egész?” – kérdezte.

„Hát nem tudja?” – csodálkozott a hölgy.

„Mit nem tudok?”

„Hát azt, hogy támogatták a Tizenkét Apostol Kvórumának tag-
jaként” – felelte a látogató.

„Az nem lehet – mondta George Albert. – Itt biztosan valami 
félreértés történt!”

„A saját fülemmel hallottam” – erősködött.
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a tizenkét apostol Kvóruma 1921-ben. álló sor, balról jobbra: 
Joseph fielding smith, James e. talmage, stephen l. richards, 

richard r. lyman, melvin J. Ballard és John a. Widtsoe. Ülő sor, 
balról jobbra: rudger Clawson, reed smoot, george albert smith, 

george f. richards, orson f. Whitney és David o. mcKay

„Valószínűleg egy másik Smith lehetett – mondta. – Nekem egy szó-
val sem említette ezt senki, és nem tudom elhinni, hogy ez igaz lehet.”

A látogató zavarában visszatért a Tabernákulumba, hogy utána jár-
jon, valóban tévedett-e. Ott közölték vele, hogy nem tévedett – George 
Albert Smith lett a Tizenkét Apostol Kvórumának legújabb tagja. 17

Leánya, Emily később így emlékezett vissza a Smith otthonban 
lezajló jelenetre: „Úgy tűnt, az egész Tabernákulum beözönlik a 
házunkba a kerten keresztül, és mindenki sírt és csókolgatta édes-
anyát. Mindenki arról beszélt, hogy apánk apostol lett, mi pedig 
azt gondoltuk, hogy apostolnak lenni a legszörnyűbb dolog, ami 
valaha történhet veled.”

Miután megerősítették a hírt, George Albert ragaszkodott hozzá, 
hogy ennek ellenére elvigye a lányait a vásárba, ahogy ígérte, „bár 
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ő maga nem sokat látott belőle”, emlékezett vissza Emily. „Egész idő 
alatt a fal mellett állva beszélgetett az emberekkel.” 18

Két nappal később, 1903. október 8-án Joseph F. Smith elnök 
elrendelte George Albert Smitht apostollá a Salt Lake templom felső 
szobájában. Elrendelése után felkérték, hogy ossza meg az érzéseit a 
Tizenkettek Kvórumának jelenlévő tagjaival. „Gyengének érzem ma-
gam és hiányos ítélőképességgel bírok a nálam érettebb férfiakhoz 
képest – mondta –, ám a szívem a helyén van, és őszintén vágyom 
arra,	hogy	az	Úr	munkája	tovább	fejlődjön.	[…]	Élő	bizonyságom	
van e munka isteni természetéről; tudom, hogy az evangélium ma-
gának az Úrnak az irányítása és vezetése alatt került a földre, és 
azok, akik kiválasztattak az elnöklésre, valóban az Ő szolgái voltak, 
és még mindig azok. Arra vágyom és azért imádkozom, hogy olyan 
tiszta és alázatos életet éljek, hogy érdemes legyek a Lélek sugalma-
zásaira és intéseire, hogy egész életemben vezethessen engem.” 19

George Albert Smith közel 42 éven át szolgált a Tizenkettek Kvó-
rumában, ebből két évig a Kvórum elnökeként. Eközben sok meg-
bízást teljesített, és világszerte, számos különböző módon áldotta 
meg az embereket.

az evangélium megosztása és barátok szerzése az egyháznak

Smith elnöknek veleszületett tehetsége volt ahhoz, hogy meglá-
gyítsa az embereket, és az ellenségekből barátokat faragjon. A teme-
tésén egy nem egyháztag helyi üzletember ezt mondta róla: „Olyan 
ember volt, akit könnyű volt megismerni. Olyan, akit egyszerűen 
meg akartál ismerni. A barátságos mosolya, az erős kézfogása, a 
szívélyes üdvözlése éreztette veled belülről, a szívedben, az irántad 
és a felebarátai iránt érzett barátságának őszinteségét.” 20

Ez a tehetsége nagyon hasznosnak bizonyult abban az időben, 
amikor az egyházat még alig ismerték a világon, és sokan gyana-
kodva tekintettek rá. Egyszer, amikor Nyugat-Virginiában teljesített 
egy megbízást, fülébe jutott, hogy a városi tisztviselők azzal fenye-
getőznek, hogy mindenkit letartóztatnak, akit rajtakapnak, hogy 
a mormonizmusról prédikál. Smith elder találkozott Engle úrral, a 
város jegyzőjével, hogy megpróbáljon változtatni ezen a rendeleten. 
Később ezt írta a naplójába: „Amikor először találkoztam Engle úrral, 
nagyon csípős volt a modora, és röviden tájékoztatott arról, hogy 
nem tűrnek meg minket a városban. […] Elmondtam neki, hogy 
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úgy vélem, félretájékoztatták, ezért szeretnék leülni és elbeszélgetni 
vele. […] Eltöltöttünk egy kis időt a mormonizmus átbeszélésével. 
Jelentősen megenyhült, mire végeztünk, kezet fogott velem, és át-
nyújtotta a névjegykártyáját. Azzal a biztos tudattal jöttem el, hogy 
eloszlattam az előítéleteit.” 21 Három nappal később Smith elder újra 
meglátogatta, és ez alkalommal otthagyott számára egy példányt a 
Mormon könyvéből. 22

Smith elder mindig kereste a lehetőséget, hogy az egyházról be-
szélhessen az emberekkel. Valahányszor utaznia kellett a megbízása 
teljesítéséhez, vitt magával néhány példányt a Mormon könyvéből, az 
egyházi magazinokból és egyéb egyházi irodalmakból, remélve, hogy 
el tudja őket osztogatni. Mivel a Mormon könyve erőteljes tanúbizony-
ságot tesz Jézus Krisztusról, Smith elnök ideális karácsonyi ajándék-
nak tekintette, és gyakran postázott belőle más hitet valló barátainak, 
vagy akár olyan befolyásos embereknek is, akikkel soha nem találko-
zott.23 Az egyik ilyen karácsonyi ajándék mellé a következő üzenetet 
írta: „Néhány napon belül a keresztény világ a Szabadító születését 
fogja ünnepelni, és ilyenkor az a szokás, hogy megemlékezünk a ba-
rátainkról. Ezért bízom benne, hogy elfogadja tőlem ezt a példányt a 
Mormon könyvéből. […] Remélem, örömmel adja hozzá könyvtárához 
ezt a kötetet, melyet karácsonyi ajándékként küldök Önnek.”

Az üzenetre a következő választ kapta: „A könyv helyet kap a 
polcunkon, és nyitott szívvel és alaposan ki fogjuk olvasni [elejétől 
a végéig]. Biztosan mindenkinek kiszélesíti a látószögét és minden-
kiben növeli a tolerancia lelkiségét, aki figyelmesen elolvassa.” 24

társadalmi szolgálata

Smith elder arra buzdította az egyház tagjait, hogy vegyenek részt 
a közösségi munkában, és használják befolyásukat a világ helyze-
tének javítására. Ő maga is számos társadalmi szervezet tagja volt 
a sokat követelő általános felhatalmazotti elhívása ellenére. Meg-
választották az International Irrigation Congress [Nemzetközi Ön-
tözési Kongresszus] és a Dry Farming Congress [Szárazművelési 
Kongresszus] elnökévé, valamint hatszor választották meg a National 
Society of the Sons of the American Revolution [Az Amerikai For-
radalom Fiainak Országos Egyesülete] alelnökévé. A repülés lelkes 
híveként, mely által hatékonyabban teljesítheti az utazással járó ál-
talános felhatalmazotti megbízásait, Smith elder a Western Air Lines 
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[Nyugati Légitársaság] igazgatóságában is szolgált. Tevékenyen részt 
vett továbbá a Boy Scouts of America [Amerikai Cserkészek] szerve-
zetében, és 1934-ben elnyerte a cserkészek legmagasabb kitünteté-
sét az Ezüst Bölény rangot. Az első világháborút követő években az 
Örményország és Szíria megsegítésére létrehozott kampány során 
Utah állam elnökeként, valamint az International Housing Conven-
tion [Nemzetközi Elszállásolási Szövetség] állami képviselőjeként 
szolgált, amelynek az volt a célja, hogy szállást találjon a háború 
miatt hajléktalanná vált embereknek. 25

Mielőtt elhívták apostolnak, George Albert tevékenyen részt vett 
a politikában, lelkesen kampányolva olyan ügyek és jelöltek mellett, 
akikről úgy gondolta, javítanának a társadalom helyzetén. Amikor 
általános felhatalmazott lett, csökkent a politikai életben való rész-
vétele, de továbbra is támogatta azokat az ügyeket, amelyekben 
hitt. Például 1923-ban segített egy törvényjavaslat bevezetésében 
a Utah Állami Törvényhozó Testületben, aminek eredményeként 
szanatórium épült a tüdővészes betegek megsegítésére. 26

Smith elder mások iránti könyörülete különösen megmutatko-
zott a Society for the Aid of the Sightless [Egyesület a Világtalanok 
Megsegítésére] elnöki szolgálata során, mely pozíciót 1933 és 1949 
között töltötte be. Smith elder, aki maga is csökkent látóképességű 
volt, különös rokonszenvet érzett a vakok iránt. Ő felügyelte a Mor-
mon könyve Braille-írással történő kiadását, továbbá bevezetett egy 
programot, amely segített a vak embereknek megtanulni a Braille-
írás olvasását, valamint a rokkantságukhoz alkalmazkodni. Erőfeszí-
tései megszerettették őt azokkal, akiket szolgált. A Society for the 
Aid of the Sightless egyik tagja egy versen keresztül fejezte ki nagy-
rabecsülését, melyet Smith elder 70. születésnapján olvastak fel neki:

Mikor az élet kegyetlen viharai dúlnak,
És	keserű	könnyeket	hullatok;
Mikor nincs egy barát mellettem,
S kiáltásomat sem halljátok –
Ekkor indulok reménykedve,
Fáradt, meggyötört lábakkal
Egy megértő szív keresésére,
Kiben ég a barátság lángja –
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Egy szív, melyben bölcsesség él,
Könyörület és jóakarat,
Ki Istenbe és emberbe vetett hitét
Megtanította a világtalannak. […]

Bár fátyol takarja előlünk
Gyengéd, kedves arcát,
Látjuk megértő szívének
Bölcs élettapasztalatát.
Érezzük	lelkében	a	békét,
Mely a mi szívünkben is ott van;
Halljuk az imát, mit értünk mond,
Nem vagyunk egyedül a bajban.
Hite erőt ad nekünk
A fénytelen ösvényen járva;
Egy ember emeli fel lelkünk,
Kinek maga Isten a társa. 27

george albert smith elder felügyelte a mormon 
könyve Braille-írással történő kiadását



XXVI

g e o r g e  a l B e r t  s m i t h  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

Betegségek és egyéb megpróbáltatások

George Albertnek soha életében nem volt különösen jó az egész-
sége. Habár szeretett úszni, lovagolni, és örömét lelte más fizikai 
tevékenységekben is, a teste törékeny volt, és gyakran gyenge. 
Krónikus szemproblémája mellett Smith elder egész életében gyo-
mor- és hátfájással, állandó kimerültséggel, szívpanasszal és több 
más betegséggel küzdött. A számos kötelezettségével járó stressz 
és nyomás szintén meglátszott rajta, de eleinte nem volt hajlandó 
lassítani a tempón, hogy megőrizze az egészségét. Ennek következ-
tében 1909 és 1912 között olyan súlyos betegséggel kellett megküz-
denie, hogy állandó ágyban fekvésre kényszerült, és így nem tudott 
eleget tenni a Tizenkettek Kvórumán belüli feladatainak. Nagyon 
emberpróbáló időszak volt ez Smith elder számára, aki elszántan 
szerette	volna	folytatni	a	szolgálatát.	Édesapja	1911-ben	bekövetke-
zett halála, valamint a feleségét sújtó influenzás megbetegedés még 
inkább hátráltatta Smith elder felépülését.

Évekkel	később	a	következőket	osztotta	meg	erről	az	időszakról:

„Néhány évvel ezelőtt súlyosan megbetegedtem. Sőt, azt hiszem, 
már mindenki lemondott rólam, a feleségemet kivéve. […] Annyira 
legyengültem, hogy alig bírtam megmozdulni. Lassú és kimerítő 
erőfeszítésembe került még az is, hogy megforduljak az ágyban.

Ezen körülmények között egy nap elvesztettem az eszméletemet, 
és azt hittem, hogy áttértem a fátyol másik oldalára. Képzeletemben 
háttal álltam egy nagy és gyönyörű tónak, előttem pedig egy hatal-
mas erdő terült el. Senkit sem láttam magam körül. Nem volt csónak 
a vizen, és semmilyen más látható jelét nem láttam annak, hogy 
miként jutottam el oda. Felismertem, vagy legalábbis úgy tűnt, felis-
mertem, hogy befejeztem halandó szolgálatomat, és hazatértem. […]

Elindultam felfedezni a terepet, és hamarosan találtam is egy, 
az erdőn át vezető ösvényt, melyet alig használtak és szinte telje-
sen benőtt a fű. Elindultam az ösvényen, és miután egy ideje már 
gyalogoltam és jelentős távolságot megtettem, megláttam egy férfit 
felém	közeledni.	Észrevettem,	hogy	nagy	testű	emberről	van	szó,	
mire elkezdtem sietni felé, hiszen felismertem, hogy ő a nagyapám 
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[George A. Smith]. A halandóságban több mint 130 kilogramm volt 
a súlya, úgyhogy el tudjátok képzelni, milyen hatalmas ember volt. 
Emlékszem, milyen boldog voltam, hogy láthattam őt. Róla kaptam 
a nevem, és erre mindig büszke voltam.

Amikor nagyapa már csupán néhány lépés tá-
volságra volt tőlem, megállt. Az, hogy megállt, 
engem is arra késztetett, hogy megálljak. Ezután 
– és szeretném, ha ezt soha nem felejtenétek el, 
fiúk, lányok és fiatalok – komolyan a szemembe 
nézett, és ezt mondta:

»Szeretném tudni, mihez kezdtél a nevemmel!«

Minden, amit valaha is tettem, lepörgött a sze-
mem előtt, mint mozgó képek egy vásznon – 

minden, amit tettem. Ez az eleven visszatekintés gyorsan eljutott 
arra a pontra, amikor ott álltam előtte. Az egész életem lepörgött 
előttem. Elmosolyodtam, ránéztem a nagyapámra, és ezt mondtam:

»Soha semmi olyat nem tettem a neveddel, amit szégyellned 
kellene.«

Erre ő előrelépett, a karjába zárt, és ahogy ezt tette, visszanyer-
tem az eszméletemet. A párnám olyan nedves volt, mintha vizet 
öntöttek volna rá – a hála könnyei áztatták el, amiért szégyenérzet 
nélkül tudtam válaszolni a kérdésre.

Gyakran visszagondoltam erre az élményre, és el szeretném mon-
dani nektek, hogy azóta igyekeztem még jobban vigyázni erre a 
névre, mint valaha. Így hát azt mondom nektek, fiúk és lányok, fia-
tal férfiak és nők, az egyház fiataljai világszerte: tiszteljétek atyátokat 
és anyátokat! Tiszteljétek a nevet, amelyet viseltek!” 28

Smith elder végül elkezdte visszanyerni az erejét, és e megpróbál-
tatásból az igazságról szerzett bizonyságáért érzett megújult hálával 
lábalt ki. Egy későbbi általános konferencián ezt mondta a szen-
teknek: „Az elmúlt években a halál árnyékának völgyében jártam, 
olyan közel a másik oldalhoz, hogy biztos vagyok benne, [ha nem] 
kaptam volna különleges áldást Mennyei Atyámtól, akkor nem ma-
radhattam volna itt. De egyetlen pillanatra sem halványult el az a bi-
zonyság, mellyel Mennyei Atyám megáldott engem. Minél közelebb 
kerültem a másik oldalhoz, annál bizonyosabb voltam benne, hogy 

george a. smith
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az evangélium igaz. Most, hogy megmenekültem, örömmel teszem 
bizonyságomat arról, hogy tudom, az evangélium igaz, és teljes 
szívemmel mondok köszönetet Mennyei Atyámnak azért, hogy ezt 
kinyilatkoztatta nekem.” 29

Az elkövetkező években további fizikai betegségekkel és más 
csapásokkal kellett Smith eldernek szembenéznie. A legnagyobb 
megpróbáltatás talán az 1932 és 1937 közötti évek voltak, amikor 
felesége, Lucy ízületi gyulladástól és idegzsábától szenvedett. Nagy 
fájdalmai voltak, és 1937-re szinte állandó gondozást igényelt. 1937 
áprilisában egy szívroham majdnem az életét követelte és még 
jobban legyengítette.

Habár folyamatosan Lucy miatt aggódott, Smith elder továbbra is 
ellátta a feladatait, amennyire csak tudta. 1937. november 5-én egy 
barátja temetésén mondott beszédet, amikor azonban a beszéd után 
helyet foglalt, valaki átadott neki egy üzenetet, melyben az állt, hogy 
azonnal térjen haza. Később ezt írta a naplójába: „Tüstént elhagytam 
a kápolnát, de mire hazaértem, drága feleségem már kilehelte a lel-
két. Aközben hunyt el, hogy a temetésen beszéltem. Természetesen 
egy odaadó társat veszítettem el, magányos leszek nélküle.”

Lucy és George Albert nem sokkal több mint 45 éve voltak háza-
sok, amikor Lucy elhunyt. 68 éves volt. Bár nagyon hiányzott neki a 
felesége, Smith elder tudta, hogy az elválás csupán időleges, és ez a 
tudat erőt adott neki. „Jóllehet a családom mély fájdalmat érez – írta 
–, az a biztos tudat vigasztal minket, hogy újra találkozhatunk anyá-
val, ha hithűek maradunk. Odaadó, segítőkész és figyelmes feleség 
és édesanya volt. Hat éven át szenvedett ilyen-olyan problémáktól, 
biztos vagyok benne, hogy most boldog odaát az édesanyjával és 
a többi szerettével. […] Az Úr nagyon jóságos volt, és megkímélt 
bennünket a halál érzésétől, amiért végtelenül hálás vagyok.” 30

az európai misszió elnöke

1919-ben Heber J. Grant elnök, akit nem sokkal korábban támo-
gattak az egyház elnökeként, elhívta Smith eldert, hogy az Európai 
Misszió felett elnököljön. Néhány nappal indulás előtt, egy általános 
konferenciai beszédében Smith elder ezt mondta:

„Szeretném elmondani nektek, fivéreim és nőtestvéreim, hogy 
megtiszteltetésnek érzem – nem, ez több mint megtiszteltetés, óriási 
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áldásnak érzem –, hogy az Úr felemelt engem abból a beteges álla-
potból, amelyben nemrég voltam, olyan egészségi állapotba állítva 
vissza engem, hogy a fivérek úgy érezték, lehetséges számomra, 
hogy missziót szolgáljak egy idegen földön. […]

Jövő szerdán felszállok a vonatra, amely elvisz engem a partig, 
és utána átszelem az óceánt arra a földre, ahová elhívtak. Hálás va-
gyok Istennek ezért a lehetőségért. Hálás vagyok, hogy eme igazság 
ismerete beivódott a lelkembe.” 31

Ebben az időben Európa még mindig az első világháborúból 
próbált talpra állni, amely csupán néhány hónappal korábban feje-
ződött be. A háború miatt nagyon lecsökkent az Európában szolgáló 
misszionáriusok száma, és Smith elder feladatai közé tartozott, hogy 
megemelje a létszámukat. A háború utáni Európa feszült gazdasági 
helyzete azonban azt eredményezte, hogy a kormányok nem voltak 
hajlandóak megadni a szükséges vízumot. Mindennek tetejébe még 
mindig sok volt a félreértés és az előítélet az utolsó napi szentekkel 
kapcsolatban. Az egyház jóhírének javítása érdekében Smith elder 
számos kormányhivatalnokkal és más tekintélyes emberrel is talál-
kozott. Az Európában és világszerte dolgozó misszionáriusok cél-
ját elmagyarázva gyakran mondogatta: „Tartsák meg mindazt a jót, 
amijük van, tartsák meg mindazt, amit Isten adott Önöknek, s ami 
gazdagítja az életüket, azután pedig engedjék, hogy megosszunk 
valamit, ami boldogabbá és elégedettebbé teszi majd Önöket.” 32 
Az egyik misszionárius szerint, aki alatta szolgált, Smith elnök „az 
ő tökéletes, kedves módján elnyerte a nagyra becsülésüket és a ba-
rátságukat, és olyan engedményeket biztosított a misszionáriusok 
számára, melyeket korábban megtagadtak tőlünk.” 33

1921-re, szolgálata végére, Smith eldernek sikerült felemelni az 
Európában szolgáló misszionáriusok számát és megváltoztatni néhány 
téves nézetet az utolsó napi szentekről. Számos barátot szerzett az 
egyháznak, akikkel sok éven át tartotta még levélben a kapcsolatot.

az egyház történelmi helyeinek megőrzése

Smith elder nagyon szeretett másoknak az egyházról és az egy-
ház történelmének nagyszerű eseményeiről beszélni. Szolgálata so-
rán sokat tett azért, hogy megőrizze ezt a történelmet azáltal, hogy 
emlékműveket állíttatott vagy egyéb módon megjelölte az egyház 
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történelmének jelentősebb helyeit. Egy ismerőse ezt írta: „Hitte, 
hogy óriási szolgálatot végez azzal, ha felhívja a fiatalabb nemzedék 
figyelmét őseik cselekedeteire.” 34

Fiatal apostolként elment a New York állambeli Palmyrába, és 
elintézte, hogy az egyház megvásárolhassa idősebb Joseph Smith 
farmját. Amíg New Yorkban tartózkodott, meglátogatott egy Pliny 
Sexton nevű embert, a Kumóra-domb tulajdonosát, amely helyen 
Joseph Smith megkapta az aranylemezeket. Sexton úr nem volt 
hajlandó eladni a földet az egyháznak, ettől függetlenül ő és Smith 
elder barátok lettek. Részben a Smith elder és Sexton úr közötti jó 
viszonynak köszönhetően végül az egyház meg tudta vásárolni a 
birtokot, és felszentelt egy műemléket a dombon.

1930-ban, az egyház megszervezésének századik évfordulóján 
Smith elder segített megalapítani a Utah Pioneer Trails and Land-
marks Association-t [A Utahi Pionírok Útvonalainak és Jelentős 
Helyeinek Egyesületét], ahol meg is választották a társaság első 
elnökének. A következő 20 évben ez a szervezet több mint 100 
műemléket és emléktáblát helyezett el, melyek többsége a pionírok 
Sóstó-völgybe vezető útjáról emlékezett meg. Smith elder a legtöbb 
műemlék felavatásán jelen volt. 35

Arról, hogy az egyház miért érdekelt a történelmi helyek megőr-
zésében, ezt írta: „Szokássá vált, hogy emlékműveket állítsunk az 
embereknek, hogy megőrizzük az emléküket. A nagyobb esemé-
nyeket is úgy vésik tartósan az emberek emlékezetébe, hogy emlék-
műveket állítanak nekik. […] Számos érdekes mozzanat feledésbe 
merült, és az emberek úgy érezték, jó lenne megfelelő módon meg-
jelölnünk őket, hogy az utánunk következő nemzedékeknek felhív-
juk a figyelmét a fontosabb eseményekre.” 36

Mivel nagyapja azon pionírok között volt, akik gyalog jutottak 
el Utahba, Smith elder mély tiszteletet érzett azon korai szentek 
iránt, akik oly sok áldozatot hoztak a hitükért. A Segítőegyletnek 
mondott egyik beszédében a következő történetet mesélte el azon 
élményéből, amikor felderítették a kézikocsis pionírok útvonalát:

„Eljutottunk az útvonal azon pontjára, ahol a Martin kézikocsis 
társaságból oly sokan vesztették életüket. Amennyire pontosan csak 
meg tudtuk határozni, megtaláltuk a helyet, ahol letáboroztak. Az 
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ehhez a társasághoz tartozók leszármazottai ott voltak, hogy segítse-
nek az emléktábla elhelyezésében. Ezután Rock Creekhez mentünk; 
egy évvel ezelőtt ideiglenes táblát helyeztünk el ott. Az év ezen sza-
kában gyönyörű vadvirágok nyíltak mindenütt, köztük sok írisz is. Az 
egyháztagok összegyűjtöttek egy csokorral e virágokból, és gyöngé-
den arra a kőhalomra helyezték, melyet egy évvel ezelőtt emeltünk 
ott. […] Ezen a helyen az egyház 15 tagját temették el egy közös 
sírba, akik az éhség és kihűlés következtében vesztették életüket.

Tudjátok, vannak olyan időszakok és helyek, amikor és ahol 
látszólag közelebb kerülünk Mennyei Atyánkhoz. Miközben Rock 
Creek szűk völgyében a tábortűz körül ültünk, azon a helyen, ahol a 
Willie kézikocsis társaságot érte a katasztrófa – mi, akik a pionírok, 
vagyis azon emberek leszármazottai voltunk, akik átszelték a sík-
ságot a forró nyárban és a fagyos télben –, történeteket meséltünk 
egymásnak az őseink beszámolóiból. […] Felemelő élmény volt. A 
történelem a mi javunkra ismételte meg önmagát.

a Kumóra-dombon található emlékmű, ahol moróni 
angyal átadta az aranylemezeket Joseph smithnek
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[…] Úgy tűnt, azon emberek jelenlétében voltunk, akik minde-
nüket feladták azért, hogy mi élvezhessük az evangélium áldásait. 
Éreztük	az	Úr	jelenlétét.

Könnyek közt sétáltunk el arról a helyről – mert nem hiszem, hogy 
volt bárki abban a 30-40 főből álló csoportban, akinek száraz maradt 
volna a szeme –, e kis beszélgetés hatása megérintette a szívünket. 
Az egyik jólelkű nőtestvér belém karolt, és ezt mondta: »Smith test-
vér, mostantól jobb ember leszek.« Ez az asszony… az egyik legjóra-
valóbb nőtestvér volt, de hiszem, hogy őt is megérintette, ahogyan a 
legtöbbünket, az a tény, hogy bizonyos helyzetekben nem értünk fel 
azokhoz a jellemvonásokhoz, melyeknek a lelkünkben kellett volna 
lenniük. Az itt eltemetett emberek nem csupán néhány napot áldoz-
tak fel az életükből, hanem magát az életet áldozták fel e munka 
isteni természetébe vetett hitük bizonyítékaként. […]

Ha e szervezet [a Segítőegylet] legalább olyan hithű lesz, mint 
azok, akik a síkságon vannak eltemetve, akik az Úrba vetett hittel 
néztek szembe a problémákkal, akkor nagyszerű dolgokat fogtok 
véghezvinni, és kivívjátok szerető Atyánk elismerését magatok és 
utódaitok részére.” 37

Az egyház elnöke (1945–1951)

1945. május 25-e kora reggelén, miközben az Egyesült Államok 
keleti részébe utazott vonattal, Smith eldert a következő üzenettel 
ébresztette egy vasúti tiszt: Heber J. Grant elnök, aki az egyház 
akkori elnöke volt, elhunyt. Smith elder, amint csak tehette, leszállt 
a vonatról, és visszatért Salt Lake Citybe. Néhány nappal később 
 George Albert Smitht, a Tizenkét Apostol Kvórumának rangidős 
tagját elválasztották Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza nyolcadik elnökévé.

Az egyház elnökeként adott első általános konferenciai beszédé-
ben a következőket mondta a szenteknek, akik nem sokkal azelőtt 
támogatták őt: „Nem tudom, van-e közöttünk valaki, aki gyengébb-
nek és alázatosabbnak érzi magát, mint az, aki most itt áll előtte-
tek.” 38	Hasonló	érzésekről	tett	tanúságot	a	családjának	is:	„Én	nem	
akartam ezt a pozíciót. Nem érzem magam alkalmasnak rá. De mé-
gis én kaptam meg, így hát legjobb képességemhez mérten fogom 
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smith elnök és a tanácsosai: ifj. J. reuben Clark 
(balra) és David o. mcKay (jobbra)

betölteni azt. Szeretném, ha mindannyian tudnátok, hogy akármit is 
csináltok az egyházban, a [házi]tanítástól a cövek feletti elnöklésig, 
ha azt a legjobb képességetekhez mérten végzitek, a ti elhívásotok 
legalább olyan fontos, mint az enyém.” 39

Sokan érezték úgy, hogy Smith elnök tehetségei kivételesen alkal-
masak voltak az elhívásához. Az egyik általános felhatalmazott nem 
sokkal Smith elnök támogatása után így fejezte ki belé vetett bizal-
mát: „Gyakran mondogatják, hogy az Úr egy konkrét embert egy 
konkrét küldetés elvégzésére már előre felkészített. […] Nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy kijelentsem, milyen konkrét küldetés áll 
George Albert Smith elnök előtt. Azt azonban tudom, hogy még 
soha nem volt nagyobb szükség a fivérek között a szeretetre, mint 
ma, a világ történetének ezen időszakában. Továbbá tudom, hogy 
nem ismerek senkit, aki mélyebben szereti az emberiség családját, 
együttesen és egyénenként, mint George Albert Smith elnök.” 40
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a nincstelenek megsegítése a második világháború után

A második világháború csupán néhány hónappal azután ért vé-
get, hogy George Albert Smith az egyház elnöke lett. A háború miatt 
emberek ezrei váltak hajléktalanná és elszegényedetté Európában, 
így Smith elnök azonnal mozgósította az egyház jóléti szervezetét, 
hogy segítséget nyújtson. Gordon B. Hinckley elnök később ezt 
mondta erről a törekvésről: „Azok között voltam, akik éjszakákon 
át dolgoztak a Jóléti téren itt, Salt Lake Cityben. Vasúti kocsikra 
pakoltuk az árukat, melyeket elszállítottak a kikötőbe, ahonnan ha-
jóval vitték át azokat a tengeren. A Svájci templom felszentelésekor 
[1955-ben], amikor számos németországi szent jött el a templomhoz, 
hallottam, amint néhányan könnyes szemmel beszéltek arról, milyen 
hálásak azért az ételért, ami akkor megmentette az életüket.” 41

Smith elnök azt is tudta, hogy lelkileg is nagy szükség van se-
gítségre a világban egy ilyen pusztító háború után. Erre reagálva 
lépéseket tett annak érdekében, hogy újraszervezze a missziókat 
azokban az országokban, ahol a háború miatt félbeszakadt a misszi-
onáriusi munka, és arra buzdította a szenteket, hogy éljenek a béke 
evangéliuma szerint a személyes életükben. „A hála legjobb bizonyí-
téka ebben az időszakban az – mondta röviddel azután, hogy vége 
lett a háborúnak –, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, 
hogy boldogságot hozzunk e szomorú világba, hiszen mindannyian 
Atyánk gyermekei vagyunk, és mindannyiunk kötelessége, hogy 
boldogabb hellyé tegyük ezt a világot azáltal, hogy benne élünk.

Legyünk kedvesek és figyelmesek azokkal, akiknek szükségük 
van rá, és ne feledkezzünk meg azokról, akiket megfosztottak min-
denüktől; és ebben az időszakban, amikor békének örvendünk, 
ne feledkezzünk meg azokról, akik szeretteiket áldozták fel ezért 
a békéért. […]

Azért imádkozom, hogy az emberek Istenhez forduljanak, enge-
delmeskedjenek Neki, és ezáltal megmentsék a világot a további 
konfliktusoktól és pusztításoktól. Imádkozom, hogy a Mennyei 
Atyánktól érkező béke minden gyászoló szívében és otthonában 
jelen legyen.” 42
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még több lehetőség az evangélium megosztására

Smith elnök továbbra is minden lehetőséget kihasznált arra, hogy 
megossza másokkal az evangéliumot, és az új pozíciójával a lehe-
tőségek száma megnövekedett. 1946 májusában Smith elnök lett az 
egyház első olyan elnöke, aki meglátogatta a Mexikóban élő szen-
teket. Mindamellett, hogy találkozott az egyháztagokkal és egy ha-
talmas konferencián is beszélt hozzájuk, Smith elnök számos magas 
beosztású hivatalnokkal is találkozott Mexikóban, és elbeszélgetett 
velük a visszaállított evangéliumról. A Mexikó elnökéhez, Manual 
Camachóhoz tett látogatása során Smith elnök és az őt kísérő társa-
ság a következő magyarázatot adta: „Különleges üzenetet hoztunk 
Önnek és a népének. Azért vagyunk itt, hogy az őseiről és Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumáról beszéljünk. […] Van egy köny-
vünk, amely… egy nagy prófétáról ír, aki a családjával és másokkal 
Krisztus előtt 600-ban elhagyta Jeruzsálemet, és eljött… Amerika 
eme nagyszerű földjére, melyet ők »megígért földnek, minden más 
földnél kiválóbbnak« ismertek. A Mormon könyve elbeszéli Jézus 
Krisztus látogatását is erre a kontinensre, és ír arról, hogy megszer-
vezte itt az egyházát, és választott tizenkét tanítványt.”

Camacho elnököt, aki tiszteletét és csodálatát fejezte ki az orszá-
gában élő utolsó napi szentek iránt, elkezdte nagyon érdekelni a 
Mormon könyve, és megkérdezte: „Kaphatnék egy példányt a Mor-
mon könyvéből? Eddig még soha nem hallottam róla.” Smith elnök 
ekkor átadott neki egy bőrfedelű, spanyol nyelvű példányt, melynek 
elejébe felsorolták a könyv különösen érdekes részeihez tartozó 
utalásokat. Camacho elnök így válaszolt: „El fogom olvasni az egész 
könyvet, mert ez nagyon hasznos számomra és a népem számára.” 43

a pionírok megérkezése századik évfordulójának megünneplése

George Albert Smith hat évig tartó elnökségének fénypontja 
1947-ben következett be, amikor az egyház a pionírok Sóstó-
völgybe érkezésének századik évfordulóját ünnepelték. Smith el-
nök felügyelte az ünnepséget, amely országos figyelmet kapott, 
és melynek csúcspontja a This Is the Place [Ez az a hely] emlékmű 
felavatása volt Salt Lake Cityben, nem messze attól a helytől, ahol 
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az első pionírok beléptek a völgybe. Smith elnök 1930 óta vett részt 
egy szobor megtervezésében a pionírok tetteinek és hitének tiszte-
letére. Arra is figyelt azonban, hogy az emlékmű a korai felfedezők, 
a más hitet valló misszionáriusok és a kor fontos amerikai indián 
vezetői előtt is tisztelettel adózzon.

A This Is the Place emlékmű felavatásánál George Q. Morris, aki 
akkor a Keleti Államok Misszió elnöke volt, a jóakarat lelkiségéről 
beszélt, melyet Smith elnök erőfeszítéseinek tulajdonított: „A felavató 
szertartás tükrözte Smith elnök hozzájárulását a testvériséghez és a 
toleranciához. […] Az emlékmű szoborportrékkal adózik – amennyire 
lehetséges, egyénenként megmintázva – azon emberek előtt, akik 
történelmet írtak a hegyekkel tarkított nyugaton a mormon pioní-
rok előtt, származástól és vallástól függetlenül. Amikor a felavató 
szertartást szervezték, az volt Smith elnök kívánsága, hogy az állami, 
nemzeti és városi hivatalnokok mellett minden főbb vallási csoport is 

a this is the Place [ez az a hely] emlékművet, amely a pionírok sóstó-völgybe 
történő érkezéséről emlékezik meg, 1947-ben avatta fel smith elnök
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képviselve legyen az ünnepségen. A megemlékezés kiemelt beszélői 
egy katolikus pap, egy protestáns püspök, egy zsidó rabbi, valamint 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza képviselői vol-
tak. Egy keletről érkező látogató a következő megjegyzést tette az 
ünnepség után: »Ma lelkileg újjászülettem. Aminek itt tanúja voltam, 
az sehol máshol nem történhetett volna meg a világon. A tolerancia 
lelkiségének nagyszerű megnyilvánulását tapasztalhattuk meg.«” 44

Habár a 18 méter magas emlékmű lenyűgöző volt, Smith elnök 
úgy gondolta, a pionírok iránti tisztelet kimutatásának legjobb 
módja az, ha követjük példájukat a hitben és az odaadásban. Az em-
lékmű felszentelő imájában ezt mondta: „Atyánk, aki a mennyekben 
vagy…, a Te jelenlétedben állunk itt ma reggel, e csendes domb-
oldalon, és tekintünk e nagyszerű emlékműre, melyet a Te fiaid, 
leányaid, valamint az ő odaadásuk tiszteletére állítottunk. […] Azért 
imádkozunk, hogy megáldassunk ugyanazzal a lélekkel, amely azo-
kat a hithű embereket jellemezte, akik hittek Benned és a Te Sze-
retett Fiadban, és akik azért jöttek ebbe a völgybe, mert itt akartak 
élni és hódolni Neked. Azért imádkozunk, hogy a hódolat és hála 
lelkülete a mi szívünket is átjárja.” 45

elmélkedések az életről 80 évesen

Hajlott kora ellenére Smith elnök képes volt végigszolgálni elnöksé-
gének nagy részét úgy, hogy elkerülték azok a fizikai betegségek, me-
lyek a múltban korlátozták őt. A 80. születésnapjához közeledve, egy 
1950 áprilisában kiadott cikkben Smith elnök visszatekintett az életére, 
és megállapította, hogy Isten mily nagyon támogatta és megáldotta őt:

„Ebben a nyolcvan évben több mint egymillió kilométert utaztam 
a világban Jézus Krisztus evangéliumának érdekében. Számos ég-
tájon, számos földrészen, számos országban jártam, és az emberek 
gyermekkorom óta kedvesek és segítőkészek voltak velem, akár az 
egyház tagjai voltak, akár nem. Akárhová mentem, nemes férfiakkal 
és nőkkel találkoztam. […]

Amikor arra gondolok, milyen gyenge, törékeny ember vagyok 
ahhoz, hogy e nagyszerű egyház vezetésére hívjanak el, ráeszmélek, 
mily nagy szükségem van a segítségre. Hálás szívvel ismerem el 
Mennyei Atyám segítségét, valamint a legjóravalóbb férfiak és nők 



XXXVIII

g e o r g e  a l B e r t  s m i t h  é l e t e  é s  s z o l g á l a t a

bátorítását és társaságát az életemben, akikkel a világ minden táján, 
itthon és külföldön találkoztam.”

Később így fejezte ki szeretetét azok iránt az emberek iránt, aki-
ket oly sok éven át szolgált:

„Kétségtelenül nagy áldás ilyen emberek társaságában lenni, és 
megragadom az alkalmat, hogy szívem mélyéből megköszönjem 
mindannyiótoknak az irántam tanúsított jóságotokat, és arra is meg-
ragadom az alkalmat, hogy elmondjam nektek: soha nem fogjátok 
tudni, mennyire szeretlek benneteket. Nem tudom szavakkal kifejezni. 
És	én	így	szeretnék	érezni	Mennyei	Atyám	minden	fia	és	leánya	iránt.

Az emberek átlag életkorához képest hosszú életem volt, és bol-
dog életem volt. Még néhány év, és a természet rendje szerint át-
szólítanak engem is a másik oldalra. Kellemes várakozással tekintek 
ama	időpont	elé.	És	miután	80	évet	eltöltöttem	a	halandóságban,	a	
világ számos pontjára eljutottam, és sok nagyszerű és jóravaló férfi-
val és nővel találkoztam, tanúságomat teszem nektek, hogy jobban 
tudom ma, mint valaha, hogy Isten él; hogy Jézus a Krisztus; hogy 
Joseph	Smith	az	Élő	Isten	prófétája	volt;	és	hogy	az	egyház,	melyet	
Mennyei Atyánk irányítása alatt megszervezett, Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza…, ugyanazon papság ereje és 
hatalma által működik, mint amelyet Péter, Jakab és János Joseph 
Smithnek és Oliver Cowderynek adományozott. Úgy tudom ezt, 
mint ahogy tudom, hogy élek, és elismerem, hogy nagyon komoly 
dolog ilyen bizonyságot tenni nektek, mert Mennyei Atyám fele-
lősségre fog vonni engem ezért, és minden olyan dologért, melyet 
az Ő nevében tanítottam. […] Mindannyiótok iránti szívből jövő 
szeretettel és jóakarattal teszem nektek tanúságomat erről, Urunk, 
Jézus Krisztus nevében. 46

Egy évvel később, 1951. április 4-én, a 81. születésnapján George 
Albert Smith csendben elhunyt az otthonában, fia és leányai körében.

A szeretettel teli szolgálat apró cselekedetei

George Albert Smith sok mindent elért az ő 81 évében – mind 
az egyházban, mind a közösségében, mint pedig a világban. De 
azok, akik személyesen ismerték őt, legjobban a kedvességből és 
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smith elnök az irodájában

szeretetből fakadó sok, apró, alázatos cselekedetére emlékeztek. 
David O. McKay elnök, aki részt vett Smith elnök temetésén, ezt 
mondta róla: „Valóban nemes lelke volt, és akkor volt a legboldo-
gabb, amikor másokat boldoggá tudott tenni.” 47

John A. Widtsoe elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja el-
mesélt egy történetet arról az időszakról, amikor egy nehéz, bonyo-
lult ügyet próbált megoldani:

„Az irodámban ültem, elég fáradtan a napi munka után. […] Ki-
merült voltam. Ekkor kopogtattak az ajtómon, és George Albert 
Smith	lépett	be	rajta.	Ezt	mondta:	»Éppen	hazafelé	tartok	a	munkám-
ból. Eszembe jutottál és a problémák, melyeket meg kell oldanod. 
Azért jöttem, hogy vigaszt nyújtsak és megáldjalak.«

Ilyen volt George Albert Smith. […] Soha nem fogom elfelejteni. 
Beszélgettünk egy ideig, majd elváltunk, és ő hazament. Könnyűnek 
éreztem a szívemet. Nem voltam többé kimerült.

Látjátok, a szeretet… nem csupán egy szó vagy egy belső érzés. 
Ahhoz, hogy a szeretetnek értelme legyen, tettekbe kell foglalni. 
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Smith elnök ezt tette azon a napon. Adott nekem a saját idejéből és 
a saját erejéből.” 48

Matthew Cowley elder, aki szintén a Tizenkettek Kvórumának 
tagja, illetve Smith elnök közeli barátja volt, így fejezte ki iránta 
érzett tiszteletét a temetési szertartáson:

„Minden olyan ember, akit bánat gyötört, aki betegségtől vagy 
más csapástól szenvedett, és aki találkozott Isten ezen Fiával, az 
erényt és erőt kapott tőle. Már a puszta jelenlététől meggyógyultak 
– ha nem fizikailag, akkor lelkileg bizonyosan. […]

Isten magához vonzza az istenfélőket, és biztos vagyok benne, hogy 
a legrövidebb út, melyet Isten eme követőjének valaha is meg kellett 
tennie, az az út volt, amelyet most tett meg. Isten a szeretet. George 
Albert	Smith	a	szeretet.	Ő	Istent	követi.	És	Isten	felragadta	őt	magához.

[…] Nem tudunk szavakban tisztelettel adózni egy ilyen életnek. 
Nem elegendőek hozzá. Csupán egyféleképpen mutathatunk tisz-
teletet erénye, drága jelleme, valamint nagyszerű, szeretettel teli 
tulajdonságai iránt: a tetteinkkel. […]

Legyünk mindannyian egy kicsit megbocsátóbbak, egy kicsit 
gyengédebbek az egymással való kapcsolatainkban, egy kicsit fi-
gyelmesebbek egymással, és osszuk meg egymással egy kicsit nagy-
lelkűbben az érzéseinket.” 49

George Albert Smith sírkövén a következő felirat olvasható, 
amely illően összefoglalja a szeretettel teli szolgálatból álló életét:

„Megértette és megosztotta Krisztus tanításait, és kivételesen sikeres 
volt azok gyakorlatba történő átültetésében. Jóságos, türelmes, bölcs, 
toleráns és megértő volt. Tele volt jó cselekedetekkel. Szerette Utaht 
és Amerikát, de nem volt szűk látókörű. Fenntartás nélkül hitt a sze-
retet szükségességében és erejében. Határtalanul ragaszkodott egy-
házához és családjához, és szenvedélyesen szolgálta őket. Szeretete 
azonban nem ismert korlátokat: minden emberre kiterjedt, származás-
tól, hittől és társadalmi helyzettől függetlenül. Gyakran mondogatta 
nekik és róluk: »Mindannyian Atyánk gyermekei vagyunk.«”
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A hitünk szerint élni

Vallásunknak meg kell nyilvánulnia 
a mindennapi életünkben.

George Albert Smith életéből

Amikor 34 éves volt, George Albert Smith készített egy 
fogadalom listát, melyet az ő „személyes hitvallásának” nevezett – 
11 olyan dolgot, amely szerint élni akart:

„Barátja leszek a magányosnak, és örömöt találok a szegények 
szükségleteinek kielégítésében.

Meglátogatom a betegeket és a szenvedőket, és felélesztem ben-
nük a gyógyulásba vetett hit iránti vágyat.

Tanítom az igazságot, hogy az egész emberiség okuljon és meg-
áldassék általa.

Megkeresem az eltévelyedettet, és igyekszem visszahozni őt az 
igazlelkű és boldog élethez.

Nem kényszerítek másokat arra, hogy az én elveim szerint élje-
nek. Inkább annyira szeretem majd őket, hogy maguktól megtegyék 
azt, ami helyes.

Beleolvadok a tömegbe, hogy segíthessek nekik megoldani a 
problémáikat, és ezáltal földi életük boldog lehessen.

Elkerülöm a magas pozíciókkal járó nyilvánosságot, és nem tá-
mogatom a meggondolatlan barátok hízelgését.

Nem fogom tudatosan megbántani mások érzéseit, még azét sem, 
aki vétett ellenem, hanem arra törekszem majd, hogy jót tegyek vele 
és összebarátkozzunk.

Legyőzöm az önzésre és irigységre való hajlamot, és örvendezek 
Mennyei Atyám minden gyermekének sikerében.
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Nem leszek egyetlen élő lélek ellensége sem.

Tudván, hogy az emberiség Megváltója felajánlotta a világnak az 
egyetlen olyan tervet, amely tökéletes fejlődést és valódi boldog-
ságot biztosít számunkra itt és ez után, nem csupán kötelességnek, 
hanem áldott kiváltságnak is tartom, hogy terjesszem eme igazsá-
got.” 1 [Lásd 1. javaslat, 9. oldal.]

Azok, akik ismerték Smith elnököt, kijelentették, hogy ő valóban a 
hitvallása szerint élt. Ezra Taft Benson a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagjaként megosztott egy olyan történetet, amikor Smith elnök 
hű maradt fogadalmához, hogy „meglátogat[ja] a betegeket és a szen-
vedőket, és feléleszt[i] bennük a gyógyulásba vetett hit iránti vágyat”:

„Mindig hálás leszek az otthonomba tett látogatásaiért, amíg alá-
zatos misszionáriusként [távol] szolgáltam. […] Különös köszönettel 
tartozom azért a látogatásért, melyet az éjszaka csendjében tett, 
mikor kisgyermekünk a halál küszöbén állt. Smith elnök minden 
bejelentés nélkül időt szakított rá, hogy eljöjjön az otthonunkba, 
kezeit gyermekünk fejére helyezze, akit édesanyja már órák óta a 
karjában tartott, és teljes felépülést ígért neki. Ilyen volt Smith elnök. 
Mindig talált időt a segítségnyújtásra, különösen a betegekre, illetve 
azokra, akiknek a leginkább szükségük volt rá.” 2

Spencer W. Kimball lejegyzett egy másik esetet, amikor Smith 
elnök tettei azon elhatározását tükrözték, hogy jót tesz azokkal, 
„akik… vétettek [ellene]”:

„Jelentették [Smith elnöknek], hogy valaki ellopta a kocsijából a 
köpenyét. Ahelyett, hogy feldühödött volna, így válaszolt: »Bárcsak 
tudnám, ki volt az, hogy a takarót is odaadhassam neki, mert bizto-
san fázott; és egy kis ennivalót is, mert biztosan éhes volt.«” 3

Megint valaki így írt George Albert Smithről: „Az ő vallása nem 
csupán száraz tanokból áll. Nem egy elmélet. Többet jelent számára, 
mint egy csodálatra méltó, gyönyörű terv. Több, mint életfilozófia. Az 
ő gyakorlatias felfogásában a vallás az a lelkiség, amelyben az ember 
él, amelyben cselekszik, legyen szó akár csak egy kedves szóról, vagy 
egy pohár hideg vízzel való megkínálásról. Az ő vallásának tettekben 
kell megnyilvánulnia. Meg kell mutatkoznia a mindennapi életben.” 4

Egyik tanácsosa az Első Elnökségben, ifj. J. Reuben Clark elnök, 
a következő szavakkal foglalta össze Smith elnök feddhetetlenségét: 
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„Ő azon kevesek egyike volt, akiről el lehet mondani, hogy a taní-
tásaihoz híven élt.” 5

George Albert Smith tanításai

Az evangélium iránti engedelmességünk – és nem 
csupán az egyháztagságunk – tesz minket méltóvá 

arra, hogy szenteknek hívjanak bennünket.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában történő 
hódolat odaadó életet jelent, vágyat arra, hogy érdemesek legyünk 
Őrá, kinek képmására teremtettünk, és akinek köszönhetjük mind-
azt…, ami igazán említésre méltó: Jézus Krisztus evangéliumát. 6

Milyen nagyszerű érzés egy olyan egyházhoz tartozni, amely 
szentekből áll, vagy azokból kellene állnia! Nem elég, hogy a ne-
vünk nyilvántartásba van véve. Fontos, hogy olyan életet éljünk, 
amely feljogosít bennünket arra, hogy szenteknek hívjanak minket, 
és ha ezt tesszük, boldogok leszünk. […]

Amikor a Názáreti Jézus eljött a világra, és elkezdte a Királyság 
Evangéliumát prédikálni, sokan – különösen a képmutató farize-
usok – elutasították az üzenetét, mondván, hogy ők Ábrahám le-
származottai, és származásuknak köszönhetően megmenekülnek 
Isten Királyságában.

A Szabadító elmondta nekik, hogy ha ők Ábrahám gyerme-
kei volnának, akkor Ábrahám dolgait cselekednék. [Lásd János 
8:33–39.] Azt szeretném mondani az utolsó napi szenteknek, hogy 
ha valóban érdemesek vagyunk arra, hogy utolsó napi szentek-
nek nevezzenek bennünket, az azért van, mert szentekhez méltó 
életet élünk, és az az evangélium célja, hogy erre felkészítsen 
minket. A világ olyan állapotba került, továbbá oly régóta megté-
veszti az ellenség és állítja, hogy mindössze az Istenbe vetett hitre 
van szükség, semmi másra, hogy aggódom miatta. Ez csupán az 
ellenség cselfogása.7 [Lásd 2. javaslat, 9. oldal.]

Az úgynevezett „mormonizmus” Jézus Krisztus evangéliuma, kö-
vetkezésképpen Isten hatalma mindazok megszabadítására, akik hisz-
nek annak tanításaiban, és engedelmeskednek azoknak. Nem azok 
élvezik az Ő lelkének társaságát, akik azt mondják, „Uram, Uram”, 
hanem azok, akik cselekszik is az Ő akaratát [lásd Lukács 6:46].8



4

1 .  f e J e z e t

Máté 7. fejezetének 24. versében a következőket találjuk:

„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:

És	ömlött	az	eső,	és	eljött	az	árvíz,	és	fújtak	a	szelek,	és	beleütköz-
tek abba a házba; de az nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

És	valaki	hallja	én	tőlem	e	beszédeket,	és	nem	cselekszi	meg	azo-
kat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:

És	ömlött	az	eső,	és	eljött	az	árvíz,	és	fújtak	a	szelek,	és	beleüt-
köztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása” 
[Máté 7:24–27].

Hányan vagyunk, akik tanulják az Atya akaratát, és meg is cselek-
szik azt? Hányan vagyunk, akik nap mint nap lefektetik az alapot, és 
olyan szerkezetet építenek fel, amely illik Mesterünk nagyságának 
méltóságához? „[I]gen, az ember Isten hajléka, méghozzá temploma; 
és amelyik templom megrontatik, Isten elpusztítja azt a templomot” 

„valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát…”
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[T&Sz 93:35]. Az Úr több intelligenciát és bölcsességet adott nekünk 
az embertársainknál. Az utolsó napi szentek tudást szereztek a földi 
élet előtti létről; arról, hogy azért vagyunk itt, mert megtartottuk első 
állapotunkat, és lehetőséget kaptunk arra, hogy örök életet nyerjünk 
Mennyei Atyánk jelenlétében azáltal, hogy megtartjuk a második 
állapotunkat is. Nem úgy fognak megítélni bennünket, ahogyan 
világi fivéreinkkel és nővéreinkkel teszik majd, hanem a kezünkbe 
helyezett nagyobb lehetőségekhez mérten. Azok között leszünk, 
akik részesültek az Úr szavában, akik hallották az Ő tanításait, és 
ha ezek szerint cselekszünk, örök életet nyerünk, ha nem, annak 
kárhozat lesz az eredménye.9

Legyünk jobbak, mint valaha is voltunk. Újítsuk meg azon elhatá-
rozásunkat, hogy igazi utolsó napi szentek leszünk, és ne csak szín-
leljük azt. […] Nem ismerek olyan embert, aki ne tudna egy kicsit 
jobb lenni annál, mint amilyen eddig volt, ha elhatározza magát.10

Mennyei Atyánk elvárja tőlünk, hogy felkészüljünk 
és érdemesen éljünk az Ő megígért áldásaira.

Felnyitottam Máté elbeszélésének huszonkettedik fejezetét a Sza-
badító tanításáról, és a következő példázatot fogom felolvasni:

„És	megszólalván	Jézus,	ismét	példázatokban	beszél	vala	nékik,	
mondván:

Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának 
menyegzőt szerze.

És	elküldé	szolgáit,	hogy	meghívják	azokat,	a	kik	a	menyegzőre	
hivatalosak valának; […]

Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta 
ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.

És	monda	néki:	Barátom,	mi	módon	jöttél	ide,	holott	nincsen	
menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.

Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és 
kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás 
és fogcsikorgatás.

Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak” 
[Lásd Máté 22:1–3, 11–14]. […]
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Itt volt ez az ember, aki eljött a menyegzői lakomára, és amikor 
eljött az idő, a király vagy a gazda látta, hogy nem volt menyegzői 
ruhája. Nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyta annak jelentőségét. 
Felkészületlenül jött el, mégis arra számítva, hogy részt vehet az 
ünnepségen. Eljött a lakomára – mindannyian meg voltak hívva, 
de feltételezem, tudniuk kellett volna, hogy csupán azokat engedik 
majd be, akik alkalomhoz illően vannak öltözve. Ez az ember pedig 
ledöbbent, amikor feltették neki a kérdést, hogy miért így jelent meg.

Úgy tűnik, a világ azt gondolja, bármikor jöhetnek, amikor ők 
készen állnak rá. Atyánk gyermekei nem értik meg, hogy némi fel-
készülés is szükséges előtte. Az ellenség olyannyira megtévesztette 
őket, hogy azt hiszik, nincs szükség felkészülésre, bármi megteszi, 
ám ebben az üzenetben, melyet a Szabadító példázatban adott a 
társainak, az áll, hogy szükség van valamennyi felkészülésre, és 
e felkészülés nélkül senkit nem engednek Mennyei Atyánk még 
értékesebb ajándékaiból részesülni. Ez eme egyház mindazon tag-
jaira vonatkozik, akik azt hiszik, hogy csak mert meghívták őket, és 
mert a nevük az elhívottak között szerepel a nyilvántartásban, már 
semmi mást nem kell tenniük. […] Megfeledkeztek az Úrról, és nem 
készülnek arra a lakomára, melyre Ő meghívta őket.

Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy felkészüljünk a menyegzői 
lakomára, különben kizárnak arról minket. Elvárja tőlünk, hogy 
tovább gyűjtsük az igazságot az elménkben, majd elhintsük azt 
minden gyermeke között, amikor lehetőségünk adódik rá. Az a 
tény, hogy nevünket feljegyezték az egyház nyilvántartásában, még 
nem garantálja, hogy a celesztiális királyságban kapunk majd he-
lyet. Csak azok jutnak oda, akik érdemesen élnek arra, hogy ama 
királyság tagjai legyenek.

A világban lévő ingatag helyzetet, bizonytalanságot látva, ha va-
laha is szükség volt arra, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy vajon 
azt tesszük-e, amit az Úr szeretne, hogy tegyünk, akkor az ma van; 
ha valaha is biztosnak kellett lennünk abban, hogy vajon az örök 
élet felé vezető úton járunk-e, az most van. Nem hanyagolhatjuk 
el ezeket a lehetőségeket. Isten nem hagyja, hogy gúnyt űzzenek 
belőle. Amikor felajánl nekünk egy ajándékot, amikor elénk helyez 
egy áldást, amikor meghív minket, hogy vegyünk részt egy lako-
mán, és mi figyelmen kívül hagyjuk azt, biztosak lehetünk benne, 
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hogy részünk lesz abban a nyomorúságban, amely az Úr által fel-
ajánlott áldások elutasításával jár.11

Nem élhetünk világi módon, s közben várhatjuk el, hogy elnyer-
jük méltó helyünket a Királyságban. Az Úr a Tan és a szövetségek 
első szakaszában azt mondja a gonoszságról, hogy a legcsekélyebb 
mértékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre [lásd T&Sz 1:31]. Ez egy 
nehezen elfogadható tan, mivel az egyházban néhányan úgy gon-
dolják, hogy könnyelműen vehetik Urunk evangéliumát, valamint az 
örök élet alapjait, és ugyanakkor elnyerhetik azt a helyet, amelyre 
vágynak. Ez nem igaz. Az Úr irgalmas lesz ugyan, de igazságos is, 
és ha bármilyen áldást el szeretnénk nyerni, csupán egy módon te-
hetjük meg, ez pedig az, hogy betartjuk azt a parancsolatot, amely 
feljogosít minket arra az áldásra.12 [Lásd 3. javaslat, 9. oldal.]

Amennyiben tökéletesen eleget teszünk a 
feladatunknak, életünk bizonyítékként szolgál 

majd az evangéliumba vetett hitünkről.

Az elmúlt évben abban a kiváltságban volt részem, hogy talál-
kozhattam eme közösség [Salt Lake City] néhány tagjával, akik nem 
tagjai az egyházunknak, és beszélgethettem velük az evangéliumról. 
Az egyik férfi húsz éve él itt, kifogástalan életet él, jó állampolgár, 
nagyszerű üzletember, és jóindulattal viseltetik népünk iránt. El-
mondta nekem, hogy húsz éve él itt, és arra a következtetésre jutott, 
hogy mi épp olyan jó emberek vagyunk, mint azon szomszédaink, 
akik más egyházak tagjai. Nem lát semmi különbséget közöttünk.

Szeretném elmondani nektek, fivéreim és nőtestvéreim, hogy ezt 
nem tudtam dicséretnek venni. Ha Jézus Krisztus evangéliuma nem 
tesz engem jobb emberré, akkor nem fejlődtem úgy, ahogyan kel-
lett volna, és ha az egyházon kívüli szomszédaink, akik évek óta 
közöttünk élnek, nem látnak bizonyítékot azon előnyökre, melyek 
Isten parancsolatainak betartásából származnak az életünkben, ak-
kor megújulásra van szükség Izráelben. […]

Eleget teszünk a feladatainknak? Elvégezzük azt a munkát, melyet 
az Úr ránk bízott? Átérezzük a vállunkra helyezett felelősség súlyát? 
Vagy tétlenül úszunk az árral, és természetesnek vesszük, hogy az 
utolsó napon meg leszünk váltva? 13
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Választott népnek hívnak bennünket [lásd 1 Péter 2:9], talán azért, 
mert tökéletesen hiszünk Jézus Krisztus evangéliumában. […]

Amennyiben sajátosságunk olyan mértéket öltene, hogy a 
Mennyei Atyánk szájából elhangzott valamennyi tanítás szerint 
élnénk az életünket [lásd T&Sz 84:44], akkor valóban áldott nép 
lennénk. Többnyire a Megváltónktól kapott bizonyságunkra támasz-
kodva élünk, és idáig is áldott nép voltunk; ám még áldottabbak 
lennénk, és jobban boldogulnánk, ha rávennénk magunkat, hogy 
teljes mértékben eleget tegyünk a feladatunknak.

Azért imádkozom, hogy velünk legyen a lélek, amely képessé tesz 
minket arra, hogy hithűen szolgáljunk; hogy a jó tettekre irányuló 
vágyunk legyőzze az utunkba helyezett kísértéseket; és hogy azok, 
akik látják a jó cselekedeteinket, bárhol is legyünk, arra indíttassa-
nak, hogy dicsőítsék Atyánkat, ki a mennyben van [lásd Máté 5:16].14

„…ha minden irányba kinyújtjuk a kezünket, hogy 
jót tegyünk atyánk gyermekeivel, akkor… örvendezni 

fogunk mindabban a jóban, amit itt elérünk.”
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Most pedig tartsunk önvizsgálatot. Megtesszük mindazt, amit meg 
kellene tennünk? Ha nem, változzunk meg, és legyünk jobbak. Ha 
megtesszük mindazt, amit meg kell tennünk, ha minden irányba 
kinyújtjuk a kezünket, hogy jót tegyünk Atyánk gyermekeivel, akkor 
egy tökéletesen bölcs Atya áldásait vonjuk magunkra, és örvendezni 
fogunk mindabban a jóban, amit itt elérünk. […]

Legyünk alázatosak és imádságos lelkűek, éljünk közel Mennyei 
Atyánkhoz, és tegyünk tanúságot a Jézus Krisztus evangéliumába 
vetett hitünkről azáltal, hogy annak tantételei szerint élünk. Tegyünk 
bizonyságot az Istenbe és abba a munkába vetett hitünkről, melyet 
Ő adott a világnak azáltal, hogy helyes és következetes életet élünk, 
elvégre ez a legerősebb tanúbizonyság, melyet valaha is tehetünk e 
munka igazságáról.15 [Lásd 4. javaslat, 9. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Miközben átnézed Smith elnök hitvallását (1–2. oldal), gondol-
kodj el néhány olyan eszmén vagy alapelven, melyet szeretnél 
a saját életedben követni! Vedd fontolóra, hogy leírod ezeket 
a naplódban!

 2. Olvasd el a 3. oldalon lévő első négy teljes bekezdést! Mit 
jelent utolsó napi szentnek lenni? Mit tehetnek a szülők azért, 
hogy segítsenek a gyermekeiknek megtanulni, hogyan kell 
szenthez méltó életet élni?

 3. Miközben az 5. oldalon kezdődő részt olvasod, gondolkodj el 
azon, hogy miként tudod a menyegzői lakoma példázatát a 
saját életedre vonatkoztatni! (Lásd még Máté 22:1–14.) Például, 
mit gondolsz, mit jelképez a menyegzői lakoma? Kiket jelképez-
nek a meghívott vendégek? Gondolkodj el, mit tehetsz azért, 
hogy felkészülj a menyegzői lakomára! (Lásd 6. oldal.)

 4. Olvasd el a tanítások utolsó bekezdését (9. oldal), és gondolj 
valakire, akiről tudod, hogy erős bizonysága van az evangé-
liumról! Miként tanúskodik ennek az embernek az élete az ő 
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bizonyságáról? Gondold át, mit tehetsz azért, hogy a te bizony-
ságod is megnyilvánuljon az életedben!

További szentírások: Máté 7:16–23; Jakab 1:22–25; 2:15–18; 1 János 
2:3–6; Moróni 7:3–5; Tan és a szövetségek 41:5

Tanároknak: „Segítségképpen a szentírásokból és az utolsó napi 
próféták szavaiból történő tanításhoz az Egyház kézikönyveket és 
egyéb anyagokat készített. Nem nagyon van szükség magyaráza-
tokra vagy más hivatkozási anyagra” (lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás: Forráskalauz az evangélium tanításához [2000]. 52.).
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„Szeresd felebarátodat, 
mint magadat”

Mások szeretettel és könyörülettel teli felkarolása 
elengedhetetlen Jézus Krisztus evangéliumához.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith közismert volt a mások iránt érzett hatalmas 
szeretetéről. Egyik tanácsosa az Első Elnökségben, ifj. J. Reuben 
Clark elnök, a következőket mondta róla: „Az ő valódi neve Szere-
tet volt. […] Mindenkit szeretetett, akivel csak találkozott. Azokat is 
szerette mind, akikkel nem találkozott.” 1

Smith elnök mások iránt érzett szeretete azon őszinte meggyő-
ződéséből eredt, hogy mi mindannyian fivérek és nőtestvérek va-
gyunk,	ugyanannak	a	Mennyei	Atyának	a	gyermekei.	Élete	végéhez	
közeledve ezt mondta a szenteknek:

„Nem tudok róla, hogy lennének ellenségeim, és nincs senki a 
világon, aki iránt ellenséges érzéseket táplálnék. Minden férfi és 
minden nő az én Atyám gyermeke, és egész életemben arra töre-
kedtem, hogy az emberiség Megváltójának bölcs útmutatását köves-
sem, miszerint úgy szeressem a felebarátomat, mint magamat. […] 
Soha nem fogjátok tudni, mennyire szeretlek benneteket. Nem tu-
dom	szavakkal	kifejezni.	És	én	így	szeretnék	érezni	Mennyei	Atyám	
minden fia és leánya iránt.” 2

Smith elnök számtalan könyörületes tettel bizonyította a mások 
iránt érzett szeretetét. Egy szemtanú a következőket jegyezte le: 
„Jellemző Smith elnökre, hogy mindent megtesz azért, hogy vigaszt 
és áldást nyújtson azoknak, akik betegek vagy szomorúak, és sokan 
lehetnek hálásak az ő jókedvű bátorításáért. Gyakran látni munka-
idő előtt és után kórházi folyosókon járni, kórteremről kórteremre 
látogatni, megáldani, bátorítani és felvidítani másokat az ő váratlan 
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„az evangélium arra tanít minket, hogy legyünk jószívűek 
mindenkivel, és szeressük az embertársainkat.”
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megjelenésével olyan helyeken, ahol oly nagy hálával fogadják vi-
gasztaló és megnyugtató jelenlétét. […] Jellemző rá, hogy oda megy, 
ahol úgy érzi, segítséget és bátorítást nyújthat.” 3

Thomas S. Monson elnök konkrét példát hozott arra, amikor 
Smith elnök önmaga szükségleteit háttérbe szorítva mutatott szere-
tetet egy rászoruló iránt:

„Egy hideg téli reggelen az utcát takarító személyzet [Salt Lake 
Cityben] hatalmas jégdarabokat távolított el az utcai vízelvezető csa-
tornákból. Az állandó személyzet mellett segédmunkások is dolgoz-
tak, akiknek kétségbeesetten szükségük volt valamilyen munkára. 
Az egyik ilyen segédmunkás mindössze egy vékony pulóvert viselt, 
és nagyon meg volt fázva. Egy sudár, ápolt szakállú férfi állt meg a 
személyzet mellett, és ezt kérdezte a munkástól: »Egy ilyen regge-
len többre van szüksége, mint egy pulóverre. Hol van a kabátja?« 
A férfi azt válaszolta, hogy nincs kabátja. Az idegen ekkor levette a 
saját kabátját, átnyújtotta a férfinek, és ezt mondta: »Ez a kabát most 
már	a	magáé.	Vastag	gyapjúkabát,	melegen	fogja	tartani.	Én	csak	itt	
dolgozom, az utca túloldalán.« Az utca a South Temple utca volt. Az 
irgalmas szamaritánus, aki kabát nélkül sétált be az Egyházi Admi-
nisztrációs	Épületbe,	hogy	napi	munkáját	elvégezze,	George	Albert	
Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke 
volt. Önzetlen, nagylelkű cselekedete érző szívéről tett tanúságot. Ő 
bizonyosan őrzője volt a testvérének.” 4 [Lásd 1. javaslat, 18. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Minden ember a testvérünk, Mennyei Atyánk gyermeke.

Minden férfira fivérünkként, és minden nőre nőtestvérünkként 
tekintünk; a világban lévő összes emberi lényben Atyánk gyermekét 
látjuk, és hisszük, hogy miként mindannyian az Atya képmására 
lettek teremtve, úgy mindannyian magukban hordozzák az isteniség 
egy szikráját, amely – ha kifejlesztik azt – felkészíti őket arra, hogy 
visszatérjenek az Ő jelenlétébe. […]

Ez a mi értelmezésünk a világi létezés céljáról, és megmagya-
rázza az embertársaink iránt mutatott érdeklődésünket is. Sokan 
feltételezték rólunk, hogy magunknak való nép vagyunk, és kizá-
runk mindenki mást az életünkből. A tény azonban az, hogy úgy 
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tekintünk minden gyermekre, aki a világra születik, mint Isten fiára 
és leányára, a fivérünkre vagy a nőtestvérünkre, és úgy érezzük, 
boldogságunk nem lesz teljes a menny királyságában mindaddig, 
amíg nem élvezzük a családunk, a barátaink és mindazok társaságát 
ott, akikkel itt kapcsolatban állunk, és akikre oly sok időt fordítunk 
itt a földön.5

Amikor atyám családja, a földi családom iránt érzett törődésemre 
és szeretetemre gondolok, eszembe jutnak apám szavai, és úgy 
vélem, ez olyasmi, amit részben örököltem is tőle. Ezt mondta: 
„Nem találtam még Isten egyetlen gyermekét sem akkora kátyúban, 
hogy ne éreztem volna késztetést arra, hogy leguggoljak hozzá, 
felemeljem, talpra segítsem, és ismét útjára indítsam.” Szeretném 
elmondani, hogy még egyszer sem találkoztam úgy Atyám egyetlen 
gyermekével sem, hogy ne ismertem volna fel, hogy az az ember a 
fivérem, és hogy Isten minden gyermekét szereti.6

Milyen boldog világban élhetnénk, ha mindenhol minden em-
ber felismerné, hogy az embertársai a fivérei és a nőtestvérei, majd 
pedig ennek hatására úgy szeretné a felebarátait, mint saját magát.7 
[Lásd 2. javaslat, 19. oldal.]

Jézus Krisztus evangéliuma arra tanít minket, 
hogy Isten minden gyermekét szeressük.

Az evangélium arra tanít minket, hogy legyünk jószívűek min-
denkivel, és szeressük az embertársainkat. A Szabadító ezt mondta:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.

A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták” 
[Máté 22:37–40].

Fivérek és nőtestvérek! Ha Jézus Krisztus evangéliuma még nem 
ültette el bennetek a szeretet eme érzését a felebarátaitok iránt, ak-
kor szeretném elmondani nektek, hogy még nem élveztétek annak 
a csodálatos ajándéknak a gyümölcsét, amely az egyház megszer-
vezésével a földre érkezett.8 [Lásd 3. javaslat, 19. oldal.]

Szolgálatunk a szeretetből fakad. A szolgálatunk gazdagítja az 
életünket. […] Ha úgy élünk, ahogyan Isten szeretné, hogy éljünk, 
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ha úgy szolgálunk, ahogyan szeretné, hogy szolgáljunk, akkor éle-
tünk minden napját gazdagítani fogja az Ő Lelkének hatása, erő-
södni fog az embertársaink iránti szeretetünk, és lelkünk mindaddig 
növekedni fog, míg úgy nem érezzük, hogy legszívesebben Isten 
minden gyermekét a karunkba vennénk, hogy megáldjuk és az 
igazság megismerésére vezessük.9

Krisztus egyházának tagjaiként be kell tartanunk a parancsolatait, 
és szeretnünk kell egymást. Ezután szeretetünknek át kell lépnie az 
egyház határait – mellyel úgy gondolják, elszigeteljük magunkat –, 
és ki kell nyújtanunk kezünket az emberek gyermekei felé.10

Viselkedésünkkel, szelídségünkkel, szeretetünkkel és hitünkkel 
bizonyítsuk, hogy valóban betartjuk ama nagyszerű parancsolatot, 
melyről a Szabadító azt mondta, hogy hasonlatos az első nagy pa-
rancsolathoz: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 11

„viselkedésünkkel… bizonyítsuk, hogy valóban betartjuk ama 
nagyszerű parancsolatot…: »szeresd felebarátodat, mint magadat.«”
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Jószívűséget gyakorlunk, amikor kinyújtjuk kezünket azok 
felé, akiknek segítségre és bátorításra van szükségük.

Lehetetlen felmérni, milyen hatással lenne a szeretet és a jószívű-
ség erre a világra. A lehetőség minden gyülekezetben, egyházköz-
ségben és missziós területen adott, hogy eljárván fényt árasszunk 
magunkból, boldogságot fejlesszünk ki, felemeljük a csüggedteket, 
valamint örömet és vigaszt hozzunk azoknak, akik bánkódnak.12

Az Úr ezt mondja:

„Győződjetek meg róla, hogy szeretitek egymást; hagyjatok fel az 
irigykedéssel; tanuljatok meg adni egymásnak, amint azt az evan-
gélium megköveteli. […]

És	mindenekfelett	palástként	öltsétek	magatokra	a	jószívűség	kö-
telékét, amely a tökéletesség és a békesség köteléke” [T&Sz 88:123, 
125]. […]

Követitek az Úr jószívűségre vonatkozó tanácsát? Szeretném 
elmondani, hogy szükséges, hogy életünknek eme rendkívüli 
időszakában jószívűséget gyakoroljunk. Nem csupán abban kell jó-
szívűnek lennünk, hogy megosztjuk javainkat a szükséget látókkal, 
hanem jószívűnek kell lennünk Atyánk gyermekinek gyengeségei, 
kudarcai és hibái iránt is. 13

Ha olyan férfival vagy nővel találkozunk, aki nem ért el sikereket 
az életben, akinek gyengül a hite, ne fordítsunk neki hátat. Tűzzük 
ki célul, hogy meglátogatjuk, és kedvességgel és szeretettel menjünk 
el hozzá, arra buzdítva, hogy térjen le a téves útról. Annak lehető-
sége, hogy a népünk részeként egyéni munkát végezzünk az embe-
rek között, mindenhol adott; és kevés olyan férfi vagy nő van ebben 
az egyházban, aki ha akarná, ne tudná egy kicsit messzebbre kinyúj-
tani a kezét, azon határvonal mögé, mellyel azonosítják, és ne tudna 
egy kedves szót szólni, vagy ne tudná az igazságot tanítani Atyánk 
néhány gyermekének. […] Ez Atyánk munkája. Ez a legfontosabb 
dolog, ami alapján beazonosítanak bennünket ebben az életben. 14

Kizárólag jóakarat van a szívemben az emberiség iránt. Egyetlen 
élő emberi lény iránt sem táplálok ellenséges érzéseket. Ismerek 
néhány olyan embert, akikről azt kívánom, bárcsak kicsit jobban 
viselkednének, mint teszik, de ez az ő veszteségük, nem az enyém. 
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Ha át tudnám karolni őket, és segíthetnék nekik visszatérni a bol-
dogság útjára azáltal, hogy Jézus Krisztus evangéliumát tanítom 
nekik, az én boldogságom is növekedne általa. […] Nem tudod 
rákényszeríteni az embereket arra, hogy azt tegyék, ami jó, de sze-
retheted őket annyira, hogy mindezt maguktól megtegyék, ha olyan 
példát mutatsz, amelyből látják, hogy amit mondasz, azt komolyan 
is gondolod.15 [Lásd 4. javaslat, 19. oldal.]

A valódi boldogság mások szeretetéből 
és szolgálatából fakad.

Ne feledjétek: nem számít, mennyi pénzt adtok ki, nem számít, 
mennyire vágytok rá, hogy e világ dolgai boldoggá tegyenek tite-
ket, a boldogságotok azzal lesz arányos, hogy mennyi jószívűséget, 
kedvességet és szeretetet mutattok azok iránt, akikkel a földön kap-
csolatban vagytok. Mennyei Atyánk nagyon világosan megmondta, 

„…árasszunk [fényt] magunkból, fejlesszünk ki [boldogságot], 
[emeljük fel] a csüggedteket, valamint [hozzunk] örömet 

és vigaszt… azoknak, akik bánkódnak.”
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hogy aki azt állítja, hogy szereti Istent, de nem szereti a testvérét, 
az nem igaz ember [lásd 1 János 4:20]. 16

Nem csak az tesz minket boldoggá, amit kapunk, hanem az is, 
amit	adunk.	És	minél	többet	adunk	Atyánk	gyermekeinek	abból,	
ami felemelő és építő, annál több mindenünk lesz, amit tovább-
adhatunk. Úgy gyarapodik majd, mint az élet nagy forrása, és örök 
élet tör majd fel belőle. 17

Amikor földi életünk véget ér és hazatérünk, az alapján osztályoz-
nak majd bennünket, hogy mennyi jótettet vittünk véghez, mennyi 
kedves cselekedetet hajtottunk végre, és mennyi erőfeszítést tettünk 
felebarátaink javára. […]

Bizonyítsuk hálánkat mindazért, amit az Úrtól kaptunk azáltal, 
hogy	szolgáljuk	Őt.	És	akkor	szolgáljuk	Őt,	amikor	jót	teszünk	az	
Ő gyermekeivel. Ingyen kaptuk, hát adjuk mi is ingyen [lásd Máté 
10:8]. A felebarátaink iránt érzett szeretettel és kedvességgel teli 
szívvel haladjunk állhatatosan előre, míg el nem szólítanak bennün-
ket erről a földről, és nem szembesítenek minket az életünkről szóló 
feljegyzéssel. Akkor, ha fejlesztettük a tehetségeinket, ha becsülete-
sek, igazak, erkölcsösek, jóindulatúak és könyörületesek voltunk, 
és arra törekedtünk, hogy minden lelket felemeljünk, akivel csak 
találkozunk, ha annak a világosságnak megfelelően éltünk, melyet 
kaptunk, és mindenhol terjesztettük ezt a világosságot, ahol csak 
lehetőségünk volt rá, mily boldogok leszünk, és mily hálás lesz a 
szívünk, amikor a menny és a föld Teremtője a következőképpen 
üdvözöl minket: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, 
sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe” [Máté 25:21].18 
[Lásd 5. javaslat, 19. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondold át, Smith elnökhöz hasonlóan te miként tudnád kimu-
tatni a szeretetedet mások iránt! (Lásd 11–13. oldal.) Például, 
hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket a házi- és látogatóta-
nítói feladataink elvégzése által?
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 2. Miközben a tanítások első szakaszát tanulmányozod (13–14. 
oldal), gondolkozz el azon, miként javíthat e tanítások alkalma-
zása a szomszédaiddal, a munkatársaiddal, a családtagjaiddal 
és másokkal való kapcsolataidon!

 3. Olvasd el a 14. oldalon lévő utolsó teljes bekezdést! Milyen 
szentírásbeli tanításokat vagy történeteket ismersz, amelyek 
arra ösztönöznek, hogy szeress és szolgálj másokat?

 4. Tanulmányozd át a 16. oldalon kezdődő szakaszt, különösen a 
két utolsó bekezdést! Gondolj valakire, aki nincs benne abban 
a körben, mellyel azonosítanak téged! Milyen konkrét dolgokat 
tehetsz azért, hogy felkarold ezt az embert?

 5. Elmélkedj el Smith elnök 17–18. oldalon lévő tanításain! Milyen 
tapasztalatok árán tanultad meg, hogy a valódi boldogság ab-
ból ered, ha másokat boldoggá teszünk?

További szentírások: Máté 5:43–44; 25:34–40; Lukács 10:25–37; 
 János 13:34–35; 1 János 4:7–8; 1 Nefi 11:16–25; Moróni 7:44–48

Tanároknak: „Meglehetősen sok leckét tanítanak oly ridegen az 
egyházban, hogy azok már szinte előadások. Az előadásoknak elég 
rossz visszhangjuk van az osztályteremben. Előadunk az úrvacsorai 
gyűlésen vagy a konferenciákon, de a tanítások lehetnek interak-
tívak, ahol kérdéseket tehetsz fel. Könnyedén szponzorálhatod a 
kérdéseket egy osztályban” (Boyd K. Packer, “Principles of Teaching 
and Learning,”  Ensign, June 2007, 87).
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„tudom, hogy a megváltóm él, és hálásan ajánlom fel 
erőfeszítéseimet az Ő tanításai bevezetéséhez.”
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3 .  F E J E Z E T

Bizonyságunk Jézus Krisztusról

A visszaállított evangélium további 
tanúbizonyságokat szolgáltat az utolsó napi 

szenteknek arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.

George Albert Smith életéből

Általános felhatalmazottként tett utazásai során George Albert 
Smith gyakran találkozott olyan emberekkel, akik azt gondolták, 
hogy az utolsó napi szentek nem hisznek Jézus Krisztusban. E téves 
nézet meghökkentette és aggasztotta Smith elnököt, ezért megpró-
bált helyesbíteni rajta azáltal, hogy megosztotta a saját személyes 
tanúbizonyságát a Szabadítóról.

Egy alkalommal a kanadai Cardstonban beszélt Krisztus életéről 
és küldetéséről egy egyházi gyűlés keretében. Másnap reggel el-
ment a vasútállomásra, hogy vonatjegyet vegyen. Miközben sorban 
állt, meghallotta a jegypénztáros és a vele szemben álló nő közötti 
beszélgetést. Az asszony megemlítette, hogy előző este úgy döntött, 
részt vesz egy utolsó napi szent egyházi gyűlésen.

A jegypénztáros elámult. „Te jó ég! – mondta. – Csak nem oda 
mentél istentiszteletre?”

„De igen – válaszolta a nő. – Miért ne?”

„Ők még Jézus Krisztusban sem hisznek!” – felelte a jegypénztáros.

„Nos – mondta az asszony –, én tegnap este hallottam az egyház 
egyik elderét a Názáreti Jézus életéről beszélni, és még soha nem 
hallottam senkit, akit mélyebben átjárt volna annak ismerete, hogy 
Jézus valóban a Krisztus, mint azt a szónokot.” 1 [Lásd 1. javaslat, 
30. oldal.]

George Albert Smith erőt merített a Jézus Krisztusról való bi-
zonyságából, és örömét lelte abban, ha megoszthatta másokkal. 44 
évesen, mikor már 11 éve szolgált apostoli elhívásában, ezt mondta:
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„Megerősítést kaptam, túlnőttem magamon, és erőmön felüli 
hatalmat kaptam ahhoz, hogy a világ Megváltója által hirdetett di-
csőséges igazságokat tanítsam. Nem láttam Őt szemtől szembe, de 
oly mértékben élveztem az Ő lelkének társaságát, és éreztem az Ő 
jelenlétét, hogy nem tévedhetek. Tudom, hogy a Megváltóm él, és 
hálásan vetem alá alázatos erőfeszítéseimet az Ő tanításai megala-
pításának. […] Lényem minden sejtjét átjárja annak ismerete, hogy 
Ő él, és egy nap minden ember tudni fogja ezt.

A Szabadító azért halt meg, hogy mi élhessünk. Legyőzte a halált 
és a sírt, és mindazoknak megadja a dicsőséges feltámadás remé-
nyét, akik engedelmeskednek az Ő tanításainak. […] Tudom, hogy 
ez az Úr munkája, és hogy Jézus valóban a Szabadítónk.” 2

Smith	elnök	1951.	április	4-én,	a	81.	születésnapján	hunyt	el.	Élete	
utolsó perceiben, miközben családja körbevette, a fia a következőt 
kérdezte tőle: „Apám, szeretnél mondani valamit a családnak? Va-
lami különlegeset?”

Ő ekkor mosolyogva megerősítette azon bizonyságát, melyet 
számtalan alkalomal megosztott az élete során: „Igen, csupán ennyit: 
tudom, hogy a Megváltóm él; tudom, hogy a Megváltóm él.” 3

George Albert Smith tanításai

Jézus Krisztus Isten Fia, és a mi feltámadott 
Szabadítónkként ma is él.

Sok olyan emberrel találkoztam világszerte, akik nem tudták, 
hogy mi hiszünk Urunk isteni küldetésében, és többször el kellett 
mondanom, hogy nincs még egy olyan nép a világon, akik oly jól 
értenék Jézus Krisztus isteni küldetését, akik oly mélyen hinnék, 
hogy Ő volt az Isten Fia, akik oly biztosak lennének abban, hogy 
Ő jelenleg dicsőséggel megkoronázva foglal helyet az Atya jobbján, 
mint az utolsó napi szentek. 4

Úgy tudom, ahogyan azt is tudom, hogy élek, hogy Ő volt az 
Isten Fia, hogy rajta keresztül, és csakis rajta keresztül nyerhetünk 
felmagasztosulást a celesztiális királyságban, és mindazok, akik az 
Ő nyomdokaiba lépnek, és az általa adott tanítások szerint élnek, 
boldogok lesznek ebben az életben, és lakhelyet készítenek maguk 
számára a celesztiális királyságban, ahol Vele élhetnek örökre. 5
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Az emberiség Megváltója több volt, mint egyszerű jó ember, aki 
eljött a világra, hogy erkölcsi normákat tanítson nekünk. Az embe-
riség Megváltójának intelligenciája meghaladta az átlag emberét. Ő 
valóban Isten Fia volt, Isten Egyszülötte a testben. […] Azért jött, 
hogy az embereket bűnbánatra szólítsa, hogy visszafordítsa őket 
a rossz útról. Istent, az Örökkévaló Atyát képviselte közöttük, azt 
hirdetve, hogy az Atya képmása volt Ő, és azok, akik látták Őt, lát-
ták az Atyát. Elmondta nekik, hogy azért küldték, hogy megtegye 
az Atya akaratát, és felszólította az embereket, hogy forduljanak el 
attól a tévhittől, mely beférkőzött közéjük, továbbá bánják meg a 
bűneiket, és merüljenek el a keresztelés vizében. 6

A Szabadító idejében az ellenség azt suttogta [az] embereknek, 
hogy Ő nem Isten Fia. Csak nem fogják elfogadni ezt a férfit, hiszen ő 
egy átlagember, csupán Mária és József fia, és legalább annyira nem 
Isten Fia, ahogyan a többiek sem! Az emberek pedig hallgattak erre az 
alattomos gonoszra, és keresztre feszítették az emberiség Megváltóját. 7

Ő valóban Isten Fia volt. Szeretettel és kedvességgel munkálkodott 
[a nép] között; ők azonban gonosznak kiáltották ki a nevét. […] Ő 
volt Isten Fia, és valóban jogában állt az Atya nevében szólni. Azok 
az igazságok, melyeket a földre hozott, az Atyától jöttek; és bár a ke-
reszthez szögezték, bár fejére fonott töviskoszorút helyeztek, és nád-
jogart adtak a kezébe, bár kegyetlen lándzsával ontották a vérét, az 
ige, melyet elvitt közéjük, az Úr igéje volt, és Ő valóban Isten Fia volt. 8

Nem csupán abban hiszünk, hogy a Názáreti Jézus a földön élt, 
hanem abban is, hogy Ő még mindig él. Nem valami eszmeként, 
sem testetlen, kézzel meg nem fogható anyagként, hanem hisszük, 
hogy feltámadott emberként; mert ugyanazzal a testtel támadt fel, 
mint amellyel az arimathiai József sírjába fektették, ugyanazzal a 
testtel, melyet megkentek azok, akik szerették Őt. Ugyanaz a Jé-
zus Krisztus, aki előjött a sírból, magával hozta azt a testet, melyet 
megtisztítottak…, és magával vitte azt, amikor eltűnt az emberiség 
tekintete elől Jeruzsálemben, mikor is két, fehér ruhába öltözött 
férfi ezt mondta: „…akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni 
a mennybe.” [Lásd Cselekedetek 1:10–11.]

Ez az a Názáreti Jézus, akiben az utolsó napi szentek hisznek. 
Hisszük továbbá, hogy az emberiségre vonatkozó ígéretek be 
fognak teljesedni, hogy idővel, amikor az evangéliumot az egész 
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világon, minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek 
prédikálták, amikor ennek köszönhetően minden ember kifogás 
nélkül marad, hisszük, hogy Mennyei Atyánk hatalma által az embe-
riség elnyeri majd a halálból való feltámadás ama csodálatos áldását, 
és az emberiség Megváltója hatalommal és dicsőséggel jön majd el 
a menny felhőiben, hogy e földön éljen. Hisszük, hogy a Názáreti 
Jézus azokkal fog együtt lakozni, akik érdemesek a celesztiális di-
csőségre.9 [Lásd 2. javaslat, 30. oldal.]

Elfogadjuk a Biblia bizonyságát Jézus 
Krisztus isteni küldetéséről.

A Názáreti Jézus lement a folyóhoz, és János megkeresztelte Őt. 
Amikor kijött a vízből, a Szentlélek galamb formájában leereszke-
dett és reá szállt. Egy hang a mennyből pedig így szólt: „Ez amaz 
én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.” [Lásd Máté 3:13–17.]

Lehet bármi is ennél konkrétabb? A csodálatos Bibliánkban meg-
található mindez az információ, és természetesen ennél sokkal több 
is. Amikor az emberek azt mondják vagy gondolják, hogy nem hi-
szünk Jézus Krisztus isteni küldetésében, mondjátok el nekik, hogy 
hiszünk mindabban, amit a Biblia tanít Őróla. Hisszük az arról szóló 
elbeszélést, hogy megszervezte a népét, tanította őket, és végül… 
keresztre feszítették. 10

Minden fenntartás nélkül elfogadjuk az Újszövetségben lévő 
összes evangélista bizonyságát az emberiség Megváltójának fel-
támadásáról. Oly világosan le van írva, hogy úgy tűnik, minden 
gondolkodó embernek fel kellene tudni fognia. Tény, hogy miután 
a Szabadítót keresztre feszítették és a sírba helyezték, előjött, és 
negyven napig a tanítványaival volt. Velük együtt evett a halból és 
a mézből, megérintették a szögek nyomait a kezein, és a lándzsa 
által ütött sebet az oldalán. Míg velük volt, kijelentette nekik: „Lás-
sátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: 
tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és 
csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!” [Lásd Lukács 24:39–43.] 
Ez egyértelműen megcáfolhatatlan bizonyíték, mégis Atyánk számos 
gyermeke nem érti.11 [Lásd 3. javaslat, 30. oldal.]



25

3 .  f e J e z e t

A Mormon könyve és Joseph Smith tanúbizonysága további 
bizonyítékkal szolgál Krisztus isteni természetéről.

Az óvilágban megkérdőjelezték Jézus isteni eredetét, hiszen cse-
csemőként született, jászolban ringatták, édesanyja Mária volt, vélel-
mezett apja pedig József, az ács. Sokan elismerték, hogy nagyszerű 
és jó ember volt, ám arra vágytak, hogy megfosszák Őt születésének 
isteni természetétől.

Szerencsére azonban, mi, utolsó napi szentek, tanúbizonyságot 
kaptunk arról, hogy ezek a dolgok igazak; mindemellett bizonysá-
got kaptunk arról, hogy Ő eljött [a] nyugati féltekére is, ahogyan az 
feljegyzésre került a Mormon könyvében, és szolgált a nefitáknak 
ezen a kontinensen. Ekkor már nem kisgyermekként jött el, hanem 
a menny felhőiben; jövetelét pedig egy hang nyilatkoztatta ki, mely 
minden ember teljes bensőjét átjárta, aki akkor azon a földön élt. 
Ez alkalommal a mennyből szállt alá, az emberek pedig látták az 

„minden fenntartás nélkül elfogadjuk az Újszövetségben lévő… 
bizonyság[ot] az emberiség megváltójának feltámadásáról.”
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eljövetelét. Tudták, hogy Ő a Krisztus, hiszen eljövetelét megjövendöl-
ték a prófétáik. Megalapította közöttük ugyanazt a szervezetet, mely a 
jeruzsálemi egyházban is létezett. Megtanította nekik, hogy meg kell 
keresztelkedniük, ahogyan Ő is tette, egy, a szertartás elvégzésére fel-
hatalmazott ember által. [Lásd 3 Nefi 11:1–27.] Ez nem egy átlagember 
igéje volt; ez Isten Fiának igéje volt, aki felemelkedett az Atyjához, 
és aki újra eljött, hogy az emberek gyermekei újabb tanúbizonyságot 
kaphassanak mindazok mellé, melyek már megadattak nekik. 12

Mi lehetett volna konkrétabb bizonyítéka a halálból való feltáma-
dásnak, mint az, hogy Ő, az Ő feltámadott testében, eljött [a nefiták 
közé], és ugyanazt az evangéliumot tanította nekik, mint amit Je-
ruzsálemben tanított? Ezzel betöltötte a Jeruzsálemben tett ígéretét, 
mely szerint: „Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből 
az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az 
én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor” [ János 10:16]. Eljött 
feltámadt testében, hogy elhozza nekik azt a tudást, melyről meg-
jövendölte, hogy meg kell kapniuk azoknak, akiket éppen szolgált.

Csodálatos élmény volt ez azoknak az embereknek. Miután egész 
nap tanította őket…, meggyógyította a betegeiket, megáldotta a gyer-
mekeiket, és folytatta tanításukat evangéliuma szépségében. Kétel-
kedés nélkül tudták, hogy Ő a világ Szabadítója. Látták a mennyből 
alászállni, és tanúi voltak az Ő csodálatos hatalmának. […] Dicsőség-
gel jött el közéjük. Angyalok szálltak le a mennyből, mintha tűz kö-
zepén lettek volna, és körbevették a kisgyermekeket, akiket szintén 
tűz	vett	körül.	És	az	angyalok	szolgáltak	nekik.	[Lásd	3 Nefi	17:6–24.]

Ezek nem holmi érzékcsalódások voltak, hanem olyan csodálatos 
élmények, melyekre örökké emlékezni fognak azok, akik átélték 
őket. Utolsó napi szentekként elismerjük e feljegyzést mint Urunk, 
Jézus Krisztus feltámadásának bizonyítékát. 13

Majd abban az időben és korban, melyben élünk, feltűnt egy 
másik ember. […] [ Joseph Smithnek] nem csupán a Biblia tanú-
bizonysága adatott meg arról, hogy Jézus a Krisztus, hanem látta 
Istent, az Atyát a menny felhőiben állva, dicsőséggel körülövezvén, 
valamint Jézus Krisztust, a világ Megváltóját, felmgasztosulva az Atya 
jobbján, és hallotta az Úr hangját, ki ezt mondta: „Ez az én Szeretett 
Fiam. Őt hallgasd!” [Lásd Joseph Smith története 1:16–17.] Bizony-
ságát tette ismerőseinek e dicsőséges látomásról. Mások is kaptak 
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tanúbizonyságot a magasból. Növekedett és megerősödött bizony-
ságuk a Szabadító küldetésének isteni természetéről, így többé már 
nem csupán egy ősi történet volt az, hogy Isten él, és hogy Jézus 
a Krisztus; személyesen tudták ennek igazát, mert saját maguk is 
bizonyságot szereztek róla. 14

Számomra a Szabadítónk életének isteni természetéről szóló 
egyik legerősebb bizonyság Joseph Smith bizonysága, aki Jézus 
Krisztus evangéliuma igazságának tanújaként az életét adta ezért.15 
[Lásd 3. javaslat, 30. oldal.]

Mindannyian személyes bizonyságot 
szerezhetünk arról, hogy Jézus a Krisztus.

Létezik egy másik bizonyság, egy másik bizonyíték, amely még 
tökéletesebb és még meggyőzőbb, mint a többi, mert ezt a bizony-
ságot akkor kapja az ember, amikor eleget tesz Mennyei Atyánk 

amikor a feltámadt szabadító meglátogatta a nefitákat, 
„angyalok szálltak le a mennyből, mintha tűz közepén 

lettek volna, és körbevették a kisgyermekeket”.
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követelményeinek. Ez az a bizonyság, melyet a Szentlélek hatalma 
éget a lelkünkbe, amikor elvégezzük azt a munkát, melyről az Úr 
azt mondta, hogy el kell végeznünk ahhoz, hogy tudjuk, a tan Is-
tentől vagy embertől való-e. 16

Ő maga ezt mondta: „Az én tudományom nem az enyém, hanem 
azé, a ki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, 
megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én ma-
gamtól szólok” ( János 7:16–17). Ez volt az Ő saját ígérete. Keresz-
tényekként világszerte elfogadjuk ezt az ígéretet, és próbára kellene 
tennünk, hogy lássuk, működik-e. Sokan megtették már. Tudatában 
vagyok annak, hogy… sokan vannak, akik próbára tették az ígére-
tet, és akik tudják, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, és hogy Ő 
a világ Szabadítója. 17

Tehát nem csak a feljegyzések bizonyítéka van a birtokunkban…, 
nem csak néhány, napjainkban élt jó ember bizonyságát ismerjük, 
hanem ha eleget teszünk Mennyei Atyánk követelményeinek, ha 
hitet gyakorlunk Istenben, ha megbánjuk a bűneinket, ha aláme-
rítéssel megkeresztelkedünk, ha elnyerjük a Szentlelket az Úr fel-
hatalmazott szolgáinak keze által, akkor azt mondom, ha mindezt 
megtesszük, minden lélek olyan biztos tudást szerez arról, hogy 
Isten él, és hogy Jézus Krisztus az emberiség Megváltója, melyet 
nem lehet megcáfolni. […]

Eme egyház alázatos tagjaként bizonyságomat teszem arról, hogy 
amennyire tudom, hogy én élek, úgy tudom, hogy Ő is él. […] Jézus 
a Krisztus, és tudom, hogy az emberek gyermekeinek el kell jutniuk 
ennek ismeretére, el kell nyerniük azt, és annak szavaival élve, aki 
a mennyben lakozik, „minden térd meghajlik, és minden száj val-
lomást tesz” majd arról, hogy Jézus a Krisztus. [Lásd T&Sz 88:104.] 18 
[Lásd 4. javaslat, 30.oldal.]

Az a küldetésünk, hogy minden emberrel 
megosszuk, amit Jézus Krisztusról tudunk.

Azt mondom nektek, utolsó napi szentek, nincs még egy olyan 
nép, akinek annyi ismerete lenne a Szabadító isteni természetére 
vonatkozóan, mint nekünk; és ha mi nem hinnénk Őbenne, na-
gyobb kárhoztatás alatt lennénk, mint azok, akik nem rendelkeztek 
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ezzel a tudással. Habozás nélkül elmondhatjuk tehát a világnak, 
hogy mi elhisszük ezeket a dolgokat. […]

Gratulálok nektek, amiért részesülhettetek ebben a kiváltságban 
és áldásban. Most pedig fivéretekként azért esedezem, könyörgöm 
nektek a legnagyobb alázattal, hogy ne rejtsétek véka alá a gyertyá-
tokat. Ne tartsátok titokban felebarátaitok előtt azt a tudást, melyet 
Isten rátok ruházott.

Ne zaklassátok őket, de ne is legyetek annyira oktalanok, hogy el-
rejtsétek előlük Jézus Krisztus evangéliumát. Ez az egyetlen isteni ha-
talom, mely által szabadulást nyerhetünk a celesztiális királyságban. 19

A legboldogabb férfiak és a legboldogabb nők, akiket valaha is 
megismerhettek azok, akik Jézus Krisztus evangéliumának tanításai 
szerint élnek. Ők azok, akik biztosak lehetnek az örök életben; ők 
azok, akik megértik létezésünk célját. […] Miközben utazásaim so-
rán világszerte megosztottam ezt az üzenetet, lelkemet öröm töltötte 
el, arcomat könny áztatta, amikor láttam, mily tökéletes változáson 
megy keresztül egy emberi élet Jézus Krisztus evangéliumának hatá-
sára. Láttam az elcsüggedteket, azokat, akik sötétségben jártak, azo-
kat, akik megkérdőjelezték létük célját, és amikor tanították nekik 
Jézus Krisztus evangéliumának dicsőséges igazságait, megváltoztak, 
megtanultak boldogok, elégedettek, lelkesek lenni ama evangéli-
umba vetett hitükben és annak tanításában, melyet Jézus Krisztus 
hirdetett, amikor a földön élt és Galilea vidékeit járta.

Fivéreim és nőtestvéreim! A világ nem érti ezt meg, de a mi 
küldetésünk,	hogy	segítsünk	nekik	megérteni.	És	ne	öntelten,	ne	
arrogánsan osszuk meg ezt az üzenetet, hanem mindenki iránti 
jószívűséggel és szerető gyengédséggel. […]

Legalázatosabb testvéretekként mondok köszönetet Őneki teljes 
szívemből azért a bizonyosságért, melyet az életemben kaptam. […] 
Mindenekfelett, köszönöm Neki azt a tudást, mely a lelkembe égett; 
tudom, hogy Mennyei Atyám él; tudom, hogy Jézus Krisztus az 
emberiség Szabadítója, és nincs más név a menny alatt, mely által a 
férfiak és a nők felmagasztosulhatnak, csakis Urunk, Jézus Krisztus 
neve. Tudom, hogy eljött a világra ezekben az utolsó napokban, és 
hogy isteni felhatalmazást ruházott egy alázatos fiúra, aki kereste 
az igazságot. Ennek eredményeként pedig megszervezték azt az 
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egyházat, melynek tagjai vagyunk; és ez rendelkezik Isten azon 
hatalmával, mely minden hívőt megszabadíthat. 20

Imádkozom, hogy úgy tudjunk élni, hogy ügyének érdemes pél-
daképei lehessünk. Imádkozom, hogy életünk arról tanúskodjon, 
hogy mi valóban hiszünk az Úr Jézus Krisztusban.21 [Lásd 5. javaslat, 
30. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el a 21. oldalon lévő történetet! Hogyan válaszolnál 
valakinek, aki azt állítja, hogy az utolsó napi szentek nem 
hisznek Jézus Krisztusban?

 2. Smith elnök azt tanította: „Nem csupán abban hiszünk, hogy 
a Názáreti Jézus a földön élt, hanem abban is, hogy Ő még 
mindig él” (23. oldal). Mi okuk van az utolsó napi szenteknek 
abban hinni, hogy Jézus Krisztus ma is él? Te személyesen 
miért hiszel ebben?

 3. Röviden nézd át a 24–27. oldalakat! Mondj néhány olyan szent-
írásbeli történetet vagy szentírásrészt, amely erősítette azon  
bizonyságodat, hogy Jézus Krisztus Isten Fia! Olvasd el az 
1 Nefi 10:17-et, és gondolkozz el, miként mélyíthetnéd a  
Szabadító küldetéséről való tudásodat!

 4. Miközben a 27. oldalon kezdődő szakaszt olvasod, gondol-
kozz el, hogy az evangélium tantételeinek és szertartásainak 
való engedelmességed miként erősítette a bizonyságodat Jé-
zus Krisztusról! Mit tehetnek a szülők azért, hogy segítsenek a 
gyermekeiknek bizonyságot szerezni?

 5. Milyen gondolataid vagy érzéseid támadnak, miközben Smith 
elnök bizonyságát olvasod a 29–30. oldalon? Emlékezz vissza, 
mikor voltál tanúja annak, amikor egy ember élete megválto-
zott Jézus Krisztus evangéliumának hatására! Hogyan változ-
tatta meg az evangélium a te életedet?
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További szentírások: Máté 16:15–17; 17:1–5; 2 Nefi 25:26; Alma 
5:45–48; Tan és a szövetségek 76:22–24; 110:1–4

Tanároknak: „[Ne ess] abba a hibába, hogy túl sok anyagot akarsz 
átvenni. […] Az embereket tanítjuk, nem a tananyagot; és… minden 
tanítási vázlat, amit eddig láttam, elkerülhetetlenül több anyagot fog 
tartalmazni, mint ami az órára szánt időbe belefér” ( Jeffrey R.  Holland, 
“Teaching and Learning in the Church,”  Ensign, June 2007, 91).
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1905. december 23-án george albert smith más 
egyházi vezetők társaságában részt vett egy emlékmű 

felszentelésén Joseph smith próféta születési helyén
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Joseph Smith próféta: 
Isten eszköze az igazság 

visszaállításában

Joseph Smith prófétán keresztül Isten visszaállította 
Jézus Krisztus evangéliumát annak teljes tisztaságában.

George Albert Smith életéből

Joseph Smith próféta születésének 100. évfordulóján George  Albert 
Smith elder Joseph F. Smith elnök és mások társaságában eluta-
zott a próféta életének fontosabb helyszíneire. 1905. december 23. 
reggelén emlékművet avattak Joseph Smith tiszteletére a vermonti 
szülőhelyén. Megindító élmény volt George Albert Smith és társai 
számára, hogy ott állhattak az evangélium visszaállításának oly je-
lentős helyszínén. „Könnybe lábadt a szemünk – emlékezett vissza. 
– A Lélek hatása alatt minden lélek alázattal telt el, minden szív 
megenyhült, és mindannyian örvendeztünk Mennyei Atyánk áldá-
saiban.” 1 George Albert Smitht kérték fel, hogy elmondja a záróimát 
az emlékmű felszentelő szertartásán. Miután összefoglalta a nap 
eseményeit, a következőket írta a naplójában: „Így zárult hát életem 
egyik legeseménydúsabb napja. Hálás vagyok, hogy azok között 
lehetek, akik részt vehettek a ma elvégzett munkában.” 2

Később elmentek az első látomás helyszínére, a New York állam-
beli Palmyrába. Smith elder így emlékezett vissza: „Besétáltunk a 
ligetbe, ahol Joseph egykor letérdelt, és megkérdezte az Urat, hogy 
melyik egyházhoz csatlakozzon. Nagy hatással volt ránk, amikor 
azon a szent helyen elénekeltünk… a »Joseph Smith első imája« 
című gyönyörű himnuszt.” 3

Miután ellátogattak a Kumóra-dombhoz, a Kirtland templom-
hoz, és a próféta küldetéséhez kapcsolódó további helyszínekre, 
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a kirándulás utolsó estéjén Joseph F. Smith elnök összehívta a tár-
saságot. „Sion néhány dalának eléneklése után a csoport minden 
tagja bizonyságot tehetett Atyánk irántunk tanúsított jóságáról és 
irgalmáról. Kiáradt ránk az Úr Lelke, és mi örömkönnyeket hullat-
tunk boldogságunkban.” 4 [Lásd 1. javaslat, 42. oldal.]

Néhány évvel később, amikor George Albert Smith az egyház 
elnökeként szolgált, kiadásra került néhány könyv, amelyben meg-
próbálták Joseph Smith nevét bemocskolni. Az egyház általános 
konferenciáján Smith elnök nyíltan megvédte a prófétát, a követ-
kező szavakkal téve bizonyságot az ő küldetéséről:

„Az életemben lévő jó dolgok és áldások nagy része köszönhető 
annak az embernek, aki az életét adta Jézus Krisztus evangéliumá-
ért. Néhányan becsmérelték őt, ám szeretném elmondani, hogy akik 
ezt tették, azokat el fogják felejteni, a maradványaik pedig visszatér-
nek az anyaföldbe, ha eddig még nem történt meg, és gyalázatossá-
guk bűze soha nem oszlik el, míg Joseph Smith próféta nevét örökre 
a dicsőség, tisztelet, méltóság, bátorság és hűség fogja fémjelezni. 5

Harold B. Lee eldert, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának 
volt a tagja, annyira mélyen érintette ez a kijelentés, hogy mindig tar-
tott a tárcájában belőle egy másolatot, és gyakran idézte, azt kívánva, 
hogy Smith elnök szavait „a világ végéig, mindenütt hallhassák”. 6

George Albert Smith tanításai

Joseph Smith első látomása azt bizonyítja, 
hogy a menny ablakai nincsenek zárva.

Hisszük, hogy Mennyei Atyánk szólt hozzánk napjainkban…, 
hogy meghallotta egy ifjú alázatos imáját Palmyrában, válaszolt az 
imájára, és megáldotta az Ő személyéről való tudással, hogy minden 
ember megismerhesse az Urat, ha szeretné.

Teljesen természetes dolog volt, hogy Joseph Smith az Urat ke-
reste. Olyan családból származott, akik hittek Mennyei Atyánkban, a 
Szabadító isteni küldetésében, az ima erejében, és hogy Isten meg-
hallja népét, és válaszol nekik, ha a megfelelő lelkületben járulnak 
elé. Könnyű volt e fiatalember számára hinni, mert hívő otthonban 
született és nevelkedett; és amikor kiment az erdőbe a szentírás uta-
sításait követve ( Jakab 1:5): „ha pedig valakinek közületek nincsen 
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bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szem-
rehányás nélkül adja; és megadatik néki”, akkor hitte, hogy imája 
válaszra talál, és hogy Mennyei Atyánk már kezdettől fogva megí-
gérte a gyermekeinek, hogy hit által minden dolgot megtudhatnak. 7

Istenbe vetett hite segített túllépnie az akkoriban oly elterjedt 
hiedelmen, mely szerint a Biblia már magában foglalja az összes 
lehetséges kinyilatkoztatást, melyet az ember kaphat, és a menny 
ablakai bezárultak a fejük felett. Imádkozott az Úrhoz, és imája 
válaszra talált. Látta az Atyát és a Fiút leereszkedni a földre egy 
dicsőséges fényoszloptól körülvéve. Kétségbe nem vonható tudást 
szerzett arról, hogy olyan fizikai testük van, mint az embernek, és 
nem csupán lelkek; beszéltek hozzá, ő pedig hallotta a hangjukat. 8

[ Joseph imájának] következménye volt ama csodálatos megnyilat-
kozás, melyhez hasonlóról nem hallottunk még a világ történelme 
során. Hallottunk már olyan esetekről, amikor Mennyei Atyánk 
kinyilatkoztatta magát; olvastunk már olyan esetekről, amikor az 
emberiség Megváltója kinyilatkoztatta magát; de még soha nem ol-
vastunk olyan esetről, amikor az Atya és a Fiú megjelentek volna 
egy élőnek, és beszéltek volna hozzá.

A világi emberek nem hiszik ezt el. A férfiakat és a nőket arra 
tanították, hogy a mennyek bezárultak…, és amikor ez az ifjú kije-
lentette, hogy az Úr kinyilatkoztatta magát napjainkban, abban az 
időben, amikor a leginkább szükségünk van világosságra, amikor a 
férfiak és a nők eszeveszetten kutatták Istent, de nem találták, aho-
gyan azt az ősi próféták megjövendölték [lásd Ámós 8:11–12], kigú-
nyolták [ Josephet]. […] Elutasították a kijelentését, és azok, akiknek 
a barátainak kellett volna lenniük, elfordultak tőle, sőt, azt mondták, 
hogy látomása az ördögtől való. Hogy szólt a fiú bizonysága?

„…Tényleg fényt láttam, és annak a fénynek a közepében láttam 
két Személyt, és ők valóságosan beszéltek hozzám; és bár utáltak 
és üldöztek engem azért, mert azt mondtam, hogy látomást láttam, 
az mégis igaz volt; és miközben ezen állításomért üldöztek engem, 
becsméreltek engem, és mindenféle hamis gonoszságot szóltak el-
lenem, a szívemben ezt éreztem: Miért üldöznek engem az igazság 
elmondása miatt? Valóban láttam egy látomást, és ki vagyok én, 
hogy ellenálljak Istennek, vagy miért akarja a világ, hogy megta-
gadjam azt, amit valóban láttam? Mert látomást láttam; tudtam ezt, 
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és tudtam, hogy Isten is tudja, és nem tudtam és nem is mertem 
megtagadni; legalábbis tudtam, hogy azzal megsérteném Istent, és 
kárhoztatás alá kerülnék.” [Lásd Joseph Smith története 1:25.]9

1830-ban, amikor ezt az egyházat megszervezték, nem volt még 
egy olyan egyházi szervezet a földön, amely kijelentette volna, hogy 
ők hisznek abban, hogy Isten kinyilatkoztatja magát az emberek 
gyermekeinek. Az egyházak tanításai mind ellentétben álltak ezzel, 
és Atyánk látta, hogy hasztalan próbálkozna fiai és leányai megmen-
tésével, míg nem érzik az ösztönzést a szívükben, hogy azzal a hittel 
forduljanak Hozzá, hogy Ő meghallja és megválaszolja az imáikat. 
Amikor a próféta fiú látta az Atyát és a Fiút Palmyra erdejében, és 
ráébredt, hogy Ők valóban személyek, hogy hallják, amit mond, 
és válaszolni tudnak neki, akkor egy új korszak kezdődött a világ-
ban, és lefektette az emberek gyermekei hitének alapjait. Most már 
imádkozhattak Atyánkhoz a mennyben, és rájöhettek ők is, hogy Ő 
meghallja és megválaszolja az imáikat, és hogy van összeköttetés a 
mennyek és a föld között.10 [Lásd 2. javaslat, 42. oldal.]

Habár Joseph Smith fiatal és tapasztalatlan volt, elhívták, 
hogy visszaállítsa Jézus Krisztus igaz egyházát a földre.

A hit indította Josephet arra, hogy imában Istenhez forduljon, és 
megkérdezze, melyik egyházhoz csatlakozzon. Mi volt erre a válasz? 
Vajon ezt mondta az Úr: „Fiam, mindegyik jó, mind arra törekszik, 
hogy betartsa a parancsolataimat, az egyházakat vezető férfiakat 
mind elismerem, bármelyik egyház jó lesz, mindegyik visszavezet té-
ged Mennyei Atyánk jelenlétébe”? Az akkori körülmények közepette 
talán ilyen válaszra számított a fiú. De tudni akarta, mit tegyen, és 
teljes szívvel hitte, hogy az Úr megmondja majd neki. Így hát, ami-
kor imádkozott, megkérdezte, melyik egyházhoz csatlakozzon, és 
feltételezem, ledöbbent, amikor [azt mondták neki], „egyikhez sem; 
az emberek parancsolatait tanokként tanítják; ajkaikkal közelednek 
hozzám, de szívük távol van tőlem; megvan náluk az isteniség lát-
szata, ám annak hatalmát megtagadják”. [Lásd Joseph Smith története 
1:19.] Képzeljetek el egy tizennégy éves fiút, amint felemelkedik a 
térdéről az otthonához közeli erdőben, és egy ilyen üzenetet jelent 
ki a világnak! El tudjátok képzelni, hogy egy ifjú ilyet merjen tenni? 
Ám azzal a tanúbizonysággal, melyet Mennyei Atyja adott neki, ama 
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parancsolattal, melyet magától az Úrtól kapott, vajon mert volna 
bármi mást tenni, mint kijelenteni, hogy az Úr szólt hozzá? 11

Joseph Smith még csak egy fiatal fiú volt, amikor Péter, Jakab 
és János a fejére helyezték a kezüket, és őt és Oliver Cowderyt 
elrendelték a melkisédeki papságba. Nem sokkal később Joseph 
Smith azt az utasítást kapta, hogy szervezze meg az egyházat. Fi-
atalember volt még, ám az emberiség Megváltója irányítása alatt 
megszervezte azt. A szervezet pedig annak az egyháznak a mintá-
ját követte, melyet a Szabadító alapított meg, amikor a földön járt. 
Bizonyára sokan gondolták e fiatalemberről, hogy egy feltörekvő 

Joseph smith első látomásával „új korszak kezdődött a világban, 
és lefektette az emberek gyermekei hitének alapjait”.
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senkiházi, és nevetségesnek találták, hogy egy ilyen tanulatlan em-
berből váljon vezető, és azt képzelje magáról, hogy képes lesz 
irányítani. Ám ő is hasonló volt Mennyei Atyánk többi szolgájához, 
akik a földön éltek, akiket az Úr elhívott, hogy különleges munkát 
végezzenek el, és a világi dolgok ismeretének hiánya nem zárta 
ki annak lehetőségét, hogy az Úr megadja neki mindazt a tudást, 
amely egyenlővé, sőt akár sok szempontból felsőbbrendűvé tette 
azoknál, akik olyan nagyszerű világi lehetőségekkel bírtak, melyek 
neki nem adattak meg. 12

Habár gyalázták és hamis színben tüntették fel; megvetették azok, 
akiknek a barátainak kellett volna lenniük; szembeszálltak vele kora 
művelt és tudós emberei; ő sikeresen visszaállította az élet és szaba-
dulás evangéliumát, és megalapította Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházát.

Bár a gonosz erői folyamatosan el akarták pusztítani, az Úr meg-
tartotta őt, míg el nem végezte a munkáját, és az emberiség család-
jának szabadulásához szükséges összes kulcs és szertartás át nem 
lett adva az embereknek.13 [Lásd 3. javaslat, 42. oldal.]

A Joseph Smithen keresztül visszaállított igazságok békét 
és örömet hoznak mindenkinek, aki elfogadja azokat.

Attól a tizennégy éves fiútól, aki látta az Atyát és a Fiút, az a cso-
dálatos üzenet származik, hogy Mennyei Atyánk és az Ő Fia, Jézus 
Krisztus, megdicsőült férfiak; hogy a világ Szabadítója feltámadott a 
halálból. Ama ifjú látta azt, amit a világ tudott, ám valamilyen oknál 
fogva elfelejtett, és elkezdett bizonyságot tenni róla az emberek 
gyermekeinek. 14

[Az 1800-as évek elején] kevesen voltak a világban, akik egy test-
tel rendelkező, személyként megjelenő Istenben hittek. Ám Joseph 
Smith próféta kinyilatkoztatásban részesült kisfiúként, amikor még 
tizenöt éves sem volt, és látta az Atyát és a Fiút, és bizonyságot tett 
róla. Más mennyei lények is meglátogatták őt, és rajtuk keresztül az 
Úr további információkat adott neki az emberek gyermekei számára. 
Ő pedig a maga módján megismertette velünk, illetve azokkal, akik 
előttünk jártak az egyházban, az élet célját. […] A mennyről adott 
leírása azt a vágyat kelti bennünk, hogy érdemesek legyünk ott egy 
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otthonra, amikor földi életünk véget ér. A szó szerinti feltámadás 
tana, valamint a mennyről és pokolról adott leírás oly világosan 
megadatott nekünk, hogy a szentírás szavaival élve, „a ki ez úton 
jár,	még	a	bolond	se	téved	el”.	[Lásd	Ésaiás	55:8.]15

Rajta keresztül nyilatkoztatott ki a templomépítés, a házassági 
szövetség örökkévalósága, valamint a halottak megszabadítása, ki-
mondhatatlan örömet hozva ezzel Atyánk gyermekei ezreinek.

Az általa kijelentett örök igazságok utat találnak a föld népeihez, 
örömet és megelégedést hozva mindenkinek, aki elfogadja azokat. 16

Mennyei Atyánk tudta, mit jelentett, amikor az utolsó napokban 
visszaállította az evangéliumát annak teljességében. Tudott a hite-
hagyásról gyermekei között a világban, és tudta, hogy eltávolodtak 
az igazságtól. Nagyszerű irgalmában azonban kinyilatkoztatta eme 
utolsó napi munkát. Kiválasztott egy fiút az országból, a nép közül, 
és arra sugalmazta, hogy elkezdjen egy munkát, amely arra hivatott, 
hogy forradalmasítsa a vallási világot. Tudta, hogy a világ sötétben 
tapogatózik, és irgalmában visszaállította a világosságot. Az embe-
rek gyermekei semmilyen más módon nem élvezhetik a boldogsá-
got, csakis az igazlelkű élet által; márpedig az emberek nem tudnak 
igazlelkű életet élni, ha nincsenek összhangban az igazsággal. Sok 
igazság jelen volt a világban, ám azok annyira keveredtek a tévhi-
tekkel, hogy az Úr maga mondta Joseph Smith prófétának, hogy 
azok az emberek, akik az egyházakban oktattak és tanítottak, az 
emberek parancsolatait tanították tanokként, és arra intette a fiút, 
hogy egyikükhöz se csatlakozzon. Ezután visszaállította az evan-
géliumot, Isten hatalmát a szabadulásra, mindazok számára, akik 
hisznek benne, és engedelmeskednek annak. 17

Mindenhol, minden embernek azt mondom: vizsgáljátok meg az 
Úr evangéliumának tanításait, ahogyan azt Joseph Smith prófétá-
nak kinyilatkoztatta! Kutassátok azokat imádságos lélekkel, és akkor 
megtaláljátok e világ betegségeire az orvosságot, melyre semmilyen 
más módon nem bukkanhattok rá.18 [Lásd 4. javaslat, 43. oldal.]

Joseph Smith hajlandó volt az életét adni a bizonyságáért.

Amint az az Úr által elhívott korábbi próféták esetében is tör-
tént, itt is szükséges volt, hogy szolgája a vérével pecsételje meg a 
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bizonyságát. Nem lesz még egy olyan [szívbemarkoló] bejegyzés a 
világtörténelemben, mint azon a lapon, amelyre szeretett Joseph 
Smith prófétánk utolsó szavait vésték. Tudta, hogy eljött az ideje; 
ráébredt,	hogy	életének	küldetése	beteljesedett.	[…]	És	amikor	eljött	
az ideje, hogy szemtől szembe találta magát a halállal, ezt mondta: 
„Úgy megyek, mint bárány a mészárszékre, de nyugodt vagyok, akár 
a nyári reggel; olyan lelkiismeretem van, amely Isten és valamennyi 
ember elleni vétek nélkül való. Ha elveszik az életemet, ártatlanul 

„mindenhol, minden embernek azt mondom: vizsgáljátok meg az Úr 
evangéliumának tanításait, ahogyan azt Joseph smith prófétának 

kinyilatkoztatta! Kutassátok azokat imádságos lélekkel…”
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halok meg, és vérem a földből bosszúért kiált, és mondják még majd 
rólam azt: »Hidegvérrel gyilkolták meg.«” [Lásd T&Sz 135:4.]

Nem félt attól, hogy a törvényszék elé kell állnia…, és számot 
kell adnia a testben végzett cselekedeteiért. Nem félt szembenézni 
a váddal, melyet felhoztak ellene, miszerint félrevezette az embe-
reket, és igazságtalanul bánt velük. Nem félt élete küldetésének 
eredményétől, és a munka végső győzelmétől, melyről tudta, hogy 
isteni eredetű, és amelyért az életét adta. A világi emberek azonban 
emberi lélekkel ítélkeznek e munka fölött, ahogyan azt korábban 
is tették. Nincs bennük Isten Lelke, amely képessé tenné őket arra, 
hogy megértsék, hogy mindez Mennyei Atyánktól érkezett. 19

Ez az ifjú olyan biztos volt abban a kinyilatkoztatásban, melyet 
kapott, és oly lelkesen meg akarta osztani az igazságot Atyja gyerme-
keivel, mindegyikkel, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Moróni 
angyaltól megkapta a lemezeket, az egész életét az egyház meg-
szervezésének és az igazság hirdetésének szentelte. […] Olyan tudás 
égett a lelkében, mint amilyennel István rendelkezett [lásd Cseleke-
detek 7:54–60], vagy amilyennel a Megváltó rendelkezett arról, hogy 
Mennyei Atyánk áll a kormányrúdnál, hogy az Ő munkája van jelen 
a földön, hogy végül az Ő hatalma lesz az, ami átveszi az irányítást, 
és hogy ez az élet csak része az örökkévalóságnak. Hajlandó volt 
feladni földi élete egy részét, ha úgy kellett lennie, azért, hogy mi 
örökké élvezhessük azt a társaságot, melyet ő oly őszintén szeretett, 
valamint azon jó férfiak és nők társaságát, akik a földön éltek, élnek, 
és újra élni fognak, amikor a föld celesztiális királysággá változik. 20

Joseph Smith azt tanította, hogy tudja, hogy van élet a halál után, 
tudja, hogy Isten él, és Isten is tudja, hogy ő tudja, hogy Isten él. 
Hajlandó volt az életét adni azért, hogy nektek, fivéreim és nőtestvé-
reim, megerősödjön a hitetek, és belé vetett bizalmatok ne rendül-
hessen meg. Ő ismerte ennek az életnek a célját. Tudta, hogy azért 
vagyunk itt, hogy felkészüljünk a jövőre és egy még dicsőségesebb 
létre.	És	amennyiben	úgy	kívánták,	hajlandó	volt	a	saját	életét	adni,	
nem csupán azért, hogy elveszítse azt, hanem a mi érdekünkben 
is, mert tudta, hogy az Atya azt mondta, aki megtartja az életét, 
elveszíti azt, de aki elveszíti az életét Őérette, megtalálja azt, igen, 
örök életet kap [lásd Máté 16:25]. Ez a tudás tette lehetővé, hogy 
az egyház prófétája és pátriárkája [Hyrum Smith] már életük korai 
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szakaszában [hátra tudják hagyni] szeretteiket, hogy börtönbe ves-
sék őket, és felajánlják mindazt, amijük e világon van, és amit ember 
csak adhat a testvéreiért – a halandó életüket. 21

1830-ban megszervezték az egyházat hat taggal. Attól a naptól 
fogva egészen mostanáig az igazlelkűség ellensége arra törekedett, 
hogy megakadályozza annak fejlődését, és elpusztítsa azt. Vajon 
Joseph Smith, ez a nagyszerű ember, aki életét adta azért, hogy az 
egyházat megszervezzék, és az Úr akarata szerint végezte munkáját, 
látja-e az egyházat jelen állapotában? Látja-e a világ minden táján 
megalakított gyülekezeteket, és tudja-e, hogy attól a naptól fogva, 
hogy ő mártírhalált halt, letette az életét, és vérével pecsételte meg 
a bizonyságát, az egyház minden eggyes nappal csak erősebb lett? 22 
[Lásd 5. javaslat, 43. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondolkozz el Smith elnök azon élményein, melyekről a 
„ George Albert Smith életéből” rész első három bekezdésé-
ben ír (33–34. oldal)! Voltak olyan élmények az életedben, 
melyek megerősítették a Joseph Smith prófétáról szerzett bi-
zonyságodat? Miközben ezt a fejezetet olvasod, keress olyan 
megállapításokat Smith elnök tanításaiban, melyek erősítik a 
bizonyságodat, és fontold meg, hogy megosztod azokat a csa-
ládod, a papsági kvórumod vagy a Segítőegylet tagjaival!

 2. Nézd át a tanítások első szakaszát (34–36. oldal), valamint  
Joseph Smith személyes beszámolóját az első látomásról! (Lásd 
Joseph Smith története 1:10–19.) Milyen hatással volt az Is-
tenbe vetett hitedre az első látomás? Mit láttál, hogyan befo-
lyásolta a látomás mások hitét?

 3. Tanulmányozd át a 36. oldalon kezdődő szakaszt, és olvasd el 
a Tan és a szövetségek 1:17–19-et! Mit tanulhatunk az egyház-
ban való szolgálatról Joseph Smith példáján keresztül? Gondolj 
egy olyan alkalomra, amikor megbízást kaptál az Úrtól, de te 
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nem érezted, hogy alkalmas lennél arra a feladatra! Hogyan 
segített az Úr ebben?

 4. Milyen igazságokat nyilatkoztatott ki az Úr Joseph Smithen 
keresztül? (Néhány példához lásd a 38. oldalon kezdődő sza-
kaszt.) Hogyan áldotta meg az életedet az, hogy ismered eze-
ket az igazságokat?

 5. Miközben a tanítások utolsó bekezdésén elmélkedsz (42. ol-
dal), gondolkozz el azon, mit tehetsz, hogy segíts az egyház-
nak egyre erősebbé válni!

További szentírások:	Ésaiás	29:13–14;	1 Korinthusbeliek	1:26–27;	
2 Nefi 3:5–9, 11–15; Tan és a szövetségek 135

Tanároknak: „A beszélgetés ösztönzésére tedd fel a fejezet végén 
található kérdéseket. […] Készülhetsz saját kérdésekkel is, melyeket 
különösen az általad tanítottakra igazítasz. Például megkérdezheted 
a jelenlévőktől, hogy miként tudják alkalmazni Smith elnök tanítá-
sait a szülői, házitanítói vagy látogatótanítói feladataik elvégzésé-
ben” (e könyv VI–VII oldaláról).

Jegyzetek
 1. In Conference Report, Apr. 1906, 54.
 2. Journal entry dated Dec. 23, 1905,  

George Albert Smith Family Papers, 
University of Utah, box 73, book 2, 
page 160.

 3. In Conference Report, Apr. 1906, 56.
 4. In Conference Report, Apr. 1906, 57–58.
 5. In Conference Report, Apr. 1946, 181–82.
 6. Harold B. Lee, in Conference Report, 

Oct. 1947, 67.
 7. In Conference Report, Oct. 1921, 

158–59.
 8. “The Latter-day Prophet,” Millennial 

Star, Dec. 7, 1905, 822.
 9. In Conference Report, Oct. 1921, 

159–60.

 10. In Conference Report, Apr. 1917, 37.
 11. In Conference Report, Oct. 1921, 

159–60.
 12. In Conference Report, Apr. 1927, 83.
 13. “The Latter-day Prophet,” 823.
 14. In Conference Report, Oct. 1921, 160.
 15. In Conference Report, Apr. 1934, 26.
 16. “The Latter-day Prophet,” 823.
 17. In Conference Report, Oct. 1916, 46–47.
 18. In Conference Report, Oct. 1931, 121.
 19. In Conference Report, Apr. 1904, 63–64.
 20. In Conference Report, Oct. 1927, 48.
 21. In Conference Report, Apr. 1905, 62–63.
 22. In Conference Report, Oct. 1945, 18.



44

„vajon, amikor egy fiút elrendelnek diakónussá, az édesapja érezteti-e 
vele, hogy mostantól valami örökkévalóan fontos dolog birtokosa?”
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A szent papság – Isten 
gyermekeinek megáldására

A papság Isten felhatalmazása. A papságot 
viselőknek érdemesnek kell lenniük rá, és arra 
kell használniuk, hogy megáldjanak másokat.

George Albert Smith életéből

Az 1948. október 2-i általános konferencia papsági ülésén George 
Albert Smith elnök a következőket mondta:

„Néha elgondolkodom, hogy vajon mi, apák vesszük-e a fá-
radságot, hogy elmagyarázzuk a fiainknak a rájuk ruházott köte-
lezettséget, amikor diakónusokká válnak. Vajon, amikor egy fiút 
elrendelnek diakónussá, az édesapja érezteti-e vele, hogy mostantól 
valami örökkévalóan fontos dolog birtokosa? […]

Úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor John Tingey 
a fejemre helyezte a kezeit, és elrendelt engem diakónussá. Úgy 
vezették be nekem ezt az eseményt, valamint annak fontosságát, 
hogy hatalmas kiváltságnak éreztem. Ennek következtében áldássá 
vált számomra, és a későbbiekben további elrendelésekben része-
sültem. Ám minden egyes alkalommal az járt a fejemben, hogy itt 
egy újabb lehetőség egy másik áldásra.” 1

Ugyanebben a beszédben Smith elnök azt tanította, hogy az 
egyik ilyen áldás, melyet a papságba történő elrendelésén keresztül 
kapott, az volt, hogy lehetősége adódott megáldani mások életét. 
Példaként felhozott egy papságviselőt – egy házitanítót –, aki nagy 
hatással volt rá fiatal korában:

„Rodney Badger nagyszerű ember volt, és évekig tanított apám ott-
honában. Valahányszor meglátogatta a családot, leült, kérdéseket tett 
fel, és olyan dolgokat mondott el nekünk, amelyeket úgy gondolta, 
hogy	meg	kell	értenünk.	És	hadd	mondjam	el	nektek,	hogy	amikor	
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az	otthonunkba	jött,	magával	hozta	az	Úr	Lelkét	is.	És	amikor	elment,	
éreztük, hogy az imént az Úr egyik szolgája látogatott meg minket.” 2

Smith elnök azon vágyának kifejezésével zárta a beszédét, hogy 
a papságviselők szolgálják az egyházközségük és cövekük tagjait, 
és „ne mulasszák el a lehetőséget, hogy felemeljék őket, segítsenek 
nekik fejlődni, és azzá válni, akivé Atyánk szeretné, hogy váljanak” 3. 
[Lásd 1. javaslat, 52. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Jézus Krisztus visszaállította az isteni felhatalmazást 
a földre az Ő halandó szolgálata alatt.

Amikor a Szabadító eljött az idők delén, azt látta, hogy Jeruzsá-
lem nagy városa hemzseg a gonoszságtól. Lakói úgy éltek, hogy 
megfosztották magukat minden isteni felhatalmazástól, így hát [Is-
ten] elküldte a Fiát a világra, és újra létrejött egy egyház, amely 
isteni hatalommal rendelkezett. […] A felmenői között voltak jó 
emberek…, és voltak olyanok is, akik még mindig a papságban 
tevékenykedtek, ám szükséges volt, hogy eljöjjön a Szabadító, és 
visszaállítsa az isteni felhatalmazást. […]

Amikor megkezdte a szolgálatát, nem a királyokat, az uralkodó-
kat, a papokat vagy a tekintélyes embereket hívta el segítőtársainak, 
hanem az alázatos halászokat. Ennek az lett a következménye, hogy 
olyan embereket gyűjtött maga köré, akiket lehetett tanítani, nem 
pedig olyanokat, akik nem hittek volna benne. Mennyei Atyánk irá-
nyítása alatt megszervezte az egyházat. Ráruházta társaira az isteni 
felhatalmazást, és megmutatta nekik, mit kell tenniük. […] Isteni 
felhatalmazása volt, és az igazlelkűek felismerték, hogy Ő Isten Fia. 
Néhányan azt gondolták róla, hogy csupán egy jó ember volt. Mi 
hisszük, hogy nem csak azért jött a földre, hogy megtanítsa az em-
bereknek, hogy mit tegyenek, hanem azért is, hogy isteni felhatalma-
zást ruházzon társaira, hogy egyháza szertartásait elvégezhessék. […]

A Szabadító idejében Ő volt az elnöklő felhatalmazott. Őt követte 
az általa kiválasztott tizenkét férfi kvóruma. Miután elhunyt, a Tizen-
kettek Kvóruma, nem néhány átlagos ember, akik tanítványoknak 
hívták magukat, hanem tizenkét olyan férfi kvóruma lett az egyház 
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vezetője, akik isteni felhatalmazással rendelkeztek, és akik ezt Jézus 
Krisztustól kapták.4 [Lásd 2. javaslat, 52. oldal.]

Korunkban a papságot olyan férfiak állították 
vissza, akik az ősi időkben birtokolták azt.

Feljegyezték és elismerték a mennyben és a földön, hogy miután 
[ Jézus Krisztus] elhagyta a földet, megsokszorozódtak a vallások és a 
felekezetek, és megnőtt az egyházak száma a földön, mígnem  Joseph 
Smith, szeretett prófétánk idejére, számos felekezet létezett már. Sok 
férfi tett úgy, mintha isteni felhatalmazása lenne, és véleményem sze-
rint, néhányan valóban úgy gondolták, hogy elnyerték azt. […]

Amikor eljött az idő, és a világ elveszítette a felhatalmazást vagy 
papságot, az Úr elhívott egy alázatos fiút, mennyei kinyilatkoztatást 
adott neki, beszélt vele, elmondta neki, mit tegyen, és időről időre 
további hírnököket és mennyei lényeket küldött hozzá, melynek ered-
ményeként megszervezték Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus  Krisztus 
Egyházát, amely egyház isteni felhatalmazással rendelkezett. […]

Amikor Joseph Smith még fiatal férfi volt, az Úr arra utasította, 
hogy fordítsa le a Mormon könyvét. Egy alkalommal, miközben 
Joseph és Oliver Cowdery éppen fordítottak, az Úr egy szent lényt 
küldött hozzájuk, hogy megválaszolja a kereszteléssel kapcsolatos 
kérdéseiket. S hogy ki volt az? Keresztelő János, aki viselte az ároni 
papságot. Hogy honnan jött? A mennyből. […] Dicsőséges, feltáma-
dott lényként jelent meg Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek. 
Mennyei Atyánk irányítása alatt érkezett, hogy ráruházza Josephre 
és Oliverre az ároni papságot, mert azt sehol máshol nem lehe-
tett megtalálni a világon. Arra volt szükség, hogy megnyíljanak a 
mennyek, és az a férfi, aki egykor -- és az ő idejükben is -- viselte 
a papságot, lejöjjön és rájuk ruházza.

Ezt követően Péter, Jakab és János, akik a melkisédeki papságot 
viselték, Josephre és Oliverre ruházták ezt a papságot. Ezután az Úr 
irányítása alatt elkezdődött az egyház megszervezése egy elnökből és 
két tanácsosból álló elnökséggel; továbbá a Tizenkét Apostol Kvóru-
mával, egy pátriárkával, főpapokkal, hetvenesekkel, elderekkel, pa-
pokkal, tanítókkal és diakónusokkal. Ugyanazt a szervezetet állították 
vissza, amelyre az ősegyház is épült, már ami a felhatalmazást illeti. 5
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„…férfiak, akik korábban viselték a papságot, eljöttek, 
és alázatos férfiakra ruházták rá ezt a papságot.”

Ugyanazt a felhatalmazást ruházták a fiaitokra, amellyel Joseph 
Smith is rendelkezett, és Mennyei Atyánk megköveteli majd tőlük, 
hogy az evangélium szertartásaiban szolgáljanak. A Joseph Smithre 
ruházott felelősség nem veszett el a próféta halálával, hanem a mi 
vállunkra került. Mennyei Atyánk időről időre felemelte azokat, 
akiknek felhatalmazásuk volt az Ő nevében beszélni, az evangé-
lium szertartásaiban szolgálni, és az emberek gyermekeit megáldani. 
Ezt a megtiszteltetést osztották meg veletek és a gyermekeitekkel. 6

Hálás vagyok azért, hogy ebben az időben és korban az Úr újra ki-
nyilatkoztatta evangéliumát. Az Atya és a Fiú megjelentek; férfiak, akik 
korábban viselték a papságot, eljöttek, és alázatos férfiakra ruházták 
rá ezt a papságot, akik azt a parancsot kapták, hogy ők is ruházzák 
rá azt másokra. Így az evangélium és a papság mindenki számára 
elérhetővé vált, akik érdemesek elnyerni azt, és ez az Úr útja. 7

A küldetésetek, papságot viselő férfiak, rendkívül fontos. Is-
teni felhatalmazást ruháztak rátok. Az evangélium prédikálására 
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és tanítására, valamint a szertartások elvégzésére való jogot nem 
főiskolai vagy egyetemi képzés eredményeként kaptátok. Felha-
talmazásotokat Isten által megbízott férfiaktól kaptátok, akik az Úr 
szolgáiként cselekedhettek, és olyanok ruházták rátok, akik egyene-
sen Urunktól, Jézus Krisztustól kapták.8 [Lásd 3. javaslat, 52. oldal.]

Isten ereje és felhatalmazása kizárólag az 
Ő igaz egyházában található meg.

Többen feltették már nekem a kérdést: „Mennyiben nyújt többet a 
te egyházad, mint másoké?” Megpróbáltam tapintatosan elmagyarázni 
a különbséget. Bármilyen szervezet összegyűlhet, hogy együtt hódol-
janak, ám ez nem ad nekik isteni felhatalmazást. Bármilyen egyházi 
csoport misézhet együtt, és alkothat egy közösségi egyházat. Ez nem 
ad isteni felhatalmazást. Egyesülhetnek az emberek egy jó cél érdeké-
ben, de Mennyei Atyánk felhatalmázását csakis az Ő módján nyerhetik 
el. Az Ő módja pedig a régi időkben az volt, hogy elhívott és elrendelt 
embereket, és elválasztotta őket a munkára. Ez napjainkra is igaz. […]

Meg kell értetni az emberekkel, hogy csupán az, ha valaki meg-
hajol imában az Úr előtt, még nem ad neki isteni felhatalmazást. 
Az, ha eleget tesznek a becsületesség, erény, igazság stb. köve-
telményeinek, még nem ad nekik isteni felhatalmazást. […] Nem 
elég imádkozni és istentiszteletre járni. Elengedhetetlen, hogy isteni 
felhatalmazással rendelkezzünk, és azon állításunk, miszerint mi 
rendelkezünk ezzel a felhatalmazással az, ami a legtöbb üldözést 
hozta az egyházra már kezdettől fogva. De ez az igazság, és Atyánk 
számos gyermeke kezdi meglátni az isteni felhatalmazás hatását 
ebben az egyházban. Látják a férfiak és a nők életében végbemenő 
változást.9 [Lásd 4. javaslat, 53. oldal.]

Én	személy	szerint	nem	szeretném,	ha	úgy	értelmeznék	a	sza-
vaimat, hogy hibát keresek a világ más felekezeteihez tartozó em-
berekben, vagy kritizálom őket. Hálás vagyok azért, hogy oly sok 
jó ember van közöttük, akik hisznek Őbenne, és ragyog bennünk 
az Isten szolgálatából eredő világosság; de mindez nem változtat 
azon a tényen, hogy Atyánk megalapította egyházát ezen a világon. 
Korunkban ráruházta az emberekre az Ő felhatalmazását, és nincs 
más felhatalmazás a világon, amit Ő elismerne, csak az, amit Ő 
maga hozott létre.10 [Lásd 5. javaslat, 53. oldal.]
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A papsági szertartások elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy beléphessünk a celesztiális királyságba.

Ha olyanok lennénk, mint a többi felekezet, akkor kereshetnénk 
az Urat, és elnyernénk az áldásait, mert minden ember, aki jót tesz 
ezen a világon, áldásokat kap; elsajátíthatnánk az összes fő erényt 
és azok szerint élhetnénk, de Isten hatalma és a szent papság fel-
hatalmazása nélkül lehetetlen lenne, hogy az ember bejusson a 
celesztiális királyságba. 11

Az egyetlen terv, ami felkészíti az embereket a celesztiális ki-
rályságra az, melyet az Urunk, Jézus Krisztus adott; és az egyetlen 
felhatalmazás, amely érdemessé teszi az embereket a tanításra és 
arra, hogy az evangélium szertartásait megfelelően elvégezzék, az 
Urunk, Jézus Krisztus felhatalmazása. 12

Ifj. Joseph Smitht Isten hívta el prófétájának, és rajta keresztül vissza-
állította a szent melkisédeki papságot a földre, amely Isten hatalma, 
és amely hatalom megadatott az embereknek, hogy az Ő nevében 
cselekedhessenek. E papságon keresztül az Úr Jézus Krisztus evan-
géliumának minden olyan szertartását, amely szükséges az emberek 
gyermekeinek szabadulásához, megfelelő felhatalmazás által végzik. 13

Milyen következményei lennének ránk nézve annak, ha meg 
kellene válnunk Isten hatalmától, melyet ránk ruháztak? Az azt je-
lentené, hogy bezárultak előttünk a celesztiális királyság kapui. Azt 
jelentené, hogy a legfőbb áldás, melyről gyerekkorom óta azt taní-
tották nekem, hogy reménykedjek benne, elérhetetlen lenne. […] 
Szeretteim társaságát…, ami oly drága számomra, mint maga az élet, 
nem élvezhetném a celesztiális királyságban. 14

A papság… olyan áldás, amely – ha hithűek vagyunk – megnyitja 
előttünk a celesztiális királyság kapuit, és helyet készít számunkra 
benne, ahol az örökkévalóságon át élhetünk. Ne éljetek vissza e 
minden értéket felülmúló áldással.15 [Lásd 6. javaslat, 53. oldal.]

A papságviselők felelőssége, hogy példamutató életet 
éljenek, és mások megáldására használják a papságot.

Milyen csodálatos dolog tudni, hogy az arra érdemes férfiak el-
nyerhetik [a] papságot, és annak felhatalmazása által oly sok dolgot 
tesznek Atyánk többi gyermekének megáldásáért. 16
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Nincs még egy olyan egyház a világon, ahol… isteni felhatalma-
zással bíró férfiakat találunk. Ezt ne feledjétek el. Választott férfiak-
ból álló csoporthoz tartoztok…, kezeket helyeztek a fejetekre, isteni 
felhatalmazást kaptatok, és ezáltal a menny és a föld Mesterének 
társaivá váltatok. Ez alatt nem azt értem, hogy nem nevethettek, 
mosolyoghattok, és nem élvezhetitek az életet. De minden lélekben 
mélyen tudatosulnia kell annak, hogy „fivérem őrzője vagyok. Az 
Úr Jézus Krisztus hatalmát birtoklom – a szent papságot viselem.” 
Amennyiben ezt tesszük, nem fogjuk alábecsülni a szent dolgokat, 
ahogyan azt néhányan tették a múltban. 17

Annak ténye, hogy a paságot viselik, számos férfi számára kár-
hozatot jelent majd annak köszönhetően, hogy úgy bánnak vele és 
tekintenek rá, mintha az valami átlagos dolog lenne. 18

Néhányan azt képzelik, hogy a papság viselése felhatalmazza 
őket, hogy különleges módon viselkedjenek az otthonukban. Sze-
retném elmondani nektek, hogy ti, férfiak, akik a papságot viselitek, 
soha nem juttok be a celesztiális királyságba, hacsak nem tisztelitek a 
feleségeteket és a családotokat, nem tanítjátok őket, és adjátok meg 
nekik mindazon áldásokat, melyeket magatoknak is kívánnátok. 19

Mennyei Atyánk felhatalmazása azért van a földön, hogy meg-
áldja az emberiséget. Nem azért, hogy arrogánssá tegye azokat, akik 
megkapják azt, hanem, hogy alázatossá tegye őket. Nem azért, hogy 
azok, akik különleges kiváltságokban részesültek, többnek érezzék 
magukat másoknál, hanem hogy alázatossá tegyen bennünket a lel-
künkben, imádságossá a szívünkben, és figyelmessé minden ember 
iránt, mindenben, amit teszünk, és ezáltal a becsületes életvitelünk 
által példázzuk azt, amit Mennyei Atyánk szeretne, ha tanítanánk. 20

Az egyháztagság és a papság viselése semmit sem használ ne-
künk, ha nem vagyunk rá érdemesek. Az Úr megmondta, hogy min-
den általunk kívánt áldás az Ő parancsolatai iránti engedelmességen 
alapszik. Megtéveszthetjük a szomszédainkat, megtéveszthetjük saját 
magunkat, hogy minden rendben van körülöttünk, de ha nem tart-
juk be Mennyei Atyánk parancsolatait, ha nem viseljük érdemesen 
a szent papságot, amely oly becses számunkra, akkor nem találunk 
helyet a celesztiális királyságban. 21

Fivéreim…, szent lehetőséget, szent bizalmat ruháztak rátok. El-
nyertétek a szent papság áldásait. Isteni felhatalmazást ruháztak 
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rátok, és ezzel a felhatalmazással jár annak felelőssége is, hogy 
felemeljétek a hangotokat, és olyan életet éljetek, hogy a világi 
emberek felismerjék a különbséget Jézus Krisztus evangéliuma és 
a világ más szervezetei között. 22

Akárhová is mentek, mindig tartsátok szem előtt, hogy ti Őt, lé-
nyünk Szerzőjét képviselitek. A papság, amit viseltek, nem Joseph 
Smith, vagy Brigham Young, vagy bármely más ember papsága, akit 
az egyház vezetésére elhívtak itthon vagy külföldön. A papság, amit 
viseltek, Isten ereje, melyet a magasból ruháztak rátok. Szent lé-
nyeket küldtek a földre… azért, hogy visszaállítsák ama dicsőséges 
áldást, amely évszázadokkal azelőtt elveszett a földről. Kétségkívül 
hálásnak kell lennünk az áldásainkért. 23

Imádkozom, hogy az Úr megáldjon mindannyiunkat, hogy ér-
demesen viseljük a papságot, melyet felajánlott nekünk és ránk 
ruházott, hogy bárhová is menjünk, az emberek elmondhassák: „Az 
a férfi az Úr szolgája.” 24 [Lásd 7. javaslat, 53. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondolkozz el Smith elnök élményein, melyeket a 45–46. ol-
dalon ír le! Mit tehetünk azért, hogy segítsünk a fiatal férfiak-
nak felkészülni a papsági hivatalokba történő elrendelésre? 
Mit tehetünk azért, hogy segítsünk a fiatal nőknek megérteni a 
papsági hatalom jelentőségét az életükben? Miért fontos, hogy 
a férfiak és a nők tanuljanak a papságról?

 2. Miért volt szükséges, hogy az evangélium tanítása mellett „a 
Szabadító… visszaállítsa az isteni felhatalmazást” (46. oldal) a 
földi szolgálata során?

 3. Olvasd el a 48. oldalt a 49. oldal lap tetejével bezárólag! Mit 
gondolsz, miért engedi az Úr, hogy minden érdemes férfi meg-
kapja az Ő felhatalmazását ahelyett, hogy csupán néhány, hi-
vatalos képzésben részesült férfinak adná azt?
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 4. Smith elnök a papság következtében végbemenő változásról 
beszélt a férfiak és nők életében (lásd 49. oldal). Mit jelent szá-
modra ez a kijelentés? Mit tehetsz azért, hogy tápláld a papság 
erejét és hatását az életedben?

 5. Miközben átnézed a 49. oldalon kezdődő szakaszt, gondolkozz 
el, mit válaszolnál, ha valaki megkérdezné tőled a Smith el-
nöknek feltett kérdést: „Mennyiben nyújt többet a te egyházad, 
mint másoké?”

 6. Tanulmányozd át az 50. oldalon található szakaszt! Sorolj fel 
néhány olyan „minden értéket felülmúló áldás[t]”, melyet a 
papságnak köszönhetően kaptál!

 7. Miközben a tanítások utolsó szakaszát tanulmányozod (50–52. 
oldal), keresd meg, Smith elnök szerint milyen felelősségek 
járnak a papsággal! Mit tehetnek a papsági kvórumtagok azért, 
hogy támogassák egymást a felelősségeikben? Miként segíthet-
nek a nők a papságviselőknek abban, hogy hűek maradjanak 
e felelősségekhez? Mit tehetnek a papságviselők annak érde-
kében, hogy támogassák a nőket az ő isteni szerepükben?

További szentírások: János 15:16; Alma 13:1–3, 6–10; Tan és a szö-
vetségek 84:19–22; Joseph Smith története 1:68–72; Hittételek 1:5

Tanároknak: „Tégy bizonyságot, amikor csak a [Lélek] erre késztet, 
ne csak az óra végén! Azoknak is adj alkalmat bizonyságukat tenni, 
akiket tanítasz” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 45.).
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„…én csak egy ember vagyok, a legalázatosabb közöttetek, de elhívtak 
erre a szolgálatra… mennyei atyánk felhatalmazása által.”
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Támogassuk azokat, 
akiket az Úr is támogat

A vezetőinket az Úr választja ki, és elvárja tőlünk, 
hogy szóban és tettben is támogassuk őket.

George Albert Smith életéből

George Albert Smitht az 1945. októberi általános konferencián 
támogatták az egyház elnökeként. A konferencia vége felé Smith el-
nök háláját fejezte ki a szentek támogató szavazatáért: „Köszönöm a 
bizalmatokat, fivéreim és nőtestvéreim, melyet abban a reményben 
fejeztetek ki, hogy sikerrel járok majd, és azon ígéreteteket, melyet 
néhányan tettetek, hogy segíteni fogtok nekem sikerrel járni, hiszen 
én csak egy ember vagyok, a legalázatosabb közöttetek, de elhív-
tak erre a szolgálatra – és nem lennék itt, ha nem tudnám, hogy el 
lettem rá hívva – Mennyei Atyánk felhatalmazása által.”

Majd a következő kérést tette hozzá: „Minden férfi, minden nő és 
minden gyermek segítségére szükségem lesz. Nem azért, hogy én 
megáldassam, hanem azért, hogy ti megáldassatok, és az emberek 
gyermekei mind megáldassanak, bárhol is legyenek. Ez nem csupán 
az én felelősségem, ez a mi felelősségünk.” 1

Amint azt a fejezet tanításai is mutatni fogják, George Albert Smith 
már azelőtt ismerte az Első Elnökség vállán nyugvó nehéz terheket, 
hogy az egyház elnöke lett volna. Azt tanította a szenteknek, hogy a 
hűségük és odaadásuk segíthet könnyíteni azokon a terheken, és a Ti-
zenkét Apostol Kvórumában nyújtott szolgálatával példázta e tantételt.

1946-ban, egy általános konferenciai ülésen Smith elnök úgy ve-
zette be az egyházi hivatalnokok támogatását, hogy elmagyarázta, 
a támogatás nem passzív cselekvést jelent: „Most pedig a konferen-
ciákon szokásos teendő következik: az egyházi felhatalmazottak 
előterjesztése a nép támogató szavazatára. Remélem, mindannyian 
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felismeritek, hogy ez egy szent kiváltság. […] A szavazatotok nem 
csupán jelképes, hanem annak jelzése, hogy az Úr segítségével meg-
teszitek a munka rátok eső részét.” 2 [Lásd 1. javaslat, 63. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Az egyház felett elnöklő embereket az Úr 
készíti fel, választja ki és sugalmazza.

E nagyszerű egyház felett olyan emberek elnökölnek, akiket kü-
lönösképpen felkészítettek, különösképpen tanítottak, és különös-
képpen felruháztak arra a magas tisztségre, melybe elhívták őket. 
Mennyei Atyánk az Ő bölcsességében olyan emberekkel vette körül 
Izráel eme vezetőit, akik hozzájuk hasonló hittel rendelkeznek, és 
akik nem hajolnak meg az egyház elnökének személye vagy egyé-
nisége előtt, hanem elismerik őt mint Mennyei Atyánk szószólóját, 
támogatják és erősítik őt, imádkoznak érte, és szeretik őt, hogy ők 
is elnyerhessék Mennyei Atyánk áldásait.

Nincs még egy ehhez hasonló szervezet a világon. Nincs még egy 
olyan nép, [akiket] úgy vezetnek, mint ezt a népet. Való igaz, hogy 
az elnöklő férfiak igaz emberek. Mennyei Atyánk rajtuk keresztül 
fogja elvégezni a munkáját. Rajtuk keresztül kell az evangéliumot 
tanítani. […] Az a férfi, aki ma felettünk elnököl, nem az ő veleszüle-
tett képességei miatt van ebben a pozícióban. Nem azért ő elnököl, 
mert valami nagy uralkodónak a fia, hanem azért, mert Mennyei 
Atyánk ismeri a lelke feddhetetlenségét. Felismerve annak kötele-
zettségét, hogy majd neki kell a föld minden nemzetéhez eljuttatni 
ezt az üzenetet, az Úr felkészítette őt e magas elhívásra, melyet 
ráruháztak. Ő Mennyei Atyánk képviselőjeként elnököl. 3

Elgondolkodtam ma azokon az alázatos, ám nagyszerű férfiakon, 
akik az egyházat vezették annak megszervezése óta. […] Jól ismer-
tem [az egyház számos] elnökét, és hiszem, hogy ők mind Istent 
követő férfiak voltak. Elképzelhetetlen, hogy Mennyei Atyánk bárki 
mást hívna el arra, hogy az egyháza felett elnököljön. 4

Mi történt, amikor [ Joseph Smith] meghalt? […] [A szentek] nem 
hívtak össze konklávét, nem szavaztak meg egy új elnököt vagy 
választottak új vezetőt. Az Úr már kiválasztotta a vezetőt. Ő volt 
Brigham Young, a Tizenkettek Kvórumának rangidős tagja. […] Az 
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egyház minden ülésen egy testületként támogatta őt elnökként. Ami-
kor meghalt, nem állították a tanácsosai, hogy ők az elnökök, hanem 
a Tizenkettek Kvóruma elnökölt hosszú ideig, majd a rangidős tagu-
kat támogatták az egyház elnökeként. Tökéletes rend uralkodott. […]

Azért beszéltem ezekről a dolgokról, hogy ne legyen félreértés. 
Joseph Smith nem választotta meg magát az egyház elnökének. 
Sőt, az őt követők sem. […] A kinevezés Mennyei Atyánktól és su-
galmazáson át érkezik, az emberek pedig minden olyan hatalmat 
megkapnak, mely a kinevezéssel jár. 5

Mily hálásaknak kell lennünk azért, hogy tudhatjuk, e munka 
nem az ember munkája, hanem az Úr munkája; hogy ezt az egy-
házat, amely Jézus Krisztus nevét viseli, Ő irányítja, és nem hagyja, 
hogy bárki vagy az emberek bármilyen csoportja elpusztítsa azt. 
Nem engedi, hogy az egyház felett elnöklő férfiak félrevezessék az 
embereket, inkább az Ő mindenható erejével támogatja őket. Felma-
gasztalja őket a jó és nagyszerű férfiak és nők szemében. Megáldja 
a szolgálatukat, melyet siker fog koronázni. Azok, akik ellenkeznek 
velük, és hibát keresnek bennük, nem lelnek majd örömre az el-
lenkezésükben. Azok, akik kritizálnak, és arra törekszenek, hogy 
lerombolják az egyház vezetőinek befolyását, meg fogják szenvedni 
a gonosztetteik következményeit. 6

Legyen hálával tele a szívünk azért, mert olyan szent emberek 
vezetnek minket, akik Mennyei Atyánk sugalmazása alatt tanítanak 
bennünket mindennap.7 [Lásd 2. javaslat, 63. oldal.]

Szolgáin keresztül az Úr megtanítja nekünk 
a boldogság és biztonság felé vezető utat.

Ádám atyánk idejétől fogva napjainkig az Úr az Ő szolgáin ke-
resztül figyelmeztette a népét. Jobb életre sugallta őket, amikor hall-
gattak rá, és időről időre, ahogy a gyermekeinek szüksége volt rá, 
szent férfiakat küldött a világra, hogy boldogságra vezető utasítá-
sokkal lássák el őket, továbbá arra ihlette őket, hogy az emberiséget 
nemesítő és gazdagító, dicsőséges evangéliumot tanítsák. 8

Nem tudok semmi jelentős eseményről a világban, amivel kapcso-
latban az Úr ne adott volna előre tanácsokat a népének az Ő prófétáin 
keresztül, nehogy tudatlanságban maradjanak a jövővel kapcsolatban, 
és megtervezhessék az életüket, ha lehet, az előnyükre. […]
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Noé esete nagyon jól példázza ezt. Az Úr megparancsolta neki, 
hogy építsen egy bárkát, melyen az igazlelkűek megmenekülhet-
nek a közelgő özönvíztől. Noé megépítette a bárkát, és mintegy 
százhúsz évig prédikált bűnbánatot a nemzedékének, kellőképpen 
figyelmeztetve őket ezáltal. Az emberek azonban annyira gonoszok 
voltak, hogy figyelmen kívül hagyták az intést. Önrendelkezésükkel 
élve az igazlelkűség helyett a gonoszságot választották. Elkezdett 
esni az eső, és jött az özönvíz. Mindössze nyolc lélek menekült meg: 
Noé és a családja. Mindenkit alaposan figyelmeztettek, ám makacs-
ságuk miatt, és mert nem akarták megbánni a bűneiket, elnyelte 
őket az ár. [Lásd Mózes 8:13–30.] 9

Az Úr azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezért adta nekünk 
 Jézus Krisztus evangéliumát. Ezért ruházta ránk a papságot. Azt 
akarja, hogy örömünk legyen. Ezért szervezte meg az egyházat és 
helyezett el benne különböző hivatalokat, és mindezen dolgok 
rendszerezve vannak. […] Ha az Úr és azon emberek vezetését 
követitek, akiket az Úr támogat, nem fogtok sötétségbe tévedni, 
nem fogjátok elveszíteni a világosságot, nem fogtok Isten törvényei 
ellen vétkezni, és nem fogjátok elveszíteni azokat a kiváltságokat, 
melyeket az Úr oly nagyon szeretné, ha élveznénk. 10

Korunkban egyetlen biztonságos út létezik számomra, ez pedig 
az, hogy kövessem azokat, akiket az Úr kijelölt a vezetésre. Lehet-
nek saját gondolataim és meg lehet a saját véleményem, bizonyos 
dolgokról lehetnek saját nézeteim, de tudom, hogy amikor a véle-
ményem összeütközésbe kerül azok tanításaival, akiket az Úr azért 
adott nekünk, hogy megmutassák számunkra az utat, akkor változ-
tatnom kell az útirányomon. Amennyiben szabadulásra vágyom, 
követnem kell a Mennyei Atyánk által kijelölt vezetőket mindaddig, 
amíg Ő támogatja őket.11 [Lásd 3. javaslat, 64. oldal.]

Az alázatosak és hithűek támogatják 
és megvédik az Úr szolgáit.

E nagyszerű egyház egyszerű tagjainak ezreit ismerem: számos 
nemzetből származó férfiakat és nőket, akik alázatosan és hithűen 
elfogadták az evangéliumot, és azonosultak Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházával. […] [Ők] imádkoztak a vezetőikért 
és támogatták őket…, és az egyházban szerzett tapasztalataim során 
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még nem találkoztam egyetlen olyan emberrel sem, aki betartotta az 
Úr parancsolatait, és közben hangot emelt azok ellen, akiket elhív-
tak, hogy az egyház felett elnököljenek. Ez valóban rendkívüli. […]

Az egyik legnagyobb bizonyságot számomra az jelenti e munka 
isteni természetéről, hogy az emberek egy nagy csoportja…, akik-
nek megadatik, hogy cövekkonferencián… szavazás által kifejezzék, 
hogy támogatják vagy ellenzik azon emberek elhívását, akik felettük 
elnökölnek (mindenki a saját önrendelkezésére támaszkodva), to-
vábbra is kiállnak a vezetőik mellett. Kétségtelen, hogy az Úr Lelke 
ösztönzi a hithű, alázatos embereket arra, hogy támogassák az Ő 
választott vezetőit. 12

Amikor Mózes kivezette az izráelitákat Egyiptomból, át a sivata-
gon, a megígért föld felé, Amálek megtámadta Izráelt Refidimnél. 
Mózes arra utasította Józsuét, hogy válasszon ki harcosokat Izráel 
megvédésére. Mózes, Áron és Húr felmentek egy domb tetejére, 
ahonnan belátták a csatamezőt. Amikor Mózes felemelte Isten botját 
a feje fölé, Izráel került fölénybe, de amikor elgyengült, és leeresz-
tette a karját, Amálek került fölénybe. Mózest egy kőre ültették, 
és Áron és Húr tartották a kezeit, hogy Isten áldása kiáradhasson 
Izráelre, hogy harcosaik győzedelmeskedhessenek, és így a csatát 
végül megnyerték. Isten ereje nyugodott Mózesen, és vele is ma-
radt mindaddig, amíg el nem végezte a munkáját. [Lásd 2 Mózes 
17:8–13.] Amíg a nép támogatta, addig ők is áldottak voltak, és így 
volt ez az Úr minden egyes szolgájával, aki Izráel felett elnökölt. […]

Amíg [az elnök] az egyház felett elnököl – nem számít, hány 
éven keresztül –, Mennyei Atyánk erőt, hatalmat, bölcsességet, ítélő-
képességet és sugalmazást fog adni neki ahhoz, hogy úgy szóljon 
Izráelhez, ahogyan szükség van rá, hogy szóljanak hozzájuk. Köve-
tőiként olyannak kell lennünk, mint az ősi Áron és Húr; tartanunk 
kell a kezeit, hogy rajta keresztül az Úr kiáraszthassa ránk és erre a 
népre a menny áldásait. 13

Tudom, hogy ezek a férfiak [az általános felhatalmazottak] az 
Úr szolgái, és tudom, hogy arra törekszenek, hogy megáldják az 
emberiséget. Remélem, egyikőtök sem… mulasztja el támogatni 
őket – nem csupán hitetek és imáitok által, hanem azáltal, hogy 
ha hamis színben tüntetik fel őket, és hamis színben tüntetik fel az 
állásfoglalásukat, akkor hajlandóak lesztek és igyekeztek megvédeni 
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őket, amennyiben szükség van rá, mert el fog jönni az ideje annak, 
amikor szükségük lesz a védelmetekre. Az ellenség nem feledkezett 
meg róluk, és számomra az elhívásuk isteni természetének egyik 
bizonyítéka az, hogy a gonosz emberek gonoszságokat mondanak 
róluk, a jó férfiak és nők pedig jókat mondanak róluk.14 [Lásd 4. 
javaslat, 64. oldal.]

Amikor kritizáljuk a vezetőinket, vagy figyelmen 
kívül hagyjuk a tanácsukat, megengedjük az 
ellenségnek, hogy félrevezessen bennünket.

Vannak közöttünk olyanok…, akiket elvakítottak az emberek 
filozófiái és ostobaságai. Vannak, akik elutasítják azon emberek 
javaslatát és tanácsát, akiket Isten az egyház élére helyezett. […]

Olyan emberek, akik alig rendelkeznek némi ismerettel, hirtelen 
ragyogó ötlettel állnak elő, és azt javasolják, hogy „ezt tegyük” vagy 

„…olyannak kell lennünk, mint az ősi áron és 
húr; tartanunk kell a [próféta] kezeit.”
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„azt tegyük”, és bár az ellenkezik az Úr tanácsával, meggyőznek 
néhányakat, hogy megpróbálkozzanak vele. Az Úr biztonságos ta-
nácsokkal látott el bennünket, és az egyház elnökét jelölte ki arra, 
hogy tolmácsolja felénk ezeket a tanácsokat. Ha figyelmen kívül 
hagyjuk az egyház elnökének tanácsát, rá fogunk jönni, hogy ko-
moly hibát követtünk el. 15

Az egyház elnöksége… Mennyei Atyánkat képviseli, nem csu-
pán e nép előtt, hanem a föld minden népe előtt. Jól tesszük, ha 
felmagasztaljuk és tiszteljük ezeket a férfiakat, akiket elhívtak a ve-
zetésünkre. Ők is esendő emberek, fognak hibázni, de ha legalább 
annyira elnézőek vagyunk az ő hibáikkal szemben, mint a saját 
kudarcainkkal és hibáinkkal, akkor belső értékeiket is látni fogjuk 
majd, akárcsak a sajátjainkat.

Könyörögve állok itt előttetek, fivéreim és nőtestvéreim: ne enged-
jétek, hogy kritizáló vagy rosszindulatú szavak hagyják el az ajkatokat 
azon férfiakról, akiket az Úr elhívott, hogy vezessenek bennünket. Ne 
keveredjetek azok társaságába, akik lekicsinylik őket vagy gyengítik 
az emberek gyermekeire gyakorolt befolyásukat. Ha ezt teszitek, el-
mondhatom nektek, hogy az ellenség hatalmába kerültök. Arra fog 
rávenni titeket, hogy olyan messzire kerüljetek az igazság útjától, 
amennyire csak lehetséges, és ha nem tartotok bűnbánatot, már csak 
akkor jöttök rá, hogy elvesztettétek „a nagyértékű gyöngyöt”, ami-
kor túl késő. Önzésetek és vakságotok következtében félrevezetnek 
benneteket, szeretteitek pedig… búsulni fognak a fátyol túloldalán 
gyengeségetek és oktalanságotok miatt.16 [Lásd 5. javaslat, 64. oldal.]

Az ellenség nem alszik. Sokakat megtéveszt és bűnbe visz. […] 
Néhányan hamis tanokat tanítanak; néhányan arra törekszenek, 
hogy férfiakat és nőket vegyenek rá arra, hogy megszegjék Mennyei 
Atyánk parancsolatait. […] Ha az egyház azon tagjai, akik hibát 
keresnek az egyház vezetőiben, és kritizálják azokat, akik az életü-
ket adják azért, hogy megáldjanak minket és jót tegyenek velünk, 
elég időt szakítanának arra, hogy megálljanak és imádságos lélekkel 
feltegyék a kérdést, „e tanítók közül melyiket követhetem nyugodt 
szívvel?”, akkor könnyen megtalálnák a helyes utat, és támogatnák 
azokat, akiket az Úr is támogat. 17
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Amikor támogatjuk a vezetőinket, elkötelezzük 
magunkat amellett, hogy követjük a tanácsukat, 

és felmagasztaljuk a saját elhívásainkat.

Bizonyosan nagy erő forrása az egyház elnökének az, amikor 
látja, hogy őszinte férfiak és nők ezrei emelik fel a kezüket Mennyei 
Atyánk szövetségében, és támogatják őt abban a hivatalban, melybe 
elhívták e nagyszerű egyház elnökeként. A kötelezettség, melyet 
ilyen körülmények között kezünk felemelésével vállalunk, a leg-
szentebbek egyike. Nem azt jelenti, hogy csendben folytatjuk az 
utunkat, és elfogadjuk, hogy az Úr prófétája irányítja ezt a mun-
kát, hanem – amennyiben jól értelmezem a kötelezettséget, melyet 
kezem felemelésével vállaltam – azt, hogy mögötte fogunk állni, 
imádkozni fogunk érte, megvédjük a jó hírét, és igyekszünk követni 
az utasításait, ahogyan az Úr irányításával átadja nekünk azokat 
mindaddig, amíg ő abban a pozícióban van. 18

Amikor az egyház elnöke és a tanácsosai által viselt terhekre 
gondolok, és felismerem a vállaikra nehezedő felelősséget, tiszta 
szívemből arra vágyom, hogy segítsem őket, hogy ne jelentsek én 
is terhet számukra, hanem abban a pozícióban, amelybe elhívtak – 
veletek együtt, fivéreim és nőtestvéreim – mindannyian elfoglaljuk 
a helyünket, cipeljük a teher ránk eső részét, és Isten tiszteletére 
és dicsőségére felmagasztaljuk az elhívásunkat.19 [Lásd 4. javaslat, 
64. oldal.]

Adja Isten, hogy mi, akik oly bőséges áldásokban részesültünk, 
felemeljük az Úr azon szolgájának kezeit, aki felettünk elnököl; 
hogy ne csupán hitünkkel és imáinkkal segítsük őt, hanem szerető 
kedvességgel a lehetőségeinkhez mérten; hogy azon lobogó alatt 
meneteljünk, melyet ő tart fel, míg Isten az egyház elnökeként tá-
mogatja őt, az Úr prófétájanként ezekben az utolsó napokban. 20

Támogassuk ezeket a férfiakat, akiket Isten azért emelt ki, hogy 
elnököljenek felettünk. Áldjuk meg őket, ne csupán az ajkunkkal, 
hanem azáltal is, hogy minden lehetséges módon segítünk nekik a 
vállukon nyugvó terheket cipelni. […] Imádkozzunk értük, áldjuk 
meg őket, és segítsünk nekik. 21
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akkor támogatjuk a vezetőinket, amikor „cipeljük a teher ránk eső részét, 
és isten tiszteletére és dicsőségére felmagasztaljuk az elhívásunkat”.

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el a „George Albert Smith életéből” című fejezet utolsó 
bekezdését (55–56. oldal)! Mi „a munka rátok eső része”? Mi-
közben ezt a fejezetet tanulmányozod, gondolkozz el azon, 
hogy mi módon mutathatod ki szavak vagy cselekedetek által, 
hogy támogatod az egyház vezetőit!

 2. Nézd át a tanítások első szakaszát (56–57. oldal), különös fi-
gyelmet fordítva a második és a negyedik bekezdésre! Miben 
különbözik az, ahogyan az Úr kiválasztja a vezetőket attól, 
ahogyan az a világban történik? Milyen tapasztalatok erősítették 
meg a hitedet abban, hogy a vezetőinket az Úr választotta ki?
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 3. Tanulmányozd az 57. oldalon kezdődő szakaszt, és olvasd el a 
Tan és a szövetségek 21:4–7-et! Milyen konkrét tanácsot adott 
az Úr az egyház jelenlegi elnökén keresztül? A cövek- vagy 
kerületi elnöködön kersztül? A püspöködön vagy gyülekezeti 
elnöködön keresztül? Milyen áldásokban részesültél, amikor 
követted a tanácsát?

 4. Nézd át az 58. oldalon kezdődő szakaszt, és olvasd el a 62. 
oldal első két teljes bekezdését! Mit jelent számodra az egy-
ház vezetőinek támogatása? Miként erősíti a családunkat és az 
otthonunkat az egyházi vezetők támogatása?

 5. Olvasd el a 61. oldalon lévő második teljes bekezdést! Miért 
veszélyes az egyház vezetőinek kritizálása? Mi lenne a helyes 
reakció arra, ha valaki rámutatna az egyik helyi vezetőd vala-
milyen hibájára?

További szentírások: Ámós 3:7; Efézusbeliek 4:11–14; Zsidók 5:4; 
Tan és a szövetségek 84:109–10; 107:22; 112:20

Tanároknak: „A szorgalmas tanulásra való ösztönzés egyik módja, 
ha gondosan odafigyelsz, amikor valaki feltesz egy kérdést vagy 
hozzászól a leckéhez. Az odafigyelés a szeretet kifejezése. Gyakran 
áldozatot követel. Amikor valóban odafigyelünk másokra, gyakran 
feladjuk azt, amit mondani akarunk, hogy ők is kifejezhessék ma-
gukat” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 66.).
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A lélek halhatatlansága

Az életünk örökké tart. E tudás segít nekünk 
helyes döntéseket hoznunk, és vigaszt 

nyújt számunkra a gyász idején.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith határozott tudással áldatott meg az élet cél-
ját illetően, és ez képessé tette őt arra, hogy másokat is bátorítson, 
amikor csapásokkal kellett szembenézniük. Gyakran emlékeztette 
a szenteket arra, hogy „örök életet élünk” – hogy az örökkévalóság 
nem ez után az élet után kezdődik, hanem a halandóság is már 
fontos része az örökkévalóságnak. „Néha, amikor úgy tűnt, hogy 
a barátaim válaszút elé kerültek, és nem tudták biztosan, merre is 
menjenek, ezt mondogattam nekik: »Ma van az első napja az örök 
boldogságotoknak vagy az örök csalódásotoknak.«” 1

Smith elnök ugyanezen igazságokról tett bizonyságot Hyrum G. 
Smith, az egyház pátriárkájának temetési szertartásán, aki viszony-
lag fiatal korban hunyt el, egy feleséget és nyolc gyermeket hagyva 
maga után:

„Amióta felkértek, hogy beszéljek ezen a temetésen, úgy éreztem, 
talán nem leszek rá képes. Úgy kavarogtak az érzelmeim, hogy 
szinte alig tudtam uralkodni rajtuk, de attól a pillanattól fogva, hogy 
beléptem ebbe az épületbe, a béke csodálatos, édes érzése járja át 
a lelkemet.

A gyász helyett úgy érzem, köszönetet kell mondanom Mennyei 
Atyánknak az Ő Szeretett Fia evangéliumáért, melyet napjainkban 
újra kinyilatkoztatott. […] Csodálatos áldást jelent tudni, hogy az élet 
örökké tart – tudni azt, hogy mindazon áldások, melyekért ez a jó 
ember élt, az övéi lesznek az egész örökkévalóságon át. Halandó 
élete véget ért, de ez csupán egy része az örök életnek. Mélyen és 
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„hálás vagyok azért, hogy kinyilatkoztatták és világossá 
tették számunkra ezekben az utolsó napokban, hogy ez 

az élet nem a vég, hogy ez az örökkévalóság része.”
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szilárdan fektette le azt az alapot, melyre épített, és melyre az egész 
örökkévalóságon át építkezni fog. A földön megtapasztalt öröme 
tovább gyarapszik majd. […]

Amikor arra gondolok, hogy az emberek hogyan élik meg az 
ehhez hasonló eseményeket a világban, mindig rácsodálkozom, mi-
lyen áldottak vagyunk. Annyi kétségem sincs az örök élet és a lélek 
halhatatlansága felől, mint afelől, hogy a nap ragyog délben. […] 
Szomorú dolog elválni a szeretteinktől, még ideiglenesen is. Misszi-
ókba küldjük őket, vagy a világ más tájaira költöznek, és ilyenkor 
hiányoznak nekünk. A maihoz hasonló alkalmakkor úgy tűnhet szá-
munkra, hogy szerettünk sokkal távolabb van tőlünk, de ha igazán 
megértjük, hogy mi történik, akkor rájövünk, hogy nem így van. 
[…] Ahelyett, hogy részvétet nyilvánítanék a gyászolóknak, inkább 
örvendezni van kedvem a mai napon, hogy tudhatom, ez nem a vég.

Így hát, most közöttetek állva, amikor könnyeznem kellene, a 
lelkem vigasszal és megelégedéssel van tele. Imádkozom, hogy ez 
a vigasz költözzön mindazok életébe, akik gyászolnak.” 2 [Lásd 1. 
javaslat, 75. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Lélekként éltünk, mielőtt a földre jöttünk, 
és lelkünk tovább él a halál után.

Úgy értelmezzük ezt az életet, hogy ez egy örökké tartó élet – 
hogy ma ugyanúgy az örökkévalóságban élünk, mint ahogyan a 
későbbiekben is az örökkévalóságban élünk majd. Hisszük, hogy 
mi már éltünk, mielőtt ide jöttünk; egyetlen intelligencia és egyet-
len lélek sem ebben az életben kezdte a létét. Hisszük, hogy lé-
lektestet kaptunk, mielőtt erre a világra jöttünk. Azt a lélektestet 
küldték e világra, és itt fizikai testet öltött – azt a testet, amit most 
látunk. Testünk fizikai része, melyet látunk, porból való, földi [lásd 
1 Korinthusbeliek 15:47], de az a része, amely elhagyja a testet, 
amikor meghalunk, lelki, és soha nem múlik el. A fizikai testünk 
a sírba kerül – porból van, és visszatér az anyaföldbe –, de az in-
telligencia, melyet Isten belé helyezett, amelynek hatalmában van 
érvelni és gondolkodni, amely képes énekelni és beszélni, az nem 
ismeri a halált; egyszerűen eltávozik az örök élet eme szférájából, 
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és addig várakozik a fizikai test megtisztulására, míg el nem jön az 
idő, amikor újra egyesülhet vele, amikor is a test oly dicsőséges 
lesz, amilyen a feltámadott Urunk teste dicsőséges volt, amennyiben 
érdemesen éltünk arra. 3

A költő szavaival élve, „komoly valóság az élet” és „sírnál nincs a 
véghatár” [Henry Wadsworth Longfellow: Az élet zsoltára, Dömötör 
János fordítása]. A testben lakozó lélek halhatatlan. A síron túl is él. 
A test elsorvad és visszatér a földbe, ám a lélek tovább él.4

Hálás vagyok azért, hogy kinyilatkoztatták és világossá tették 
számunkra ezekben az utolsó napokban, hogy ez az élet nem a vég, 
hogy ez az örökkévalóság része, és hogy ha élünk az itteni kiváltsá-
gainkkal, akkor ez az élet ugródeszka lesz egy sokkal nagyszerűbb 
és kívánatosabb állapot felé.5 [Lásd 2. javaslat, 75. oldal.]

Az a célunk itt a földön, hogy felkészítsük magunkat 
arra, hogy egy nap Mennyei Atyánkkal élhessünk.

Néhányan azt hiszik, hogy amikor kilépünk a létezés eme 
szférájából, az a vég. Hihetetlennek tűnik számomra, hogy amikor 
megvizsgáljuk a természet csodáit, tanulmányozzuk az emberi szer-
vezetet, a test tökéletességét, a szív lüktetését, a gyermek felnőtté fej-
lődését és erősödését, majd pedig az élet végéhez vezető fokozatos 
leépülést – hogyan lehetséges az, hogy Atyánk egyetlen gyermeke 
is képes azt hinni, hogy az emberi lények csupán azért születtek a 
világra, hogy felnőtté cseperedjenek, megöregedjenek és meghalja-
nak anélkül, hogy bármi célja is lett volna az itteni életüknek. 6

Az életet nem puszta időtöltésként kaptuk. Magasztos célja volt 
a teremtésünknek, az életnek, melyet Istentől kaptunk. Tanulmá-
nyozzuk ezt a célt, hogy fejlődhessünk, és örök életet nyerhessünk. 7

Egyetlen utolsó napi szentben sem merül fel a kétség a földi 
életünk célját illetően. Azért vagyunk itt, hogy felkészítsük magun-
kat, hogy fejlődjünk, hogy érdemessé váljunk arra, hogy Mennyei 
Atyánk jelenlétében éljünk. 8

Hisszük, hogy azért vagyunk itt, mert megtartottuk az első ál-
lapotunkat, és kivívtuk azt a kiváltságot, hogy a földre jöhessünk. 
Hisszük, hogy létünk a születésünk előtti hithűségünk jutalma, 
és hogy jelenleg a lélekvilágban tett erőfeszítéseink gyümölcseit 
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élvezzük. Abban is hiszünk, hogy most vetjük el annak az aratás-
nak a magjait, melyet azután gyűjtünk majd be, miután eltávozunk 
innen. Az örök élet számunkra magában foglalja a földi élet előtti lé-
tet, a mostani létet, valamint az élet folytatását a halhatatlanságban, 
a vég nélküli fejlődés és növekedés hatalmának ígéretével. Ezzel az 
érzéssel és bizonyossággal a birtokunkban hisszük, hogy „amilyen 
ma az ember, olyan volt egykor Isten; és amilyen ma az Isten, olyan 
lehet majd az ember”. [Lásd Lorenzo Snow, „The Grand Destiny of 
Man,” Deseret Evening News, July 20, 1901, 22.] Isten képmására te-
remtettek minket, és nem hisszük, hogy helytelen vagy bűnös dolog 
lenne azt remélnünk, hogy részesülhetünk az istenség jellemvoná-
saiban, amennyiben hithűek vagyunk, hogy olyanná válhassunk, 
mint Isten; mert ha részesülünk Atyánk természeti törvényeiben, 
melyek uralják ezt az életet, és engedelmeskedünk azoknak, akkor 
mindinkább olyanná válunk, mint Ő; és ha élünk az elénk helyezett 
lehetőségekkel, akkor felkészülünk rá, hogy még nagyobb lehető-
ségeket kapjunk ebben és az eljövendő életben. […]

Mily boldog népnek kellene lennünk ama tudás birtokában, hogy 
ez a próbatétel nem a halálra készít fel, hanem az életre; hogy az Atya 
azt szeretné, hogy elkerüljünk minden hibát, és elnyerjünk minden 
igazságot. Az igazság életünkben történő alkalmazásával pedig olyanná 
válunk, mint Ő, és érdemessé válunk arra, hogy Vele együtt éljünk. 9

Fivérek és nőtestvérek! Ez komoly ügy. Komolyan kellene ven-
nünk. Meg kell vizsgálnunk az életünket, és ki kell derítenünk, hogy 
felkészültek vagyunk-e ama nagyszerű jövőbeli életre. Ha holnap 
elszólítanának bennünket, vajon készen állnánk-e, hogy számot ad-
junk a földi cselekedeteinkről? Vajon Mennyei Atyánk a következő 
szívélyes üdvözlettel várna-e bennünket: „Jól vagyon jó és hű szol-
gám”? 10 [Lásd 3. javaslat, 75. oldal.]

Örök értékű dolgokra kell törekednünk ebben az életben.

Talán kaptunk néhány olyan dolgot ebben az életben, melyek 
megelégedéssel töltenek el bennünket – ideiglenesen; ám azok a 
dolgok, melyek örökre szólnak, amelyek „értékesek”, azok az örök 
dolgok, melyek után kinyújtjuk a kezünket, melyekre felkészítjük 
magunkat, hogy elnyerjük, és amelyeket a saját erőfeszítéseink árán 
ragadunk meg. 11
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Hát nem különös, hogy amiért a világ kezdettől fogva küzdött – 
vagyon, hatalom, mindazon dolgok, melyek az emberek kényelmét 
szolgálják –, ma bőségesen megtalálhatóak? Soha nem volt még 
jobb és több ruházati cikk, élelmiszer és jómód jelen a világban, 
mint most. Otthonaink kényelmesebbek. Az élet kényelmét szolgáló 
eszközök száma bámulatosan megsokszorozódott azóta, amióta az 
evangélium itt van a földön, és mára mindenünk megvan, amiért 
korábban küzdöttünk. A közoktatás fénykorát éli. Több ismeretünk 
van e világ dolgairól, mint korábban valaha. Minden, amiért az em-
beriség az idők kezdete óta küzdött, és amit a legkívánatosabbnak 
tartott, az ma megtalálható a földön; mindezek ellenére kétség és 
aggodalom övezi, hogy mit hoz számunkra a jövő.

Mi nyugtalanít minket? Az, hogy a szükségleteink kielégítésére 
törekedtünk, az emberek elismerésére törekedtünk, olyan dolgokra 
törekedtünk, melyeket az önzés ültet a lelkünkbe. Arra töreked-
tünk, hogy magunkat helyezzük előre, és többre tartottuk magunkat 
Atyánk többi gyermekénél. 12

Ne hagyjuk magunkat önelégültségbe ringatni, ne tévesszen meg 
minket e világ bősége; mert mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? [Lásd Márk 8:36.] Ne 
feledkezzünk meg teremtésünk céljáról; hanem dolgozzunk lelkünk 
szabadulásáért. 13

Az élet egyik legszomorúbb dolga, amikor látjuk, hogy úgy 
helyeznek vissza egy férfit vagy nőt az anyaföldbe, hogy tudjuk, 
visszautasította az Atyánk által felajánlott nagyobb áldásokat, és 
olyan dolgok után kapkodott, melyek egy buborékhoz hasonlóan a 
halállal szertefoszlottak. Elszomorodom, amikor Isten gyermekeinek 
millióira gondolok a világban, és azt látom, mily kevéssé töreksze-
nek az igazán értékes dolgokra. 14

Ne feledjétek, hogy az itt megszerzett intelligencia az, amely örök-
kévaló; az igazság, melyet itt megtanultok, és amelyet az életetekben 
alkalmaztok; a tudás és tapasztalat, melyet itt megszereztek és a hasz-
notokra fordítotok – ezeket viszitek magatokkal, amikor hazatértek. 15

A kincsek, melyeket a másik oldalon találunk majd, azok lesznek, 
melyeket mi gyűjtöttünk össze azáltal, hogy Atyánk azon fiainak 
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és leányainak szolgáltunk, akikkel itt kapcsolatban álltunk. Atyánk 
mindannyiunk számára megadta a lehetőséget, és ittlétünk során 
sokkal több boldogságban lehet részünk embertársaink szolgálata 
által, mint bármilyen más módon. 16

Nem annyira fontos, hogy mennyi értéktárgyad van, mekkora 
birtok van a tulajdonodban, mekkora tiszteletet vívtál ki embertár-
said részéről, vagy mennyi olyan dologgal rendelkezel, melyek oly 
kívánatosak a világban. Az, amit Isten adott nektek, és ami többet 
ér, mint az összes többi együtt, a lehetőség, hogy örök életet nyer-
hettek a celesztiális királyságban, és az örökkévalóságon át azon 
fiak és leányok, férjek és feleségek társaságát, akikkel itt a földön 
kapcsolatban álltatok.17 [Lásd 4. javaslat, 76. oldal.]

„az, ...ami többet ér, mint az összes többi együtt, a lehetőség, hogy örök életet 
nyerhettek [a fiaitokkal és leányaitokkal, a férjetekkel vagy feleségetekkel].”
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Jézus Krisztusnak köszönhetően 
mindannyian feltámadunk.

A Szabadító igazlelkű élete mindannyiunk számára tökéletes 
példa, és az Ő feltámadása volt az első biztosíték az emberiség 
számára arra vonatkozóan, hogy mi is elő fogunk jönni a sírból. 18

Amikor Jézus felemelkedett a halálból, zsengéje lett a feltámadás-
nak. A lélek (vagyis lénye intelligens része), mely az Atyától szárma-
zott, visszaköltözött megtisztult földi hajlékába, ezáltal dicsőséges 
celesztiális lénnyé vált, és elfoglalta helyét az Atya jobb keze felől, 
az Istenség egyik tagjaként. Azért volt hatalma legyőzni a halált, 
mert eleget tett Atyja minden olyan törvényének, amely uralta azt; 
és mivel alárendelte magát a halálnak, megnyitotta a kaput, hogy 
minden ember feltámadhasson, és ők is mind megdicsőülhessenek 
azáltal, hogy engedelmeskednek a tanításainak, melyek oly egysze-
rűek, hogy mindenki be tudja tartani őket, ha akarja. 19

Jézus Krisztus bűntelen ember volt. Tisztaságának, igazlelkűségé-
nek és erényének köszönhetően képes volt megnyitni a börtön ka-
puját, legyőzni a halált és a sírt, és elsőként megjárni… a mennybe 
vezető utat, ahová mi is menni szeretnénk. 20

Ha a Tan és a szövetségek 88. szakaszához lapozunk, láthatjuk, 
mit mondott az Úr a feltámadásunkra vonatkozóan – nem csupán a 
Szabadító feltámadásáról beszél, hanem arról is, hogy mi fog velünk 
történni. […] Elmondja ebben a szakaszban, hogy a testünk – nem 
egy másik test – felemeltetik a sírból, és az a lélek, amely most eb-
ben a testben lakozik, ugyanazt a testet fogja visszakapni, miután 
az megtisztult és halhatatlanná vált. [Lásd T&Sz 88:14–17, 28–33.] 21

Nos, jó sokan vannak a világban, akik nem tudják, mit jelent a 
feltámadás. Ti megtanítjátok a gyermekeiteknek és az ismerősei-
teknek, hogy mit jelent? […] [A Szabadító] feltámadása világos azon 
utolsó napi szentek számára, akik értik az evangéliumot, de nagyon 
sokan vannak, akik nem értik, mit jelent. […] Jézus Krisztus evan-
géliumának az a célja, hogy minden férfit, nőt és gyermeket felké-
szítsen arra az időre, amikor mindazok, akik meghaltak, előjönnek 
a sírjukból, amikor Mennyei Atyánk megalapítja királyságát ezen a 
földön, melyen majd az igazlelkűek laknak, és ahol Jézus Krisztus 
lesz a Királyunk és Törvényhozónk.22 [Lásd 5. javaslat, 76. oldal.]
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„a szabadító… feltámadása volt az első biztosíték az emberiség 
számára arra vonatkozóan, hogy mi is elő fogunk jönni a sírból.”

A lélek halhatatlanságáról való ismereteink lelkesítenek, 
bátorítanak és megvigasztalnak minket.

Jób könyvében ezt olvassuk: „Pedig a lélek az az emberben és a 
Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!” [ Jób 32:8]. Azok, akik 
nem részesültek ebben a sugalmazásban, nem fogják fel a halálból 
való feltámadás jelentését, és e tudás nélkül, úgy gondolom, kevés 
boldogság jut az érett korban élőknek, akik arra várnak, hogy lel-
kük elhagyja a testüket, de nem tudják, mi történik vele utána. 23

Ó, milyen szomorúak lennénk, ha azt gondolnánk, a halál jelenti 
a pályafutásunk végét. Ha földi életünk végeztével nem lenne le-
hetőségünk tovább fejlődni, vajmi kevés ösztönzést éreznénk arra, 
hogy olyan életet éljünk, amit elvárnak tőlünk. Annak ismerete, 
hogy minden jó, amit itt teszünk, és minden fejlődési szint, amit itt 
elérünk, tovább növeli örökkévaló boldogságunkat, segít nekünk, 
hogy a legjobbat akarjuk kihozni magunkból. 24

Vészesen közeleg mindannyiunk számára az idő, amikor elszó-
lítanak bennünket. Ha nem értettük meg, hogy van egy következő 
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élet, ha nem ismertük fel, hogy sokkal több minden vár ránk, mint 
amiben itt részesültünk, ha nem volt semmi más, amiért élhettünk, 
csak az élet hiúsága és aggodalma, akkor – úgy tűnik számomra – 
sokan lesznek, akik belefáradnak a puszta létért való küzdelembe. 
Mennyei Atyánk azonban az Ő irgalmában ránk ruházta az embe-
riségnek adott legcsodálatosabb ajándékát. 25

Az Úr megáldott minket azzal a tudással, hogy Ő él, hogy van 
teste, és hogy mi az Ő képmására teremtettünk. Nem hisszük, hogy 
Ő pusztán valamiféle eszme, vagy hogy felfoghatatlan. Ha elnyer-
tétek azt a tanúbizonyságot, melyet én is elnyertem, és tudjátok, 
ahogyan én is tudom, hogy Mennyei Atyánk kinyilatkoztatta magát 
az emberek gyermekeinek, és Ő egy személyes Isten, mi pedig 
az Ő képmására teremtettünk, hogy a lelkünket Ő teremtette, és 
lehetőséget adott nekünk, hogy a földön éljünk és fizikai testet 
kapjunk azért, hogy felkészüljünk a jelenlétébe való visszatérésre 
és arra, hogy örökre együtt éljünk Vele, azt mondom, ha elnyertétek 
ezt a bizonyosságot, akkor már rendelkeztek egy alappal, amelyre 
a hiteteket építhetitek. Fosszátok meg magatokat attól a tudástól, 
hogy Isten valóban él; a bizonyosságtól, hogy Jézus Krisztus Isten 
megnyilatkozása a testben; fosszátok meg magatokat attól a bizo-
nyosságtól, hogy szó szerint fel fogunk támadni a halálból – és 
olyan állapotba kerültök, amilyenben Atyánk gyermekei világszerte 
élnek, én pedig azt kérdezem tőletek, akkor mi nyújthat vigaszt 
számotokra? Ezek alapvető igazságok. 26

Több szerettem van már a túloldalon, mint itt, és az a természet 
rendje, hogy hamarosan engem is elszólítanak. Nem aggodalommal 
vagy szorongással várom azt az időt, hanem reménnyel és azzal a bi-
zonyossággal, hogy még több boldogság és olyan nagyszerű dolgok 
várnak ott rám, melyeket a halandóságban nem tapasztalhatunk meg. 27

Amikor felismerjük, hogy a halál csupán még egy lépés, amit 
Isten gyermekeinek meg kell tenniük az örökkévalóságban, és 
hogy ez az Ő tervének a része, akkor eltűnik a halál fullánkja, és 
szemtől szembe találjuk magunkat az örök élet valóságával. Sok 
családnak kellett ideiglenesen búcsút mondania a szeretteinek. Az 
ilyen elmúlások, ha hagyjuk, felkavarhatnak minket, és mély bánatot 
hoznak az életünkbe. Ha azonban lelki szemeink megnyílhatnának 
és láthatnánk velük, biztos vagyok benne, hogy vigaszt nyújtana 
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számunkra mindaz, ami feltárulna előttünk. Az Úr nem hagyott ben-
nünket remény nélkül. Ellenkezőleg! Minden biztosítékot megadott 
nekünk az örök boldogságra, amennyiben elfogadjuk a javaslatát és 
tanácsát itt, a halandóságban.

Ez nem csupán egy ábránd. Ezek tények. Számotokra, Jézus 
 Krisztus egyháza tagjai számára e történet egyszerű, ám igaz. Mennyei 
Atyánk szentírások köteteit helyezte elénk, melyek azt tanítják, hogy 
örökké fogunk élni. […] Az Úr nagyon egyszerűen adta át nekünk ezt 
az ismeretet, és teljes szívemből hálás vagyok neki azért a tudásért, 
melyet kaptunk Tőle, hogy azok, akik gyászolnak, vigaszra leljenek, 
és hogy mi magunk is megérthessük létezésünk célját. Ha halottaink 
szólhatnának hozzánk, ezt mondanák: „Előre, előre a célért, mely 
örök boldogságot hoz nekünk, együtt.” Tegyétek meg azokat a dol-
gokat, melyeket az Úr kér tőletek, és semmi olyasmiről nem maradtok 
le, ami értékes; ellenkezőleg, folyamatosan kincseket halmoztok majd 
fel a mennyben, ahol a moly és a rozsda nem tud ártani nekik, és 
ahonnan a tolvajok sem lophatják el őket. [Lásd Máté 6:19–20.]

Bizonyságomat hagyom veletek, hogy tudom, mi örök életet 
élünk, és hogy a halál általi ideiglenes elválás… csupán egy lépés 
az örök fejlődés útján, és ha hithűek vagyunk, végül boldogsághoz 
vezet.28 [Lásd 6. javaslat, 76. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Miközben a „George Albert Smith életéből” című szakaszt ol-
vasod (65–67. oldal), gondolj egy olyan alkalomra, amikor 
megpróbáltál megvigasztalni valakit egy szerette elvesztése 
után! Mi nyújtott Smith elnöknek vigaszt?

 2. Smith elnök azt tanította, hogy „ez [az élet] az örökkévalóság 
része” (68. oldal.). Mit jelent ez számodra? Miként befolyásolja 
a döntéseinket ennek a tantételnek az ismerete?

 3. Tanulmányozd át a 68. oldalon kezdődő szakaszt! Miben kü-
lönböznek az ebben a szakaszban található tanítások attól, 
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amit a világ tanít az élet céljáról? Milyen tapasztalatok segíthet-
nek nekünk a halandóságban abban, hogy „részesül[hessünk] 
az istenség jellemvonásaiban”?

 4. Nézd át a 69. oldalon kezdődő szakaszt, különös figyelmet 
fordítva a szakasz utolsó négy bekezdésére! A világi dol-
gokra való törekvés miben hasonlít ahhoz, hogy „olyan dol-
gok után kapkod[unk], melyek egy buborékhoz hasonlóan… 
szertefosz[lanak]”?

 5. A 72. oldalon Smith elnök a Tan és a szövetségek 88. szaka-
szában található információkra utal a feltámadással kapcsolat-
ban. Mit tanítanak neked a szakasz 14–17. és 28–33. versei a 
feltámadásról? Milyen hatékony módszerekkel taníthatunk egy 
gyermeket a feltámadásról?

 6. Olvasd el a 73. oldalon kezdődő szakaszt! Az élet mely meg-
próbáltatásainak elviselésén enyhített az ebben a szakaszban 
tanított tantételekről való bizonyságod?

További szentírások: 1 Korinthusbeliek 15:12–26, 35–42, 53–58; 
2 Nefi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Tan és a szövetségek 93:19–20, 
29–34; 130:18–19; Ábrahám 3:24–26

Tanároknak: „Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak egy 
számukra érdekes szakaszt, és olvassák el magukban! Alkossanak 
két- vagy háromfős csoportokat azokkal, akik ugyanazt a szakaszt 
választották, és beszéljék meg egymással, mit tanultak!” (lásd ennek 
a könyvnek a VII. oldalát).
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a Kirtland templom belseje, ahol az ősi illés próféta 
megjelent Joseph smithnek, és ráruházta a pecsételő 
hatalmat és a halottakért végzendő munka kulcsait
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8 .  F E J E Z E T

Templomi áldások saját 
magunk és őseink számára

A templomok célja, hogy olyan helyet 
biztosítsanak, ahol szent szertartásokat 
végezhetünk az élőkért és a halottakért.

George Albert Smith életéből

1905-ben George Albert Smith újonnan elhívott apostolként 
számos fontos egyháztörténeti helyre ellátogatott Joseph F. Smith el-
nökkel és a Tizenkettek Kvórumának néhány más tagjával. Az egyik 
ilyen hely az Ohio állambeli Kirtland volt, ahol a korai szentek fel-
építették az első templomot ebben az adományozási korszakban. 
„Amikor feltűnt a város – emlékezett vissza Smith elder –, az első 
dolog, amit megpillantottunk, Kirtland gyönyörű temploma volt. […] 
Ott történt, hogy Joseph Smith próféta és [Oliver Cowdery] látták 
a Szabadítót a szószék könyöklőjén állva. Ott történt, hogy Mózes 
átadta	nekik	Izráel	összegyűjtésének	kulcsait;	majd	Éliás	és	Illés	jött	
el nagyszerű elhívásuk hatalmában és fenségében, és átadták azokat 
a kulcsokat, melyek földi szolgálatuk idején rájuk lettek bízva.”

Miközben a csoport átsétált a templomon, Smith elder azon oda-
adó szentekre gondolt, akik felépítették azt. „Amikor elképzeltük, 
hogy az épületet egy rendkívül szegény körülmények között élő 
nép építette, hogy bátor férfiak dolgoztak nappal, hogy lefektessék 
az alapokat és felhúzzák a falakat, majd pedig álltak őrt éjjel, hogy 
fegyverekkel megvédjék azoktól, akik megesküdtek, hogy megaka-
dályozzák, hogy az épület valaha is elkészüljön, arra gondoltunk, 
nem csoda, hogy az Úr elfogadta a felajánlásaikat, és olyan áldások-
kal halmozta el őket, melyekben kevés népnek volt része a földön.” 1

Évekkel	később,	miután	elválasztották	az	egyház	elnöké-
nek, Smith elnök felszentelte az Idahói Idaho Falls templomot. 
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Felszentelő imájában köszönetet mondott azért a szabadító munká-
ért, melyet a templomban elvégezhetünk az élőkért és a halottakért:

„Köszönjük, ó, Isten, hogy elküldted Illést, az ősi prófétát, akire 
»rábízta[d] annak a hatalomnak a kulcsait, hogy az atyák szívét a 
gyermekekhez fordítsa, és a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy 
ne sújtsa átok az egész földet« [T&Sz 27:9]. Köszönjük neked, hogy 
elküldted őt Joseph Smith szolgádhoz, hogy ráruházza a halottakért 
végzett munka felhatalmazásának kulcsait, és hogy kinyilatkoztassa, 
hogy a szabadulás terve az emberiség egész családját felöleli, hogy 
az evangélium egy egyetemes cél, és hogy Te nem vagy személy-
válogató, lehetővé téve, hogy a szabadulás evangéliumát mind az 
élőnek, mind a halottnak hirdethessék. Nagyon hálásak vagyunk 
Neked azért, hogy a szabadulás mindenki számára elérhető, aki 
meg akar szabadulni a királyságodban.

Hozzon örömöt népednek őseik nemzedékrendjének felkutatása, 
hogy szabadítóvá válhassanak Sion hegyén azáltal, hogy halottaikért 
szolgálnak a templomban. Imádkozunk továbbá, hogy Illés lelke 
nyugodjon minden népen, hogy ösztönözve érezzék magukat arra, 
hogy összegyűjtsék és elérhetővé tegyék őseik nemzedékrendjét; és 
hogy hithű gyermekeid kihasználják szent templomaidat, és minden 
olyan szeretartást elvégezzenek a halottakért, melyek örök felma-
gasztosulásukhoz szükségesek.”

Smith elnök azt is elismerte ebben az imában, hogy a templom 
valóban az Úr háza – egy olyan hely, ahol érezhető Isten jelenléte:

„Most pedig neked ajánljuk a templomot és mindazt, ami hozzá tar-
tozik, hogy szent legyen Te előtted; hogy az imádság háza, a hódolat 
háza legyen, hogy dicsőséged megpihenhessen rajta, és szent jelenlé-
ted szüntelenül e házban lehessen; továbbá hogy elfogadható lakhelye 
lehessen Szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, a mi Szabadítónknak; 
hogy minden része, mely szent a Te számodra, megszentelődhessen, 
és azokat fel lehessen ajánlani; és imádkozunk, hogy mindazok, akik 
a Te házad küszöbét átlépik, érezhessék annak szentségét. […]

Mennyei Atyánk, engedd, hogy jelenléted mindig érezhető legyen 
itt, hogy mindazok, akik összegyűlnek a házadban, megértsék, hogy 
ők a Te vendégeid, és hogy ez a Te házad.” 2 [Lásd 1. javaslat, 88. 
oldal.]
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George Albert Smith tanításai

A templomban szent szertartásokban 
részesülünk, köztük olyan szertartásokban, 

melyek örökre összekötik a családokat.

Azért, hogy felkészülhessünk a [celesztiális] királyságra, az Úr az 
Ő irgalmában visszállította Jézus Krisztus evangéliumát ezekben 
az utolsó napokban, és isteni felhatalmazást helyezett belé, majd 
pedig megértéssel áldotta meg a gyermekeit, hogy bizonyos szer-
tartásokat megkaphassanak és elvégezhessenek. E célből épültek a 
templomok, és azoknak, akik a celesztiális királyságban kívánnak 
helyet kapni, lehetőségük van elmenni ezekbe a templomokba, és 
elnyerni azok áldásait, hogy gazdagítsák az életüket, és felkészítsék 
őket ama királyságra. 3

Mi vagyunk az egyetlen olyan nép a világon, akik tudják, mi a 
templomok célja. 4

Minden [templom] egyetlen nagyszerű örökkévaló cél érdeké-
ben épült: hogy az Úr házaként szolgáljon, hogy olyan szent és 
megfelelő helyet biztosítson, ahol szent szertartásokat végezhetünk, 
melyek a földön és a mennyben is megköttetnek – szertartásokat 
az élőkért és a halottakért, melyek biztosítják mindazoknak, akik 
elnyerik azokat, és akik hűek a szövetségeikhez, a családjukkal való 
örök kapcsolatot, vég nélküli világokat és azt, hogy velük együtt 
felmagasztosulhatnak Atyánk celesztiális királyságában. 5

Legyünk hálásak a házassági szövetség örökkévalóságáról való 
ismereteinkért. Ha csupán ebben az életben lenne reménységünk, 
minden embernél nyomorultabbak lennénk [lásd 1 Korinthusbeliek 
15:19]. Az a bizonyosság, hogy az itteni szülői, gyermeki és házas-
társi kapcsolatunk a mennyben is folytatódik, és hogy ez csak a kez-
dete annak a nagyszerű és dicsőséges királyságnak, melyet Atyánk 
az örökségünknek szánt a másik oldalon, reménnyel és örömmel 
tölt el bennünket. 6

Ha úgy gondolkodnék, ahogyan sokan teszik, hogy most, hogy 
szeretett feleségem és szeretett szüleim elhunytak, örökre eltűntek 
az életemből, és soha nem látom őket újra, akkor ez a gondolkodás-
mód megfosztana engem életem egyik legnagyobb örömétől: azon 
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célomtól, hogy újra találkozom majd velük, szeretettel üdvözölnek 
majd engem, és hálás szívem minden erejével meg fogom köszönni 
nekik mindazt, amit értem tettek.

Atyánknak azonban sok-sok millió olyan gyermeke van, akik 
nem tudják, hogy a Mennyei Atyánk által előírt néhány szertartás 
elvégézésével a férjek és a feleségek az időre és az örökkévalóságra 
egyesülhetnek, és örökké élvezhetik gyermekeik társaságát. Mily 
hálásnak kellene lennünk ezért a tudásért! 7

Mindössze néhány olyan hely létezik a világon, ahol az örökkéva-
lóságra köthetünk házasságot, és ezek Isten templomaiban vannak. 
[…] Számos olyan fivérünk és nőtestvérünk is van – mindannyian 
Mennyei Atyánk gyermekei –, akiktől… elkerülhetetlen okok miatt 
visszatartják ezt a kiváltságot. Ha azonban érdemesen élnek, és ha 
éltek volna ezzel a kiváltsággal, ha lehetőségük lett volna rá, akkor 
semmit sem veszítenek ezen ideiglenes, nem kívánatos körülmé-
nyek miatt. De gondoljatok bele, mennyivel nagyobb azoknak a 
felelőssége, akik olyan helyen élnek, ahol a férfiak és a nők az 
örökkévalóságra egyesülhetnek, és ahol lehetőségük van elvégezni 
a munkát a halottaikért! A világi embereknek nem adatott meg ez 
az áldás. Vajon mi mennyire értékeljük? […]

Már ifjúságuk korai szakaszában tanítsuk meg ezeket a dolgo-
kat fiataljainknak, hogy amikor eljön a házasságkötés ideje, semmi 
kétségük ne legyen afelől, hogy hol, hogyan és ki által legyen elvé-
gezve e szent szertartás – és az egyetlen hely, ahol ezt elvégezhetik 
az időre és az örökkévalóságra, az a templom. 8

Hálás vagyok [az Úrnak] az Úr házában elvégezhető összes szer-
tartásért, melyet elnyertem, s melyek nem csupán számomra van-
nak. Lehetőségem volt elnyerni egy részét azoknak a dolgoknak, 
melyeket az Úr minden gyermekének szánt, akárhol is legyenek, 
amennyiben hajlandóak elfogadni, amit pénz nélkül és ingyen 
ajánl nekik. 9

Az összes… templom, melyet felépítettek, vagy amelyet még ez-
után fognak felszentelni, felbecsülhetetlen áldást jelent majd minda-
zoknak, akik érdemesen élnek azzal a kiváltsággal, hogy használják 
azt, mind saját maguk, mind pedig halottaik részére.10 [Lásd 2. ja-
vaslat, 89. oldal.]
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A templomi munkán keresztül lehetővé 
tesszük elhunyt őseink számára, hogy 
örökkévaló áldásokban részesüljenek.

A genealógiai társaság éveket töltött [családtörténeti] információk 
összegyűjtésével, mások pedig éveket töltenek azzal, hogy elmen-
jenek az Úr házába, hogy ott megkeresztelkedjenek a halottakért, 
hogy férjeket, feleségeket és gyermekeket pecsételjenek egymáshoz, 
hogy egyesítsék a családot, ahogyan arra Mennyei Atyánk utasítást 
adott nekünk. Jó lenne, ha mindannyian feltennénk magunknak a 
kérdést: én mit teszek mindezért? Megteszem a részemet? Mennyei 
Atyánk azt mondta Joseph Smithen keresztül a népnek, hogy ha 
nem végezzük el a munkát a halottainkért, akkor elveszítjük a saját 
áldásainkat és kivágattatunk, és az egyik utolsó dolog, amit a pró-
féta megpróbált életében elvégezni, a templom felépítése volt, mely-
ben az emberek elvégezhetik halottaikért a munkát. Hát ennyire 
fontos ez a munka. Valakinek el kell végeznie. 11

„mindössze néhány olyan hely van a világon, ahol az örökkévalóságra 
köthetünk házasságot, és ezek isten templomaiban vannak.”
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Eszembe jutott egy történet két fivérről, akik egy észak-utahi város-
ban éltek: Az idősebb fivér, Henry, bankár és kereskedő volt, és nagy 
jómódban élt. A másik fivér, George, gazdálkodó életmódot folytatott, 
és nem igen volt több java annál, mint ami a szükségletei kielégíté-
sére elegendő volt, ám égett benne a vágy, hogy elvégezze halottaiért 
a templomi munkát. Elvégezte a családtörténeti kutatást, majd pedig 
elment a templomba, és dolgozott azokért, akik elhunytak.

Egy nap George így szólt Henryhez: „Szerintem el kellene men-
ned a templomba segíteni.”

De Henry így válaszolt: „Semmi ilyesmire nincs időm. Minden 
időmet lefoglalja az üzlet.” […]

Körülbelül egy évvel később Henry ellátogatott George ottho-
nába, és ezt mondta: „George, volt egy álmom, ami nagyon aggaszt. 
Kíváncsi vagyok, vajon te meg tudod-e mondani, mit jelent.”

„Mit álmodtál, Henry?” – kérdezte George.

„Azt álmodtam – felelte Henry –, hogy te és én elhagytuk ezt az 
életet, és a fátyol túloldalára kerültünk. Egyszer csak megláttunk 
egy gyönyörű várost. Rengeteg embert láttunk csoportokban gyü-
lekezve, és akárhová mentünk, ők kezet ráztak veled, átöleltek és 
áldottak téged, és azt mondták, mennyire örülnek, hogy látnak. De 
– mondta – rám ügyet sem vetettek; épphogy csak barátságosak 
voltak velem. Mit jelenthet ez?”

„Az álmodban a fátyol másik oldalán voltunk?” – kérdezte George.

„Igen.”

„Nos, ez az, amiről már olyan sokat beszéltem neked. Próbáltalak 
rávenni, hogy végezd el a munkát azokért az emberekért, akik odaát 
vannak.	Én	már	sokukért	elvégeztem,	de	még	mindig	sokan	van-
nak, akikért el kell végezni. […] Jobban teszed, ha beleveted magad 
a munkába, mert egy pillanatra belekóstolhattál abba, hogy mire 
számíthatsz, amikor a másik oldalra kerülsz, ha nem teszed meg a 
részedet az értük végzendő munkában.” [Lásd 3. javaslat, 89. oldal.]

Sokszor elgondolkodtam a két fivér történetén. Sok ember nem 
érti az élet komoly és szent voltát; nem értik az örökkévaló házas-
ság szentségét. Vannak népünk között olyanok, akiket nem érdekel 
a genealógia. Nem foglalkoznak az őseikkel; vagy legalábbis ezt 
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gondolnád a viselkedésük alapján. Nem mennek el a templomba, 
hogy elvégezzék a munkát a halottaikért. […]

Miután elmentünk az Úr házába a saját áldásainkért, gondoljunk 
a felmenőink iránti felelősségünkre. Ti milyen fogadtatásban része-
sültök majd a másik oldalon? Ti lesztek azok, akiket átkarolnak és az 
örökkévalóságon át áldanak, vagy olyanok lesztek, mint az a fivér, aki 
önző módon a saját problémáival foglalkozott, és hagyta, hogy azok, 
akik nem tudnak segíteni magukon, segítség nélkül maradjanak? 12

Tudjátok, mindannyiunkat összeköt az Atyánk templomaiban 
végzett nagyszerű munka, ahol azokat a családokat, melyek koráb-
ban nem lettek egyesítve, a szent papság hatalma által összekötik. 
Az Úrnak az volt a célja, hogy minden fiának és leányának lehető-
sége legyen áldásokban részesülni, nem csupán földiekben, hanem 
örökkévaló áldásokban is.

Gondoljatok csak azok odaadására és hithűségére, akik nap mint 
nap elmennek a templomba, és szertartásokat végeznek a fátyol 

„gondoljatok csak azok odaadására és hithűségére, akik 
nap mint nap elmennek a templomba, és szertartásokat 

végeznek azokért, akik a fátyol túloldalán vannak.”
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túloldalán lévőkért. Hadd mondjam el nektek, hogy a túloldalon lé-
vők is legalább ennyire lelkesek velünk kapcsolatban. Imádkoznak 
értünk és a sikerünkért. A maguk módján könyörögnek a leszárma-
zottaikért, az utódaikért, akik a földön élnek. 13

Az Úr segíteni fog nekünk elhunyt őseink felkutatásában.

Néhány	évvel	ezelőtt	Chicagóban,	a	Fejlődés	Évszázada	kiállítás	
egyik napján odamentem az egyház standjához, és megkérdeztem 
a misszionáriusoktól, hogy ki felel e nagyszerű kulturális és tudo-
mányos kiállítás megszervezéséért.

Elmondták, hogy az úr neve Dawes, mire én ezt kérdeztem: 
„Csak nem Charles G. Dawes, az Egyesült Államok alelnöke, illetve 
az USA brit nagykövetének fivéréről van szó?”

„De igen” – válaszolták.

„Nos – mondtam –, ennek nagyon örülök, ugyanis ismerem az urat.”

Ezt mondtam magamban: „Azt hiszem, felkeresem. Henry Dawes 
lesz az.” Ismertem Henry Dawes-t, így hát odamentem a telefonhoz, 
és felhívtam az irodáját. A titkárnője… átadta Dawes úrnak az üze-
netet, hogy George Albert Smith Salt Lake Cityből a városban van, 
és szeretne találkozni vele, mire ő megkérte a titkárnőjét, hogy hív-
jon be engem az irodába. Majd ahelyett, hogy végigvárattak volna 
velem egy hosszú sort, a hölgy odavezetett engem egy mellékajtó-
hoz, melyen belépve ott állt előttem egy magas férfi, akit még soha 
életemben nem láttam azelőtt.

„Dawes úr vagyok” – mondta.

Nagyon kellemes ember volt, de gondolhatjátok, milyen zavarban 
voltam. Ő valóban Dawes úr volt, és valóban Dawes nagykövet 
fivére volt, de őt Rufus Dawes-nek hívták. Nem is tudtam, hogy 
létezik egy Rufus Dawes!

„Nos – mondtam –, azért jöttem, hogy elmondjam, milyen cso-
dálatos a kiállítás, és hogy elismerésemet fejezzem ki azért a mun-
káért, melyet a megszervezésébe fektetett. Csodálatos rendezvényt 
hozott létre, amely rengeteg embernek nyújt új ismereteket. Nos, 
tudom, hogy Ön elfoglalt ember. Csupán ennyit szerettem volna 
mondani, illetve gratulálni, és köszönetet mondani.”
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„Ez nagyon figyelmes Öntől – felelte. – Fáradjon beljebb.”

„Nem, köszönöm. Csupán ennyit szerettem volna mondani” 
– válaszoltam.

„Jöjjön csak be” – mondta.

„Nem, nem… hisz leglább százan várják, hogy találkozzanak Önnel.

„Egyikük sem fog olyan kedves dolgokat mondani, mint amit Ön 
az imént mondott nekem.”

Így hát bementem, szinte teljesen kifogyva az ötletekből és a 
szuszból. Ragaszkodott hozzá, hogy helyet foglaljak, majd a követ-
kező kérdés, melyet feltettem, így hangzott: „Apropó, Dawes úr, 
honnan származik a családja?”

„Úgy érti, Amerikában?” – nézett rám kérdőn.

„Úgy értem, bárhol.”

„Érdekli	a	genealógia?”	–	kérdezte.

„Nagyon is! – válaszoltam. – A Salt Lake Cityben található család-
történeti könyvtárunk az egyik legkiválóbb a világon.”

„Bocsásson meg egy pillanatra!” – mondta erre, majd kisétált 
az irodából, és egy régi családi Biblia méretű kartondobozzal tért 
vissza. Elővette a kését, kinyitotta a dobozt, és kivett belőle egy 
fehér selyempapírba tekert csomagot. Levette róla a fehér csoma-
golást, majd az asztalra helyezte az egyik leggyönyörűbb borítású 
könyvet, melyet valaha is láttam. Szépen nyomtatott, gazdagon il-
lusztrált könyv volt, melynek borítóját elegáns, aranyozott dombor-
nyomás díszítette.

Miközben gyönyörködtem benne, így szóltam: „Dawes úr, ez egy 
csodálatos darab.”

„Még szép! Huszonötezer dolláromba került.”

„Nos, megérte.”

„Az Ön számára ér ez valamit?” – kérdezte.

„Ha az enyém lenne, érne!” – válaszoltam.

„Rendben van – mondta –, akkor az Öné lehet!” Huszonöt-
ezer dollár értékű genealógiát helyezett a kezembe egy férfi, akit 
mindössze öt perce ismertem! Csak ámultam. Még egy rövid ideig 
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beszélgettünk ezután. Elmondtam, mekkora örömömre szolgál, 
hogy nekem adta a könyvet, és hogy az Salt Lake City genealógiai 
könyvtárában fog helyet kapni.

Mielőtt elhagytam az irodát, még utánam szólt: „Smith úr, ez a 
Gates-ek, az édesanyám családjának a története. A Dawes család 
történetét – az édesapám genealógiáját – is elkészítjük. Pontosan 
olyen lesz, mint ez. Amikor elkészül, szeretnék abból is küldeni 
Önnek egy példányt.”

Ötvenezer dollárnyi genealógia! – csupán azért, mert udvarias 
próbáltam lenni valakivel. Nem hiszem, hogy ez véletlen volt. […]

Az Úr segít nekünk. Csodálatos látni, miként nyílnak meg az utak, 
és miként éreznek gyakran sugalmazást mások arra, hogy elkészít-
sék a családtörténetüket. Mi azonban néha nem élünk azon lehe-
tőségeinkkel, hogy elkészítsük a genealógiánkat, annak ellenére, 
hogy az Úr nyomatékosan megmondta, hogy ha nem végezzük a 
templomi munkánkat, akkor a halottainkkal együtt mi is el leszünk 
utasítva [lásd T&Sz 124:32]. Ez egy nagyon komoly ügy. Olyan do-
log, amin nem tudunk változtatni, ha elvesztegettük az életünkben 
adódott lehetőségeket. […] Nem várhatjuk el, hogy mások végezzék 
el helyettünk ezt a munkát.

Az Úr tehát – így vagy úgy –, mindig arra bátorít, buzdít és ösztö-
nöz minket, hogy végezzük a munkánkat. Néhány család, akik nem 
tudják maguk elkészíteni a templomi genealógiájukat, felkérnek 
valakit, hogy készítse el helyettük a feljegyzéseket.

Ha megtesszük a részünket, a családtörténetünk, így vagy úgy, 
de fel fog tárulni előttünk. Így hát a következő tanácsot adom mind-
annyiunknak, fivéreim és nőtestvéreim: tegyük meg a részünket! 14 
[Lásd 4. javaslat, 89. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el az Idahói Idaho Falls templom felszentelő imájá-
nak kivonatát a 80. oldalon, majd olvasd el a T&Sz 109:1–5, 
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10–13-at (a Kirtland templom felszentelő imájából)! Gondol-
kozz el a templomban tapasztalt érzéseiden, és azokon az 
élményeken, melyek erősítették az arról való bizonyságodat, 
hogy a templom az Úr háza!

 2. Mit mondott Smith elnök, milyen célból építünk templomokat? 
(Lásd 81–82. oldal.) Mit tehetünk azért, hogy arra ösztönöz-
zük a fiatalokat, hogy a templomban készüljenek házasságot 
kötni?

 3. Olvasd el a 84. oldalon lévő történetet! Milyen egyszerű lehető-
ségek kínálkoznak a családtörténeti munkában való részvételre 
azok számára, akiknek sok más feladatot is el kell látniuk? Mit 
tehetnek a papsági kvórumok és a segítőegyletek azért, hogy 
részt vegyenek benne?

 4. Nézd át a 86. oldalon kezdődő szakaszt! Hogyan segített téged 
az Úr, miközben megpróbáltál információt gyűjteni az őseidről? 
Milyen további áldásokban részesültél a családtörténeti mun-
kában való részvételed során?

További szentírások: Malakiás 4:5–6; Tan és a szövetségek 97:15–16; 
110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Tanároknak: Miközben valaki hangosan felolvas egy részt Smith el-
nök tanításaiból, kérd meg az osztály többi tagját, hogy „keressenek 
vagy figyeljenek meg bizonyos tantételeket vagy elképzeléseket. Ha a 
rész szokatlan vagy nehéz szavakat vagy kifejezéseket tartalmaz, ma-
gyarázd meg azokat a felolvasás előtt! Ha a csoportban valakinek ol-
vasási nehézsége van, kérj meg önként jelentkezőket, ahelyett, hogy 
[egymást felváltva olvasnának]” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 56.).

Jegyzetek
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 2. “Dedicatory Prayer … Idaho Falls 
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1945, 564–65.

 3. In Deseret News, Feb. 13, 1932, Church 
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 4. In Conference Report, Oct. 1950, 159.
 5. “The Tenth Temple,” Improvement Era, 

Oct. 1945, 561.
 6. In Conference Report, Oct. 1905, 29.

 7. “Priceless Prospects,” Improvement Era, 
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„nagyszerű áldást jelent számunkra, hogy… biztosak lehetünk az isteni 
irányításban, és tökéletes hitet gyakorolhatunk egy személyes istenben, 

aki törődik velünk, aki hallja és megválaszolja az imáinkat.”
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Nyisd meg lelkedet az 
Úrnak imában!

A személyes és családi imán keresztül 
érezhetjük Mennyei Atyánk hatását az 

életünkben és az otthonunkban.

George Albert Smith életéből

Az imádkozás fontos részét képezte annak az otthonnak, ahol 
George Albert Smith felnőtt. „A ház népének minden tagja élt az 
egyéni és családi imádkozás lehetőségével – mondta. – Már életem 
egész korai szakaszában megtanultam, hogy az Úr megválaszolja 
az imákat, mert az enyémet is megválaszolta, és számos módon 
bizonyította az Ő figyelő gondoskodását.” 1

Smith elnök még idősebb korában is előszeretettel gondolt vissza 
arra, hogy édesanyja, Sarah Farr Smith miként tanította őt imádkozni:

„Egy utolsó napi szent édesanya kezei alatt tanultam. Az egyik leg-
első dolog, amire emlékszem az, amikor kézen fogott, és felkísért az 
emeletre. A szobában két ágy volt: egy, amelyikben a szüleim aludtak, 
és egy kis pótágy a szoba másik végében. Úgy emlékszem, mintha 
tegnap történt volna. Amikor felértünk az emeletre, édesanyám leült a 
kis ágyam szélére. Megkért, hogy térdeljek le előtte. Összekulcsolta a 
kezeimet és az övébe helyezte őket, majd pedig megtanította nekem 
az első imámat. Soha nem fogom elfelejteni. Nem akarom elfelejteni. 
Ez az egyik legkedvesebb emlékem az életemben: egy angyali édes-
anya az ágyam szélén, aki megtanított engem imádkozni.

Oly egyszerű ima volt, mégis… az az ima nyitotta meg előttem a 
menny ablakait. Az az ima kitárta felém Mennyei Atyám karját, mert 
édesanyám elmagyarázta nekem, mit jelent mindez, már amennyire 
egy gyermek fel tudja fogni. Attól a naptól fogva egészen mosta-
náig – bár azóta több mint egymillió kilométert utaztam a világban 
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Atyánk többi gyermeke között –, minden reggel és minden este, 
akárhol is voltam, amikor lefeküdtem az ágyamba vagy felkeltem 
onnan, mindig közel éreztem magam Mennyei Atyámhoz. Ő való-
ban nincs messze.” 2

Élete	során	Smith	elnök	nem	csupán	azért	támaszkodott	az	imára,	
hogy közelebb kerüljön Istenhez, hanem azért is, hogy a szükség 
idején az Úr segítségét kérje. Egy nap a kaliforniai part mentén a 
Csendes-óceánban úszva a következő élményben volt része:

„Nagyon jó úszónak számítottam, és felettébb élveztem a sportot. 
Ezen a bizonyos napon a víz szintje nagyon magas volt, és erős volt a 
sodrása. Amikor elhagytam a partot és elkezdtem beúszni az óceánba, 
keresztülúsztam a part felé haladó nagy hullámokon, melyek átcsap-
tak felettem és beborítottak. A célom a tarajos hullámok mögötti szé-
les, öblös hullámok voltak, melyeken a hátamon fekve ringatózhattam.

Miközben ezt az érdekes sportot űztem, az egyik hatalmas hullám 
még azelőtt beterített, hogy időm lett volna felkészülni rá az előző 
hullám után. A következő pedig már teljesen magával ragadott, és 
lehúzott	az	óceán	fenekére.	Éreztem,	ahogy	elsodor	a	vízfelszín	
alatti áramlás. Ekkor éppen nagyon gyorsan követték egymást a hul-
lámok, és képtelen voltam összeszedni magam két hullám között. 
Éreztem,	hogy	gyorsan	fogy	az	erőm,	és	szükségem	van	valamiféle	
segítségre. Miközben az egyik hullám tetejére sodródtam, megpil-
lantottam a közelben egy hullámtörőgát oszlopait, és azt gondol-
tam, hogy ha valamilyen emberfeletti erővel sikerülne elérnem az 
oszlopokat, akkor megmenekülhetnék.

Magamban arra kértem Mennyei Atyámat, hogy adjon erőt ahhoz, 
hogy elérjem a célomat. Amikor karnyújtásnyira sodródtam a cölö-
pökhöz, megragadtam az egyik póznát, és köré fontam a karomat. 
A cölöpöket éles, sötétkék kagylók borították, és amikor rájuk ka-
paszkodtam a karjaimmal és a lábaimmal, össze-vissza vagdosták a 
mellkasomat, a lábamat és a combomat. Addig kapaszkodtam rajtuk, 
amíg el bírtam viselni a fájdalmat, folyamatosan keresve egy-egy 
szélesebb, barátságos hullámot, amelyre rádobhattam magam, hogy 
az egy parthoz közelebbi hullámtörőhöz sodorjon engem. Minden 
alkalommal imával a szívemben szedtem össze minden erőmet ah-
hoz, hogy egy hömpölygő hullám segítségével eljussak az egyik 
hullámtörőtől a másikig.
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Lassan, de biztosan, nagy nehézségek árán eljutottam az óceán 
partmenti részére, ahol a víz már elég sekély volt ahhoz, hogy kisétál-
jak a partra. Amikor elértem a meleg homok biztonságát, kimerülten 
estem össze. Annyira gyenge voltam, annyira kifulladtam, hogy még 
egy ideig pihennem kellett, mielőtt haza tudtam volna gyalogolni. A 
meleg és biztonságos homokban feküdve újra átgondoltam az iménti 
borzalmas élményemet; szívemet hála és alázat töltötte el, hogy az 
Úr… megmentette az életemet.” 3 [Lásd 1. javaslat, 98. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Az ima lehetővé teszi számunkra, hogy úgy beszélgessünk 
Mennyei Atyánkkal, mintha ott állna mellettünk.

Nagyszerű áldást jelent számunkra, hogy a nehézségek és bi-
zonytalanság idején is biztosak lehetünk az isteni irányításban, és 
tökéletes hitet gyakorolhatunk egy személyes Istenben, aki törődik 
velünk, aki hallja és megválaszolja az imáinkat. 4

Jó pár évvel ezelőtt… hallottam [egy] kilencéves árva fiúról, akit 
sürgősen korházba kellett szállítani, és a vizsgálatok kimutatták, 
hogy azonnal meg kell operálni. A barátaival élt, akik befogadták 
őt. Az édesapja és az édesanyja (amikor még éltek) megtanították 
imádkozni; ezért amikor kórházba került, az egyetlen dolog, amire 
vágyott, az volt, hogy az Úr segítsen rajta.

Az orvosok tartottak egy megbeszélést az operáció előtt. Amikor 
betolták a fiút a műtőbe, körbenézett, és látta azokat az ápolókat és 
orvosokat, akik a műtétjéről konzultáltak. Tudta, hogy komoly baj van, 
ezért így szólt az egyikőjükhöz, miközben előkészítették az altatásra: 
„Doktor úr, mielőtt megoperál engem, mondana értem egy imát?”

Az orvos, látszólag zavartan elnézést kért, és ezt mondta: „Nem 
tudok imádkozni érted.” Ezután a fiú a többi orvosnak is feltette a 
kérdést, de mindenkitől ugyanezt a választ kapta.

Végül valami igazán rendkívüli dolog történt; a kis srác ezt 
mondta: „Ha nem tudnak imádkozni értem, akkor legalább várná-
nak egy kicsit, amíg én elmondok egy imát magamért?”

Levették róla a lepedőt, ő pedig feltérdelt a műtőasztalra, lehaj-
totta a fejét, és így szólt: „Mennyei Atyám, én csupán egy árva fiú 
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vagyok. Nagyon beteg vagyok. Kérlek, gyógyíts meg! Áldd meg 
ezeket az embereket, akik meg fognak műteni, hogy jól csinálják. 
Ha meggyógyítasz, megpróbálok jó emberré felnőni. Köszönöm, 
Mennyei Atyám, hogy meggyógyítasz.”

Amikor végzett az imával, visszafeküdt az asztalra. Az orvosok 
és az ápolók könnyes szemmel figyelték. Végül így szólt a fiú: 
„Készen állok.”

Elvégezték a műtétet. A kis srácot visszavitték a kórterembe, és 
néhány nap múlva hazaengedték a kórházból. Jó úton haladt a teljes 
gyógyulás felé.

Néhány nappal később egy férfi, aki hallott az esetről, felkereste 
az egyik sebészt az irodájában, és ezt mondta: „Meséljen nekem ar-
ról a műtétről, amit néhány nappal ezelőtt hajtott végre egy kisfiún.”

„Számos kisfiút operáltam mostanában” – felelte a sebész.

„Ez a kisfiú azt akarta, hogy valaki imádkozzon érte” – jött a válasz.

Az orvos nagyon komolyan így felelt: „Valóban volt egy ilyen 
eset, de nem tudom, hogy szeretnék-e róla beszélni. Túlságosan 
szentnek tartom ezt az élményt.”

„Doktor úr, ha elmondja nekem, tiszteletben fogom tartani a tör-
ténetet. Nagyon szeretném hallani” – mondta a férfi.

Ekkor az orvos elmesélte neki a történetet, ahogyan az imént 
én is felidéztem, majd hozzátette: „Több száz embert operáltam 
már meg. Olyan férfiakat és nőket, akik azt gondolták, van hitük 
a gyógyuláshoz; de egészen addig nem éreztem annyira Isten je-
lenlétét, mint akkor, amikor a fölött a kisfiú fölött álltam. Az a fiú 
megnyitotta a menny ablakait, és úgy beszélt a Mennyei Atyjához, 
mintha szemtől szemben állt volna vele. Hadd mondjam el, hogy 
jobb ember lettem, amióta ott állhattam és hallhattam, ahogy az a 
kisfiú úgy beszél az ő Mennyei Atyjához, mintha jelen lenne.” 5 [Lásd 
2. javaslat, 98. oldal.]

Éljünk	úgy,	hogy	minden	este,	amikor	letérdelünk	imádkozni,	és	
minden reggel, amikor hálásan meghajlunk az Úr előtt, legyen erőnk 
megnyitni a mennyeket, hogy Isten meghallhassa és megválaszol-
hassa az imáinkat, és tudhassuk, hogy meg van elégedve velünk. 6
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Ha közel élünk Mennyei Atyánkhoz, akkor 
tudni fogjuk, hogy miért imádkozzunk.

Édesapám	fiatal	korában	[majdnem]	elvesztette	az	életét	a	Provo	fo-
lyóban. […] Az ő édesapja, aki akkor éppen Salt Lake Cityben volt, úgy 
érezte, félre kell vonulnia az egyik szobába, melyet arra tartottak fenn, 
hogy ott imádkozni lehessen. Letérdelt…, és ezt mondta: „Mennyei 
Atyám, úgy érzem, valami nagyon nincs rendben a családommal Pro-
vóban. Te tudod, hogy nem tudok egyszerre itt lenni és közben ott 
lenni velük. Mennyei Atyám, kérlek, őrizd és óvd meg őket!”

Éppen	akkor,	amikor	imádkozott	–	már	amennyire	később	meg	
lehetett határozni az időpontot –, az édesapám beleesett a folyóba. A 
folyó pont akkor áradt. Farönkök és kövek úsztak le a kanyonból, az 
apám pedig tehetetlen volt. Néhányan, akik a közelben volták, látták, 
hogy bajban van, de nem tudták elérni. A víz sodrása miatt senki 
sem tudott utána ugrani. Csak elszörnyedve álltak a parton. Apám 

„oly közel kell élnünk mennyei atyánkhoz, hogy amikor fejet hajtunk 
előtte, tudhassuk, hogy amit kérni fogunk tőle, az a kedvére van…”
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minden tőle telhetőt megpróbált, hogy a fejét a vízfelszín fölött tartsa, 
de a sodrás ide-oda dobálta, folyton nekicsapta a köveknek és a rön-
köknek. Egyszer csak egy hullám teljes egészében kiemelte a testét 
a vízből, és kivetette a partra. Ez egyenes válasz volt… az imára. 7

Nem szabad elhanyagolnunk a személyes imádkozást. Oly közel 
kell élnünk Mennyei Atyánkhoz, hogy amikor fejet hajtunk előtte, 
tudhassuk, hogy amit kérni fogunk Tőle, az a kedvére van, és ha 
nem úgy kapjuk meg, ahogyan kértük, tudhassuk, hogy meg fogjuk 
kapni azt az áldást, amelyre jogosultak vagyunk, és az valóban áldás 
lesz számunkra.8 [Lásd 3. javaslat, 99. oldal.]

Az ima erőteljes hatással van a személyes életünkre, 
az otthonunkra és a közösségünkre.

Az Úr… elmagyarázta, miként kaphatunk áldásokat az imán ke-
resztül. Sokan vannak a világon, akik nem ismerik fel az ima valódi 
előnyeit. Az ima hatalom. Olyan hatással bír, melyet viszonylag ke-
vés ember ért. […]

Hányan vannak az egyházban, akik nem tudják, hogy joguk van, 
igazán jogukban áll a Mennyei Atyjukhoz imádkozni, és kérni Őt, 
hogy vegye el tőlük a nehézségeiket, és adjon nekik megelégedett-
séget és boldogságot? 9

Furcsa lenne, ha Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
házának bármely tagját buzdítani kellene arra, hogy imádkozzon, 
és mégis vannak néhányan, akik nem imádkoznak magukban vagy 
a családjukkal. Ám ha nem imádkozunk, elveszítjük az ima által 
nyújtott védelmet.10 [Lásd 4. javaslat, 99. oldal.]

Szeretném kihangsúlyozni a következőt: remélem, hogy az utolsó 
napi szentek nem mulasztják el az imáikat – sem a személyes, sem 
a családi imáikat. Azok a gyermekek, akik olyan otthonban nevel-
kednek, ahol nem mondanak családi és személyes imákat, sokat 
veszítenek, és attól tartok, hogy a világ zavarodottsága, rohanása és 
nyüzsgése közepette sok otthon marad ima és az Úr áldásai nélkül; 
ezek az otthonok nem tudnak sokáig boldogok maradni. Olyan 
korban élünk, amikor nagyobb szükségünk van Mennyei Atyánkra, 
mint valaha. 11
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Ne zárkózzatok el Isten hatalma elől! Tartsátok meg otthonotok-
ban az ima és hálaadás lelkületét, és mondjatok köszönetet annak, 
aki minden lény szerzője, és akitől minden jó származik. 12

Legyen az otthonunk az ima, a köszönet és a hálaadás helye. 
[…] Imádkozzunk azon nagyszerű férfiakért és nőkért a világban, 
akiknek szükségük van az Úrra, ám nem értik, hogy Ő valóban 
törődik velük. Imádkozzunk… a kormányzóinkért, a városaink pol-
gármestereiért, azokért az emberekért, akiknek politikai befolyásuk 
van a közösségünkben, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek 
előnyünkre válnak, boldogabbá tesznek minket, és Mennyei Atyánk 
kedvére vannak. Ez kiváltságunkban áll. Hadd mondjam el, hogy az 
imának felmérhetetlen ereje van. 13

A családi ima egységet teremt a családban.

Nekünk [a család tagjainak] nem mindig egyezik a véleményünk; 
a férfiak nem mindig érvelnek úgy, mint a feleségük, és fordítva, de 

„minden lehetséges módon óvjátok meg a családotokat! 
egyesítsétek őket az ima erejével!”
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ha együtt imádkoztok, azzal az őszinte vággyal, hogy egységesek 
legyetek, akkor elmondhatom nektek, hogy minden fontos ügyben 
egyet fogtok érteni.

Egy hirdetőtáblán… a következőt olvastam: „Az a család, amely 
együtt imádkozik, együtt is marad.” Nem tudom, ki tette ki, de ha 
egy pillanatra elgondolkodtok ezen, rájöttök, hogy igaz. Buzdítalak 
benneteket, hogy imádkozzatok együtt az Úrhoz, és ez alatt nem azt 
értem, hogy csupán mondjatok imákat, nem azt értem, hogy… újra 
és újra ismételgessetek valamit, hanem azt, hogy férjként és apaként 
nyissátok meg lelketeket az Úrnak az otthonotokban, és kérjétek meg 
a feleségeteket és a gyermekeiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok. 
Ők is vegyenek részt ebben. Ha így tesztek, olyan lelkület tölti majd 
el otthonokat, melyet azonnal érezni fogtok, amikor beléptek oda. 14

Az Úr egyik olyan követőjeként, akit felkért a tanításra, arra kér-
lek benneteket, hogy tegyétek rendbe az otthonotokat! Ne vegyetek 
túl sok mindent természetesnek! Ne hagyjátok, hogy a világ osto-
baságai és gyarlóságai elcsábítsanak benneteket! Minden lehetsé-
ges módon óvjátok meg a családotokat! Egyesítsétek őket az ima 
erejével! […] Micsoda hatalma van az imának, ha képes minket az 
örök élet felé vezető úton tartani, és elvezetni minket a celesztiális 
királyságba! 15 [Lásd 5. javaslat, 99. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. A „George Albert Smith életéből” című szakaszban (91–93. ol-
dal) figyeld meg, hogy Smith elnök imával kapcsolatos korai 
élményei milyen hatással voltak az életére! Milyen hatékony 
módszerekkel taníthatjuk meg a gyermekeknek az ima erejét?

 2. Nézd át a kilencéves kisfiúról szóló történetet (93–94. oldal)! 
Miért van az, hogy az imáink nem mindig tűnnek szemtől 
szembe történő beszélgetésnek Mennyei Atyánkkal? Gondold 
át, mit tehetsz azért, hogy gyakrabban érezd az Ő jelenlétét a 
személyes imáid során!
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 3. Miközben elgondolkodsz Smith elnök, 95–96. oldalon található 
tanításain, emlékezz vissza egy olyan alkalomra, amikor úgy 
érezted, imádkoznod kell valamiért! Mit mondanál annak az 
embernek, aki úgy érzi, hogy nem kapott választ az imáira?

 4. Gondolkozz el Smith elnök következő kijelentésén: „…ha nem 
imádkozunk, elveszítjük az ima által nyújtott védelmet” (96. 
oldal)! Milyen formában érezted már az ima erejét és védelmét? 
Fontold meg, hogy megosztod a bizonyságodat az ima erejéről 
azokkal, akiket házi- vagy látogatótanítóként meglátogatsz!

 5. Smith elnök azt tanította, hogy az ima „képes minket az örök 
élet felé vezető úton tartani” (98. oldal). Mit gondolsz, ez mi-
ért van így? Mit tehetnek a családok azért, hogy rendszeresen 
együtt imádkozzanak? Gondold át, mit tehetsz azért, hogy a sze-
mélyes imáid jelentőségteljesebb részét képezzék az életednek!

További szentírások: Máté 6:7–13; 7:7–11; 2 Nefi 4:35; Alma 34:18–27; 
37:37; 3 Nefi 18:20–21; Tan és a szövetségek 88:63–64

Tanároknak: „…a tanuló az, akit munkára kell fogni. Amikor egy 
tanító kerül a reflektorfénybe, ő válik a műsor csillagává, ő beszél 
egyedül, és más módokon is uralja az egész tevékenységet, szinte 
majdnem biztos, hogy akadályozza az osztálytagok tanulását” (lásd 
Asahel D. Woodruff, Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 61).
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„[a szentírások] mindazt tartalmaz[zák], amit az én és a ti atyátok 
elég fontosnak tartott ahhoz, hogy megőrizze és átadja az emberek 

gyermekeinek, és a világ számos nyelvén elérhetővé tegye.”
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1 0 .  F E J E Z E T

A szentírások – a világ 
legértékesebb könyvei

Isten azért adott nekünk szentírásokat, hogy segítsen 
nekünk és a családunknak felkészülni az örök életre.

George Albert Smith életéből

Élete kései szakaszában George Albert Smith elnök felidézte egy 
ifjúkori emlékét, amikor egy szentírásrészlet mély benyomást tett 
rá: „Amikor körülbelül tizennégy éves voltam, Vasárnapi Iskolán 
elolvastam a Mormon könyvéből Alma negyvenedik fejezetét. A 
szentírásrészlet olyan hatást gyakorolt rám, amely segítségemre volt 
szeretteim elvesztésekor. […] Van benne egy rész, amely arról tanít, 
hogy hová megy a lelkünk, miután elválik a testünktől [lásd 11–14. 
versek], és én azóta is arra a paradicsomnak nevezett helyre szeret-
nék menni.” 1 [Lásd 1. javaslat, 107. oldal.]

Smith elnök remélte, hogy másoknak is részük lesz saját, jelen-
tőségteljes élményekben a szentírások olvasása közben. Nyilvános 
beszédeiben és a másokkal folytatott személyes beszélgetések során 
mindenkit arra buzdított, hogy úgy tanulmányozzák a szentíráso-
kat, mintha ez lenne az evangéliumról való bizonyságuk építésé-
nek eszköze. Egyszer egy vonatút során beszélgetésbe elegyedett 
egy férfival, aki bár utolsó napi szent családban nevelkedett, már 
nem vett részt tevékenyen az egyházban. „Beszélgetésünk során – 
mondta	később	–,	szóba	került	Jézus	Krisztus	evangéliuma.	[…]	És	
miközben az evangélium tantételeiről beszélgettünk, ezt mondta: » 
Engem érdekelnek ezek a dolgok.« Eszmecserénk elég sokáig tar-
tott, majd amikor végeztünk, ez a jó ember – mert úgy vélem, jó 
ember volt – azt mondta nekem: » Mindenemet odaadnám azért a 
bizonyosságért, amivel Ön rendelkezik…«



1 0 .  f e J e z e t

102

»Testvérem – válaszoltam –, nem kell mindenét odaadnia azért, 
hogy megkapja ezt a bizonyosságot. Csupán annyit kell tennie, 
hogy imádságos lélekkel kutassa a szentírásokat. Menjen oda, ahol 
meg tudják magyarázni azokat. Keresse az igazságot, és az igazság 
szépsége feltárul Ön előtt, és akkor… ugyanúgy tudhatja, ahogyan 
én tudom, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, és hogy Joseph 
Smith	az	Élő	Isten	prófétája.«” 2

George Albert Smith tanításai

A szentírásokban található igazságok sokkal 
értékesebbek, mint az emberi filozófiák.

A Biblia, a Mormon könyve, a Tan és a szövetségek és a Nagy-
értékű gyöngy nem csupán az emberek bölcsességét, hanem Isten 
bölcsességét is tartalmazzák. E művek sok ember otthonába nem 
jutnak el, pedig azok az Úr szavát tartalmazzák. Mit számít, ha is-
merjük Homer, Shakespeare és Milton műveit, vagy akár felsorol-
hatnám a világ összes nagy íróját; ha nem olvastuk a szentírásokat, 
kihagytuk a világ legjobb irodalmát!

Fivéreim és nőtestvéreim, minden olyan igazság, amelyre… szük-
ségünk van a szabadulásunkhoz, benne van azokban a könyvek-
ben, melyeket az imént felsoroltam. Talán nincs több ezer kötetből 
álló könyvtárunk, ám olcsón hozzájuthatunk egy felbecsülhetetlen 
értékű gyűjteményhez, mely a világ legdrágább vérébe került. 3

Nem érdekel, hogy megvannak-e az otthonotokban a világ ha-
talmas könyvtárainak könyvei, ha rendelkeztek ezekkel a köny-
vekkel. Gondoljatok [a] washingtoni Kongresszusi Könyvtárban, a 
Brit Könyvtárban és más országok könyvtáraiban fellelhető kötetek 
millióira – és mégis, mindaz, amit Isten kinyilatkoztatott és kiadott 
az emberek gyermekeinek arról, hogy mi szükséges a celesztiális 
királyságra való felkészülésükhöz, megtalálható e szent könyvek 
lapjai között. Hányan ismerjük a tartalmukat? Gyakran járok olyan 
otthonokban, ahol megvan az összes magazin legújabb száma. A 
polcokon ott sorakoznak a bestsellerként reklámozott könyvek. Ha 
ezeket mind eldobnátok, és csupán eme szent írásokat tartanátok 
meg, semmit nem veszítenétek abból, amit az Úr leíratott és elérhe-
tővé tett mindannyiunk élvezetére. Így hát, fivérek és nőtestvérek, a 
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többi áldásunk mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy az Úr lehe-
tővé tette számunkra a szentírások birtoklását, élvezetét és megérté-
sét, és hogy meglegyenek nekünk azon szavai, melyeket korszakról 
korszakra adott tovább a gyermekei szabadulása érdekében. 4

Miközben a szentírásokat olvasom…, mindig rácsodálkozom, 
milyen jóságos az Úr, hogy megáldja azokat, akik elfogadják a ta-
nításait, hiszen több vigaszt találunk e szent feljegyzésekben, mint 
minden idők összes filozófiájában, melyeket az emberek bölcses-
ségén át kaptunk. 5

Beszélgetünk az emberi filozófiákról, és néha egy szép képhez 
hasonlóan a magasba tartjuk őket, amikor azonban összeütközésbe 
kerülnek Mennyei Atyánk tanításaival, ahogyan azok a szent írá-
sokban állnak, eme emberi bölcsességek értéktelenné válnak. Ezek 
soha nem fognak elvezetni senkit az örök boldogsághoz, és nem 
fognak segíteni békére lelni Mennyei Atyánk királyságában. 6

Néha úgy érzem, nem értékeljük a Szent Bibliát és annak tartal-
mát, valamint a többi szentírást, a Mormon könyvét, a Tan és a szö-
vetségeket és a Nagyértékű gyöngyöt, melyekre úgy utalnak… mint 
Mennyei Atyánktól érkezett levelekre. Így is fogadhatjuk őket, de leg-
alábbis javaslatként és tanácsként, melyek azért adattak az emberek 
gyermekeinek, hogy tudhassák, miként éljenek a lehetőségeikkel, 
és így ne vesztegessék el az életüket.7 [Lásd 2. javaslat, 107. oldal.]

Az Úr azért adta nekünk a szentírásokat, hogy 
segítsenek legyőznünk a megpróbáltatásainkat, 

és felkészülnünk a felmagasztosulásra.

Ez a bizonyítás, a próbatétel napja. Ez az az idő, amikor az emberek 
szívét megbénítja a félelem. Amikor a világ sokaságai azt kérdezik ma-
guktól, mi lesz ennek a vége. Néhány sugalmazott ember tudja, hogy 
mi lesz ennek a vége. Az Úr elmondta nekünk a [szentírásokban], 
e csodálatos irodalomban, melyet a kezemben tartok, hogy mi fog 
történni. Ő megadta nekünk mindazt az információt, amelyre szük-
ségünk van ahhoz, hogy egyensúlyba hozzuk az életünket, és felké-
szítsük magunkat, hogy bármi történjék is, mi az Úr oldalán álljunk. 8

Hadd olvassam fel, mit mond az Úr eme utolsó napokra vonat-
kozóan a Tan és a szövetségek első szakaszában: […]
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„Tehát én, az Úr, ismerve a csapásokat, melyek a föld lakóit érik, 
szólítottam ifj. Joseph Smith szolgámat, és szóltam hozzá a menny-
ből, és parancsolatokat adtam neki; […]

Kutassátok ezeket a parancsolatokat, mert igazak és hűek, és a 
bennük lévő próféciák és ígéretek mind beteljesülnek.

Amit én, az Úr mondtam, azt megmondtam, és én nem mentege-
tőzöm; és bár elmúlnak az egek és a föld, az én szavam nem múlik 
el, hanem mind beteljesül, akár saját hangom, akár szolgáim hangja 
által, az ugyanaz.

Mert íme, lássátok, az Úr Isten; és a Lélek bizonyságot tesz, és a 
bizonyság igaz, és az igazság, örökkön-örökké megmarad. Ámen” 
[T&Sz 1:17, 37–39].

Ezt az előszót érdemes komolyan áttanulmányozni. Ez az Atya 
figyelmeztetése mindannyiunk számára. Szeretettel teli tanács egy 
olyan gyengéd szülőtől, aki tudja, mire van szükségünk, és azért 
adta e parancsolatokat, mert – ahogyan az imént olvasott fejezetben 
is mondta – tudja, mi vár a föld lakóira. 9

Néha megfeledkezünk arról, hogy az Úr szólt hozzánk, és elmu-
lasztjuk megismertetni magunkkal az Úr rendelkezéseit. […]

Tucatnyi szentírást idézhetnénk annak bizonyítékául, hogy 
Mennyei Atyánk, az ő irgalmában és kedvességében, az idők kez-
dete óta beszélt az emberek gyermekeihez, nem csupán azért, hogy 
elmondja, mi fog történni, hanem azért, hogy kérje őket, térjenek le 
téves útjaikról, mert különben el fognak pusztulni. […]

Hithű képviselőin keresztül Mennyei Atyánk elmondta nekünk, 
milyen fontos dolgok fognak történni, és ezekről az Ő szent írásai-
ban olvashatunk. Elmondta, milyen lépéseket kell tennünk, ha va-
lóban arra vágyunk, hogy megszabaduljunk és felmagasztosuljunk 
a celesztiális királyságában. 10

[A szentírások] a világ legnagyszerűbb kiadványai. Hogy mit tar-
talmaznak? Mindazt, amit az én és a ti Atyátok elég fontosnak tar-
tott ahhoz, hogy megőrizze és átadja az emberek gyermekeinek, 
és a világ számos nyelvén elérhetővé tegye. E szentírások mind 
fontosak, és az utolsó napi szenteknek meg kell érteniük őket. Nem 
foglak arra kérni benneteket, hogy emeljétek fel a kezeteket, hogy 
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megtudjam, a jelenlévők közül hányan olvastátok el ezeket a köny-
veket, arra azonban szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezek 
értékes igazságok, és az Úr kinyilatkoztatott szavát tartalmazzák, 
melyeket abból a célból nyomtattak és adtak ki a világnak, hogy 
felkészítsék az Ő gyermekeit, hogy helyet kaphassanak a celesztiális 
királyságban. Ezért mondom azt, hogy nagyon értékesek. […] Mily 
hálásnak kellene lennünk azért, hogy olyan időben és korban élhe-
tünk, amikor olvashatjuk az Úr javaslatát és tanácsát, és magyaráza-
tot kaphatunk olyan dolgokra, melyek máskülönben nem lennének 
világosak és érthetőek számunkra.11 [Lásd 3. javaslat, 107. oldal.]

Megerősítjük a hitet a családunkban, ha 
együtt olvassuk velük a szentírásokat.

Azt kérdezem tőletek, hányan olvastok rendszeresen a családo-
toknak ezekből a könyvekből, és hányan hívjátok őket össze, hogy 
megtanítsátok nekik azokat a dolgokat, melyeket tudniuk kell? Attól 
tartok, sokan azt válaszolnánk, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk. 12

Már hallottunk jó párat azokból az áldásokból, melyeket az Úr 
azon szent feljegyzéseken keresztül adott számunkra, melyeket napja-
inkig megőriztek, és melyek egy tökéletesen bölcs Atya tanácsait tar-
talmazzák. Furcsának találom, hogy a kínálkozó lehetőségek ellenére 
népünk közül oly sokan nem ismerik e szent feljegyzések tartalmát. 13

Vajon Atyánk bűntelennek talál majd minket, amikor hazatérünk, 
ha nem tanítottuk meg gyermekeinknek e szent feljegyzések fon-
tosságát? Nem hiszem. […] Gondoljátok, hogy miután az Úr… elénk 
helyezte e szent feljegyzések kiváló tanításait, elismerően fog ránk 
tekinteni, ha nem tanítottuk meg ezeket a családunknak, és nem 
ismertettük meg azokkal, akikkel érintkezésbe léptünk?

Fivérek és nőtestvérek, szeretném ismét kihangsúlyozni a Mester 
tanítását: „tudakozzátok az írásokat”, imádságos lélekkel és hittel 
olvassátok őket, tanítsátok azokat az otthonotokban; gyűjtsétek ma-
gatok köré a családotokat, és erősítsétek meg bennük az élő Istenbe 
vetett hitet azáltal, hogy felolvassátok azokat a dolgokat, melyek ki-
nyilatkoztatásra kerültek. Ezek a legértékesebb könyvek a világon. 14

Tartsátok e műveket olyan helyen, ahol megtaláljátok, ahol a 
gyermekeitek megtalálják őket, és érdekeljen benneteket annyira 
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az otthonotokban lévő fiúk és leányok örök szabadulása, hogy 
módot találjatok arra, hogy felkeltsétek érdeklődésüket e köny-
vek tartalma iránt, hogy megtudhassák, mily értékesek ők Mennyei 
Atyánk szemében. 15

Milyen csodás dolog is volt számomra, amikor gyermekkoromban 
édesapám és édesanyám leültek a kandalló mellé, és felolvastak a 
Bibliából, miközben mi, gyermekek köréjük gyűltünk a földön. […]

Nos, azt szeretném mondani nektek, fivéreim és nőtestvéreim, 
hogy Jézus Krisztus következő tanácsa még mindig érvényes szá-
munkra: „Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban 
van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek 
rólam” [ János 5:39]. Ne hanyagoljátok el a régi családi Bibliát; ne 
tegyétek fel a polcra és feledkezzetek meg róla. Ha eddig még nem 
tettétek, nézzétek meg, mi található benne, és ha már elolvastátok, 
újra olvassátok fel gyakran a gyermekeiteknek, és a gyermekeitek 

„…gyűjtsétek magatok köré a családotokat, és erősítsétek meg 
bennük az élő istenbe vetett hitet azáltal, hogy felolvassátok 

azokat a dolgokat, melyek kinyilatkoztatásra kerültek.”
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gyermekeinek. Ne csak a Bibliát olvassátok fel nekik, hanem a többi 
szentíráskönyvet is, melyet az Úr azért adott nekünk, hogy felma-
gasztosulhassunk, valamint vigaszban és áldásokban részesüljünk. 16

Felszólítalak téged, ó, Izráel, hogy tudakozzátok a szentírásokat; 
olvassátok azokat az otthonotokban; tanítsátok meg családotoknak, 
mit mond az Úr, és fordítsunk kevesebb időt kevésbé fontos és 
korunk gyakran ártalmas irodalmainak olvasására! Forduljunk az 
igazság forrásához, és olvassuk az Úr szavát! 17 [Lásd 4. javaslat, lent.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Miközben a 101. oldal első bekezdését olvasod, emlékezz 
vissza egy olyan időszakra, amikor egy szentírásvers hasonló 
hatással volt rád! Hogyan szereztél tudást arról, hogy a szentí-
rások igazak? Milyen szentírásokkal kapcsolatos élményeid vol-
tak a közelmúltban, melyek megerősítették ezt a bizonyságot?

 2. Olvasd el a 102. oldalon kezdődő szakaszt, és gondold át, 
milyen helyet foglalnak el a szentírások a te személyes könyv-
táradban (mindazon dolgok mellett, melyeket olvasol, nézel 
vagy hallgatsz)! Mit tehetsz azért, hogy előkelőbb helyet kap-
janak a szentírások az otthonodban és az életedben?

 3. Nézd át a 103. oldalon kezdődő szakaszt! Hogyan segítettek 
neked a szentírások szembenézni az utolsó napok csapásaival? 
Gondold át, miként használhatnád a szentírásokat arra, hogy 
segíts egy általad ismert személynek szembenézni egy nehéz 
megpróbáltatással!

 4. Gondolkozz el Smith elnök tanácsán, melyet a családoknak 
adott a 105–107. oldalon! Milyen áldásokban részesülnek azok 
a családok, akik együtt tanulmányozzák a szentírásokat? Mi-
lyen hatékony módszerekkel kelthetjük fel gyermekeink (vagy 
unokáink) érdeklődését a szentírások iránt? Imádságos lélekkel 
gondold át, mit tehetsz azért, hogy szorgalmasabban tanulmá-
nyozd a szentírásokat a családoddal!
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További szentírások: 5 Mózes 6:6–7; Józsué 1:8; Rómabeliek 15:4; 
2 Timótheus 3:15–17; 2 Nefi 4:15; Hélamán 3:29–30; Tan és a szö-
vetségek 33:16

Tanároknak: „Ha pozitívan reagálsz minden őszinte hozzászólásra, 
segíthetsz a tanulóidnak jobban bízni azon képességükben, hogy 
aktív részesei tudnak lenni az órai beszélgetéseknek. Például mond-
hatod, hogy »köszönöm a válaszodat, elgondolkodtató volt«, vagy »ez 
egy jó példa«, vagy »nagyra értékelek mindent, amit ma mondtatok«” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 64.).
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Kinyilatkoztatás Istentől az Ő 
gyermekei számára

Mennyei Atyánk a Szentlelken keresztül irányít 
minket egyénenként és az egyház egészét tekintve is.

George Albert Smith életéből

A kinyilatkoztatásnak az egyház irányításában betöltött fontos 
szerepéről tanítva George Albert Smith elmesélte egy élményét, me-
lyet a kaliforniai Los Angelesből a Utah állambeli Salt Lake Citybe 
tartó repülőúton élt át:

„A utahi Milford közelében egyszer csak a legnagyobb ködben 
találtuk magunkat, amit valaha láttam. Megpróbáltam kinézni a re-
pülő ablakán, de semmit sem láttam a ködtől. Egyik irányban sem 
lehetett látni semmit.

Tudtam, hogy körülbelül percenként öt kilométeres sebességgel 
közeledünk a hegyek felé, amelyek fölött el kellett repülnünk, hogy 
a Sóstó-völgybe jussunk. Aggódva kérdeztem magamtól: »Hogyan 
tud tájékozódni a pilóta, ha nem lát semmit?« Volt ugyan iránytűje, 
de mi van, ha a repülő letér a kijelölt pályáról? Voltak olyan műsze-
rei, amelyek jelezték, hogy milyen magasan repülünk a tengerszint-
től, de nem tudhatta, mennyire vagyunk a talajtól. Arra gondoltam, 
valószínűleg jó magasra felemelkedik majd, hogy elkerülje a köz-
tünk és a Sóstó-völgy között húzódó hegyeket, majd pedig a kifutó 
fényeit követve próbál meg leszállni, de beleborzongtam, amikor 
eszembe jutott annak veszélye, hogy letérhetünk a repülési pályáról, 
és nem találjuk a repülőtér fényjelzéseit.

Izgalmamban odamentem a pilótafülkéhez, hogy megkérdez-
zem a pilótát és a másodpilótát, hogy honnan tudják, merre kell 
mennünk. Nem tudtam volna megmondani, hogy harminc méterre, 
háromszáz méterre vagy háromezer méterre vagyunk a földtől, és 
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george albert smith a feleségével, lucyvel. smith elnök egy repülőgépen 
átélt élményének segítségével tanított a kinyilatkoztatás fontosságáról
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el	sem	tudtam	képzelni,	ők	vajon	honnan	tudják	ezt	pontosan.	Ész-
revettem a pilóta fülén egy szerkezetet, ami a telefonközpontosok 
által használt eszközhöz hasonlított, amellyel a hívásokat fogadták. 
Megkérdeztem a másodpilótától, honnan tudják, hogy jó irányban 
repülünk-e vagy letértünk-e a kijelölt pályáról. Így válaszolt: »Ami-
kor nem látunk, akkor rádiójelek segítségével tájékozódunk.«

»Az mit jelent?« – kérdeztem. Elmagyarázta, hogy a rádiójel két 
pont közötti elektromos útvonalhoz hasonlítható, melyek a mi ese-
tünkben Milford és Salt Lake City voltak. Elmondta, hogy a pilóta 
fülén lévő szerkezet úgy működik, hogy amikor a repülő a rádiójel 
mentén halad, akkor folyamatos mély, búgó hangot hallat, amikor 
azonban a repülő eltér a megadott iránytól jobbra vagy balra, a 
hangjelzés megváltozik, és a pilótát egy távíró kattogásához ha-
sonló jellel figyelmezteti erre. Amennyiben a pilóta… visszatér a 
rádiójel által megadott pályára, a biztonságos útvonalra, a kattogás 
megszűnik, és újra felváltja a búgó hang. Ha a rádiójelet követjük, 
biztonságban megérkezünk a célállomásra.

Óriási megnyugvással tértem vissza a helyemre, tudván, hogy 
annak ellenére, hogy a ködtől és a sötétségtől se nem láttuk, se nem 
éreztük, merre vagyunk, a pilóta folyamatosan információt kapott 
arról, hogy jó pályán vagyunk, és tudta, hogy hamarosan megérke-
zünk a célállomásunkra. Néhány perccel később éreztem, ahogy a 
repülő ereszkedni kezd. Elhagytuk a hegycsúcsokat, és közeledtünk 
a repülőtér felé. Amikor már majdnem földet értünk, megláttuk a 
leszállópálya erős fényeit, és az értékes áruját szállító repülőgép 
oly könnyedén ért földet, ahogyan egy sirály leereszkedik a vízre. 
A repülőgép lassan megállt, mi pedig boldogan szálltunk ki, örülve, 
hogy újra otthon lehetünk. […]

Sokszor elgondolkodtam azon a leckén, melyet a repülőgépen 
tanultam, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházá-
ban tapasztalt élményeimre vonatkoztattam. […]

Az Úr nem csupán a már szentírásokban feljegyzett tanácsokat 
adta nekünk, hogy irányítsanak bennünket, hanem egy vezetőt is 
helyezett az egyház élére, az egyik fiát, akit kiválasztottak, elrendel-
tek és elválasztottak az egyház elnökének. Ő a mi pilótánk, és egy 
olyan hang vezeti, amely képessé teszi őt arra, hogy oda vezessen 
bennünket, ahová mennünk kell. Ha bölcsek vagyunk, nem fogunk 
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ítélkezni felette, hanem boldogan tiszteljük őt az elhívásában, amíg 
az Úr támogatja abban.”

Smith elnök arra is felhasználta a repüléssel kapcsolatos élmé-
nyét, hogy megtanítsa nekünk, mi is kaphatunk személyes kinyilat-
koztatásokat az életünkre, amennyiben érdemesek vagyunk arra:

„Ha úgy élünk, ahogyan tudjuk, hogy élnünk kell, akkor érde-
mesek vagyunk a szelíd, halk hang suttogására, amely felhívja a 
figyelmünket a veszélyre, és azt mondja: »ez a biztonságos út, ezen 
járj«. […] Amennyiben viselkedésünkben hibát követtünk el, a hang 
ezt suttogja nekünk: »fordulj vissza, hibáztál! Figyelmen kívül hagy-
tad Mennyei Atyád tanácsát«. Térjetek le a rossz útról, amíg még 
nem késő, mert ha túl messzire tévedtek a helyes ösvénytől, nem 
halljátok meg a hangot, és talán örökre elvesztek! […]

A tanácsom számotokra a következő: legyen veletek Isten Lelke, 
és tartsátok mindig magatoknál. Ennek pedig az egyetlen módja az, 
ha az Úr közelében éltek azáltal, hogy betartjátok a parancsolatait. 
[…] Figyeljetek a szelíd, halk hangra, amely mindig az örök bol-
dogsághoz vezető ösvényen fog vezetni benneteket, ha érdemesek 
vagytok rá.” 1 [Lásd 1. javaslat, 118. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Isten kinyilvánítja magát napjainkban a gyermekeinek, 
ahogyan azt a korábbi időkben is tette.

Micsoda kiváltság a világ azon korszakában élni, amikor tudhatjuk, 
hogy Isten él, amikor tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a világ Szabadí-
tója és a mi Megváltónk, és amikor tudhatjuk, hogy az Úr továbbra is 
kinyilvánítja magát azon gyermekeinek, akik felkészítették magukat 
arra, hogy befogadják az áldásait! Nagyszerű hallgatóság szemébe 
nézhetek ma reggel [az általános konferencia ülésén], akik közül so-
kan élvezik a Mindenható sugalmazását, és akik, amikor imádkoznak, 
Mennyei Atyjukhoz imádkoznak tudván, hogy imáik áldással válaszol-
tatnak meg a fejükön. […] Tudjuk, hogy van egy Isten a mennyben, 
aki a mi Atyánk. Tudjuk, hogy Őt érdeklik a mi ügyeink, és ez a világ 
kezdete óta így van, azóta, hogy első gyermekeit a földre helyezte. 2

E nagyszerű egyház és a többi egyház közötti különbség már 
a kezdetek óta az, hogy mi hiszünk az isteni kinyilatkoztatásban; 
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hisszük, hogy Atyánk ma is beszél az emberhez, ahogyan Ádám 
napjai óta tette. Hisszük és tudjuk – ami többet jelent puszta hitnél 
–, hogy Atyánk az emberek gyermekeinek szabadulása érdekében 
helyezte kezeit e világra. 3

Nem csupán azért tartanak minket különös népnek, mert hiszünk 
ezekben a könyvekben (a Mormon könyvében, a Tan és a szövet-
ségekben és a Nagyértékű gyöngyben), hanem mert határozottan 
hisszük, hogy Mennyei Atyánk a mai korban és időkben is szól 
hozzánk. Sőt mi több, tudjuk, hogy folyamatos kommunikáció zaj-
lik a föld és a menny között. Hisszük, hogy Jehova ugyanúgy érez 
irántunk, és ugyanolyan hatással van ránk, mint azon gyermekeire, 
akik a múltban éltek e földön.

A hitetlenek a világtörténelem minden korszakában különös nép-
nek tartották Jézus Krisztus egyházának a tagjait. Amikor a külön-
böző korszakokban az Úr az Ő szolgáin keresztül szólt, sok olyan 
ember volt a földön, aki ezt mondta: „Nem hiszek a kinyilatkozta-
tásban.” Ez a korszak sem kivétel. Atyánk földön élő gyermekeinek 
ezrei, igen, milliói ismétlik meg a történelmet, amikor megtagadják, 
hogy Isten újra kinyilatkoztatta akaratát az emberek gyermekeinek, 
és azt mondják, nincs szükségük további kinyilatkoztatásra. 4

Nem hiszünk abban, hogy a mennyek bezárultak a fejünk fölött. 
Abban hiszünk, hogy ugyanaz az Atya, aki szerette és gondját viselte 
Izráel gyermekeinek, nekünk is gondunkat viseli. Hisszük, hogy ne-
künk legalább annyira szükségünk van Mennyei Atyánk segítségére 
életünk irányításában, mint nekik volt. Tudjuk, hogy ebben az idő-
ben és korban, melyben élünk, újra megnyíltak az egek, és Isten 
ismét szól hozzánk a mennyből.5 [Lásd 2. javaslat, 118. oldal.]

Az Úr az egyház elnökének adott 
kinyilatkoztatáson keresztül vezeti a népét.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Mennyei 
Atyánk közvetlen parancsára lett megszervezve. Az egyház a kinyi-
latkoztatás kősziklájára épült, és kinyilatkoztatás által irányítják. 6

Napjainkban páratlan dolog olyan egyházhoz tartozni, ahol az 
egyháztagok hiszik, hogy vezetőiken keresztül az Úr szól hozzájuk. 
Amikor az egyház elnökétől utasításokat kapunk, hisszük, hogy azt 
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mondja el nekünk, amit az Úr szeretne, ha megtennénk. Számunkra 
ez többet jelent puszta emberi tanácsnál. Hiszünk benne. Ez pedig 
arra ösztönöz bennünket, hogy megvizsgáljuk a lelkünket, és meg-
újítsuk azon elhatározásunkat, hogy olyanokká váljunk, amilyenné 
Isten szeretné. 7

Volt néhány megtévedt lélek az egyházban, aki tudatlansága kö-
vetkeztében ellenszegült [az egyház elnökének], nem sejtvén, hogy 
ezáltal az Úrnak szegült ellen, hogy sötétségbe és szerencsétlen-
ségbe esett, és ha nem tart bűnbánatot, nem lesz helye a celesztiális 
királyságban.

Ne feledjük, hogy az egyház elnökét hivatalosan nevezték ki 
az egyház vezetőjének a halandóságban, hogy a menny és a föld 
Mesterét képviselje. 8

Amikor néhány ember megpróbál ilyen vagy olyan módon nép-
szerűségre szert tenni, ahogyan az korábban már többször előfor-
dult, és azt mondja egy vagy több egyénnek, hogy „álmot láttam, 
és ez az, amit az Úr elvár tőlünk”, akkor tudhatjátok, hogy ezek az 
emberek nem az Úr oldalán állnak. Az Istentől érkező álmok, láto-
mások és kinyilatkoztatások mindig az Ő hivatalosan kijelölt szol-
gája által érkeznek a gyermekei számára. Részesülhettek álmokban 
vagy kinyilatkoztatásokban saját magatok vigasztalására vagy meg-
nyugtatására, ám az egyházra vonatkozóan nem. […] Ne legyünk 
félrevezetve ez ügyben! 9

Szívem hálával van tele a mai napon, mert tudhatom, hogy mi-
közben tovább haladunk az egyház tagjaiként, van egy vezetőnk, 
aki ismeri az utat, és ha követjük őt…, akkor elkerülhetjük azt a 
lelki katasztrófát, amely a világot sújtja, és továbbra is jót tehetünk, 
megáldhatjuk az emberiséget, és örömünket lelhetjük szeretteink 
társaságában.10 [Lásd 3. javaslat, 118. oldal.]

Mindannyian kaphatunk személyes sugalmazást a 
Szentlélektől, ha betartjuk a parancsolatokat.

Hiszek bennetek, fivéreim és nőtestvéreim. […] Ti is jogosultak 
vagytok ugyanarra a tudásra, mint ő, aki az egyház felett elnököl. Jo-
gosultak vagytok ugyanarra a sugalmazásra, amely azokhoz áramlik, 
akiket Isten elrendelt az Ő vezetőiként. Jogosultak vagytok a Lélek 
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sugalmazására, valamint arra a tudásra, hogy Ő a ti Atyátok, és ami-
kor azt mondom, „ti”, akkor mindazokról beszélek, akik betartották 
Atyánk parancsolatait, és részesültek az Úr Lelkének édes hatásában 
Krisztus egyházában. […] Mindannyian olyan arányban vagyunk jo-
gosultak az Úr sugalmazására, amennyire istenfélő életet élünk. 11

Bárhová is menjetek, nem fogtok még egy olyan csoportot találni, 
amelynek minden tagja hisz Istenben; és ha megkérdeznék tőletek, 
közületek hány embernek van bizonysága – ami nem azt jelenti, 
hogy elhiszi, amit valaki más mond –, hanem közületek hány ember 
bizonyos abban, hogy ez Isten munkája, hogy Jézus a Krisztus, hogy 
mi	örök	életet	élünk,	hogy	Joseph	Smith	az	Élő	Isten	prófétája	volt,	
akkor vajon hányan válaszolnátok, hogy olyan bizonyságotok van 
ezekről, amely felemel és megerősít titeket, és megelégedettséggel 
tölt el benneteket, miközben tovább élitek életeteket a világban? […]

Már kisfiúként megtanultam, hogy ez az Úr munkája. Meg-
tanultam, hogy próféták élnek a földön. Megtanultam, hogy a 

„mindannyian olyan arányban vagyunk jogosultak az Úr 
sugalmazására, amennyire istenfélő életet élünk.”
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Mindenható sugalmazása mindazokra hatással van, akik érdeme-
sen élnek arra, és nem függünk egy vagy kettő vagy akár fél tucat 
embertől sem. Eme egyház tagjainak ezrei tudják – és ez egyáltalán 
nem képzelgés –, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, és hogy mi 
Isten gyermekei vagyunk. 12

Nem kell a történelemre vagy az emberek tanításaira támaszkod-
notok ahhoz, hogy tudhassátok, ez az Úr munkája, mert a Szentlélek 
ajándéka által beleégették ezt a tudást a lelketekbe. Nincs bennetek 
semmi kétség az eredeteteket vagy azt illetően, hogy hová kerültök ez 
után az élet után, ha érdemesek maradtok a belétek vetett bizalomra. 13

Senki nem tud bizonyságot adni egy másik embernek. E meg-
győződés Mennyei Atyánktól érkezik. 14

Mély hálával telve állok ma előttetek azért a tudásért, amellyel 
rendelkezem. Hálás vagyok, hogy nem kell senkire sem támaszkod-
nom abban a bizonyságban, melynek birtokában vagyok. Termé-
szetesen hálás vagyok azért a bátorításért, melyet olyan emberektől 
kaptam, akik rendelkeznek a világossággal és az igazsággal, és akik 
igazlelkű életük által bátorítanak másokat, de egyikükre sem kell 
támaszkodnom abban a tudásban, hogy Isten él, hogy Jézus  Krisztus 
az emberiség Megváltója, és hogy Joseph Smith az Úr prófétája. 
Mindezen dolgokat én magam is tudom.

[…] Boldogan teszem bizonyságomat arról, hogy tudom, az evan-
gélium igaz, és teljes szívemmel köszönöm meg Mennyei Atyámnak, 
hogy ezt kinyilatkoztatta nekem. 15

Az életem során kapott valamennyi áldás közül az a legértékesebb 
számomra, hogy tudhatom, Isten él és ez az Ő munkája, mert ez 
magában foglalja az összes többi áldást, melyben ebben vagy az el-
következendő életben reménykedhetek.16 [Lásd 4. javaslat, 118. oldal.]

A Szentlélek megbízható kalauz a halandó élet ösvényén.

[Isten] Lelkének társasága… megbízható útmutatást jelent szá-
munkra a halandó élet ösvényén, és alapos felkészülést biztosít arra, 
hogy otthonra leljünk a celesztiális királyságban. 17

Azt olvassuk Jób könyvében, hogy van egy lélek az emberben, 
és a Mindenható sugalmazása ad neki értelmet [lásd Jób 32:8]. Ha 



1 1 .  f e J e z e t

117

betartjuk Isten parancsolatait, jogosultak leszünk erre a sugalma-
zásra, és ha Isten fiaihoz méltó életet élünk, meg fogjuk kapni ezt 
a sugalmazást, senki nem gátolhat meg minket ebben, és fizikailag, 
szellemileg és erkölcsileg is növekedni fogunk a halandóságban, e 
fejlődés pedig az egész örökkévalóságon át folytatódni fog. 18

Az Úr Lelkének társasága a kimerültség…, a félelem és mindazon 
dolgok ellenszere, melyek olykor sújtanak bennünket az életben. 19

Amikor a tanítványok a Szabadítóval voltak, csodálták Őt, nem 
ismervén az Ő valódi nagyságát, ám egészen addig nem voltak 
képesek szembenézni a problémákkal és elviselni azokat az üldöz-
tetéseket, melyek majdhogynem elviselhetetlenné tették az életet, 
amíg a Szentlélek hatalma reájuk nem szállt, és nem részesültek a 
tűz általi keresztségben. Amikor a Mindenható sugalmazása értel-
met adott nekik, megtudták, hogy örök életet élnek, és tudták, ha 
hithűek maradnak, akkor a halál után testük dicsőségre és halha-
tatlanságra támad fel a sírból.

Ez volt a következménye Isten Lelke azon sugalmazásának, amely 
reájuk szállt, a Mindenható azon sugalmazásának, amely értelmet 
adott nekik. […]

Imádkozom, hogy a Lélek, amely az igazság és igazlelkűség út-
ján tart minket, velünk maradjon, és imádkozom, hogy a Mennyei 
Atyánk sugalmazásából származó vágy vezessen bennünket az élet 
ösvényén. 20

Amikor elvégezzük életünk munkáját, úgy tudjunk visszatekin-
teni, hogy hallgattunk ama halk, szelíd hang suttogására, amely 
mindig az igazlelkűség ösvényén vezet bennünket, és tudhassuk, 
hogy ez nyitotta meg számunkra és szeretteink számára a celeszti-
ális királyság kapuját, hogy tovább élhessünk az eljövendő korok-
ban…, örökké, boldogan.21 [Lásd 5. javaslat, 118. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VII. oldalakat!
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 1. Miközben a „George Albert Smith életéből” című szakaszt ol-
vasod (109–112. oldal), gondolkozz el, Smith elnök hasonlata 
miként vonatkoztatható a halandóságon át tartó utazásunkra! 
Mit jelképezhet a köd, a rádiójel és a kattogó hang? Az Úr 
miként figyelmeztetett már téged veszélyre, és segített az örök 
élet felé vezető ösvényen maradnod?

 2. A 112–113. oldalon Smith elnök kijelenti, hogy a kinyilat-
koztatásokra ma legalább akkora szükség van, mint a bibliai 
időkben. Mit válaszolnál annak az embernek, aki azt mondja, 
hogy a szentírásokban található kinyilatkoztatások elegendőek 
napjainkban is? Milyen tapasztalatok által tanultad meg, hogy 
Mennyei Atyánkat „érdeklik a mi ügyeink”?

 3. Nézd át a 113. oldalon kezdődő szakaszt! Hogyan szereztél 
biztos tudást arról, hogy a próféta tanácsa az Úrtól jön, és 
az nem „puszta emberi [tanács]” (114. oldal)? Miként segíthet 
neked a személyes kinyilatkoztatás abban, hogy elfogadd és 
alkalmazd a prófétán keresztül kapott kinyilatkoztatásokat?

 4. Miközben a 114. oldalon kezdődő szakaszt tanulmányozod, 
gondolkozz el azon, hogyan szereztél bizonyságot az evangé-
liumról! Hogyan segítettek neked mások bizonyságai? Mit tettél 
azért, hogy te magad is megtudd az igazságot?

 5. A tanítások utolsó szakaszában (116–117. oldal) keress olyan 
szavakat és kifejezéseket, amelyek leírják, hogy a Szentlélek 
milyen módokon segíthet nekünk! Gondolkozz el, mit tehetsz 
azért, hogy gyakrabban legyél érdemes a Szentlélek társasá-
gára az életedben!

További szentírások: János 15:26; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 32:5;  Moróni 
10:3–5; Tan és a szövetségek 1:38; 42:61; 76:5–10; Hittételek 1:9

Tanároknak: „Ne aggódj, ha a tanulók pár pillanatig csendben van-
nak, miután feltetted a kérdést. Ne válaszold meg a saját kérdésedet; 
hagyj időt a tanulóknak arra, hogy elgondolkozzanak a válaszon! A túl 
hosszú csend azonban azt jelezheti, hogy nem értik a kérdést, és újra 
kell fogalmaznod azt” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 69. oldal).
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„Jézus Krisztus evangéliuma az, ami a birtokunkban van. az a vágy ég 
a szívünkben, hogy megszabadítsuk az emberek gyermekeinek lelkét.”
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Buzgó vágy az evangélium 
megosztására

Fivéreinknek és nőtestvéreinknek a világ minden táján 
szükségük van a visszaállított evangélium üzenetére, és 

a mi kiváltságunkban áll, hogy megosszuk azt velük.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith egyik közeli barátja a következőket írta: 
„ George Albert Smith elnök született misszionárius. Ifjúkora óta 
égető vágyat érzett arra, hogy megossza az evangélium tanításait 
az embertársaival, hogy megismertesse »Isten fiaival és leányaival« 
– akiket fivéreinek és nőtestvéreinek tart – azokat az igazságokat, 
melyeket Joseph Smith prófétának kinyilatkoztattak.

Számos alkalommal volt lehetőségem egy vonaton utazni Smith 
elnökkel. Minden alkalommal megfigyeltem, hogy ahogy elindul-
tunk, elővett néhány evangéliumi kiadványt a táskájából, a zsebébe 
rakta őket, majd elvegyült az utasok között. Az ő barátságos, kel-
lemes modorával hamarosan megismerkedett egy utastársával, és 
röviddel ezután már mesélte is a történeteket az egyház megalapítá-
sáról Joseph Smith által, a szentek Nauvooból történő kivonulásáról, 
valamint a Utah felé tartó utazásuk megpróbáltatásairól és nehéz-
ségeiről, vagy éppen néhány evangéliumi tantételt próbált meg el-
magyarázni újdonsült barátjának. Egyik utastól a másikig követték 
egymást a beszélgetések egészen addig, míg meg nem érkeztünk 
célállomásunkra. A Smith elnökkel való ismeretségem ideje alatt – 
amely több mint negyven évig tartott – megtanultam, hogy akárhol 
is legyen, ő Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
első számú és legfőbb misszionáriusa.” 1

Smith elnökről a következőket írták még: „Még az otthonában 
dolgozó kéményseprővel is az evangéliumról beszélt. Ritkán hagyta 
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ki a lehetőséget, hogy elmagyarázza a »visszaállított evangélium 
örök igazságait« egy barátnak vagy akár egy idegennek. Az ő szem-
pontjából nézve ez volt a kedvesség legmagasabb foka, hiszen 
Krisztus üzenete volt a legbecsesebb ajándék, amit bárkinek adha-
tott.” 2 [Lásd 1. javaslat, 130. oldal.]

Mivel az evangélium megosztása gyakori témája volt Smith elnök 
tanításainak, a könyv következő három fejezete e tárgy köré épül. 
Ez a fejezet az evangélium megosztásának okaira összpontosít; a 
13. fejezet számos olyan módot mutat be, amely által részt vehe-
tünk ebben a fontos munkában; a 14. fejezet pedig leírja, miként 
lehetünk a leghatékonyabbak az erre irányuló erőfeszítéseinkben.

George Albert Smith tanításai

A világnak szüksége van arra, ami a birtokunkban van 
– Jézus Krisztus visszaállított, teljes evangéliumára.

Az egész világ gyötrődik, vajúdik. A férfiak és a nők mindenütt 
keresik, kutatják, hol találhatnának rá azokra a dolgokra, melyek bol-
dogságot hoznak nekik. […] Jézus Krisztus egyháza vissza lett állítva. 
A mennyből kinyilatkoztatott igazság itt van, és ez az az igazság, az az 
evangélium, amely – ha a világ tudná – minden betegségére gyógyír 
lenne. Ez az egyetlen dolog, ami békét hozhat nekik itt a földön. 3

A világnak irányt kell változtatnia, és vissza kell térnie azokhoz 
az alapokhoz, melyeket a menny és a föld Mestere lefektetett – az 
alaphoz, melynek elemei a hit, a bűnbánat, az alámerítés általi ke-
resztség a bűnök bocsánatára, valamint a Szentlélek befogadása az 
isteni felhatalmazással bíró személyek kezei alatt. Erre van szüksége 
a világnak. Nagyon hálás vagyok, hogy sokan tekintenek ebbe az 
irányba. Vakon tapogatóztak a bánat és a gyötrelem ösvényén, ám 
elébük helyezték minden betegség ellenszerét: Jézus Krisztus evan-
géliumát. Mindannyiunk számára előkészítettek egy utat, amely bár 
keskeny és nehezen járható, visszavezet bennünket mindannyiunk 
Atyjához; és nincs még egy út, amely oda vezetne. 4

A világ egyházai megpróbálnak a maguk módján békét hozni az 
emberek szívébe. Számos erény és igazság van a birtokukban, és 
sok jót visznek véghez, de nem rendelkeznek isteni felhatalmazás-
sal.	És	a	papjaik	sem	Isten	által	lettek	kinevezve. 5
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Az utolsó napi szentek az egyetlenek, akik Mennyei Atyánk fel-
hatalmazásával bírnak az evangélium szertartásainak elvégzéséhez. 
A világnak szüksége van ránk. 6

Valódi éhség van a világban az Úr szava iránt, és sok jóravaló lélek 
törekszik komolyan arra, hogy megtudja, Mennyei Atyánk mit vár el 
tőle. A világ egyházainak számos vezetőjével találkoztam már, és vol-
tak közöttük nemes jellemmel rendelkezők, akik a jó cselekedeteknek 
szentelték az életüket, de ritkán találkoztam a különböző egyházakba 
elhívott lelkészek között olyan férfival, aki értette léte célját, vagy aki 
felismerte, miért vagyunk itt a földön. Az ember nem tud tanítani 
olyasmiről, amit maga sem tud. Ezek a jó emberek – az evangélium, 
valamint az ahhoz tartozó szertartások szükségessége megértésének 
hiányában – többnyire erkölcsi leckékre és a zsoltárok felolvasására 
szorítkoznak felekezetük tanítása során. Kiragadnak néhány részt a 
szentírásokból az erényről, becsületességről stb., ami mind nagyon 
hasznos és felemelő, de kevés prédikáció szól arról, hogy milyen kö-
vetelményei vannak annak, hogy a lélek bejuthasson a menny király-
ságába. A világnak erre az információra van a legnagyobb szüksége. 
Kevés lelkész van, aki olyan üzenetet ad át a felekezetének, amely 
felserkenti bennük a Jézus Krisztus isteni természetébe vetett hitet, 
valamint annak szükségességét, hogy részesüljenek az Úr által előírt 
evangéliumi szertartásokban.7 [Lásd 2. javaslat, 130. oldal.]

Sokan vannak, akik befogadnák az 
igazságot, ha lehetőségük lenne rá.

Atyánk gyermekei mindenhol buzgón vágynak rá, hogy meg-
tudják, mit kell tenniük, ám a földön elterjedt gonosz hatások meg-
tévesztették őket; a világ becsületes embereinek szemét eltakarták 
az igazság elől. […] Az ellenség dolgozik, és az egyetlen erő, amely 
semlegesítheti a befolyását, az Jézus Krisztus evangéliuma. 8

Az emberek bizalmatlanok egymással. Nem hitték el, amit hal-
lottak, és nem voltak hajlandóak megtenni, amit Filep, a Szabadító 
egyik tanítványa javasolt Nátánaelnek, akivel összetalálkozott. Filep 
így szólt: „Eljött az Úr.”

Ezután elmondta neki, milyen Ő, majd Nátánael ezt kérdezte: 
„Honnan jött?”
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„Nos, Názáretből érkezett” – válaszolta Filep. Ekkor ez a jó ember, 
Nátánael ezt mondta: „Származhat valami jó is Názáretből?” Mire 
Filep így felelt: „Jer és lásd meg!” (Lásd János 1:43–46.)

Nátánael azt tanulta, hogy semmi jó nem származhat Názáretből, 
mégis ő volt az az ember, akire a Szabadító később úgy utalt, mint 
a hamisság nélküli izraelitára – jó ember volt, de megtévesztették a 
történetek, melyeket hallott.

Amikor azonban tanításban részesült, amikor elfogadta a ta-
nítvány azon hívását, hogy „jer és lásd meg”, akkor elment, hogy 
meglássa.

Hatalmas örömökben lehetett részünk az Úr Lelkének hatása 
alatt. Azt szeretnénk, ha mindenki élvezhetné ezt az áldást, így ami-
kor azt kérdezik tőlünk, „miféle nép ez itt?”, mi azt válaszoljuk, „jer 
és lásd meg”. 9

Mennyei Atyám… arra hívott el, hogy a világ számos pontját 
meglátogassam, és több mint egymillió mérföldet utaztam azóta, 
hogy elhívtak a szolgálatra. Sok országban és területen jártam már, 
és mindenhol találkoztam olyan jó emberekkel, az élő Isten fiaival 
és leányaival, akik Jézus Krisztus evangéliumára vártak. Közülük 
ezrek, százezrek, milliók fogadnák el az igazságot, ha tudnák, amit 
mi tudunk. 10

Számos nagyszerű egyházi szervezet működik a világon, és szá-
mos hívő férfi és nő él Mennyei Atyánk akarata szerint, ahogyan 
ők értelmezik azt. […]

Minden embernek, aki méltó az Úr által felajánlott világosságra, 
és aki őszinte imában keresi Őt, megnyílik a szíve és az elméje a 
Lélek sugalmazására, és lehetősége lesz megtudni, hogy Isten újra 
szólt hozzánk.11 [Lásd 3. javaslat, 130. oldal.]

Buzgón osztjuk meg az evangéliumot, 
mert szeretjük a felebarátainkat.

A külső szemlélő számára talán feltűnt az utolsó napi szentek 
közötti szokatlanul nagy buzgóság. Nemrégiben egy férfi a követ-
kezőket mondta: „Különös számomra, hogy az Önök népe milyen 
örömmel végzi a munkáját. Nem számít, hogy egy fiatallal vagy egy 
idős emberrel, egy kertésszel vagy egy rendőrrel beszélek, mert 
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mind boldog, elégedett és magabiztos, hogy Jézus Krisztus evan-
géliumát birtokolja.” […]

Csoda-e hát, hogy lelkesedés van a hódolatunkban, hogy haj-
lamosak vagyunk a buzgóságra, amikor e dicsőséges igazságokat 
osztjuk meg a szomszédainkkal? Csoda-e hát, hogy amikor eljön 
az ideje, hogy fiaink missziót szolgáljanak, vagy arra kérnek ben-
nünket, hogy tegyük félre a feladatainkat, és az élő Isten szolgái-
ként munkálkodjunk, hatalommal felruházva a magasságból, azzal 
a felhatalmazással bírva, melyet ezekben az utolsó napokban ru-
háztak ránk, és mindezt azért, hogy minden emberrel megosszuk 
e nagyszerű igazságot, amely oly nagy mértékben gazdagította az 
életünket…, csoda-e hát, hogy készségesen és örömmel megyünk? 12

Jézus Krisztus evangéliuma az, ami a birtokunkban van. Az a 
vágy ég a szívünkben, hogy megszabadítsuk az emberek gyerme-
keinek lelkét. Nem az, hogy növeljük a létszámunkat, és végül ha-
talmas néppé váljunk; nem az, hogy a világ dicsőítse a nevünket 

„azok…, akik hisznek, követni fogják a szabadító által adott példát, amint 
azt a tanítványainak is mondta: »a ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül.«”
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az eredményeinkért; hanem az, hogy Isten fiai és leányai, bárhol is 
legyenek, hallják ezt az evangéliumot, amely Isten hatalma mind-
azok szabadulására, akik hisznek annak tantételeiben, és engedel-
meskednek azoknak. Azok pedig, akik hisznek, követni fogják a 
Szabadító által adott példát, amint azt a tanítványainak is mondta: 
„A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, 
elkárhozik” [Márk 16:16 ] 13

Gondoljatok a ránk nehezedő felelősségre, ha gondatlanságból 
vagy érdektelenségből úgy éljük az életünket, hogy nem törek-
szünk arra, hogy megosszuk az igazságot azokkal, akiket az Úr 
ugyanúgy szeret, mint minket, és akik oly értékesek az Ő szemé-
ben. Úgy hiszem, fel kellene ráznunk az egyház néhány tagját. Vé-
leményem szerint nagyobb erőfeszítéssel kellene megosztanunk 
Atyánk gyermekeivel mindazt az igazságot, ami ebben az egyház-
ban megtalálható. 14

Ha az egyik szomszédunk megbetegszik, örömmel szolgálunk 
neki; ha haláleset történik a családjában, megpróbáljuk megvigasz-
talni. De az év többi szakában hagyjuk, hogy olyan ösvényeken 
járjon, melyek miatt elszalasztja az örök élet lehetőségét, mintha az 
valami haszontalan dolog lenne. 15

Tudatában vagyunk annak, hogy minden ember Isten képmására 
teremtetett, hogy minden férfi Isten fia, és minden nő az Ő leánya? 
Bárhol legyenek is, ők Isten gyermekei, Ő szereti őket, és arra vá-
gyik, hogy megszabaduljanak. Bizonyos, hogy az egyház tagjaiként 
nem ülhetünk tétlenül. Nem részesülhetünk Mennyei Atyánk nagy-
lelkű jóságában, melyet ránk ruházott, ami az örök élet ismerete, 
úgy, hogy közben megtartjuk magunknak önző módon, azt gondol-
ván, hogy megáldatunk vele. Nem az gazdagítja az életünket, amit 
kapunk, hanem az, amit adunk. 16

Érdekeljen	bennünket	annyira	az	emberek	szabadulása,	hogy	
lelkesedjünk a megtérésükért: hogy örökké élvezhessük hálájukat 
és szeretetüket, valamint Mennyei Atyánk elismerését, amiért ön-
zetlenül törődtünk az Ő gyermekeivel. 17

Küldetésünk Atyánk gyermekei felé… a béke és az emberek 
iránti jó akarat küldetése. Heves és buzgó vágy arra, hogy Atyánk 
minden gyermekével megosszuk azokat a jó dolgokat, melyeket 
oly bőkezűen adományozott nekünk; és mindezt azzal a reménnyel 
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tesszük, hogy ezeket a dolgokat megértsék. Mindennap térdre 
ereszkedünk, és azért imádkozunk, hogy Isten Lelke megérintse a 
szívüket és a lelküket, hogy megérthessék az igazságot úgy, aho-
gyan megkapják azt. 18

Ó, bárcsak gyorsabban tudná ez a nagyszerű egyház elhinteni az 
igazságot, és bárcsak megmenthetné a nemzeteket a pusztulástól 
az Istentől kapott hatalma segítségével! Gyorsan növekszünk mint 
szervezet, de én nem annyira a számbeli gyarapodásunknak örven-
dek, mint azon hitemnek, hogy a belőlünk áradó lelkiség másokra 
is hatással van, és hogy Atyánk gyermekei északon és délen, keleten 
és nyugaton, mind hallják az élet és a szabadulás üzenetét, amely 
nélkül nem lakhatnának az emberiség Megváltójának jelenlétében.19 
[Lásd 4. javaslat, 130. oldal.]

Az Úr számon fogja kérni tőlünk, milyen erőfeszítéseket 
tettünk az evangélium ajándékának megosztására.

Csodálatos ajándékot kaptunk, de ezzel az ajándékkal óriási fe-
lelősség is jár. Az Úr olyan tudással áldott meg minket, amellyel 
embertársaink nem rendelkeznek, és e tudás magában hordozza azt 
a követelményt is, hogy Atyánk minden gyermekével megosszuk 
azt, bárhol is legyenek. 20

Na most, én nem hiszem, hogy teljes erőnkkel szolgáljuk Istent, ha 
cserbenhagyjuk a gyermekeit, vagy amikor oly sok időt töltünk önző 
módon saját magunk megerősítésével, az élet dolgainak felhalmozásá-
val, és közben sötétségben hagyjuk a gyermekeit, amikor kivezethet-
nénk őket a világosságra. Az én értelmezésem szerint életem legfőbb 
küldetése a következő: először is Isten parancsolatainak betartása 
úgy, ahogyan azokat megtanították nekem; másodszor, ezen dolgok 
megtanítása Atyám mindazon gyermeke számára, aki nem érti őket. 21

Nincs másik evangélium, amely szabadulást hoz, és fivéreim, mi, 
akik a szent papságot viseljük, a mi felelősségünk, hogy megosszuk 
ezt az üzenetet, nem csupán úgy, hogy elvisszük a föld nemzetei-
nek, hanem az életünkben mutatott példával is, és azon felebará-
taink tanításával, akik nem a mi hitünket vallják. Figyelmeztetlek 
benneteket: az Úr ránk ruházta annak felelősségét, hogy gyermekeit 
bűnbánatra szólítsuk fel, és hirdessük az Ő igazságát. Amennyi-
ben nem élünk azon lehetőségeinkkel, hogy megtanítsuk Urunk 
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evangéliumát Isten azon fiainak és leányainak, akik nem a mi hitün-
ket vallják és akik közöttünk vannak, akkor a fátyol túloldalán fele-
lősségre leszünk vonva mindazért, amit elmulasztottunk megtenni. 22

Egy nap szembesülünk majd az életünkről készült feljegyzéssel, és 
ha hithűek voltunk, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk 
Atyja megköszöni majd nekünk, és megáld bennünket azért, hogy 
oly sok fiát és leányát vezettük az élet céljának, valamint annak meg-
ismerésére, hogy miként élvezhetik azt az Ő Lelkének hatása alatt. 23

Amikor rendelkezünk az evangélium lelkével, akkor arra vá-
gyunk, hogy Atyánk annyi gyermekének tanítsuk a felmagasztosulá-
sukhoz szükséges dicsőséges igazságokat, amennyit csak el tudunk 
érni; hogy amikor eljön az idő, és az emberiség Megváltójának je-
lenlétében állunk, ezt tudjuk mondani Neki: „Mindazzal az erővel, 
melyet rám ruháztál, mindazzal a bölcsességgel és tudással, mellyel 
megajándékoztál, őszinte szeretettel, törődéssel, eltökéltséggel és 
kedvességgel törekedtem arra, hogy annyi gyermekeddel ismer-
tessem meg az evangéliumot, amennyivel csak tudtam.” 24 [Lásd 5. 
javaslat, 131. oldal.]

Ha megosztjuk az evangéliumot Isten 
gyermekeivel, hatalmas öröm lesz a jutalmunk 

velük együtt a celesztiális királyságban.

Sokan közülünk azzal töltik idejük nagy részét, hogy az élet azon 
dolgaira törekszenek, melyeket kénytelenek lesznek maguk mögött 
hagyni, amikor eltávoznak innen. Ott vannak azonban körülöttünk 
azok a halhatatlan lelkek, akiknek, ha akarnánk, megtaníthatnánk 
az igazságot, és annak tanulmányozására ösztönözhetnénk őket, va-
lamint elültethetnénk szívükben a tudást, hogy Isten él. A világ mely 
kincse lehetne oly értékes számunkra, mint az a hála, melyet itt 
kapnánk tőlük, és az az örökké tartó nagyrabecsülés, melyet a kö-
vetkező világban éreznének irántunk? Ez a legfontosabb küldetés. 25

Gondoljatok csak bele, milyen következményei lennének, ha ahe-
lyett, hogy önző módon csak a saját kis családunkat próbálnánk meg-
menteni, férfiak és nők tucatjainak, százainak segítenénk elfogadni 
Urunk evangéliumát. Akkor leszünk csak igazán áldottak, és érezzük 
szeretetüket és nagyrabecsülésüket az örökkévalóságon át! 26
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Milyen örömmel tölt majd el bennünket a fátyol másik oldalán, 
amikor találkozunk ezekkel a jó emberekkel, akik érdemesen élnek 
a világosságra, melyet kaptak, akik megpróbálják az Isten iránti 
kötelezettségüket teljesíteni, és a mi közeledésünknek, illetve azon 
buzgóságunknak és hajlandóságunknak következtében, hogy meg-
osszuk velük az evangéliumot, még több tudást szereznek az Úr 
evangéliumáról, elfogadják az Ő szent házában a szertartásokat, 
és felkészülnek a celesztiális királyságra. Milyen boldogsággal tölt 
majd el benneteket, amikor eljön az a nap, és a nagy Bíró jelenlété-
ben álltok majd, hogy számot adjatok arról a néhány évről, melyet 
a halandóságban töltöttetek, ha Atyánk ezen gyermekei, akiket Ő 
ugyanannyira szeret, mint minket, odaállnak majd mellénk, és ezt 
mondják: „Mennyei Atya, ez a férfi vagy ez a nő volt az, aki először 
megosztotta velem a Te dicsőséges igazságodat, és felserkentette 
bennem azt a vágyat, hogy buzgóbban keresselek Téged, mint va-
laha. Ez a férfi vagy ez a nő volt az, aki ezt az áldást elhozta szá-
momra.”	És	ez	még	nem	minden.

„amikor rendelkezünk az evangélium lelkével, akkor arra vágyunk, hogy 
atyánk annyi gyermek[ét] tanítsuk…, amennyit csak el tudunk érni…”
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Amikor eljön ez az idő, amikor elkezditek léteteket az örökkéva-
lóságban, ami hosszú idő, minden férfi, nő és gyermek szeretetét 
és háláját érezni fogjátok, akinél közrejátszottatok abban, hogy el-
nyerjék az örök boldogságot. Hát nem éri-e meg a fáradságot? El-
tölthetjük az életünket azzal, hogy összegyűjtünk néhány száz vagy 
ezer dollárt. Lehetnek nyájaink, csordáink, házaink és földjeink, de 
ezek közül semmit sem vihetünk magunkkal a másik oldalra. Ezek 
a dolgok nem szükségesek az örök élethez, csupán az ittenihez, de 
ha elnyerjük Isten többi gyermekének háláját és szeretetét, az ve-
lünk marad az örökkévalóságon át. Gondoljatok bele, mit jelent ez! 
Amikor eljön az ideje, hogy e világot tűzzel megtisztítják és celesz-
tiális királysággá válik, amikor elsöpörtek minden tisztátalanságot 
és minden nem kívánatos dolgot, milyen jóleső érzéssel tölt majd el 
bennünket azoknak a társasága, akiket a halandóságban szolgáltunk, 
akikkel közös örökségünk van, és hogy az Úr Jézus Krisztus vezet 
bennünket örökké – hát nem érdemes ezért dolgozni? Nem örömteli 
lehetőség-e ez számunkra? 27 [Lásd 6. javaslat, 131. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Nézd át a „George Albert Smith életéből” című szakaszt (121–
122. oldal)! Mit gondolsz, Smith elnök miért lelkesedett annyira 
a misszionáriusi munkáért? Mit jelent számodra „az egyház első 
számú és legfőbb misszionárius[ának]” lenni?

 2. A legtöbb vallás által nyújtott „erkölcsi leckék” mellett mit 
nyújt még a világnak a visszaállított evangélium? (Példákért 
lásd 122–123. oldal.)

 3. Olvasd el a 123. oldalon kezdődő szakaszt (lásd még T&Sz 
123:12)! Milyen példákat láttál arra, amikor az emberek le-
győzték az egyházról alkotott téves nézeteiket azáltal, hogy 
elfogadták a meghívást: „jer és lásd meg”? Milyen hatékony 
módjai vannak e meghívás átadásának?

 4. Olvasd el a 126. oldal második teljes bekezdését! Mit gon-
dolsz, miért vonakodunk néha megosztani az evangéliumot 
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a szomszédainkkal? Miközben a 124–127. oldalakat tanulmá-
nyozod, gondold át, mit tehetünk azért, hogy felülkerekedjünk 
ezen az érzésen!

 5. Miközben a 127. oldalon kezdődő szakaszt olvasod, tűnődj 
el rajta, vajon megteszed-e mindazt, amit az Úr elvár tőled az 
evangélium megosztásában! Imádságos lélekkel gondold át, 
miként tehetnél jobban eleget ennek a parancsolatnak!

 6. Nézd át a tanítások utolsó szakaszát (128–130. oldal), és gon-
dolj arra az emberre, aki megismertette veled és a családoddal 
Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát! Hogyan mutathatod 
ki háládat ez iránt az ember iránt?

További szentírások: Ámós 8:11–12; Móziás 28:1–3; Alma 26:28–30; 
Tan és a szövetségek 4:4; 18:10–16

Tanároknak: „Jobban tesszük, ha csak felvetünk néhány jó gondo-
latot és kialakítunk egy jó beszélgetést – egy jó tanulási alkalmat –, 
mintha eszeveszetten megpróbálnánk minden szót letanítani a kézi-
könyvből. […] A nyugodt környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az Úr Lelke jelen legyen az órán” ( Jeffrey R. Holland, “Teaching and 
Learning in the Church,”  Ensign, June 2007, 91).
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Vegyük ki a részünket az 
evangélium megosztásából!

Számos módon részt vehetünk Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliuma 

megosztásának nagyszerű munkájában.

George Albert Smith életéből

Mindamellett, hogy 48 éven át volt általános felhatalmazott, 
 George Albert Smith három teljes idejű missziót szolgált az egyház-
nak, többek között két évet az Európai Misszió elnökeként. Arra 
buzdította az egyháztagokat, hogy készüljenek fel lelkileg a teljes 
idejű misszionáriusi szolgálatra, és fogadják el az ilyen irányú elhí-
vásokat, amikor eljön az ideje. Azt is megtanította nekik azonban, 
hogy nem kell hivatalos missziós elhívást kapniuk ahhoz, hogy pré-
dikálhassák az evangéliumot. George Albert Smith egész életében 
misszionárius volt, és gyakran emlékeztette az egyháztagokat arra, 
hogy számos lehetőségük adódik megosztani az evangéliumot a 
szomszédaikkal és a barátaikkal, és arra ösztönözte őket, hogy le-
gyenek példák Krisztus tanítványaiként.

Smith elnök szolgálata az Európai Misszióban nem sokkal az 
első világháború után kezdődött. A háború miatt drasztikusan le-
csökkentették a misszióban szolgáló misszionáriusok számát, és a 
létszám növelését nagyban hátráltatta, hogy a misszionáriusok nem 
kaptak vízumot. Ráadásul az egyház ellenségei hamis történeteket 
terjesztettek az utolsó napi szentekről, olyan előítéletet keltve ez-
zel, melyet nehéz volt eloszlatni. Mindezen korlátok ellenére Smith 
elnök biztos volt abban, hogy a munka előre fog haladni a hithű 
utolsó napi szentek példájának köszönhetően. Megjegyezte, hogy 
amikor az egyház közismertebb lesz, „a tagjait nagyra fogják be-
csülni az erényeikért”, és a kritikusok „megalapozatlan előítéletei 
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gyorsan szertefoszlanak, amikor mindennapi életük során közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az utolsó napi szentekkel. […] Akkor majd 
gyümölcseink, illetve személyes megfigyelésük alapján ítélnek meg 
bennünket, és ennek az információnak, ha továbbadják azt, csupán 
egy eredménye lehet, mégpedig a legkedvezőbb számunkra.” 1

Nem sokkal azután, hogy megkezdte misszióelnöki szolgálatát, 
levelet írt az egyház tagjainak Európában, melyben emlékeztette 
őket azon felelősségükre, hogy osszák meg az evangéliumot, és 
segítsék a munka előmenetelét:

„Abban a biztos reményben, hogy az Úr minden érdemes ember 
szívét az evangélium felé fordítja majd, amikor értesül róla, mind-
annyian éljünk e munka lehetőségével, amíg nem késő. Terjesszük 
a Mester tanításait Nagy-Britannia, valamint az Európai Misszió más 
országai nagyszerű embereinek – mind fizikai, mind lelki – szaba-
dulása érdekében.” 2

Néhány hónappal később ezt írta: „Az egyház minden tagjának 
örömöt kellene lelnie az igazság tanításában. Mindennap tennünk 
kellene valamit azért, hogy elvigyük a világosságot embertársaink 
életébe. Ők mindannyian értékesek Mennyei Atyánk szemében, aki 
méltányosan megjutalmaz minket, ha felvilágosítjuk őket. Nem há-
ríthatjuk át másokra a felelősségünket.” 3

Amikor 1921-ben visszatért Európából, George Albert Smith a 
következőkről számolt be az általános konferencián: „A velünk 
kapcsolatos múltbeli előítéletek nagy részét sikeresen eloszlattuk, 
és férfiak és nők százai és ezrei ismerkedtek meg az általunk vég-
zett munkával.” Ezután arra intette a szenteket, hogy folyamato-
san keressék a lehetőséget, hogy megoszthassák az evangéliumot 
másokkal: „Az egyetlen nehézségünk, hogy megtaláljuk a módot, 
amely által minden embernek bemutathatjuk Urunk evangéliumát. 
Ez okozza a nehézséget, ám isteni segítséggel meg fogjuk találni 
rá a megoldást. A mi felelősségünk, hogy olyan eszközöket talál-
junk, amelyek által még többet tudunk tenni, mint eddig ahhoz, 
hogy eleget tegyünk Mennyei Atyánk követelményeinek.” 4 [Lásd 
1. javaslat, 143. oldal.]
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George Albert Smith tanításai

Az egyház minden tagja felelősséggel tartozik 
azért, hogy megossza az evangéliumot.

Nagyon hálás vagyok a Jézus Krisztus egyházában kapott kivált-
ságaimért, valamint az ebben és a más egyházakban lévő férfiakkal 
és nőkkel való kapcsolatomért. Hálás vagyok a világ különböző 
pontjain és egyházaiban lévő számos barátomért. Hálás vagyok eze-
kért a barátságokért, ám nem nyugszom mindaddig, amíg meg nem 
osztok velük néhány olyan dolgot, amelyről még nem hallottak. 5

Misszionáriusokat küldünk ki a föld minden nemzetéhez, hogy 
hirdessék az evangéliumot, ahogyan azt eme utolsó napokban ki-
nyilatkoztatták. De nem csupán ennyi a feladatunk. Az ajtónk előtt 
Mennyei Atyánk választott fiainak és leányainak százai, ezrei so-
rakoznak. Közöttünk élnek, a barátaink, de mi nem tanítjuk meg 
nekik az evangéliumot oly mértékben, amennyire kellene, amelyről 
pedig tudjuk, hogy az Isten hatalma a szabadulásra. Az egyház el-
nöksége minden tőle telhetőt megtesz; az egyház javára fordítják 
idejüket nappal, és gyakran késő estébe nyúlóan is. A velük kap-
csolatban lévő fivérek bőkezűen ajánlják fel idejüket arra, hogy 
utazzanak, tanítsák az utolsó napi szenteket, valamint eljuttassák 
az evangéliumot Atyánk gyermekeinek. A cövekek elnökei, a fő-
tanácstagok, az egyházközségek püspökei, valamint a tanácsosaik 
szüntelenül azért dolgoznak, hogy megáldják az embereket, és ezért 
bizonyosan meglesz a jutalmuk. De mi vajon megtesszük-e mindazt, 
amit kellene, hogy amikor Mennyei Atyánk ítélőszéke elé kerülünk, 
azt mondhassa, tökéletesen elvégeztük embertársaink, az Ő gyer-
mekei iránti feladatunkat? 6

A Tan és a szövetségek… legelső kinyilatkoztatásai között ezt 
olvassuk:

„Most íme, csodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek 
gyermekei között! […]

Ha tehát Istent kívánjátok szolgálni, el vagytok hívva a munkára” 
[T&Sz 4:1, 3].

Nem szükséges, hogy elhívjanak benneteket a missziós mezőre 
ahhoz, hogy hirdessétek az igazságot. Kezdjétek a szomszédotokkal 



1 3 .  f e J e z e t

136

úgy, hogy elnyeritek a bizalmát és a szeretét az igazlelkűségetek 
által, és már el is kezdtétek a misszionáriusi munkát.

„Mert íme, a mező fehér, készen az aratásra” [T&Sz 4:4.] 7

Az igazság hirdetése nem mások feladata. A ti és az én felelőssé-
gem gondoskodni arról, hogy Jézus Krisztus evangéliumát annak 
tisztaságában tanítják az emberek gyermekeinek. Hát nem tölt el 
hálával ez benneteket? 8

Mindannyiunk előtt nagyszerű lehetőségek állnak. Szeretném 
kihangsúlyozni a mi egyéni misszionáriusi munkánkat, melyet a 
felebarátaink között végezhetünk. Ha minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk,	meg	fogunk	lepődni,	milyen	sokan	érdeklődnek	majd.	És	
nem csupán hálásak lesznek nekünk azért, hogy elvittük nekik az 
igazságot, és felnyitottuk szemüket a Mennyei Atyánk által elkészí-
tett dicsőségekre és áldásokra, hanem az egész örökkévalóságon át 
szeretni fognak minket és hálásak lesznek nekünk.

Oly sok dolog van, amit az Úr ránk ruházott, s melyben a többi 
ember	még	nem	részesült.	Nyilván	nem	leszünk	önzőek,	igaz?	Égnie	
kellene a vágynak a szívünkben, hogy minden lélekkel, ahol csak 
tudjuk, megosszuk Jézus Krisztus evangéliumának örömteli igazságát. 9

Így, miközben haladunk előre, s miután mindannyian hatással 
vagyunk embertársainkra és barátainkra, ne legyünk szégyenlősek. 
Nem kell zaklatnunk az embereket, de éreztessük és értessük meg 
velük, hogy törődünk velük – nem azért, hogy az egyház tagjaivá 
váljanak csupán a tagság miatt, hanem azért szeretnénk az egyházba 
hozni őket, hogy ugyanazokat az áldásokat élvezhessék, melyeket 
mi is élvezünk.10 [Lásd 2. javaslat, 143. oldal.]

Ha példamutató életet élünk, hatásunk arra ösztönözhet 
másokat, hogy többet akarjanak tudni az evangéliumról.

Ne feledjétek: mindannyiunknak vannak felelősségei. Talán nem 
hívnak el minket valamilyen konkrét feladatra, de minden környe-
zetben lehetőségünk van arra, hogy a béke, a szeretet és a bol-
dogság lelkületét sugározzuk magunkból abból a célból, hogy az 
emberek megértsék az evangéliumot, és a nyájhoz csatlakozzanak. 11

Csupán néhány nappal ezelőtt egy tanult férfi a következőt 
mondta beszélgetésük során az egyik nőtestvérünknek, aki keletre 
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látogatott: „Nem tudok úgy hinni, ahogyan Ön, de azt kívánom, 
bárcsak tudnék. Annyira szép.” Így van ez Atyánk számos más gyer-
mekével is, akik e munka jellegét megfigyelve, valamint azon férfiak 
és nők cselekedeteit látva, akik befogadták az igazságot, elámulnak 
az eredményeinken, az őszinte hívőt követő békén és boldogságon, 
és azt kívánják, bárcsak ők is részesei lehetnének ennek – és lehet-
nének is, ha lenne hitük. 12

Gyakran megfigyeltem – és azok, akiknek voltak már misszionáriusi 
élményei, egyet fognak érteni velem –, hogy egyetlen jóravaló férfi 
vagy nő sem kerülhet Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus  Krisztus Egy-
háza hithű tagjainak hatása alá anélkül, hogy dicséretre ne méltatná, 
amit lát, miközben velünk van. Amikor távol vannak tőlünk, akkor 
néha ez másképp van, de amíg az Úrtól származó hatás alatt állnak, 
melyet az Ő szolgái bírnak, akik szolgálják Őt, általában szívesen nyi-
latkoznak elismerően arról, amit láttak és éreztek. 13

„…minden környezetben lehetőség van arra, hogy a béke, a 
szeretet és a boldogság lelkületét sugározzuk magunkból…”
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Az ellenség a legerősebb haderejét veti be annak érdekében, 
hogy megakadályozza az evangélium igazságainak terjesztését. A ti 
és az én feladatom, hogy tapintatosan, testvéri szeretettel és hittel 
eloszlassuk azt az előítéletet, melyet az ellenség elültetett Atyánk 
gyermekeinek szívében, hogy leromboljuk azokat a hamis benyo-
másokat, melyeket néhány esetben még a jóravaló férfiakban és 
nőkben is keltettek, és megtanítsuk nekik az Úr evangéliumát, 
amely Isten hatalma a szabadulásra mindazok számára, akik hisz-
nek benne és engedelmeskednek annak. 14

Úgy vélem, e nagyszerű szervezetnek, melyhez tartozunk, ké-
pesnek kellene lennie olyan példát mutatni, hogy a szomszédaink, 
akik nem tagjai az egyháznak, a jó cselekedeteinket látván arra 
kényszerüljenek, hogy dicsőítsék Mennyei Atyánk nevét. Így érzek 
ez ügyben. Mindössze annyit kell tennünk, hogy példát mutatunk, 
jóravaló férfiak és nők leszünk, mások pedig látni fogják ezt. Ez-
után talán lehetőséget adnak nekünk, hogy tanítsunk nekik azon 
dolgokról, melyeket nem ismernek. 15

Ha mi, az egyház tagjai, betartanánk Isten parancsolatait, ha 
olyan értéket tulajdonítanánk az igazságnak, amilyet kellene, ha 
az életünk oly mértékben tükrözné az evangélium tanításainak 
szépségét, hogy a szomszédaink a viselkedésünket megfigyelve 
arra kényszerülnének, hogy keressék az igazságot, akkor ragyogó 
misszionáriusi munkát végeznénk.16 [Lásd 3. javaslat, 143. oldal.]

Azáltal is részt veszünk a misszionáriusi munkában, 
ha segítünk felkészülni a jövőbeli misszionáriusoknak, 

és támogatjuk őket a missziójuk során.

Nem csupán az a küldetésünk, hogy tanítsuk Jézus Krisztus evan-
géliumát, és aszerint éljünk, hanem az is a küldetésünkhöz tarto-
zik, hogy fiainkat és leányainkat elküldjük a világba, amikor időről 
időre elhívják őket az egyház szolgálatára. Mire elmennek, olyan 
képzésben kellene részesülniük, hogy tántoríthatatlanok legyenek 
az ellenség kísértéseivel szemben; olyan tiszta, erényes és igazlelkű 
életet kell élniük, amilyet csak tudnak, és akkor csupán már a ki-
sugárzásukat is érezni fogják azok, akikkel kapcsolatba lépnek. Isten 
Lelke nem lakozik tisztátalan hajlékokban, hanem azokkal marad, 
akik tiszták és szelídek.



1 3 .  f e J e z e t

139

Isten Lelkének befolyása alatt [neveljük fel] hát fiainkat és 
leányainkat! 17

Ne hagyjátok, hogy gyermekeitek anélkül nőjenek fel, hogy meg-
tanítanátok nekik Jézus Krisztus evangéliumának tantételeit. Ne 
várjatok a missziós elhívásukig azzal, hogy megtanulják, mit jelent 
az evangélium. Emlékszem, amikor ötvenöt-hatvan évvel ezelőtt 
délen voltam [misszionárius], egy sokgyermekes családból érkező 
férfitestvér ezt mondta: „Nem tudom, mit mondjak. Nem tudom, mit 
mondjak ezeknek az embereknek.”

„Nos – válaszolta az egyik fivér –, tanítsd nekik a Bibliát. Menj, 
vedd elő a Bibliádat, és olvasd el Mózes első könyvét.” Mire ő így 
felelt: „Nem tudom, hol van a Bibliában Mózes első könyve”, pe-
dig… egy utolsó napi szent otthonból érkezett, hogy elvigye az élet 
és a szabadulás üzenetét a délieknek. Nem sokkal ezután azonban 
változás történt. Tanulmányozás és ima által bizonyságot kapott az 
igazságról. Már tudta, hogy az evangélium közöttünk van, és így 
képes volt kiállni, és bátran bizonyságot tenni arról, hogy Jézus 
Krisztus evangéliuma az igazság. 18

Óriási jelentőséget tulajdonítok a munkára való felkészülés fon-
tosságának. Nem elegendő, ha egy fiú csupán jelzi azon vágyát, 
hogy megtenné, amit a szülei kérnek tőle, mivel bízik bennük, azaz 
elmenne a világba, hogy prédikálja az evangéliumot; nem elég, ha 
eleget tesz Mennyei Atyánk azon hívásának, melyet időről időre ad 
az Ő szolgáin keresztül a missziós szolgálatra; arra is szükség van, 
hogy érdemes legyen a munkára, tanulmányozza a szentírásokat, 
és megtanulja, az Úr mit szeretne, hogy tegyen. Fontos, hogy fiaink 
és leányaink megalapozzák a hitüket, és ugyanúgy tudják, ahogyan 
a szüleik, hogy ez a munka Atyánk munkája. […]

Egy tucatnyi felkészült ember sokkal többet ér a missziós mezőn, 
mint száz olyan, aki nem ismeri az igazságot, és akiket először taní-
tani kell, mielőtt ők maguk is tanítani tudnának másokat.

Ez a munka Atyánk munkája, és nem szabad játszadoznunk vele. 
Óriási jelentőséggel bír számunkra. Törekedjünk rá, hogy megala-
pozzuk a hitet gyermekeinkben, hogy hajlandóak legyenek elfo-
gadni minden elhívást, és teljes szívükből azt tudják mondani: „Kész 
vagyok elmenni bárhová, ahová Mennyei Atyám kívánja.” 19 [Lásd 4. 
javaslat, 143. oldal.]
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Elhangzott egy kérés…, hogy küldjük misszióba a fiainkat és a 
leányainkat. […] Örömmel töltött el, hogy láttam, amint a férfiak és 
a nők elkezdenek takarékoskodni és tervezni, hogy gyermekeik el-
mehessenek a világba. Néhány héttel ezelőtt egy fiatal férfi… elment 
misszióba, két nővére pedig… folyamatosan elküldik neki a fizetésük 
egy részét, hogy ő élvezhesse a misszió áldásait. Ő az első ebből a 
sokgyermekes családból, aki misszióba ment, hogy hirdesse az igazsá-
got. […] Ismerem azt az örömöt, amely annak a két nagyszerű nőnek 
tölti el a szívét, akiknek akkora hitük van, hogy felajánlják jövedel-
müket a fivérüknek, hogy ő tovább szolgálhassa az Urat a missziós 
mezőn. Ők is meg fogják kapni az evangélium tanításából származó 
áldást, amennyire az lehetséges személyes szolgálat nélkül. 20

Sokat gondolok… a missziós mezőn lévő képviselőinkre, akik az 
ország különböző szegleteiben, illetve idegen földeken szolgálnak. 
Imádkozzatok értük, fivérek és nőtestvérek! Szükségük van az Úr 
segítségére, és szükségük van a mi hitünkre és imáinkra is. Írjatok 
nekik és bátorítsátok őket, hogy amikor levelet kapnak itthonról, 
tudják, hogy mindig ott vannak a gondolatainkban. 21

Azáltal is részt veszünk a misszionáriusi munkában, ha 
mi magunk is felkészülünk, hogy missziót szolgáljunk.

Hamarosan eljön az idő, amikor az egyháznak szüksége lesz 
olyan alkalmas férfiakra és nőkre, akik a föld azon szegleteiben 
tanítják az evangéliumot, ahol eddig még nem tettük. Ha pedig azt 
szeretnénk, hogy örökké tartó örömünk legyen Atyánk királyságá-
ban azokkal, akikkel itt megáldott minket, akkor éljünk önzetlen 
életet – készüljünk fel a munkára, menjünk ki a világba, és hirdes-
sük az igazságot, amikor csak lehetőségünk adódik rá, és legyünk 
eszközök Atyánk kezében azáltal, hogy az evangélium szépségének 
tanításával visszahozzuk Őhozzá a gyermekeit. 22

Néhány évvel ezelőtt számos jómódú barátom volt, meg volt min-
denük, amire az életben szükségük lehet, és sok esetben fényűzően 
éltek. Amikor azonban felvetődött, hogy missziót kellene szolgál-
niuk, többen így reagáltak: „Nem hagyhatom itt a munkámat. Nem 
fogok tudni megélni, ha elmegyek és mindent itt hagyok.” Ilyen-
kor általában a munkájuk ment el, és hagyta ott őket. Azok a dol-
gok, melyekről úgy gondolták, nem tudnának meglenni nélkülük, 
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kicsúsztak a kezeik közül, és e férfiak közül sokan lennének bol-
dogok, ha visszamehetnének tíz évet, hogy mikor elhívják őket az 
Úr szolgálatára, ezt mondhassák: „Rendbe szedem a dolgaimat, és 
boldogan élek a felajánlott lehetőséggel, hogy az élet és a szaba-
dulás szolgálatába álljak.”

[…] Gondoljatok azon lehetőségeinkre és kiváltságainkra, hogy 
leülhetünk a világ tiszteletreméltó embereinek otthonában, és tanít-
hatjuk nekik Jézus Krisztus evangéliumát; gondoljatok bele, mit jelent 
olyan emberekkel leülni, akik nem rendelkeznek isteni hatalommal, 
és tanítani nekik a szabadulás tervét, valamint elmagyarázni nekik, mi-
ként élvezhetik ők is azon isteni hatalom áldásait, melyet mi élvezünk.

Úgy vélem, néhányan önzőek vagyunk. Oly nagy örömmel él-
vezzük az áldásainkat, oly boldogok vagyunk, hogy körülvesznek 
bennünket az élet örömei, és a világ legjóravalóbb férfiainak és 
nőinek társaságát élvezhetjük, hogy megfeledkezünk a mások iránti 

„férfiak és nők ezrei vannak ebben az egyházban, akik 
képesek az evangélium tanítására, és akik méginkább képesek 

lesznek feladatuk ellátására a missziós mezőn.”
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kötelezettségünkről. Milyen boldogok lehetnénk, ha arra töreked-
nénk, hogy még jobb hatást gyakoroljunk a világra azon emberek 
szolgálata által, akik még nem ismerik Urunk evangéliumát.

Sokan vagyunk már túl életünk delén, hamarosan nem kell már 
dolgoznunk sem. Az egyháznak szüksége van misszionáriusokra a 
mezőn. Olyan emberekre, akik értik az evangéliumot, akik hajlan-
dóak az életüket adni érte, ha szükség van rá, és amikor azt mon-
dom, misszionáriusokra van szükségünk, úgy értem, a világnak van 
szüksége rájuk. 23

Ránk vár a missziós mező. Atyánk fiainak és leányainak szüksé-
gük van ránk. […] Férfiak és nők ezrei vannak ebben az egyházban, 
akik képesek az evangélium tanítására, és akik méginkább képesek 
lesznek feladatuk ellátására a missziós mezőn. Megáldatnak majd 
minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy el tudják végezni azt a 
munkát, melyet az Úr szeretne, hogy elvégezzenek. 24

Most, hogy közeleg az idő, amikor leomlanak az akadályok és 
megszűnnek a korlátok az evangélium hirdetése előtt, amikor az Úr 
hangja szolgáin keresztül így szól hozzátok, „készüljetek fel, hogy 
kimenjetek a világba, és prédikáljátok az evangéliumot”, ne kövessük 
Jónás példáját, ne próbáljunk meg elbújni vagy elszökni a kötelessé-
günk elől; ne hozzatok fel olyan kifogásokat, hogy nem rendelkez-
tek megfelelő anyagi körülményekkel a szolgálathoz; ne takarjátok 
el a szemeteket ostoba dolgokkal, amelyektől nem látjátok az örök 
életeteket Mennyei Atyánk jelenlétében, melyet kizárólag a hit és az 
Ő ügye iránti odaadás által lehetséges elérni. Minden ember szedje 
rendbe a házát; minden férfi, aki viseli a papságot, szedje magát 
rendbe, és amikor elhívás érkezik az Úr szolgájától, mely szerint 
menjen el a világba, hirdesse az igazságot, és figyelmeztesse az em-
berek gyermekeit, ahogyan Atyánk megköveteli, hogy figyelmeztes-
sük őket, senki ne bújjon ostoba ürügyek mögé, hogy elnyeljék – ha 
nem is egy nagy hal – a világ ostoba dolgai. [Lásd Jónás 1:1–17.] 25

Nem könnyű feladat; talán nem kellemes dolog elhívást kapni, 
hogy menjünk el a világba, és hagyjuk hátra a szeretteinket, de azt 
mondom nektek, hogy akik hithűek, akik eleget tesznek a tőlük 
megkívánt kötelezettségnek, azok minden értelmet felülmúló békét 
és boldogságot kapnak jutalmul, és felkészülnek arra, hogy amikor 
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eljön az ideje, amikor befejezik életük munkáját, Teremtőjük színe 
elé állhassanak, és Ő befogadja őket munkájuk eredményeként. 26

Imádkozom, hogy az Úr Lelke legyen [az egyházzal], hogy szí-
vünk telve legyen az Atyánk gyermekei iránt érzett szeretettel, hogy 
felismerjük a világban végzendő küldetésünk fontosságát, miközben 
olyan dolgok után kapkodunk, melyek nem a mieink, melyeket 
csupán kölcsönbe kaptunk, hogy sáfárkodjunk felettük, és ne feled-
jük azt a felbecsülhetetlen értékű ajándékot, azt a felbecsülhetetlen 
értékű kiváltságot, amely a birtokunkban van, hogy taníthatjuk az 
evangéliumot, és megmenthetjük az emberek gyermekeinek lelkét.27 
[Lásd 5. javaslat, lent.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondolkodj el Smith elnök szavain, melyeket a „George Albert 
Smith életéből” című szakaszban olvashatsz (133–134. oldal)! 
Mit gondolsz, a sok nehézség ellenére miért gondolkodott 
olyan pozitívan a misszionáriusi munkáról Európában? Példája 
miként segíthet neked, amikor családtagjaid vagy barátaid el-
utasítják azon meghívásodat, hogy tanuljanak az evangéliumról?

 2. Nézd át a tanítások első szakaszát (135–136. oldal)! Mely 
módszereket találtad leghatékonyabbnak azon erőfeszítése-
idben, hogy megoszd az evangéliumot a szomszédaiddal és a 
barátaiddal?

 3. Miközben a 136. oldalon kezdődő szakaszt olvasod, gondolj 
egy olyan, általad ismert esetre, amikor egy egyháztag példája 
arra ösztönzött valakit, hogy többet akarjon tanulni az egyház-
ról! Miért olyan fontos az egyház normái szerint élni ahhoz, 
hogy misszionáriusi munkát végezzünk?

 4. A 138–139. oldalon keress olyan dolgokat, melyeket a leendő 
misszionáriusoknak meg kell tenniük ahhoz, hogy lelkileg 
felkészüljenek a missziójukra (lásd még T&Sz 4)! Mit tehet-
nek a szülők azért, hogy segítsenek fiaiknak és leányaiknak 
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felkészülni? Hogyan segíthetnek a papsági kvórumok és a se-
gítőegyleti nőtestvérek?

 5. Nézd át a tanítások utolsó szakaszát (140–143. oldal)! Milyen 
„ostoba dolgok” tarthatnak vissza minket attól, hogy missziót 
szolgáljunk? Milyen áldásokkal jár az időskori misszionáriusok 
szolgálata? Gondolkodj el azon, hogy te miként készülhetsz fel 
a misszionáriusi szolgálatra!

További szentírások: Máté 5:14–16; Márk 16:15–16; 1 Timótheus 
4:12; Alma 17:2–3; Tan és a szövetségek 31:1–8; 38:40–41

Tanároknak: „Amikor változatos tanulási tevékenységeket hasz-
nálsz, a tanulók hajlamosak jobban megérteni az evangéliumi tan-
tételeket, és több mindent megjegyeznek. Egy gondosan kiválasztott 
módszer érthetőbbé, érdekesebbé és emlékezetesebbé tehet egy 
tantételt” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 89.).
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Az evangélium hatékony 
megosztása

Az evangélium megosztása akkor a leghatékonyabb, 
ha szeretjük a fivéreinket és a nőtestvéreinket, 

és élvezzük a Szentlélek társaságát.

George Albert Smith életéből

Az evangélium megosztására irányuló fáradhatatlan erőfeszítése-
iben George Albert Smith követte a személyes hitvallása következő 
kijelentését: „Nem kényszerítek másokat arra, hogy az én elveim 
szerint éljenek. Inkább annyira szeretem majd őket, hogy maguktól 
megtegyék azt, ami helyes.” 1 Úgy érezte, az evangélium megosz-
tásának az a leghatékonyabb módja, hogy megkeressük, milyen 
erényekkel rendelkeznek azok, akik más hitet vallanak, majd pedig 
bátran, ám kedvesen felajánljuk nekik, hogy megosztjuk velük a 
Jézus Krisztus visszaállított evangéliumában található további igaz-
ságokat. Elmesélte az alábbi történetet, mely akkor történt meg vele, 
amikor az Európai Misszió felett elnökölt:

„Egy nap éppen vonaton utaztam. A fülkében egy presbiteriánus 
lelkész, egy nagyon kellemes úriember volt az útitársam, és amikor 
lehetőségem adódott rá, elmondtam neki, hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tagja vagyok. Ezen nagyon 
elcsodálkozott, majd döbbent tekintettel ezt kérdezte: »Nem szé-
gyelli magát, amiért egy ilyen csoporthoz tartozik?«

Én	rámosolyogtam,	és	így	feleltem:	»Testvérem,	akkor	szégyell-
ném magam, ha annak ismeretében, amit most tudok, nem tartoz-
nék ehhez a csoporthoz.« Ekkor ő megadta nekem azt a lehetőséget, 
amire vágytam, és elmagyarázhattam neki néhány olyan dolgot, 
amiben hiszünk. […]
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„…arra vágyunk, hogy mindenkivel jót tegyünk, hogy segítsünk 
mindenkinek megérteni az élet és a szabadulás tervét, 
melyet az Úr eme utolsó napokban kinyilatkoztatott.”

Adott volt egy nagyszerű ember, akinek fogalma sem volt arról, 
hogy mi mit próbálunk csinálni. Nem azért voltunk ott, hogy bá-
natot vagy gyötrelmet okozzunk neki; azért voltunk ott, hogy meg-
próbáljunk segíteni neki. Miközben ezen dolgokról beszélgettünk, 
ezt mondtam neki: »Ön félreérti, hogy Az Utolsó Napok Szentje-
inek Jézus Krisztus Egyháza mi célból van ebben az országban. 
Én	vagyok	az	egyház	egyik	képviselője,	és	ha	megengedi,	hogy	
elmagyarázzak néhány dolgot, akkor szerintem jobb érzései lesznek 
velünk kapcsolatban. Először is – mondtam –, arra kérjük Önöket, 
nagyszerű embereket, hogy tartsák meg mindazokat a dicsőséges 
igazságokat, melyeket az egyházukban megismertek, melyeket a 
szentírásokból megtanultak. Ezeket mind tartsák meg. Tartsák meg 
az oktatási intézményeikben szerzett kiváló képzettséget, illetve 
mindazt a tudást és igazságot, melyet bármely más forrásból nyer-
tek; tartsanak meg… mindent, ami jó az Önök jellemében, melyet 
szerető otthonuk fejlesztett ki Önökben; tartsák meg mindazt a 
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szeretetet és szépséget, ami az Önök szívében van, s ami annak a 
következménye, hogy egy ilyen gyönyörű és csodálatos országban 
élnek. […] Ez mind része Jézus Krisztus evangéliumának. Ezután 
pedig üljünk le, és hadd osszuk meg azokat a dolgokat, melyeket 
Önök még nem tapasztaltak meg az életükben, ám gazdagították a 
mi életünket és boldoggá tettek bennünket. Mindezt pénz nélkül és 
ingyen ajánljuk. Csupán annyit kérünk, hogy hallgassanak meg min-
ket, és ha vonzónak találják a hallottakat, bátran fogadják el azt…«

Ez Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának hoz-
záállása.” 2 [Lásd 1. javaslat, 153. oldal.]

George Albert Smith tanításai

A misszionáriusi munka akkor a leghatékonyabb, 
amikor szeretettel és kedvességgel végezzük, 
nem pedig erőszakosan és másokat bírálva.

Mennyei Atyánk… azért küldött minket, a képviselőit, a világba, 
hogy meghívjunk másokat, ne pedig kényszerítsünk vagy erőszak-
kal irányítsunk másokat. „Jer, kövess engem – mondta a Szabadító 
–, és én megnyugosztlak titeket.” Ezt tanítja az evangélium, és ez a 
mi küldetésünk is. 3

Nem az az egyház célja, hogy olyan kijelentéseket tegyen, amelyek 
sértegetik azokat, akik nem értenek bizonyos dolgokat. Ez nem az az 
egyház, amelyik kritizál és hibát keres másokban, hanem az, amely-
nek képviselői a szeretet és a kedvesség jegyében, valamint segítő 
szándékkal viszik el az evangélium üzenetét a föld nemzeteinek. 4

Minden… egyházban vannak jóravaló férfiak és jóravaló nők. A jó 
dolgok azok, melyek összetartják ezeket a különböző felekezeteket. 
Kiváltságomban volt számos emberrel találkozni a világ különböző 
pontjain, és számos ember otthonát meglátogatni a világ különböző 
felekezeteiből, keresztényt és zsidót egyaránt. Voltam a [muzulmá-
nok] között; találkoztam olyanokkal, akik Konfuciusban hisznek; és 
még sorolhatnám. Csodálatos emberekkel találkoztam ezekben a 
szervezetekben, és az az óriási felelősség hárul rám, bárhol is talál-
kozzak velük, hogy ne bántsam meg őket, ne sértsem meg őket, ne 
kritizáljam őket csupán azért, mert nem értik az igazságot.
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Az egyház képviselőjeként az a felelősségem, hogy szeretettel, 
az Úr szolgájaként, a menny és a föld Mesterének képviselőjeként 
menjek közéjük. Talán nem fogják mindannyian értékelni ezt; 
egotista és igazságtalan dolognak tarthatják, de ez nem változtat a 
hozzáállásomon. Ha rajtam múlik, nem fogom őket boldogtalanná 
tenni. Boldoggá szeretném tenni őket, különösen, amikor azokra 
a csodálatos lehetőségekre gondolok, melyekben e szent egyház 
tagjaként részesülhettem. 5

Szolgálatunk a szeretet és a türelem szolgálata. Arra vágyunk, 
hogy mindenkivel jót tegyünk, hogy segítsünk mindenkinek meg-
érteni az élet és a szabadulás tervét, melyet az Úr eme utolsó na-
pokban kinyilatkoztatott. 6

Nem tudjuk bekényszeríteni ezeket a fiatalokat, a szomszédainkat 
és a barátainkat a menny királyságába azáltal, hogy korholjuk őket 
és hibát keresünk bennük. De szeretném elmondani nektek, hogy 
szerethetjük őket annyira, hogy Mennyei Atyánk felé forduljanak, 
és talán lépésről lépésre el is vezethetjük őket Hozzá.

Ez kiváltságunkban áll. A szeretet a világ befolyásolásának ha-
talmas ereje. 7

Mi, akik tudjuk, akiknek van bizonysága, szeretettel és őszinte 
kedvességgel menjünk mindennap ezen férfiak és nők közé, akár 
az egyház tagjai, akár nem, és próbáljuk meg megérinteni a szívüket 
és az igazság megismerésének útjára vezetni őket. 8

Imádkozom, hogy az Úr szolgáiként jószívűek legyünk az em-
beriséggel, türelmesek legyünk azokkal, akik hibáznak, továbbá 
kedvesen és szeretettel tanítsuk nekik Urunk evangéliumának egy-
szerű tantételeit, megáldva ezzel minden lelket, akivel kapcsolatba 
kerülünk.9 [Lásd 2. javaslat, 153. oldal.]

Ne szégyenkezzünk azon dolgok megosztása 
miatt, melyekről tudjuk, hogy igazak.

Néha úgy érzem, nem érezzük át eléggé [az evangélium] fontos-
ságát, és nem tanítjuk azzal a komolysággal, melyet megkövetel. 10

Jézus Krisztus evangéliuma Isten hatalma a szabadulásra, amint azt 
Pál apostol kijelentette [lásd Rómabeliek 1:16]. Ez a Megváltó mun-
kája. Ez az egyetlen út, mely által elnyerhetjük a legdicsőségesebb 
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felmagasztosulást, melyet az emberiség Szabadítója azoknak szán, 
akik követik Őt. Ezt nem önteltségből mondom, hanem jószívűséget 
érezve Atyánk azon gyermekei iránt, akik más egyházakhoz tartoz-
nak. Az Úr azon fiai és leányai iránti szeretettel mondom ezt, akik 
mindezt nem értik, Ő azonban megparancsolta, hogy elmondjuk 
nekik. Az embereknek meg kell ismerniük az Ő akaratát. 11

Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Tudom, 
hogy Joseph Smith az Úr prófétája volt. Soha sehol nem szégyell-
tem bizonyságot tenni ezekről az igazságokról. Nem értem, miért 
kellene valakinek szégyellnie, hogy ismeri az igazságot, egy olyan 
ember előtt, aki nem ismeri, különösen amikor az evangéliumról 
van szó, amely Isten hatalma a szabadulásra. 12

Nem szabadna dicsekvésnek tekinteni, hogy megosztjuk az igaz-
ságot, ha ismerjük azt. Nézetünk szerint nem szabadna önteltségnek 
tekinteni, hogy ezt tudjuk mondani Atyánk többi gyermekének: 
„Mindezt tudom, és te is tudást szerezhetsz róla, ha úgy kívánod.”

Ez Jézus Krisztus evangéliumának szépsége. Nem csupán néhány 
embernek szól, hanem minden léleknek, aki a világra született. 
[…] Ma vannak olyan emberek, akik tudják, hogy Isten él, és ezré-
vel vannak olyanok, akik tudhatnák, ha akarnák. […] Nem rajtunk 
múlik, hogy ezek az emberek megtudják-e ezt, az viszont rajtunk 
múlik, hogy megtanítjuk-e nekik, miként tudhatják meg. 13

Tudom, hogy Mennyei Atyánk szólt hozzánk napjainkban, a világ 
eme korszakában. Tudom, hogy az evangéliuma itt van a földön, 
és bár egyetlen lelket sem kényszerítenék arra, hogy elfogadja azt, 
azért imádkozom, hogy rendelkezzünk azzal a hatalommal, bölcses-
séggel és erővel, mely által kinyújthatjuk karunkat azon felebaráta-
ink felé, akik nem értik az igazságot. Végezzük a feladatunkat, és 
vezessük őket a Mester nyájába, hogy velünk együtt ők is tudhas-
sák, hogy Ő él.14 [Lásd 3. javaslat, 153. oldal.]

Arra törekszünk, hogy hozzátegyünk 
ahhoz a boldogsághoz és jóhoz, mellyel 

Isten gyermekei már rendelkeznek.

Amikor [az emberek] megkérdezik tőlem, „mi olyan különleges 
ebben a szervezetben, amelyhez Ön tartozik? Miért foglalkoznak 
annyit azzal, hogy misszionáriusokat küldjenek a világ minden 
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pontjára?”, néha így válaszolok: „Azt akarjuk, hogy Önök mind-
annyian boldogok legyenek. Azt szeretnénk, hogy úgy örvendez-
zenek, ahogyan mi tesszük.” 15

Misszionáriusok ezrei… mentek ki a világba, ahol szeretettel 
és kedvességgel jártak ajtóról ajtóra, és mondták Atyánk többi 
gyermekének:

„Hadd beszéljünk Önökkel; hadd magyarázzunk el valamit, ami 
biztosan boldogságot hoz Önöknek, mivel minket is boldoggá tett!”

Ez az egyház misszionáriusi munkájának története, amellyel mi 
is azonosulunk. 16

Emlékszem, egy alkalommal egy férfi ezt mondta nekem, miután 
egy ideje már beszélgettünk: „Nos, abból, amit hallottam, úgy gon-
dolom, az Önök egyháza is legalább olyan jó, mint bármelyik más 
egyház.” Feltételezem, ezt komoly dicséretnek szánta; én azonban 
így feleltem: „Ha az általam itt képviselt egyház nem fontosabb az 
emberek gyermekeinek, mint bármely más egyház, akkor rosszul 
végzem a munkámat. Nem azért jöttünk, hogy elvegyünk az Önök 
által birtokolt igazságból és erényből. Nem azért jöttünk, hogy hibát 
keressünk, vagy kritizáljuk Önöket. […] Tartsák meg mindazt a jót, 
amit birtokolnak, és hadd adjunk Önöknek még több jót, hogy bol-
dogabbak lehessenek, és felkészülhessenek arra, hogy belépjenek 
Mennyei Atyánk jelenlétébe.” [Lásd 4. javaslat, 154. oldal.]

[…] Az idők delén, amikor a Szabadító a földön járt, más egyhá-
zak is léteztek; számos felekezet és szekta létezett, és mind azt hit-
ték, hogy az Urat szolgálják. Júdea nagy zsinagógái zsúfolásig voltak 
olyan férfiakkal, akik azt hitték, rendelkeznek a papság hatalmával. 
Úgy gondolták, Ábrahám és Mózes tanításait követik. Továbbra is 
a világ Szabadítójának eljövetelét hirdették. A férfiakat és a nőket 
igazlelkűségre buzdították. Felépítettek egy templomot, és hódolati 
helyeket emeltek. Emlékműveket állítottak azon próféták tisztele-
tére, akik bizonyságot tettek Isten létezéséről, és akik közül néhá-
nyat megöltek, s így vérükkel pecsételték meg a bizonyságukat. Ez 
volt az a nép, akik közé eljött a Szabadító. […] Sok jó tulajdonsággal 
rendelkeztek. Számos jóravaló férfi és nő volt közöttük. Sokan vol-
tak igazlelkűek. A Szabadító nem azért jött, hogy elvegyen tőlük 
bármit is, ami jó. Amikor megjelent közöttük, nem azért tette, hogy 
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elítélje, hanem hogy bűnbánatra szólítsa őket, hogy visszahívja őket 
a téves útjaikról, és arra buzdítsa őket, hogy őrizzék meg mindazt 
az igazságot, mellyel rendelkeznek.

[…] Amikor azt hirdetjük az emberiség családjának, hogy az em-
berek elfordultak az evangéliumtól, nem olyasmit hirdetünk, ami 
még soha azelőtt nem történt meg a világban. Amikor azt mondjuk, 
hogy megtévesztették a jóravaló férfiakat és nőket, és most helytelen 
dolgokban hisznek, akkor nem ítélkezve mondjuk ezt, nem kívánunk 
sebet ejteni másokon, hanem azzal a vággyal tesszük, hogy az embe-
rek megálljanak egy pillanatra, elég hosszú ideig ahhoz, hogy meg-
vizsgálják magukat és lássák, merre tartanak, és milyen végzet felé. 17

Ó, bárcsak megértethetnénk az emberiséggel az érzéseinket, 
hogy rájöjjenek, nem kívánjuk korlátozni a lehetőségeiket, és érez-
zék, hogy a szívünk szeretettel és kedvességgel, nem pedig bántó 
szándékkal van telve irántuk. Küldetésünk e világban az, hogy meg-
mentsük a lelkeket, hogy megáldjuk és olyan állapotba segítsük 
őket, hogy visszatérhessenek Atyánk jelenlétébe, ahol dicsőséggel, 
halhatatlansággal és örök élettel koronáztatnak meg. 18

Ha a Szentlélek által tanítunk, bizonyságot teszünk 
az igazságról azoknak, akiket tanítunk.

Az egyház misszionáriusokat küldött ki a föld négy szegletébe, 
akik Jézus Krisztus evangéliumát hirdetik. Közülük sokan nem 
szereztek képzettséget a világ kiváló egyetemein. Műveltségük 
többnyire az élet gyakorlati tapasztalataiból tevődik össze, ám ren-
delkeznek valamivel, ami sokkal ösztönzőbben hat az emberiség 
családjára: a Szentlélek társaságával. 19

Miközben a missziós mezőt járom, látom e nagyszerű fiatal férfiak 
és nők fejlődését, akik önzetlenül szolgálnak, és ráébredek, hogy 
nem csupán annak az országnak a nyelvét tanulják meg, amelyben 
dolgoznak, hanem azt is megtanulják, hogy kaptak egy ajándékot 
az Úrtól, melynek segítségével terjeszteni tudják az igazságot, me-
lyet az emberek semmilyen más módon nem ismerhetnének meg. 20

Közületek vagy őseitek közül sokan hallották úgy az evangé-
liumot, ahogyan azt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
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Egyházában tanítják. […] Előfordulhat, hogy az utcán hallottátok 
egy alázatos misszionáriustól, aki azt tanította, amire az Úr elhívta.

Volt valami, ami megérintette azokat, akik hallották a tanítást. 
Számos élményem volt ezzel kapcsolatban a missziós mezőn. Em-
berek csoportjait láttam, akik egy alázatos misszionárius köré állva 
hallgatták, amint elmagyarázza az élet célját, beszél az emberekhez, 
és arra buzdítja őket, hogy bánják meg a bűneiket, és olykor ily mó-
don reagáltak: „Még soha életemben nem éreztem azt, amit most, 
miközben ezt az embert hallgatom.” 21

Nem számít, milyen adottságokkal rendelkezünk, milyen választé-
kosan beszélünk, mert Atyánk Lelke az, amely megérinti a szíveket, 
és meggyőzi őket e munka isteni természetéről. 22

Ez az Úr munkája. Az emberek képtelenek lettek volna ilyen 
sikerre vinni ezt azokkal a szerény eszközökkel, melyekkel mi is 
tettük. Egy átlagos ember képtelen lett volna a lelketekbe ültetni 

„nap mint nap munkálkodjunk, hogy atyánk megáldhasson 
bennünket. ha velünk van az Ő szent lelke, azok az emberek, 

akikkel kapcsolatba lépünk, érezni fogják ezt…”
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azt a tudást, mellyel rendelkeztek. Emberekként mi sem vagyunk 
képesek bizonyosságot adni a világnak arról, hogy Isten él, és hogy 
ez az Ő egyháza, de ha megtesszük a mi részünket, Mennyei Atyánk 
meg fogja áldani az erőfeszítéseinket. 23

Nap mint nap munkálkodjunk, hogy Atyánk megáldhasson ben-
nünket. Ha velünk van az Ő Szent Lelke, azok az emberek, akikkel 
kapcsolatba lépünk, érezni fogják ezt, mert betölti majd a környe-
zetünket, ők pedig részesülnek belőle és magukba szívják azt. 24

Viszonylag kevesen vannak azok, akik úgy fogadták el az evan-
géliumot, ahogyan azt az utolsó napokban kinyilatkoztatták; ám 
Atyánk gyermekeinek milliói vágynak rá, hogy megtudják az Ő 
akaratát; és amikor elviszik hozzájuk az igazságot, és a Lélek meg-
győző ereje bizonyságot tesz nekik az igazságról, örömmel fogják 
elfogadni azt.25 [Lásd 5. javaslat, lent.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Tanulmányozd át a „George Albert Smith életéből” című sza-
kasz utolsó két bekezdését (145–147. oldal)! Gondolj valakire 
az ismerőseid közül, aki nem tagja az egyháznak! Mely tu-
lajdonságait becsülöd ennek az embernek? Az evangélium 
igazságai közül melyekben hisz már most? Mely további evan-
géliumi igazságok lennének különösen hasznosak számára? 
Milyen hatással lesz az evangélium megosztására, ha így gon-
dolkodunk másokról?

 2. Miközben a tanítások első szakaszát olvasod (147–148. oldal), 
gondolj egy olyan alkalomra, amikor valakinek az irántad ér-
zett szeretete ösztönzött téged a jóra! Miért fontos, hogy ne 
legyünk kritikusok azokkal szemben, akik a miénktől eltérő 
hitet vallanak?

 3. Olvasd el a 148. oldalon kezdődő szakaszt! Mit jelent „kellő 
komolysággal” megosztani az evangéliumot? Miként tudjuk úgy 
megosztani a bizonyságunkat a visszaállított evangéliumról, 
hogy ne tűnjünk dicsekvőnek vagy önteltnek?
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 4. Mit gondolsz, mit értett Smith elnök azon kijelentése alatt, 
hogy „ha az általam itt képviselt egyház nem fontosabb az 
emberek gyermekeinek, mint bármely más egyház, akkor 
rosszul végzem a munkámat” (150. oldal )? Mit tud nyújtani 
Jézus Krisztus Egyháza, ami növelheti egy ember boldogságát?

 5. Miközben a tanítások utolsó szakaszát olvasod (151–153. ol-
dal), gondolj egy olyan élményedre, amikor megosztottad 
valakivel az evangéliumot! Mi tette ezt az élményt sikeressé? 
Miként fejlesztheted az evangélium megosztására irányuló 
erőfeszítéseidet?

További szentírások: János 13:34–35; 2 Timótheus 1:7–8; 2 Nefi 33:1; 
Alma 20:26–27; Tan és a szövetségek 50:13–22

Tanároknak: „Oszd fel az osztályt három-öt fős csoportokra. Jelölj 
ki egy vezetőt minden csoport élére. Adj ki minden csoportnak 
egy szakaszt. Kérd meg őket, hogy a csoportjukkal együtt olvassák 
el a kijelölt szakaszt, és beszéljék meg az arra vonatkozó kérdése-
ket a fejezet végén. Ezután az osztály tagjai osszák meg az egész 
osztállyal, hogy mit tanultak a csoportjukban” (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás, 178.).
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Az Úr munkájának 
előmozdítása

Isten irányítja a munkáját, és az egyház minden tagját 
felszólítja, hogy vegyenek részt annak előmozdításában.

George Albert Smith életéből

Amikor 1903-ban elhívták George Albert Smitht a Tizenkét Apos-
tol Kvórumába, az egyháztagság épphogy meghaladta a 300 000-et. 
Az egyház elnökeként végzett szolgálata végére e szám meghaladta 
az egymilliót. Smith elnököt boldoggá tette ez a növekedés, hiszen 
ez azt jelentette, hogy a szabadulás üzenete egyre több emberhez 
eljutott. „Milyen boldognak kellene lennünk – mondta az általános 
konferenciai hallgatóságnak 1950-ben –, nem azért, mert növekedett 
annak a szervezetnek a létszáma, amelyhez tartozunk, hanem azért, 
mert Atyánk gyermekei, az Ő fiai és leányai közül többen megér-
tették az igazságot, és csatlakoznak az Ő szervezetéhez, melyet 
azért hozott létre, hogy megtanítsa nekünk az élet útját, és az örök 
boldogság ösvényére tereljen minket.” 1

1903 és Smith elnök 1951-ben bekövetkezett halála között az 
egyháznak számos kihívással kellett szembenéznie fejlődése so-
rán világszerte. Az első és a második világháború, valamint a nagy 
gazdasági válság (egy világméretű gazdasági krízis) drasztikusan 
lecsökkentették a külföldre küldhető misszionáriusok számát. E 
nehézségek ellenére George Albert Smith továbbra is bízott abban, 
hogy az egyház növekedése nem áll meg, és megvalósítja azon 
rendeltetését, hogy „betölté az egész földet” (Dániel 2:35). 1917-
ben, az első világháború leghevesebb időszakában, ezt mondta a 
szenteknek: „Nem csüggedek el amiatt, hogy az igazság nem tud 
gyorsabban terjedni. Sőt, napjaink eseményeiben is egy tökélete-
sen bölcs Atya kezének munkáját látom, aki előkészíti az utat az 
evangélium terjesztésére, melyet korunkban visszaállított a földre.” 2
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smith elnök hitte, hogy a technikai vívmányok „valóban áldássá 
válhatnak, ha igazlelkűen, az igazság hirdetésére, valamint az Úr 
munkájának előmozdítására használjuk őket az emberek között”
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Bár a XX. század eleje komoly kihívásokat hozott, olyan új tech-
nikai eszközöket is kifejlesztettek, melyekről Smith elnök hitte, hogy 
segíteni fogják az Úr munkáját. Lelkes híve volt a repülőiparnak, és 
úgy vélte, ez segít majd hatékonyabban teljesítenie az utazással járó 
általános felhatalmazotti megbízásait. Támogatta továbbá, hogy az 
egyház felhasználja a rádió és a televízió szolgáltatásait, hogy minél 
szélesebb réteghez eljuttassa az Úr szavát. „E [találmányokat] az Úrtól 
érkező áldásoknak kell tekintenünk – mondta. – Nagyban bővítik 
a lehetőségeink körét. Valóban áldássá válhatnak, ha igazlelkűen, 
az igazság hirdetésére, valamint az Úr munkájának előmozdítására 
használjuk őket az emberek között. A világ ma azzal a hatalmas ki-
hívással néz szembe, hogy miként használja fel ezeket a találmányo-
kat. Használhatjuk őket pusztításra, ahogyan néha tettük a múltban, 
vagy használhatjuk őket arra, hogy felvilágosítsák és megáldják az 
emberiséget, ahogy azt Mennyei Atyánk szeretné, hogy tegyük.” 3

Egy 1946-os általános konferenciai beszédében Smith elnök az 
ilyen technikai eszközök használatáról jövendölt: „Nem kell sok idő, 
és e pulpitus mögül vagy egyéb kijelölt helyekről olyan elszigetelt 
csoportokhoz fog tudni beszédet intézni az Úr szolgája, akik jelen-
leg elérhetetlenül messze vannak. Ilyen és más módokon az Urunk, 
Jézus Krisztus evangéliuma, Isten egyetlen hatalma a szabadulásra a 
celesztiláis királyságra való felkészülésben, a világ minden részére 
eljut majd, és közületek sokan meg fogják érni azt a napot.” 4 [Lásd 
1. és 4. javaslat, 164. oldal.]

Smith elnök tudta, hogy az egyház munkája azért olyan sikeres, 
mert az az Úr munkája, és azt tanította a szenteknek, hogy az ebben 
a munkában való részvétel az Úrtól érkező áldás egyháza minden 
tagja számára. Az egyház elnökeként vezetett első általános kon-
ferenciáján ezt mondta: „Felismerem a vállamon nyugvó hatalmas 
felelősséget. Tudom, hogy Mennyei Atyánk segítsége nélkül az a 
szervezet, melynek tagjai vagyunk, nem lehetne sikeres. Egyetlen 
ember vagy csoport sem lenne képes sikerre vinni, ám ha eme 
egyház tagjai továbbra is betartják Isten parancsolatait, a vallásuk 
szerint élnek, példát mutatnak a világnak, [és] úgy szeretik a feleba-
rátaikat, mint saját magukat, akkor tovább fogunk haladni, és még 
több boldogság fog kiáradni ránk.” 5
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George Albert Smith tanításai

Számos lehetőség adódik minden egyháztag 
számára, hogy részt vehessen az Úr munkájában.

E munka elvégzésének felelőssége nem csupán [az egyház el-
nökén], a tanácsosain, vagy az apostolok kvórumán nyugszik; e 
munka elvégzésének felelőssége minden olyan férfin és nőn is 
nyugszik, akiket Isten szolgái megkereszteltek, és akik Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaivá váltak. […] Nem 
háríthatjuk másokra a felelősséget; Atyánk a mi vállunkra helyezte 
azt, ezért össze kell szednünk magunkat, és diadalmasan véghez 
kell vinnünk a munkát. 6

Hiszek bennetek, fivéreim és nőtestvéreim. Bízom a hitetekben és 
a feddhetetlenségetekben. […] Ti is mindannyian felelősséggel tartoz-
tok [az Úrnak] e munka előmozdításában, ahogyan a felettetek elnök-
lők is. Nem mondhatom: „…őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?” 
Nem háríthatom másra a felelősséget…, hanem Atyánk gyermekei 
közé állva ki kell vennem a részemet, cipelnem kell a teher azon 
részét, melyet az Úr az én vállamra helyezett, és ha meghátrálok, rá 
fogok jönni, hogy megfosztottam magamat azon áldásoktól, melyek 
az Atyánk parancsolatai iránti engedelmességből származtak volna. 7

Lelkesen kellene a jót cselekednünk. Rest az a szolga, aki min-
den dologban parancsra vár. [Lásd T&Sz 58:26–27.] Mennyei Atyánk 
elvárja tőlünk, hogy felmagasztaljuk az elhívásunkat, akárhol is le-
gyünk, és akármilyen szerény körülmények között is éljünk.8

Nem kell a Tizenkettek Kvóruma vagy az egyház elnöksége tag-
jának lenni ahhoz, hogy elnyerje valaki Mennyei Atyánk királyságá-
nak legnagyobb áldásait. Ezek csupán egyházi hivatalok, és számos 
olyan hithű és elkötelezett férfi van, aki érdemes arra, hogy betöltse 
e hivatalokat, és akiknek idejére és tehetségére szükség van az egy-
házban. […] Ne feledjétek, hogy az egyházban számos lehetősége 
adódik minden férfinak és nőnek arra, hogy valami olyat tegyen, 
ami megáldja a testvéreit, és elősegíti az Úr munkáját. 9

Néhány papságviselő, aki valamilyen pozícióban szolgál az 
egyházban, hajlamos arra, hogy elhanyagolja az úrvacsorai gyű-
léseket és az egyéb fontos feladatokat, és munkáját csupán valami 
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különleges elhívásra korlátozza. Lehetnek mondjuk vezetők vagy 
tanítók a Vasárnapi Iskolában, és amikor elvégzik a vasárnapi iskolai 
feladatukat, úgy érzik, elegendő munkát végeztek; vagy lehetnek 
[Fiatal Férfiak vagy Fiatal Nők], Elemi, családtörténeti, jóléti elhívás-
ban, vagy végezhetnek valamilyen más feladatot, és amikor azon 
a területen eleget tesznek a kötelezettségüknek, úgy vélik, minden 
elvárásnak eleget tettek.

Akármennyire is szeretjük és áldjuk mindazokat, akik e nagy-
szerű szolgálatokat végzik, kötelességünk emlékeztetni magunkat 
arra, hogy mindannyiunktól elvárják, hogy életünk során eleget 
tegyünk minden szónak, amely Mennyei Atyánk szájából elhangzik 
[lásd T&Sz 84:44]. Általánosságban szólva, a különleges megbízások 
nem mentenek fel minket a többi kötelezettségünk alól; a különle-
ges gyűlések pedig általában nem helyettesítik vagy hatálytalanítják 
az	egyház	általános	gyűléseit.	És	mindenek	felett,	a	különleges	köte-
lezettségek és megbízások mellett elvárják tőlünk, hogy napi szinten 
a szó szoros értelmében utolsó napi szentként éljük az életünket, 
hogy amikor bánatos vagy szükséget látó emberrel találkozunk, 
vagy amikor valakinek tanácsra van szüksége, akkor azonnal az Úr 
szolgáiként cselekedjünk.

Ott vannak továbbá azok, akik elfogadják, hogy a nevüket az 
egyháztagok közé sorolják, ám úgy érzik, ők fel vannak mentve 
bármiféle szolgálat alól. Előbb vagy utóbb azonban kényelmetlenül 
érzik majd magukat, és kétségeik támadnak, ahogyan mindannyi-
unknak, amikor nem tesszük meg, amiről tudjuk, hogy a mi felada-
tunk is lenne. Az az ember, aki Jézus Krisztus evangéliuma szerint él, 
soha nem kérdőjelezi meg annak sikerét; az az ember azonban, aki 
elhanyagolja a feladatait, aki nem tartja meg a szövetségeit, elveszíti 
az Úr Lelkét, és elkezd azon tűnődni, vajon mi lesz Sion sorsa. […]

Amikor elvégzitek minden feladatotokat, tudni fogjátok, ahogyan 
azt is tudjátok, hogy éltek, hogy ez Atyánk munkája, és hogy Ő 
győzelemre viszi azt. 10

Nem látjátok, milyen csodálatos munka és csoda az, ami elkezdő-
dött? Nem látjátok, hogy mi, egyénenként csupán a két fillérünkkel 
járultunk hozzá a munkához? A közösség azonban egyesült, és az 
Úr igéjét elhintették az emberek gyermekei között; nem erőszakkal, 
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hanem kedvességgel és szeretettel, azzal a vággyal, hogy megáldják 
az egész emberiséget.11 [Lásd 2. javaslat, 164. oldal.]

Az ellenszegülés nem fogja megállítani az egyház 
fejlődését, mivel ez nem az ember munkája, hanem Istené.

Az egyházat mindössze hat egyháztaggal szervezték meg. Az el-
lenség támadásai ellenére napról napra növekedett. Az igazlelkűség 
hatalmas karja nélkül, Mennyei Atyánk óvó figyelme nélkül azonban 
ezt az egyházat már régen összezúzták volna, mint egy kagylóhéjat. 
Mindazonáltal az Úr megmondta, hogy megoltalmaz minket, és védel-
met ígért számunkra, ha tiszteljük Őt és betartjuk a parancsolatait. 12

Ez az egyház nem azért növekedett, mert népszerű volt. A világ 
bölcs embereinek szembeszegülése ellenére történt; a vallási taní-
tók szembeszegülése ellenére történt, és folytatta azon kiválasztott 

„…az egyházban számos lehetősége adódik minden 
férfinak és nőnek arra, hogy valami olyat tegyen, ami 

megáldja a testvéreit, és elősegíti az Úr munkáját.”
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lelkek összegyűjtését, akik olyan életet éltek, hogy fel tudták fogni 
az igazságot. 13

Elolvastam nagyapám, George A. Smith naplóját. […] Elolvastam 
a személyes tapasztalatait, melyek közül néhány nagyon fájdalmas, 
mások csodával határosak voltak. Ifjú korában elküldték, hogy prédi-
kálja Urunk evangéliumát. Ő vált mások tapasztalatává, akiket szintén 
elhívtak a szolgálatra. A gonosz lelkű emberek hamis vádakkal illették 
őt és a társait, ám ő továbbra is hithű maradt, az Úr pedig igazolta és 
felemelte őket az emberek szemében, és bizonyságot adott nekik e 
munka isteni természetéről, amely oly meggyőző volt, hogy semmilyen 
feladat nem bizonyult túl nehéznek számukra az igazság hirdetésében.

Nagyapa tagja volt annak a csoportnak, melyet 1839-ben Angli-
ába küldtek prédikálni. Ott az ellenség minden lehetséges módon 
megpróbálta akadályozni őket. Az akkoriban írt naplóbejegyzéseik 
felfedik, hogy gonosz emberek hamis színben tüntették fel, és go-
nosz lelkek támadták meg őket, de az Úr megvédte őket, és nagy-
szerű munkát végeztek. A Tizenkettek Kvórumából nyolcan voltak 
velük. Az Angliába elhívott férfiak között voltak olyanok is, akik 
nem tudták kifizetni az útiköltséget, ezért gyalog indultak útnak. 
E férfiak egyike egy hosszas betegség következtében túlságosan 
legyengül ahhoz, hogy három kilométert gyalogoljon, ahonnan egy 
postakocsi vitte volna őket tovább, ezért az egyik barátja segített 
neki a távolság megtételében. Hittek Istenben; tudták, hogy ez az Ő 
egyháza, így hát elindultak, és egyházon kívüli barátaik ösztönzést 
éreztek, hogy pénzt adjanak nekik, és kifizessék az óceánt átszelő 
útjukat arra a földre, ahová elvitték az üzenetet, és sok hithű ember 
fogadta el az igazságot az ő szolgálatuk következtében. 14

Ez Isten munkája. Nem emberé. Egyetlen ember vagy ember-
csoport sem lett volna képes arra, hogy előmozdítsa azt, majd sike-
ressé tegye a világ ellenállása közepette. Azok [akik a munka ellen 
voltak], sokszor hitték, hogy összeomlik az egyház, az Úr azonban 
minden alkalommal felemelte azt az Ő fenséges erejével, és városról 
városra, faluról falura, nemzetről nemzetre terjedt. 15

Tudom, hogy sok problémával kell szembenéznünk, és még 
nagyobb problémák merülnek majd fel a jövőben, ám ugyanaz a 
Mennyei Atya, aki kivezette Izráel gyermekeit, aki megmentette Dá-
nielt és a három zsidó ifjat a pusztulástól, ugyanaz a Mennyei Atya, 
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aki megóvta őseinket, akik [a Sóstó-völgybe] vándoroltak, és segített 
nekik letelepedni itt, majd pedig megáldotta őket, és lehetővé tette 
számukra, hogy a nép szegénysége közepette felépíthették e nagy-
szerű [Salt Lake] templomot és további templomokat is…, ugyanaz 
az Atya, a ti Atyátok és az enyém, ma is készen áll, hogy elárasszon 
bennünket az áldásaival. 16

Nincs helye a csüggedésnek. Jézus Krisztus evangéliuma tovább-
gördül. Azt az ígéretet kaptuk Mennyei Atyánktól, hogy tovább fog 
gördülni. Egyik adományozási korszak sem rendelkezett azzal a 
bizonyossággal, amellyel mi. A múlt adományozási korszakaiban az 
evangéliumot elvették a földről. Amikor korunkban visszaállították, 
azzal az ígérettel tették, hogy soha többé nem veszik el a földről, 
vagy adják át más népnek. Így hát könyörgöm nektek, akik keze-
teket az ekére helyeztétek, hogy ne forduljatok vissza! Szolgáljátok 
Istent, és tartsátok be a parancsolatait! 17

Nem kell aggódnunk Sion fejlődése miatt, hiszen a jó öreg hajó 
büszként vitorlázik tovább, a hithűek és igazak pedig biztonságban 
megérkeznek Isten kikötőjébe, ahol dicsőséggel, halhatatlansággal 
és örök élettel koronáztatnak meg. Nem aggódom e hajlott korú fér-
fiak és nők miatt, akik megtartották a hitet. Nem aggódom azon fiúk 
és lányok miatt, akik engedelmesen betartják az Úr parancsolatait. 
[…] Azon utolsó napi szentek azonban, akik ismerik Atyánk akaratát, 
ám nem cselekszik azt, akik időről időre hallják az Úr tanításait, ám 
hátat fordítanak azoknak, attól tartok, nem érik el a céljukat, hacsak 
meg nem változnak, és teljes szívükből bűnbánatot nem tartanak. 18

Az Úr munkája továbbhalad, nekünk pedig tevékenynek kell len-
nünk, ha lépést szeretnénk tartani vele. Az egyház minden egyes 
évben erősebb lett az előző évhez képest a megszervezése óta. 
Ma nagyobb esélyt látunk a további sikerre, mint valaha. Egyre 
több emberhez jut el az igazság rólunk, valamint az, hogy miként 
vélekedünk róluk. Legyőzzük a tudatlanságból fakadó előítéletet, 
miközben hirdetjük a világosságot a tömegek között. […]

Mindenki számára nyilvánvalóvá kell váljon – és egy nap így is lesz 
–, hogy az ellenség már régen legyőzte volna ezt a munkát, ha az nem 
lenne isteni eredetű. Tudja meg az egész világ, hogy e munkát nem 
lehet meghiúsítani, mert „ez Isten hatalma a szabadulásra minden 
hívő számára”. [Lásd Rómabeliek 1:16.] 19 [Lásd 3. javaslat, 164. oldal.]
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Isten úgy alakítja a világ körülményeit, hogy 
munkája tovább terjedhessen a föld színén.

[Isten] elrendelte, hogy azt az üzenetet, melyet szolgái a múltban 
hirdettek, s melyet szolgái az utolsó napokban megújítottak és ter-
jesztettek, mindenki hallja, és hatalmának erejével irányítani fogja e 
világ körülményeit, továbbá alázatra bírja az emberek gyermekeit, 
míg bűnbánatot nem tartanak, és hajlandóak nem lesznek rá, hogy 
meghallgassák az üzenetet. Az általunk tanított igazságok, vagyis 
azon igazságok, melyeket Isten megkövetelt, hogy tanítsunk a vi-
lágnak, tovább terjednek. 20

Az Úr kinyilatkoztatta egyik prófétájának, hogy a Mormon könyve 
előjövetelével megkezdi munkáját a nemzetek között, hogy létre-
hozza a népe számára történő visszaállítást. [Lásd 2 Nefi 30:3–8; 
3 Nefi 21:1–14; 29:1–2.] Amikor megfigyeljük, mennyivel gyorsabban 
terjed Jézus Krisztus evangéliuma most, mint 1830-ban, láthatjuk, 
hogy az Úr kinyújtotta kezét és a tudás lehetőségét az emberek felé. 
Nem kell hozzá sok, és a világ minden táján hallani fognak az evan-
géliumról az Úr szolgáin keresztül, akik hatalommal fogják hirdetni 
azt. Mennyei Atyánk úgy fogja alakítani a világ körülményeit, hogy 
az evangéliumot prédikálni lehessen benne. 21

A Szabadító azt mondta, hogy a királyság ezen evangéliumát 
az egész világon prédikálni fogják, hogy tanúság legyen minden 
nemzet számára, és akkor jön el a vég! [Lásd Joseph Smith – Máté 
1:31.] Az Úr nem kér tőlünk lehetetlent. Eltávolítja az akadályokat, 
és az evangéliumot „prédikálni fogják”. 22

Sion megváltatik, a világ pedig, amely jelenleg félreérti a „mormo-
nizmus” munkáját, meg fogja tudni, hogy ez Isten hatalma a szaba-
dulásra mindazok számára, akik betartják Atyánk parancsolatatait. 
Bizonyságom van róla, hogy a munka rohamosan növekszik, hogy 
az emberek gyermekei befogadják lelkükbe a „mormonizmust”, és 
hogy ez a munka Atyánk munkája. Önmagunkban talán jelenték-
telenek és gyengék vagyunk, ám ha erényes és tiszta életet élünk, 
ha azt tesszük, amiről tudjuk, hogy helyes, olyan férfiak és nők 
kerülnek ki közülünk, akik folytatják az Úr munkáját, míg Atyánk 
munkáját el nem végzik úgy, ahogyan Ő kívánja. Azok, akik most 
félreértenek minket, jobban megismernek majd. Azoknak, akik úgy 



1 5 .  f e J e z e t

164

vélik, önző indítékok motiválnak minket, felnyílik a szemük, és a 
világban élő fivéreinknek és nőtestvéreinknek, akik az igazságra 
vágynak, és meg szeretnék ismerni az Úr rájuk vonatkozó akaratát, 
meglágyul a szívük, és elfogadják az evangéliumot. Sion felemelke-
dik, ragyogni fog, és az egész föld dicsőségévé válik, így rendelte 
az Úr, Izráel Istene.23 [Lásd 4. javaslat, lent.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Smith elnök arról prófétált, hogy „Urunk, Jézus Krisztus evan-
géliuma… a világ minden részére eljut majd” (157. oldal). 
Milyen technikai eszközök teszik ezt lehetővé? Milyen más 
módokon segítik az Úr munkáját az új technikai eszközök és 
tudományos felfedezések?

 2. Miközben a tanítások első szakaszát olvasod (158–160. oldal), 
gondolkozz el a jelenlegi egyházi elhívásodon vagy feladato-
don! Az elhívásod teljesítése hogyan segít neked részt venni az 
Úr munkájának előmozdításában? Házitanítói vagy látogatóta-
nítói erőfeszítéseid miként segítik ezt a munkát? Mit tehetünk 
még a hivatalos elhívásainkon és feladatainkon felül azért, 
hogy részt vegyük benne?

 3. A 160–162. oldalon Smith elnök arról teszi bizonyságát, hogy 
az Úr irányítja egyháza munkáját. Milyen élményeken keresztül 
tanultad meg, hogy ez valóban így van? Miként fejezi ki az Úr 
munkájába vetett hitünket az, ha tanítjuk az evangéliumot és 
aszerint élünk az otthonunkban?

 4. A 157. és a 163–164. oldalon keresd meg, mit mondott Smith 
elnök, mit tesz az Úr azért, hogy előkészítse az utat az evan-
géliuma prédikálására! Milyen bizonyítékát látod annak, hogy 
ezek a dolgok valóban megtörténtek és jelenleg is történnek 
a világban?
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További szentírások: Dániel 2:44–45; Jóel 2:27–28; Móziás 27:13; 
Tan és a szövetségek 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; Mózes 1:39

Tanároknak: „…előfordulhat, hogy nem tudod a választ egy kér-
désre. Ha ez megtörténik, egyszerűen mondd azt, hogy nem tudod. 
Azt is mondhatod, hogy megpróbálod megtalálni a választ. Vagy 
megkérheted a tanulókat, hogy találják meg a választ, időt adva 
nekik, hogy egy másik órán beszámoljanak arról, mit tudtak meg” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 64.).
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„Utolsó napi szentek! tiszteljétek és szenteljétek meg a sabbatot, 
és az hatalmas örömöt fog hozni az életetekbe.”
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„Ajánld fel szentségeidet 
az én szent napomon”

Ha megszenteljük a sabbatot, és érdemesen veszünk 
az úrvacsorából, fokozott lelki erőre teszünk szert.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith már gyermekként megtanulta a sabbat nap 
megszentelésének fontosságát. Gyakran előfordult, hogy Vasár-
napi Iskola után a szomszéd fiúk elmentek hozzá, és focizni hívták. 
„Olyan voltam, mint a többi fiú – mondta. – Azt gondoltam, nagyon 
szórakoztató lenne focizni vagy más játékokat játszani. De volt egy 
csodálatos édesanyám. Nem azt mondta, hogy »nem mehetsz«, ha-
nem azt: »Fiam, boldogabb leszel, ha nem mész…« Hadd mondjam 
el nektek, hogy hálás vagyok, hogy ilyen tanításban részesültem az 
otthonomban.” 1	Édesanyja	tanításainak	hatása	meglátszott,	hiszen	
Smith elnök gyakran emlékeztette a szenteket, hogy ha megszente-
lik a sabbatot, nagyszerű áldásokban részesülnek majd.

Általános felhatalmazottként George Albert Smithnek számos 
helyen volt lehetősége részt venni az egyház vasárnapi gyűlésein. 
Mikor látta, miként hódolnak a szentek a sabbat napon, elégedett 
volt az úrvacsora iránti áhítatos lelkületükkel: „Úgy érzem, az Úr 
vacsorája szentségének megértése nagyon fontos az egyház tagjai 
életében. […] Örvendezem, amikor azt látom, hogy fivéreink és 
nőtestvéreink érdemesen érkeznek az Úr házába és vesznek eme 
jelképekből” 2 [Lásd 1. javaslat, 175. oldal.]



1 6 .  f e J e z e t

168

George Albert Smith tanításai

Isten azon parancsolata, hogy szenteljük meg 
a sabbat napját, nem teher, hanem áldás.

[Az Úr] azt tanította nekünk, hogy meg kell szentelnünk a sabbat 
napját. A hét napból egyet az Ő napjának jelölt ki, és az összes 
áldást figyelembe véve, melyet a többi napon reánk áraszt, úgy 
gondolom, örömmel kellene megtennünk mindazt, amit az Ő szent 
napján kér tőlünk, és hiszem, hogy ha nem tesszük meg ezt, akkor 
nem leszünk boldogok. […] Azt akarja, hogy boldogok legyünk, és 
elmondta, miként nyerhetjük el ezt a boldogságot. 3

El kell gondolkodnunk az [Úr] napjának célján, és át kell vennünk 
a hódolat lelkiségét. Mi mindent el tudnánk érni a világban, ha 
Mennyei Atyánk valamennyi gyermeke – és mi mindannyian az Ő 
gyermekei vagyunk – tisztelné azon akaratát, hogy a sabbat a hódo-
lat napja legyen. Felbecsülhetetlen, milyen jótékony hatással lenne, 
nem csak a saját nemzetünkre, hanem a világ összes nemzetére, ha 
tisztelnénk a sabbat napját, és megszentelnénk azt. 4

A sabbat a szórakozás napja lett… – egy olyan nap, melyet em-
berek ezrei jelöltek ki arra, hogy megszegjék a parancsolatokat, 
melyeket Isten már réges-régen megszabott, és meggyőződésem, 
hogy az emberiséget eddig és a jövőben is sújtó bánat és gyötrelem 
nagy része arra vezethető vissza, hogy figyelmen kívül hagyták az 
Úr intését, mely szerint szenteljék meg a sabbat napját.5 [Lásd 2. 
javaslat, 175. oldal.]

[A Sóstó-völgyben] elmondott első beszédek egyikét Brigham 
Young elnök mondta, aki arra intette a népet, hogy tiszteljék a sab-
bat napját, és szenteljék meg azt. Legyenek akármilyen nehezek a 
körülményeik, ne menjenek ki dolgozni a sabbat napján. […] Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza arra buzdítja né-
pét, hogy emlékezzen meg a sabbat napjáról és szentelje meg azt, 
mert Mennyei Atyánk szemében kedves, ha ezt tesszük. 6

Még fiatalon tanítsuk meg [az egyház] eme fiainak és leányainak, 
hogy tegyék meg azt, amit az Úr elvár tőlük a sabbat napon, és akkor 
meglepő hatással lesznek arra a közösségre, amelyben élnek. Ha a 
világ nem bánja meg a gondatlanságát és az érdektelenségét, ha mi, 
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utolsó napi szentek, nem bánjuk meg a Mennyei Atyánk szent napja 
iránti érdektelen hozzáállásunkat, ami sokszor előfordul, akkor nem 
fogunk abban az örömben és boldogságban részesülni, amelyre itt 
vágyunk, és az örökkévalóságban sem fogjuk élvezni azt. 7

Úgy tűnik, néhányan úgy érzik, ha részt vesznek az egyházi gyű-
léseken és elvégzik a tőlük vasárnap elvárt szolgálat egy részét, 
akkor utána szabadon hajszolhatják az élvezeteket és végezhetnek 
olyan tevékenységeket, melyek nem férnek össze a sabbat lelkü-
letével, és közben Atyánk jóindulatát is élvezhetik. Azt mondom 
nektek, ha az egyház tagjai, akik tudják, mit kellene tenniük, mégis 
kitartanak a sabbat napjának megszentségtelenítése mellett, és világi 
örömöket hajszolnak, el fogják veszíteni a hitüket; Mennyei Atyánk 
Lelke pedig visszahúzódik tőlük. 8

Nem elhanyagolható vétek a sabbat megszegése. Minden alka-
lommal, amikor megszegitek a sabbat napját, többet veszítetek, mint 
amennyit nyertek, akármit is gondoltok, hogy nyerni fogtok vele. 9

Hálátlan dolog megfeledkezni arról – ahogyan néhányan tesszük 
–, hogy [a sabbat] az Úr napja. Nem azért jelölt ki egy napot a hét-
ből, hogy az teher legyen a számunkra, hanem hogy örömöt hozzon 
az életünkbe, és hogy az otthonunk a család központi helye legyen, 
ahol a szülők és a gyermekek a családi tűzhely köré gyűlhetnek, és 
elmélyíthetjük az egymás iránti szeretetünket. […]

Utolsó napi szentek! Tiszteljétek és szenteljétek meg a sabbatot, 
és az hatalmas örömöt fog hozni az életetekbe, Mennyei Atyánk 
pedig áldásokkal áraszt majd el benneteket a javaslata és tanácsa 
iránti engedelmességetek következtében! 10

A sabbat nap megszentelésének fontos része 
az egyházi gyűléseken való részvétel.

Ha azt szeretnénk tenni, amit Mennyei Atyánk elvár tőlünk, ak-
kor a sabbat napján elmegyünk az Ő szent házába, és veszünk 
az úrvacsorából az emberiség Megváltója értünk hozott áldozatára 
emlékezve. 11

A [sabbat] az Úr szent napja; ez az a nap, amit kijelölt arra, hogy 
hódoljunk Neki, és ezekben az utolsó napokban további paran-
csolatot adott arra vonatkozóan, hogy az Ő szent napján menjünk 
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el az imádság és a böjt házába, ismerjük be bűneinket, és tegyünk 
bizonyságot egymás előtt [lásd T&Sz 59:9–12]. […]

E csodálatos korban, amikor az emberek az otthonukban kényel-
mesen üldögélve hallgathatják a világ zenéit, nyilvános beszédeket 
és prédikációkat, inkább talán a saját kandallójuk mellett maradnak, 
mert úgy érzik, megkapják mindazt, amit akkor kapnának, ha el-
mennének az istentiszteletre kijelölt helyekre.

Az utolsó napi szentek ne essenek ebbe a csapdába. Nem csupán 
a hallott beszédekből tanulunk, hanem a Mennyei Atyánktól érkező 
lelkiség is elengedhetetlen, amely a hódolat házát betölti. Lehet 
otthon rádiókészülékünk, de nem fogunk olyan lelki élményben 
részesülni azon keresztül, mintha elmennénk az Úr házába az Ő 
szent napján, ahol vehetünk az úrvacsorából, ahol imádkozhatunk 
és Mennyei Atyánk áldását kérhetjük, és ahol tanúságot kaphatunk 
az emberiség megszabadítására vonatkozó igazságokról.12 [Lásd 3. 
javaslat, 175. oldal.]

Szent kiváltság a sabbat napján részesülni az úrvacsorából.

Azt hiszem, legtöbben már felismertük, milyen ajándék szá-
munkra, amikor lehetőségünk van békében és csendben 
összegyűlni, találkozni egymással, és venni a Mester megtört testé-
nek és kiontott vérének jelképeiből. Feltételezem, mindannyiunk 
fejében az jár, és annak is kell járnia, hogy ez a legszentebb és 
legünnepélyesebb alkalom arra, hogy felismerjük, most megújítjuk 
a szövetségeinket Ővele, aki az életét adta, hogy mi is feltámad-
hassunk és felmagasztosulhassunk. Amikor veszünk e jelképekből, 
bizonyosan mindannyian felismerjük, hogy az úrvacsora, melyet Ő 
maga vezetett be a halála előtt, azért van, hogy felemeljen, sugal-
mazzon és megáldjon bennünket az egész örökkévalóságon át. 13

Az úrvacsorának nagy jelentősége van. Maga az Úr rendelte el, 
hogy vegyünk ezekből a jelképekből. Sokan hisznek abban, hogy 
meg kell keresztelkedniük, és részesülniük kell az evangélium más 
szertartásaiban, ám közömbösek és könnyelműek az Úr vacsorájá-
nak fogadalmával szemben. Mennyei Atyánk oly nagy jelentőséget 
tulajdonított neki, hogy Szeretett Fián, valamint az apostolokon és 
a prófétákon keresztül – ahogy az a szentírásokban feljegyzésre 
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került – arra intette az embereket, hogy rendszeresen részesüljenek 
az úrvacsorából. Az evangélisták közül hárman utalnak rá [lásd Máté 
26:26–28; Márk 14:22–24; Lukács 22:19–20], és azt látjuk, hogy a 
szentírások számos helyen tanítanak annak fontosságáról, ahogyan 
maga az Úr tanított róla, amikor testben közöttünk járt. Mennyei 
Atyánk nem ad olyan parancsolatot vagy tanácsot a számunkra, ami 
nem fontos. Azért tanít minket, hogy felemeljen bennünket, hogy 
növekedjünk és fejlődjünk, és ha követjük a tanácsát, felkészülünk 
arra, hogy visszatérjünk a jelenlétébe. […] Minden sabbat napon 
elvárják tőlünk, hogy összegyűljünk, és vegyünk a feltámadt Meg-
váltónk testének és vérének jelképeiből. […]

Ugyancsak találunk rá utalást Harmadik Nefi 18. fejezetében, 
amikor a Szabadító ezen [az amerikai] kontinensen tanítja az em-
bereket, éppen úgy, ahogyan az óvilágban tanította a tanítványait 
az úrvacsora megtartásáról. Ezt írja:

„…az úrvacsora, melyet [a mester] vezetett be a halála előtt, 
azért van, hogy felemeljen, sugalmazzon és megáldjon 

bennünket az egész örökkévalóságon át.”
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„És	miután	a	sokaság	evett	és	eltelt,	[Ő]	ezt	mondta	a	tanítványok-
nak: Íme, lesz valaki közöttetek, aki el lesz rendelve, és hatalmat 
adok neki arra, hogy megtörje a kenyeret és megáldja azt, és adjon 
egyházam népének, mindazoknak, akik hisznek és megkeresztel-
kednek az én nevemben.

És	legyetek	mindig	azon,	hogy	ezt	megtegyétek,	éppen	úgy,	
ahogyan én is megtettem, ahogyan megtörtem és megáldottam a 
kenyeret, és nektek adtam azt.”

[…] A következő versben így folytatja:

„És	ezt	az	én	testem	emlékezetére	tegyétek,	amelyet	megmutat-
tam	nektek.	És	ez	bizonyság	lesz	az	Atyának	arról,	hogy	mindig	
emlékeztek	rám.	És	ha	mindig	emlékeztek	rám,	akkor	Lelkem	ve-
letek lesz” [3 Nefi 18:5–7].

[…] Mindemellett az Úr napjainkban is adott kinyilatkoztatást e 
témában. Az Úr a Tan és a szövetségek 20. szakaszában ad uta-
sításokat ezzel kapcsolatban. A kinyilatkoztatásban, a 75. verssel 
kezdődően, ezt mondja:

„Tanácsos, hogy az egyház gyakran találkozzon, és az Úr Jézus 
emlékezetére vegyen a kenyérből és a borból;

És	az	elder	vagy	pap	szolgáljon	azzal;	és	ily	módon	szolgáljon	
vele – térdeljen le a gyülekezettel, és ünnepélyes imában szólítsa 
az Atyát, mondván –

és most figyeljétek az itt következő gyönyörű imát – :

Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében ké-
rünk, hogy áldd meg és szenteld meg ezt a kenyeret mindazok lelke 
számára, akik ebből vesznek, hogy azt Fiad testének emlékezetére 
ehessék, és tanúsítsák neked, Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, hogy 
Fiad nevét készek magukra venni, őrá mindenkor emlékezni, és 
parancsolatait betartani, melyeket nekik adott; hogy Lelke mindig 
velük legyen. Ámen” [T&Sz 20:75–77].

A vízre mondott ima és áldás nagyon hasonló ehhez [lásd T&Sz 
20:78–79].

Mily szentek, mily mélységesen szentek az úrvacsorai imában ki-
fejezett gondolatok! Arra intelek benneteket, fivéreim, hogy amikor 
az úrvacsora kiosztásában vesztek részt…, pontosan ugyanazokat a 
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szavakat ismételjétek el, melyek a kinyilatkoztatásban szerepelnek, 
és ezt az Úr Lelkével tegyétek. Amikor elismételjük ezeket az imá-
kat, éreznünk kell a szavak mögött megbúvó érzelmeket. 14

Attól tartok, hogy néhány gyűlésünkön az úrvacsora kiszolgálá-
sakor nincs jelen az az ünnepélyes légkör, amelynek kellene. Mily 
szent kiváltság ez a szertartás! […] Azoknak, akik [vesznek] az úr-
vacsorából, az imában jelzett kötelezettségeknek kell járniuk a fe-
jükben.15 [Lásd 4. javaslat, 175. oldal.]

Amikor érdemesen veszünk az úrvacsorából, 
megújult lelki erőre teszünk szert.

Fizikai ételt veszünk magunkhoz, azaz kenyeret, vizet stb., hogy 
tápláljuk a fizikai testünket. Legalább ilyen fontos, hogy vegyünk a fel-
támadt Urunk testének és vérének jelképeiből, hogy növeljük a lelki 
erőnket. Megfigyelték, hogy azok a férfiak és nők, akik évekig nem 
vesznek az Úr vacsorájából, fokozatosan elveszítik Mennyei Atyánk 
Lelkét; megfosztják magukat a társaságától, amikor lehetőségük lett 
volna részesülni ebben az áldásban, ám ők nem éltek ezzel. […]

Az Első Korinthusbeliek 11. fejezetéhez lapoztam, melyben a 23. 
verssel kezdődően ezt olvashatjuk:

„Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy 
az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,

És	hálákat	adván,	megtörte	és	ezt	mondotta:	Vegyétek,	egyétek!	
Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre.

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, 
ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt 
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.

Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poha-
rát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.

Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyér-
ből, és úgy igyék abból a pohárból,
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Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magá-
nak, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan” 
[1 Korinthusbeliek 11:23–30].

[…] Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy veszélyes érdem-
telenül [venni az úrvacsorából]. Mielőtt vennénk az úrvacsorából, a 
szívünknek szeplőtelennek kell lennie; a kezünknek tisztának kell len-
nie; mentesnek kell lennünk minden ellenséges érzéstől a társainkkal 
szemben; békében kell lennünk az embertársainkkal; és a szívünkben 
arra kell vágynunk, hogy megtegyük Atyánk akaratát, és betartsuk 
minden parancsolatát. Ha ezt tesszük, az úrvacsorában való részesülés 
áldás lesz számunkra, és megújult lelki erőre teszünk szert. […]

Komolyan át kell gondolnunk az Atyánkkal kötött szövetségein-
ket. Fordítsunk komoly figyelmet e szövetségekre, és tegyünk róla, 
hogy érdemesen együnk és igyunk az úrvacsorából, hogy lelkünk 
áldásokban részesülhessen, és hogy lelki erőnk növekedhessen. 
Ezek az áldások, fivéreim és nőtestvéreim, érvényesek rátok, akik 
a	hit	háznépe	vagytok.	Értékeljük	őket,	legyünk	rájuk	érdemesek,	
hogy életünkkel tanúskodjunk a hitünkről. Egyikünk se kerüljön 
ítélet alá azért, mert érdemtelenül részesült az úrvacsorából, meg-
fosztva ezáltal magát Atyánk Lelkének társaságától. 16

Alázattal vegyünk [az úrvacsorából], tiszta kézzel és szeplőtelen 
szívvel, valamint azzal a vággyal, hogy megfeleljünk Atyánknak; ak-
kor érdemesen részesülünk majd belőle, és örvendezünk a minket 
érő áldásokban. 17

Az Úr áldjon meg mindannyiunkat; árasszon el minket továbbra 
is az Ő Lelke. Szeressük egymást, ahogyan az Atya parancsolta 
nekünk. Ha érdemesen tudunk venni az úrvacsorából, akkor úgy 
tudjuk szeretni egymást, ahogyan Atyánk elrendelte, és emlékezni 
fogunk a szavaira: „…ha nem vagytok egyek, nem vagytok az 
enyéim” [T&Sz 38:27].18 [Lásd 5. javaslat, 175. oldal.].

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

Vedd fontolóra ezeket az ötleteket, miközben a fejezetet tanulmá-
nyozod, illetve felkészülsz a tanításra. További segítségért lásd az 
V–VII. oldalakat!
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 1. Olvasd el a 167. oldalon található utolsó bekezdést! Ha az 
egyház elnöke elmenne az úrvacsorai gyűlésetekre, szerin-
ted milyen véleménnyel lenne? Mit tehetsz személyesen azért, 
hogy mélyebb áhítatot mutass az Úr és az úrvacsora iránt?

 2. Gondolkozz el Smith elnök szavain, melyeket a 168. oldal má-
sodik és harmadik bekezdésében olvashatsz! Miként válna a 
társadalom javára, ha több ember tisztelné a sabbat napját? 
Milyen helyénvaló módjai vannak annak, hogy segítsünk a 
családunknak és másoknak felismerni, hogy a sabbat nap meg-
tartása inkább áldás, mintsem teher?

 3. Milyen előnyei vannak a vasárnapi közös hódolatnak, melyek-
ben nem részesülhetünk, ha csupán otthon tanulmányozzuk 
az evangéliumot? (Példákért lásd 170.oldal; lásd még T&Sz 
59:9–12.)

 4. Miközben a 170. oldalon kezdődő szakaszt olvasod, gondol-
kozz el, mit tehetsz azért, hogy életed még jelentősebb részévé 
tedd az úrvacsora szertartását! Milyen hatékony módszerekkel 
segíthetünk a gyermekeknek felkészülni az úrvacsorára, és 
arra, hogy áhítattal tekintsenek rá?

 5. Miközben a tanítások utolsó négy bekezdését olvasod (174. 
oldal), keresd ki, mit mondott Smith elnök, mely dolgok tesz-
nek minket érdemessé arra, hogy vegyünk az úrvacsorából! 
Szerinted miért gyarapítja lelki erőnket az, amikor érdemesen 
veszünk az úrvacsorából?

További szentírások:	2	Mózes	20:8–11;	Ésaiás	58:13–14;	Máté	18:20;	
3 Nefi 18:1–12; 20:8–9; Moróni 6:5–6

Tanároknak: „Egy gyakorlott tanító nem azt gondolja, »mit csináljak 
ma az órán?«, hanem azt, »mit fognak ma az órán csinálni a tanu-
lóim?«; nem azt, »mit fogok ma tanítani?«, hanem inkább, »miként 
fogok segíteni a tanulóimnak rájönni arra, hogy mit kell tudniuk?«” 
(lásd Virginia H. Pearce, Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 61.).
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A hit megerősítő hatalma

A hit egy ajándék az Úrtól, melyen keresztül az 
igazlelkűek rendkívüli dolgok megtételére képesek.

George Albert Smith életéből

George Albert Smitht a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként 
1919-ben elhívták az Európai Misszió elnökének. Nem sokkal érke-
zése után Smith elnök beszédet intézett a helyi szentekhez, melyben 
elismerte az első világháború pusztításait követő nehéz körülménye-
ket Európában: „Tudom, hogy a világtörténelem fontos időszakában 
élünk. A nemzeteket érintő új, feszült állapotok, valamint az embe-
rek gyermekei között szinte mindenhol fennálló nyugtalan lelkület 
miatt óriási felelősségemnek érzem, hogy találkozzam velük, és tel-
jes szívemből isteni útmutatásért folyamodom a feladataim teljesíté-
séhez.” Smith elnök hitt abban, hogy az előttük álló próbákkal teli 
időszak ellenére az egyháztagok és a misszionáriusok erőfeszítéseit 
végül siker fogja koronázni: „A [misszió]központban lévő nagyszerű 
és tehetséges asszisztenseket, valamint a missziós mezőn lévő hithű 
férfiakat és nőket magam mellett tudva várakozással tekintek előre, 
és az őszinte lelkek bőséges aratásában reménykedem.” 1

Smith elnök egyik legsürgetőbb feladata misszióelnökként az 
volt, hogy megnövelje az Európában szolgáló misszionáriusok szá-
mát. Az egyház nagyon kevés misszionáriust küldött Európába a 
háború alatt, ez időtájt pedig az élelemhiány és egyéb gazdasági 
problémák miatt az európai kormányhivatalnokok vonakodtak ví-
zumot adni a külföldieknek. Smith elnökre az a nehéz feladat há-
rult, hogy meggyőzze ezeket a hivatalnokokat, hogy engedjék be a 
misszionáriusokat az országukba. Emily lányának írt egyik levelében 
Smith elnök elmesélte egy ilyen jellegű útját Londonba.

„Az amerikai nagykövetünk nagyon kedves volt, és sikerült 
megszerveznie egy találkozót számunkra Sir Robert Horne, brit 
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„…a szentírások tele vannak a hit erejéről szóló bizonyságokkal. […] illés 
próféta hit által hívta le a tüzet az égből, hogy eméssze fel az áldozatát…”
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munkaügyi miniszterrel. Amikor megjelentünk az irodájánál, át-
adtuk a nagykövet levelét Sir Robert titkárának, aki megkérdezte, 
hogy elhalaszthatnánk-e a találkozót, mivel a főnökének néhány 
percen belül el kell indulnia Skóciába, és csak három hét múlva 
tér vissza. Biztosítottam őt, hogy csupán öt percet vennénk el az 
idejéből, melyet nagyra értékelnénk, mivel nem Londonban élünk, 
és nagyon sürgős ügyről lenne szó. A titkár bement Sir Roberthez, 
majd hamarosan azzal az információval tért vissza, hogy a miniszter 
úr elhalasztja az utazását, és aznap délután négy órakor vár vissza 
minket egy találkozóra. Reggel buzgón imádkoztam azért, hogy 
megnyíljon előttünk a lehetőségek kapuja, így amikor visszahívtak 
minket, nagyon hálás voltam Mennyei Atyánknak.”

A megadott időpontban Smith elnököt és társait behívták Sir 
 Robert Horne külön irodájába. „Megpróbáltuk elmondani neki, mire 
lenne szükségünk, és biztosítottuk, hogy Nagy-Britanniának is szük-
sége van arra, amit kérünk. Mintegy másfél órán keresztül hallgatta 
figyelmesen az egyház történetét, a hitelveinket stb.

Amikor befejeztem, ismét megkérdezte, mit szeretnénk kérni tőle, 
és amikor elmondtuk, hogy szeretnénk a misszionáriusaink létszá-
mát kettőszázötvenre emelni, ugyanannyira, amennyien a háború 
előtt voltak, azt felelte, örömmel adja ki a részlegének azt az utasí-
tást, hogy engedélyezzék ezt a létszámot, amilyen hamar csak lehet. 
Természetesen nagyon elégedettek voltunk, és távozásunkkor biz-
tosítottuk a miniszter urat, hogy hatalmas terhet vett le a vállunkról.

Bizonyos vagyok, hogy szereztünk egy barátot Anglia legbefo-
lyásosabb emberei között, és bármikor bátran megkeresném őt, ha 
a szükség úgy kívánná.” 2

James Gunn McKay, Smith elnök egyik misszionáriusa, aki jelen 
volt a Sir Robert Horne-nal folytatott megbeszélésen, később ezt 
mondta: „Nézzétek, milyen csodálatos munkát vitt véghez! Csupán 
néhány elder volt [a misszióban]. Úgy tűnt, komoly akadályba ütköz-
tünk, ő mégis az Úr sugalmazásával eltelve érkezett, és képes volt 
bekopogtatni a hivatalnokok ajtaján, elnyerni a bizalmukat, majd 
végül megkaptuk azt a kiváltságot, melyet szerettünk volna, hogy 
elderek jöhessenek az országba és betölthessék a küldetésüket Isten 
ügyének előmozdításában, valamint munkájának elvégzésében, és 
ezáltal mindannyian bizonyságot szerezhettünk arról, hogy valóban 
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Isten irányítja ezt a munkát.” 3 McKay elder a sikert Smith elnök „hi-
tének, odaadásának és minden embertársa iránti jószívűségének” 
tulajdonította. „Együtt dolgoztam vele – mondta. – Tanácskoztam 
vele; imádkoztam vele, és tudom, hogy a hite és az állhatatossága 
olyan komoly, mint maga az élet.” 4 [Lásd 1. javaslat, 186. oldal.]

George Albert Smith tanításai

A hit ereje világosan megnyilvánul a szentírásokban.

Azt tanuljuk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni [lásd 
Zsidók 11:6]. Ez minden cselekedet mozgatórugója, és a szentírások 
tele vannak a hit erejéről szóló bizonyságokkal. Noé hite volt az, 
ami képessé tette őt a bárka megépítésére, és az Isten parancsolatai 
iránti engedelmessége következtében ő és a háznépe megmenekült, 
míg azokat, akiknek nem volt hitük, eltemette az ár [lásd 1 Mózes 
6:13–22; 7:1–24].

Hit által történt, hogy Lót és a családtagjai megmenekültek, ami-
kor égből érkező tüzes eső süllyesztette el Szodomát és Gomorát, 
és pusztította el azok hitetlen lakosságát [lásd 1 Mózes 19:12–25]. 5

Mózes hit által vezette ki Izráel gyermekeit a rabságból, majd kelt 
át száraz lábbal a Vörös-tengeren, míg az őket üldöző egyiptomiak, 
mikor megpróbálták ugyanezt tenni, vízbe fulladtak. A sokaságot 
mennyből érkező kenyérrel táplálták. Amikor Mózes rácsapott a 
sziklára a Hóreben, víz tört fel belőle, hogy oltsa [csillapítsa] a szom-
jukat; és a sivatagon át elvezették őket a megígért földre. [Lásd 2 
Mózes 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6.] 6

Amikor Dániel továbbra is nyíltan imádkozott Izráel Istenéhez azon 
rendelet ellenére, melyet az ellenségei szándékosan azért hoztak létre, 
hogy elpusztítsák őt, bedobták az oroszlánok barlangjába, és egész 
éjszakára ott hagyták. Tudta, hogy Mennyei Atyja meg tudja menteni 
őt, és bizalma megingathatatlan volt. Másnap a király már kora reggel 
odament a veremhez, ahol Dánielt élve találta. Hite megszelídítette 
a vadállatokat, és elnyerte a király jóindulatát. [Lásd Dániel 6:4–28.]

Három zsidó ifjat, Sidrákot, Misákot és Abednégót, akik meg-
tagadták, hogy Nabukodonozor arany állóképét imádják, tüzes 
kemencébe vetettek, melyet a szokásosnál hétszer melegebbre 
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fűtöttek fel. A fiúk bíztak az élő Istenben, és hitük jutalmaként meg-
menekültek. [Lásd Dániel 3:8–28.]

Illés próféta hit által hívta le a tüzet az égből, hogy eméssze fel az 
áldozatát, s így a király és a nép megbizonyosodott róla, hogy Izráel 
Istene volt az Isten, nem pedig Baál [lásd 1 Királyok 18:36–40].

Hit által történt, hogy Járed fivére és követői megtarthatták atyáik 
nyelvét, amikor Bábel tornyánál összezavarták a nyelveket, majd pe-
dig a nyugati féltekére vezették őket [lásd Ether 1:33–43]. […] Hasonló 
hit tette lehetővé Lehi számára, hogy áthozza családját a tengeren, 
és letelepedjenek ezen a földön, amely minden más földnél különb.

Hit tette képessé Jézus tanítványait arra, hogy elviseljék az őket 
érő üldöztetést, és hogy a zsidók ellenszegülése ellenére bevezessék 
az evangéliumot, melyet a Szabadító átadott nekik. 7

Hit által történt minden csoda, melyet a világ Megváltója és a kö-
vetői tettek. Az idők kezdetétől egészen mostanáig a hithű emberek 

„mózes hit által vezette ki izráel gyermekeit a rabságból, 
majd kelt át száraz lábbal a vörös-tengeren…”
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voltak azok, akik rendelkezhettek Isten hatalmával.8 [Lásd 2. javaslat, 
186. oldal.]

A hit ereje világosan megnyilvánul ezen adományozási 
korszak igazlelkű szentjeinek életében.

Ebben az utolsó adományozási korszakban az Istenbe vetett, fel-
tétel nélküli hit indította az ifjú [ Joseph Smith] prófétát arra, hogy 
bemenjen	az	erdőbe,	letérdeljen	és	imádkozzon.	És	ez	a	hit	tette	
lehetővé, hogy tanúja lehetett annak az első nagyszerű, mennyei 
kinyilatkoztatásnak, melyen keresztül újra kinyílvánították az em-
beriségnek az Istenség természetét. Hit által volt képes arra, hogy 
elmenjen a Kumóra-dombra, és az angyal kezéből megkapja azokat 
a szent feljegyzéseket, melyeket később Isten ajándéka és hatalma 
által lefordított. Hit által vezette át népét Kirtlandből Missouriba, majd 
vissza Illinois-ba, és bár újra meg újra kifosztották és elüldözték őket 
az otthonukból, a szívükbe ületett hitük megmaradt, és tudták, hogy 
Isten gondoskodik róluk. Hit által történt, hogy Joseph Smith próféta 
irányítása alatt Nauvoo nagy városát felépítették; és hit által kapta 
meg a Tan és a szövetségekben található dicsőséges igazságokat is.

Brigham Young hit által vezette át a népet erre a nyugati vidékre 
[a Sóstó-völgybe]; és amikor megállt a hegycsúcson és letekintett 
a völgyre, Isten megerősítette benne, hogy ez az a hely, ahol Iz-
ráelnek le kell telepednie. […] Az emberek hit által fektették le e 
nagyszerű templomnak [a Salt Lake templom] szegletkövét, gyenge-
ségük és szegénységük ellenére, azzal a hittel, hogy Isten elkészíti 
számukra az utat, és biztosítja számukra az eszközöket, melyek által 
befejezhetik az épületet. Hit tette lehetővé, hogy Mennyei Atyánk ir-
galmas volt a néphez, amikor gyötrelmeik közepette azt látták, hogy 
a tücskök kárt tesznek a termésükben, ami ellen semmit nem tudtak 
tenni, ám Isten gondviselésében imáik válaszra találtak, melynek 
bizonyítéka a sirályok érkezése volt, akik megvédték a terményt, 
és megmentették az embereket az éhezéstől. […]

Hit által történik, hogy azok a férfiak, akik e munka élén állnak, 
időről időre sugalmazásokat kapnak, és átadják nekünk azokat az 
utasításokat, melyekre szükségünk van. Hit által tanítanak min-
ket… azok, akik az Úr nevében szolgálnak, és a Vigasztaló hit 
által serkenti fel az elméjüket, emlékezteti őket elmúlt dolgokra, és 
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mutatja meg nekik az eljövendőket; bizonyítva ezzel a kinyilat-
koztatás lelkét. 9

Izráel elderei hit által indultak útnak, hagyták hátra az otthonukat 
és a szeretteiket, és viselték el a világ gyalázkodását azért, hogy 
bizonyságot tegyenek arról, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, és 
hogy Joseph Smith az Úr prófétája volt. Hit által gyógyították meg 
a betegeiteket és támasztották fel a halottaitokat. Ha feljegyzésre 
került volna minden csoda, melyet e nép között véghezvittek…, az 
olyan tanúbizonyság lenne Isten hit általi hatalmáról, mely felül-
múlna minden mást a világ minden korszakából.

Ez az a tantétel, fivéreim és nőtestvéreim, amely a menny felé 
fordít minket, és amely reményt ad nekünk az élet küzdelmei kö-
zepette. Amikor összezavarodunk, és olyan akadályokkal kerülünk 
szembe, melyeket, úgy tűnik, nem tudunk legyőzni, a világ Megvál-
tójába vetett hittel Hozzá fordulhatunk, és tudhatjuk, hogy imáink 
válaszra fognak találni, és a javunkra válnak majd.10 [Lásd 3. javaslat, 
186. oldal.]

„Brigham Young hit által vezette át a népet [a sóstó-völgybe]…”
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Gyakran elhangzik a kérdés: vajon azok a fiúk és lányok, fia-
tal férfiak és nők, akik az egyház ezen nemzedékében nőttek fel, 
hajlandóak lennének-e elviselni azokat a nehézségeket, nélkülözé-
seket és megpróbáltatásokat, melyeket atyáik és anyáik elviseltek 
az evangéliumért? Ott hagynák-e az otthonuk nyújtotta kényelmet, 
hogy benépesítsenek egy új vidéket a hitük érdekében?

Azt mondom nektek, ha úgy lett elültetve a szívükben e munka 
isteni természetének ismerete, ahogyan mi rendelkezünk vele, ha az 
Úr parancsolatai iránti engedelmesség által szereztek hitet, ha megta-
nították nekik, hogy Jézus a Krisztus és Joseph Smith az Úr prófétája 
volt, akkor azt mondom, igen!, megtennék mindazt, amit atyáik és 
anyáik tettek, és átvennék a helyüket az utolsó napi Izráel soraiban.

Ha ez nélkülözést is jelentene, ha ez betegséget és gyötrelmet is 
jelentene, vagy akár száműzetést az otthonukból, tudván azt, hogy 
ez Krisztus evangéliuma, fiaink és leányaink százai és ezrei pecsé-
telnék meg bizonyságukat az életükkel, ha szükség lenne rá.11 [Lásd 
2. javaslat, 186. oldal.]

Ha hitet gyakorlunk, az Úr megnyitja előttünk a 
kaput, hogy meg tudjuk tenni, amit kér tőlünk.

Emlékszem, egy nap úgy éreztem, a következőt kell mondanom 
az egyik misszionáriusnak, aki egy olyan városba készült menni, 
ahol nem engedték, hogy az utcán prédikáljunk:

„Ne felejts el esélyt adni az Úrnak. Kérj tőle szívességet. Adj az 
Úrnak egy esélyt. Kérd Őt, hogy nyissa meg előtted a kaput.”

A fiatalember elment abba a városba, elment a polgármesteri 
hivatalba, és megkérdezte, hogy találkozhatna-e a polgármesterrel. 
Meg szerette volna kérni, hogy változtassák meg a szabályt.

Amikor odaért, tájékoztatták, hogy a polgármester elutazott a 
városból. A fiatalember kijött az irodából, végignézett a folyosón, 
melynek végén a következőt látta kiírva az egyik ajtón: „Rendőr-
főnöki iroda.” Egy pillanatig tétovázott, majd valami ezt súgta neki: 
„Adj az Úrnak egy esélyt.” Belépett a rendőrfőnök irodájába, és 
elmondta neki, miért jött. Amikor befejezte, a férfi így felelt:

„Nos, melyik utcasarkot szeretné?”
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„Nem ismerem annyira ezt a várost, mint Ön – válaszolta a misszi-
onárius. – Nem kérnék egy olyan utcasarkot, ahol nem szívesen lát-
nak, vagy zavarom az utcai forgalmat. Megtenné, hogy eljön velem, 
és választ nekem egy helyet?”

Gondojatok bele! Itt van egy misszionárius, aki arra kéri a rendőr-
főnököt, hogy válasszon neki egy helyet, ahol prédikálhatja az 
evangéliumot!

A rendőrfőnök így válaszolt:

„Hogyne, elmegyek Önnel.”

Tizenöt percen belül a város egyik legjobb helyén kaptak en-
gedélyt arra, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessék, ahol 
a háború [első világháború] óta nem lehetetett prédikálni az 
utcákon. […]

Az Úr képes megtenni azokat a dolgokat, melyeket mi nem, és 
soha nem kér tőlünk olyat, amihez ne készítené el előre az utat. 
Ezt mondta nekünk Nefin keresztül. Semmit nem fog kérni tőlünk 
anélkül, hogy el ne készítené hozzá az utat.

„És	lőn,	hogy	én,	Nefi	ezt	mondtam	atyámnak:	Megyek	és	megte-
szem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, 
hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak 
akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, 
amit megparancsol nekik” [1 Nefi 3:7].

Ha az Úr olyan dolgot kér vagy vár el tőletek, amiről nem tudjátok, 
hogy végezzétek el, csak hozzátok ki magatokból a legtöbbet. Indul-
jatok el abba az irányba, amelybe mennetek kell; bízzatok az Úrban, 
adjatok Neki esélyt, és Ő soha nem fog benneteket cserben hagyni. 12

Milyen csodálatos dolog tudni, hogy ha szeretnénk, kézen fog-
hatjuk Mennyei Atyánkat, és élvezhetjük az Ő irányítását. Egyet-
len olyan nép sem rendelkezik azzal a bizonyossággal a világon, 
amellyel a miénk.13 [Lásd 4. javaslat, 187. oldal.]

Isten megadja a hit ajándékát az igazlelkűeknek.

A hitünk az igazlelkű életünk függvénye. Nem élhetünk helyte-
lenül, s közben rendelkezhetünk azzal a hittel, amivel kellene. Ám 
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ha betartjuk az Úr parancsolatait, kifejleszthetjük a hitet, amely az 
igazlelkűségünk növekedésével szintén erősödni és növekedni fog. 14

Ha van köztünk olyan, aki nem hisz ebben a munkában, az azért 
van, mert nem tartotta be Isten parancsolatait. Ha van valaki, aki nem 
tudja, hogy ez az Atya munkája, az azért van, mert nem tette meg a 
kötelességét. Úgy tudom, ahogy tudom, hogy élek, hogy ez az Úr 
munkája, és ez a tudás az Ő parancsolatai betartásának eredménye. 15

Tudjuk, hogy a hit Isten ajándéka; az igazlelkű élet gyümölcse. 
Nem tudjuk kikövetelni magunknak, hanem ez Mennyei Atyánk 
akarata teljesítésének eredménye. Amennyiben híján vagyunk a 
hitnek, vizsgáljuk meg magunkat, hogy betartottuk-e az Úr paran-
csolatait, és haladéktalanul bánjuk meg a bűneinket, ha nem. […] 
Az Úr erősítse meg a hitünket, és éljünk érdemesen arra! 16

Remélem, hogy azok, akik részesültek a hit eme csodálatos aján-
dékában, olyan életet élnek, hogy meg tudják tartani azt.17 [Lásd 5. 
javaslat, 187. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Keress bizonyítékokat George Albert Smith hitére a 177–179.  
oldalon található történetből! Smith elnök egyik misszioná-
riusa azt mondta, hogy az elnök teljesítményeinek köszön-
hetően „mindannyian bizonyságot szerezhettünk arról, hogy 
valóban Isten irányítja ezt a munkát” (179–180. oldal). Hogyan 
befolyásolt téged mások, mint például a családtagjaid vagy a 
közeli barátaid hite?

 2. Nézd át a 180–183. oldalon található példákat a hitről! A hit 
mely egyéb példái azok, amelyek különösen jelentőségtelje-
sek a számodra? Miként használhatnád e példákat arra, hogy 
segíts valakinek, aki gyakorolja a hitét, de még nem kapta meg 
azokat az áldásokat, melyekre vágyik?

 3. Miként adott a hited „reményt… az élet küzdelmei közepette”? 
A hit hogyan segíthet nekünk legyőzni a félelmet vagy azon 
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akadályokat, „melyeket, úgy tűnik, nem tudunk legyőzni”? 
(183. oldal )?

 4. Olvasd el a 184. oldalon kezdődő történetet, és hasonlítsd 
össze a „George Albert Smith életéből” című szakaszban talál-
ható történettel! Milyen hasonló élményekben volt már részed? 
Szerinted mit jelent „esélyt adni az Úrnak”? 

 5. Smith elnök azt tanította, hogy „a hit Isten ajándéka”, amelyet 
„nem tud[unk] kikövetelni magunknak” (186. oldal). E tantétel 
miként befolyásolja annak módját, ahogyan megpróbálod a 
saját hitedet erősíteni és megpróbálsz segíteni másoknak hitet 
kifejleszteni? Milyen konkrét dolgokat tehetünk azért, hogy 
„megtartsuk” a hit ajándékát? (lásd Alma 32:35–43). 

További szentírások: Zsidók 11:1–11, 17–34; Jakab 2:17–24; Alma 
32:26–43; Ether 12:6–22; Moróni 7:27–39; Tan és a szövetségek 136:42

Tanároknak: „Hogy segíts a tanulóidnak felkészülni a kérdések meg-
válaszolására, megmondhatod nekik, mielőtt valamit felolvastok vagy 
bemutattok, hogy kérni fogod a válaszaikat… Például mondhatod, 
hogy »Miközben felolvasom ezt a részt, figyeljetek, hogy megoszt-
hassátok, mi érdekel benneteket ebből a legjobban«, vagy »Miközben 
felolvassuk ezt a szentírást, figyeljétek meg, hogy megértitek-e, amit 
az Úr a hitről mond!«” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 69.).
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„ha követjük az Úrtól kapott javaslatokat és tanácsokat, 
akkor utunk a boldogság ösvénye lesz.”
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Maradjunk az Úr oldalán!

Az Úr azért adott nekünk parancsolatokat, hogy ellen 
tudjunk állni a gonosznak, és boldogságra leljünk.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith nagyapja, George A. Smith számos évig szol-
gált a Tizenkét Apostol Kvórumában, valamint az Első Elnökség-
ben Brigham Young tanácsosaként. George Albert Smith gyakran 
elismételte azt a tanácsot, melyet nagyapja gyakran mondogatott a 
családjának: „Létezik egy jól meghatározott demarkációs vonal az 
Úr területe és az ördög területe között. Ha az Úr oldalán maradtok, 
az Ő hatása alá kerültök, és nem vágytok arra, hogy rosszat tegye-
tek; ha azonban egy centire is átléptek az ördög oldalára, a kísértő 
hatalma alá kerültök, és ha sikerrel jár, nem lesztek képesek tisztán 
gondolkodni vagy érvelni, mert elveszítettétek az Úr Lelkét.”

George Albert Smith azt mondta, hogy egész életében e tanács 
segítségével hozta meg a döntéseit: „Amikor kísértést éreztem arra, 
hogy megtegyek egy bizonyos dolgot, ezt kérdeztem magamtól: 
»Melyik oldalon állok?« Amikor elhatároztam, hogy a biztonságos ol-
dalon, az Úr oldalán maradok, akkor mindig helyesen cselekedtem. 
Amikor tehát kísértéssel találjátok magatokat szembe, imádságos 
lélekkel gondoljátok végig a problémát, és az Úr befolyása segíteni 
fog nektek bölcs döntést hozni. Kizárólag az Úr oldalán vagyunk 
biztonságban.” 1 [Lásd 1. javaslat, 197. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Ha az Úr oldalán szeretnénk maradni, szigorúan 
be kell tartanunk a parancsolatokat.

A biztonság, az igazlelkűség és a boldogság minden formája az 
Úr oldalán található. Amennyiben betartjátok Isten parancsolatait 
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azáltal, hogy megszentelitek a sabbatot, az Úr oldalán vagytok. Ha 
rendszeresen mondjátok a személyes és a családi imáitokat, az Úr 
oldalán vagytok. Ha hálásak vagytok az ételért, és kifejezitek háláto-
kat Istennek, az Úr oldalán vagytok. Ha úgy szeretitek a felebaráto-
tokat, mint saját magatokat, az Úr oldalán vagytok. Ha becsületesek 
vagytok embertársaitokkal, az Úr oldalán vagytok. Ha betartjátok 
a	Bölcsesség	szavát,	az	Úr	oldalán	vagytok.	És	sorolhatnám	még	a	
tízparancsolatot, valamint Isten többi parancsolatát, melyet útmu-
tatásként adott számunkra, és újra elmondhatnám, hogy mindaz, 
ami gazdagítja az életünket, boldoggá tesz minket, és örökké tartó 
örömre készít fel bennünket, az az Úr oldalán található. A hibakere-
sés Isten azon dolgaiban, melyeket a mi útmutatásunkra adott, nem 
az Úr oldalán van.2 [Lásd 2. javaslat, 197. oldal.]

[Az Úr azt mondta]: „…a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem 
tekinthetek a bűnre”; a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem [T&Sz 
1:31]. Miért? Mert tudja, hogy ha bűnt követünk el, elveszítünk egy 
áldást, melyet akkor élvezhettünk volna, ha nem térünk le az adott 
áldáshoz vezető ösvényről. 3

Hébe-hóba hallok ilyen megjegyzéseket: „Ó, nem kell annyira ap-
rólékosnak lenni. Az Úr nem lesz olyan szigorú velünk, ha csak egy 
kicsit térünk le az útról.” Az az ember, aki így beszél, máris az ördög 
oldalán áll, ti pedig ne hallgassatok rá, mert ha azt teszitek, könnyen 
félrevezethetnek benneteket. Senki sem mond ilyet, akiben jelen 
van az Úr Lelke. Az Úr maga is azt mondta, hogy be kell tartanunk 
a parancsolatait: „Van egy törvény, amely már a világ megalapítása 
előtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen min-
den áldás alapszik” (T&Sz 130:20). Jézus Krisztus evangéliuma azért 
van, hogy megtanítsa nekünk, hogyan nyerhetjük el azt az áldást. 4

A mi szerető Mennyei Atyánk azért ad számunkra 
parancsolatokat, hogy segítsen nekünk boldogságra lelni.

Az Úr az Ő jóságában, látva gyermekei hozzáállását, és tudva, 
hogy szükségük lesz útmutatásra, átadta nekünk a tízparancsola-
tot, és időről időre további parancsolatokat is adott, hogy segítsen 
nekünk boldogságra lelni. Számos embert láthattok, amint ide-oda 
rohangálva keresik a boldogságot, ám nem találják azt. Ha csak 
annyi időre meg tudnának állni, hogy elfogadják az Úr tanácsát, 
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részesülnének a boldogságban, de semmilyen más módon nem 
fognak rálelni. 5

Már gyermekkoromban felismertem, vagy legalábbis azt hittem, 
hogy felismertem, hogy az Úr parancsolatai az én útmutatásom 
érdekében adott törvények és szabályok. Azt hittem, hogy e tör-
vények iránti engedetlenségen keresztül felismertem, hogy az bün-
tetéssel jár, és gyermekként, feltételezem, éreztem, hogy az Úr úgy 
alakította és rendelte a körülményeket és ügyeket az életemben, 
hogy muszáj bizonyos törvényeknek engedelmeskednem, külön-
ben gyors megtorlásban lesz részem. De mire felnőttem, más né-
zőpontból is megtanultam a leckét, és most már az Úr úgynevezett 
törvényei, a szentírásokban található tanácsok, az Úr mai napi, a 
világ e korszakára adott kinyilatkoztatásai Mennyei Atyánk irgalmas 
hangjának édes muzsikáját jelentik a számomra. Egy szerető szülő 
javaslatait és tanácsait, aki jobban törődik a jólétünkkel, mint a földi 
szüleink, éppen ezért az, ami korábban kíméletlen törvénynek tűnt 

„…az Úr mai napi, a világ e korszakára adott kinyilatkoztatásai mennyei 
atyánk irgalmas hangjának édes muzsikáját jelentik a számomra.”
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nekem, mára egy tökéletesen bölcs Mennyei Atya szerető és gyen-
géd tanácsává vált. Nem nehéz tehát elhinnem, hogy az a legjobb 
a számomra, ha betartom Isten parancsolatait. 6

Minden boldogság, amelyben részem volt, annak a következmé-
nye, hogy megpróbáltam betartani Isten parancsolatait, és érdeme-
sen élni azokra az áldásokra, melyeket azoknak ígért, akik tisztelik 
Őt és betartják a parancsolatait. 7

Ha követjük az Úrtól kapott javaslatokat és tanácsokat, akkor 
utunk a boldogság ösvénye lesz. Talán nem lesz mindig könnyű 
vagy kényelmes az út, ám végül Mennyei Atyánk jelenlétébe vezet, 
és dicsőségben, halhatatlanságban és örök életben lesz részünk.8 
[Lásd 3. javaslat, 197. oldal.]

Az ellenség megtévesztésekkel és ravaszsággal 
próbál meg félrevezetni minket.

Kétféle befolyás ér ma minket a világban, és ért minket mindig is 
a kezdetek óta. Az egyik építő jellegű, amely boldogságot áraszt és 
jellemformáló. A másik pusztító, amely démonokká változtatja az 
embereket, romboló és elkedvetlenítő. Mi mindkettőnek ki vagyunk 
téve. Az egyik Mennyei Atyánktól származik, a másiknak pedig az 
ördög a forrása, aki már a világ kezdete óta arra törekszik, hogy 
elpusztítsa az emberiség családját. 9

Mindannyiunkat érnek kísértések; egyetlen ember sem kerül-
heti el őket. Az ellenség minden lehetséges eszközt felhasznál arra, 
hogy megtévesszen minket; a világ Szabadítójával is megpróbálta 
ezt tenni, ám sikertelenül. Több más, isteni felhatalmazással bíró 
férfit is megpróbált becsapni, és néha megtalálja a gyenge pontot, 
melynek következtében az egyén elveszíti azt a nagyszerű áldást, 
melyben része lehetett volna, ha hithű marad. 10

Valaki egyszer ezt mondta nekem – vagy hallottam valahol: „Miért 
gondolják ezek az emberek, hogy az ördög lakozik bennem, amikor 
nem így van?” Mire én így feleltem: „Testvérem, ismertél valaha is 
olyan embert, akit megszállt az ördög, és ő tudott róla?” Ez az ördög 
egyik fortélya: a hatalmába kerít, és nem engedi, hogy tudomást sze-
rezz	róla.	És	ez	jelenti	számunkra	az	egyik	legnagyobb	nehézséget. 11
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Nefi próféta több száz évvel ezelőtt látta, mi fog történni, hogy az 
emberek vitatkozni fognak egymással, megtagadják a Szentlélek és 
Izráel Szentjének hatalmát, és az emberek parancsolatait tanokként 
tanítják. Az egyik befolyás azt próbálja ma elhitetni az emberekkel, 
hogy a saját intelligenciájukkal és a saját hatalmuk által is képesek 
örök életet nyerni. Hadd… olvassak Nefitől:

„És	sokan	lesznek	olyanok	is,	akik	ezt	mondják:	Egyél,	igyál	és	
vigadj; mindazonáltal féld az Istent – igazol ő majd egy kis bűn 
elkövetésében…”

Hadd emeljem ki ezt a részt: „…igazol ő majd egy kis bűn elkö-
vetésében…” A ravasz ellenség, tudván, hogy ha rá tud venni egy 
férfit vagy egy nőt arra, hogy egy kis bűnt is elkövessen, azzal az 
illető átlép az ő területére, és az ő hatalmába kerül.

„…mindazonáltal féld az Istent – igazol ő majd egy kis bűn elköve-
tésében; igen, hazudj egy kicsit, húzz hasznot a másikból szavai mi-
att, ássál vermet felebarátodnak; nincs ebben bántás; tedd csak meg 
mindezen dolgokat, hiszen holnap meghalunk; és ha úgy lészen, 
hogy bűnösek vagyunk, Isten megver majd néhány vessző csapással, 
és a végén megszabadulunk Isten királyságában” [2 Nefi 28:8].

Hát nem pont ezt mondja ma is az ördög az emberek gyermekei-
nek, ami itt le van írva? Ó, kövess el egy aprócska bűnt, nincs abban 
semmi rossz, hazudj egy kicsit, nem okoz az senkinek különösebb 
kárt, az Úr meg fogja bocsátani, és csupán néhány vesszőcsapással 
fog megverni, végül pedig meg fogsz szabadulni Isten királyságá-
ban. Ezt mondja azoknak a férfiaknak és nőknek, akiknek megta-
nították a Bölcsesség szavát, amikor így érvel velük: ó, igyál egy 
kis teát, nem fog megártani; szívj egy kis dohányt, nem változtat 
semmin; egy kis szeszes ital nem ártalmas. Ezek apró dolgok. Egy-
szerre mindig apró dolgokkal kezdi, soha nem zúdít ránk mindent 
egyszerre. Ez az, amire szeretném, ha emlékeznénk. […] A jelenték-
telen, álnok suttogások azok, melyek elcsábítják az emberiséget, és 
melyek az ördög hatalmába kerítenek minket. […]

Nefi így folytatja:

„És	másokat	lecsendesít	és	testi	biztonságba	ringatja	őket,	úgy-
hogy ezt mondják: Minden jól van Sionban; igen, Sion virágzik, 
minden jól van – és így szedi rá lelküket az ördög…”
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Nos, szeretném felhívni a figyelmeteket erre a részre: „…és így 
szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan, le a pokolba” 
[2 Nefi 28:21]. Ez a módszere, pontosan így csinálja. Nem jön ide, hogy 
megragadjon és elhurcoljon a területére, hanem ezt suttogja, „tedd 
meg ezt a kis gonoszságot”, és amikor sikerrel jár, rávesz egy újabb 
kis gonoszságra, és még egyre, és ahogy az idézet mondja, rászedi a 
lelkünket. Így csinálja. Elhiteti veled, hogy nyersz valamit, amikor ve-
szítesz. Így hát minden alkalommal, amikor nem tartjuk be Isten egyik 
törvényét vagy parancsolatát, rászednek minket, mert semmilyen más 
módon nem nyerhetünk semmit ezen vagy az eljövendő világon csak 
azáltal, ha engedelmeskedünk Mennyei Atyánk törvényének.

[…] Az a konkrét gondolat, hogy „és [levezeti] őket gondosan, le 
a pokolba”, nagyon fontos, mert ez az ő módszere. A mai világban 
élő férfiak és nők ki vannak téve ennek a befolyásnak, ide-oda 
rángatják őket, folyamatosan suttognak a fülükbe, és nem értik, mit 
vár el tőlük az Úr. Továbbra is az ördög területén állnak, ki vannak 
téve az ő hatalmának ott, ahol az Úr Lelke nincs jelen.

Később így folytatja:

„És	íme,	másokat	hízelgéssel	vezet	félre,	és	azt	mondja	nekik,	
hogy	nincs	pokol;	és	így	szól	hozzájuk:	Én	nem	vagyok	ördög,	
mert az nincs – és így suttog a fülükbe, míg meg nem ragadja őket 
borzalmas láncaival, amelyekből nincs szabadulás” [2 Nefi 28:22].

Nos, fivéreim és nőtestvéreim, ezek a körülmények jellemzik a 
mai világot. Nefi akkor sem írhatta le volna pontosabban, ha itt és 
most élne a világban. Az ellenség pedig dolgozik, és mivel Mennyei 
Atyánk meg szeretné védeni gyermekeit ama gonosz tanításoktól és 
hiedelmektől, elküldte a világra az ifjú Joseph Smith prófétát, felru-
házta őt isteni hatalommal, megszervezte az egyházát, és elkezdte 
az igazságot tanítani az emberek gyermekeinek, hogy visszaterelje 
őket a helytelen ösvényekről. 12

Meg kell tanulnunk felülkerekedni a szenvedélyeinken, a go-
nosz hajlamainkon. Meg kell tanulnunk ellenállni a kísértéseknek. 
Ezért	vagyunk	itt.	És	azért,	hogy	minél	tökéletesebben	meg	tudjuk	
ezt tenni, visszaállították az evangéliumot a földre, és mi részesül-
hettünk abban, és rendelkezünk azzal az erővel, melyet a Szentlé-
lek hatalma által lehet elnyerni. Mi nem csupán egy átlagos ember 
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ellenálló képességével rendelkezünk, aki az igazság ismerete hiá-
nyának korlátai közé szorult – rendelkezünk azzal az ellenálló ké-
pességel, amellyel ő, illetve további ellenálló képességgel is, amely 
abból ered, hogy ismerjük az igazságot, valamint a létezésünk cél-
ját.13 [Lásd 4. javaslat, 197. oldal.]

Ellen tudunk állni a gonosznak, ha elhatározzuk, 
hogy az Úr befolyása alá vonjuk magunkat.

Emlékszem évekkel ezelőttről egy férfira, aki akkor az Amerikai 
Univerzalista Egyház igazgatói bizottságának elnöke volt. Eljött [Salt 
Lake Citybe] látogatóba, és részt vett két Vasárnapi Iskolánkon. A 
[gyermekek] egyik osztályán különös érdeklődést mutatott. Végül, 
amikor a másik [óra] a végéhez közeledett, az osztály elnöke ezt kér-
dezte: „Szeretne szólni néhány szót az [osztályhoz]?” […] „Igen, szeret-
nék mondani néhány szót – felelte. – Ha olyan légkörben élhetnék, 
amilyet abban a kis… osztályban tapasztaltam a Vasárnapi Iskolán ma 
reggel, nem tudnék nem jó ember lenni.” [Lásd 5. javaslat, 197. oldal.]

Sokszor elgondolkodtam ezen. Gondosan megválasztjuk azt a 
légkört, amelyben élünk, hogy egészségesek legyünk. Néha azon-
ban óvatlanul olyan erkölcstelen befolyások alá helyezzük magun-
kat, melyek elpusztítják a gonosz elleni védekező képességünket, 
továbbá olyan dolgok megtételére vezetnek minket, melyeket nem 
kellene megtennünk, és nem is tennénk meg, ha az Úr befolyása 
alatt lennénk. Ha alázatosak lennénk, ha rendszeresen imádkoz-
nánk, ha úgy élnénk, hogy életünk minden órájában őszintén azt 
mondhatnánk, „Mennyei Atyám, hajlandó vagyok és vágyom rá, 
hogy megtegyem, amit kérsz tőlem”, akkor az életünk e földi ta-
pasztalat során minden egyes nap gazdagodna. 14

Mi választjuk meg, hogy hová kerülünk. Isten önrendelkezést 
adott nekünk. Nem fogja elvenni tőlünk, és ha én helytelenül cse-
lekszem és az ördög területére kerülök, az azért van, mert az én 
akaratomból és erőmből vagyok ott. Senkit nem hibáztathatok érte. 
És	ha	elhatározom,	hogy	betartom	Isten	parancsolatait,	és	olyan	
életet élek, amilyet élnem kell, és az Úr oldalán maradok, akkor 
azt azért teszem, mert így kell tennem, és meg fogom kapni érte az 
áldásokat. Nem leszek mások cselekedeteinek a következménye. 15
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Mily óvatosnak kell lennünk utolsó napi szentekként, hogy 
mindennap olyan életet éljünk, hogy az Úr befolyása alatt legyünk, 
és képesek legyünk elfordulni azoktól a dolgoktól, melyek el tudják 
pusztítani a hatalmunkat a celesztilási királyság elnyerésére. 16

Gondoskodjatok róla, hogy a sziklán vessétek meg a lábatokat. 
Gondoskodjatok róla, hogy megtanuljátok, mit vár el tőletek a Mes-
ter, és ismervén ezeket, gondoskodjatok róla, hogy betartsátok az 
Ő törvényeit és parancsolatait. Gondoskodjatok róla, hogy életetek 
tisztasága érdemessé tegyen benneteket a Szent Lélek társaságára, 
mert ha tiszták, erényesek és becsületesek vagytok, a gonosznak 
nem lesz hatalma elpusztítani benneteket. 17

Azért imádkozom, hogy megvizsgáljuk az életünket, és rájöjjünk, 
melyik oldalon állunk; ha az Úr oldalán vagyunk, maradjunk is ott, 
mert az jelenti az örök boldogságot a legjóravalóbb férfiak és nők 
társaságában, akik valaha is a földön éltek.

„mily óvatosnak kell lennünk utolsó napi szentekként, hogy mindennap 
olyan életet éljünk, hogy az Úr befolyása alatt legyünk…”
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Ha bármilyen módon rossz útra tévedtünk, ha óvatlanuk voltunk, 
ha hallgattunk a kísértőre, és átléptük a vonalat, hogy olyan dolgok-
ban részesüljünk, melyeket a világ oly kívánatosnak tart, ám az Úr 
azt mondta róluk, hogy nem jók számunkra, akkor térjünk vissza 
a másik oldalra, amilyen gyorsan csak lehet, kérjük az Urat, hogy 
bocsássa meg a balgaságunkat, majd pedig a segítségével éljünk 
olyan életet, amely örök boldogságot eredményez. 18

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el a „George Albert Smith életéből” című szakaszt (189. 
oldal), valamint a Moróni 7:10–19-et! Honnan tudod, mikor 
vagy „az Úr oldalán”? Hogyan segíthetünk egymásnak az Úr 
oldalán maradni?

 2. A 189. oldalon kezdődő tanítás első bekezdésében Smith elnök 
megnevez néhány parancsolatot, melyeknek engedelmesked-
nünk kell ahhoz, hogy az Úr oldalán maradjunk. Milyen to-
vábbi normákat adott számunkra az Úr, hogy segítsen nekünk 
az Ő oldalán maradnunk?

 3. Miközben a 190. oldalon kezdődő szakaszt olvasod, gondold 
végig, miként tudod felhasználni Smith elnök tanításait arra, 
hogy segíts valakinek, aki túlságosan szigorúnak találja a 
parancsolatokat!

 4. Miközben átnézed a 192–195. oldalt, keresd ki a Smith el-
nök által leírt sátáni taktikákat, és emlékezz vissza olyan al-
kalmakra, amikor tanúja voltál ezeknek! Miként segíthetünk a 
fiataloknak felismerni és legyőzni ezeket? Hogyan segíthet el-
lenállnunk a kísértésnek, ha imerjük a létezésünk célját? (Lásd 
195. oldal.)

 5. Gondolkozz el azon, hogy a 195. oldalon lévő történetet mi-
ként tudod magadra vonatkoztatni! Milyen helyeken vagy 
körülmények között nem vágysz arra, hogy gonoszságot te-
gyél? Mit tehetünk azért, hogy ilyen légkört teremtsünk az 
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otthonunkban? A munkahelyünkön? A közösségünkben? A 
személyes életünkben?

További szentírások: Máté 4:1–11 (lásd még Válogatások Joseph 
Smith Bibliafordításából); Jakab 4:7; 1 János 5:3–4; Alma 13:27–28; 
Hélamán 5:12; Tan és a szövetségek 82:8–10

Tanároknak: „A táblára felírt kérdések már az óra kezdete előtt 
segíteni fognak a tanulóknak elkezdeni a témákról gondolkodni” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 93.).
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A Bölcsesség szavának 
fizikai és lelki áldásai

Mennyei Atyánk azért adta számunkra a Bölcsesség 
szavát, hogy megáldjon minket fizikai egészséggel, 

és felkészítsen bennünket az örök életre.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith gyermekkorában elkapta a tífuszt. Az orvos, 
aki diagnosztizálta, azt mondta az édesanyjának, hogy a fiúnak három 
hétig ágyban kell maradnia, nem ehet szilárd ételt, és rendszeresen 
innia kell egy kis kávét. Smith elnök később így emlékezett vissza:

„Amikor elment az orvos, azt mondtam anyámnak, hogy nem 
akarok kávét inni. Azt tanultam, hogy a Bölcsesség szava, melyet 
az Úr adott nekünk Joseph Smithen keresztül, azt tanácsolja, hogy 
ne igyunk kávét.

Édesanyám	három	gyermeket	hozott	a	világra,	akik	közül	kettő	
meghalt. Különösen aggódott hát miattam.”

A fiatal George Albert Smith kávé helyett inkább papsági áldást 
kért, melyet a házitanítóitól meg is kapott.

„Amikor az orvos visszajött másnap reggel, én már kinn játszot-
tam a többi gyerekkel. Nagyon meglepődött ezen. Megvizsgált és 
megállapította, hogy elmúlt a lázam, és úgy tűnik, meggyógyultam.

Hálás voltam az Úrnak a felépülésemért. Biztos voltam benne, 
hogy Ő gyógyított meg.” 1

Smith elnök azt akarta, hogy a szentek megértsék, hogy a Böl-
csesség szava iránti engedelmesség nem csupán fizikai egészséget, 
hanem lelki áldásokat is von maga után. Egy általános konferencia 
papsági ülésén elmondta az ószövetségi Dániel próféta történetét, 
akit fogságba hurcoltak Babilonba, és elvárták tőle, hogy a király 
ételét egye és a király borát igya:
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smith elnök azt tanította, hogy mivel Dániel megtartotta 
az Úr egészségre vonatkozó törvényét az ő korában, 

érdemessé vált „a mindenható sugalmazására”.
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„Dániel Isten prófétája volt, és ő azért volt próféta, mert betartotta 
Isten parancsolatait. Szeretném…, ha magatokkal vinnétek ezt az 
üzenetet. Dániel és a társai megtartották Isten tanításait, melyeket 
arra vonatkozóan adott, hogy mit egyenek és igyanak, és nem fo-
gadták el a király asztaláról felszolgált ételt. [Lásd Dániel 1:3–16.]”

Smith elnök tovább magyarázta, hogy mivel Dániel engedelmes-
kedett az Úr egészségre vonatkozó törvényének az ő korában, nem 
csupán az életét mentette meg, hanem Dániel nagyszerű lelki áldás-
ban is részesült: „a Mindenható sugalmazásában.” 2 [Lásd 1. javaslat, 
207. oldal.]

George Albert Smith tanításai

A Bölcsesség szava szeretettel teli tanács 
Atyánktól, aki minden dolgot tud.

Felolvasok nektek egy részt abból, amit az Úr mondott az egy-
háznak 1833. február 27-én.

„A Bölcsesség szava, a Kirtlandben összegyűlt főpapok tanácsá-
nak, az egyháznak, valamint Sion szentjeinek javára –

Üdvözlésként küldve; nem parancsolatként vagy korlátozásként, 
hanem kinyilatkoztatásként és a bölcsesség szavaként, amely meg-
mutatja Isten rendjét és akaratát a szentek összességének időleges 
szabadulásáért az utolsó napokban.”

Gondolkozzatok el ezen egy pillanatra: „a szentek összességének 
időleges szabadulásáért az utolsó napokban”.

„Ígérettel járó tantételként adva, amely a gyengéknek, és a szen-
tek összessége leggyengébbjeinek képességéhez van szabva, akiket 
szenteknek neveznek vagy nevezhetnek.” [Lásd T&Sz 89:1–3.]

Ezután az Úr felsorolja nekünk azokat a dolgokat, amelyek jók 
a számunkra, elmagyarázza, milyen ételeket hasznos magunkhoz 
vennünk, majd pedig óva int bennünket azoktól a dolgoktól, ame-
lyek ártalmasak és károsak [lásd T&Sz 89:5–17].

Úgy tűnik számomra, hogy a népünk csodálatos módon meg lett 
áldva. […] Az Úr irgalmas volt hozzánk, amiért oly sok dologgal 
kapcsolatban intett, figyelmeztetett bennünket, és tanácsokat adott 
nekünk. 3
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Úgy tekintek a Bölcsesség szavára mint Mennyei Atyánk jóindu-
latú tanácsára, aki azt szeretné látni, hogy gyermekei mindinkább 
olyanná válnak, mint Ő. […] Úgy veszem ezt mint atyai tanácsot 
attól, aki tudván, mire van szükségem, ezt mondja nekem: „Fiam, 
ezek a dolgok nem jók a számodra, és ha elkerülöd őket, megadom 
neked a Szent Lélek társaságát, valamint örömöt ebben az életben, 
és végül elnyered az örök életet.” Mily ostoba lennék, ha mégis ven-
nék eme tiltott dolgokból, azon bizonyosság ellenére, hogy az Úr 
tanácsa az, hogy tartózkodjak tőlük. Ítélet alá kerülnék, ha vennék 
belőlük annak ellenére, hogy Ő, aki mindenkinél jobban tud min-
dent, azt mondta, hogy azok károsak, és óva intett engem tőlük. […]

Oly nagy jelentőséget tulajdonított ennek a dolognak, hogy meg-
tanította nekünk, figyelmeztetett bennünket, és ha Ő, aki minden 
dolgot tud, szükségesnek látta, hogy e fizikia dolgokban tanácsot és 
javaslatot adjon nekünk, akkor mennyivel pontosabban be kellene 
tartanunk ama isteni tanácsot nekünk, akik nem tudjuk, mit hoz a 
holnap. Úgy érzem, hogy az utolsó napi szenteknek a Bölcsesség 
szavával olyan törvény adatott, amely feljebb magasztalja és emeli 
őket azoknál, akik nem tartják be azt. 4

Jézus Krisztus evangéliuma azért adatott, hogy megmentse a lel-
keket, melyeknek a test a hajléka, és örök boldogságot szerezzen 
nekik. Mily ostobák vagyunk, ha engedünk a világ szokásainak és 
hagyományainak! […] Mennyei Atyánk az Ő jóságában és szereteté-
vel [így figyelmeztetett bennünket]: „Olyan gonoszságok és tervek 
miatt, amelyek ármánykodó emberek szívében vannak és lesznek az 
utolsó napokban, figyelmeztetlek titeket, és előre figyelmeztetlek ti-
teket azzal, hogy kinyilatkoztatás által megadom nektek a bölcsesség 
e szavát” (T&Sz 89:4). […] Jézus Krisztus evangéliumának célja, hogy 
felkészítsen bennünket az élet szépségének megértésére – ahogyan 
az Úr kijelölte, miként éljük azt – azáltal, hogy megtanítja nekünk, mi-
ként kerülhetjük el azokat a dolgokat, amelyek elpusztítják a világot. 5

Hiszitek, hogy az Úr adta nekünk a Bölcsesség szavát? Valóban 
úgy gondoljátok, hogy Ő tudja, mi jó nekünk? Szerintetek kedvére 
való lenne, ha megtartanánk ezt a törvényt? Ő azt mondja, igen. 
Szerintetek komolyan gondolta? 6

Fivéreim és nőtestvéreim! Nem vehetjük könnyelműen a Böl-
csesség szavát büntetlenül. Tanácsként és javaslatként adatott, nem 
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parancsolatként vagy korlátozásként, hanem a bölcsesség szavaként 
Atyánktól, testünk időleges szabadulásáért, valamint azért, hogy 
felkészítse lelkünket az örök életre.7 [Lásd 2. javaslat, 208. oldal.]

Az Úr szellemi és fizikai egészséget ígér azoknak, 
akik engedelmeskednek a Bölcsesség szavának.

Hálás vagyok ama csodálatos Bölcsesség szaváért, akármilyen 
egyszerű is, amely, ahogy az Úr mondja, „a gyengéknek, és a szen-
tek összessége leggyengébbjeinek képességéhez van szabva”. Egy 
pillanatra megállnék, hogy feltegyem a kérdést…: érdemesek va-
gyunk rá, hogy szenteknek hívjanak bennünket? Mindazoknak, akik 
reménykednek benne, hogy szenteknek hívják őket, mindenképpen 
be	kell	tartaniuk	a	Bölcsesség	szavát.	És	mit	jelent	ez	számunkra?	
Megédesíti az életünket, eloszlatja körülöttünk azt a füstöt, melyet 
mások a dohányzás következtében szívnak. Segít elkerülnünk a 
dohány rágásából származó émelyítő állapotot. Ha megtartjuk, segít 
elkerülnünk azokat a betegségeket, amelyeket a teában és a ká-
véban található [drogok] okoznak, ha a szervezetünkbe kerülnek, 
valamint a szeszes ital végzetes hatásait. […]

Mennyei Atyánk nem csak azt mondja meg, mit kell elkerülnünk, 
hanem azt is, mely dolgok válnak a hasznunkra. Elmondta, hogy 
minden gabona, minden gyógynövény, a hajtás gyümölcse stb. jó az 
embernek. Az állatoknak és a lég madarainak húsát, azt tanácsolja, 
mértékkel és hálaadással használjuk; és szeretném kihangsúlyozni, 
hogy hálaadással használjuk. 8

Megfigyeltük, hogy az egészségre vonatkozó törvény megtartása 
szellemi és fizkai erőt eredményez, továbbá felfedeztük, hogy a 
törvény iránti engedetlenséget szellemi és fizikai leépülés követi. A 
Teremtőnk, lelkünk Atyja az, aki lehetőséget adott nekünk, hogy e 
földön éljünk, és aki azt mondta, hogy a kinyilatkoztatásban jelzett 
dolgok	nem	jók	számunkra.	Értékes	ígéreteket	adott	számunkra,	ha	
engedelmeskedünk e törvénynek – a bölcsesség, egészség és erő 
ígéretét, valamint azt, hogy a pusztító angyal elhalad mellettünk, 
miként Izráel gyermekei mellett, és nem árt nekünk [lásd T&Sz 
89:18–21].9 [Lásd 3. javaslat, 208. oldal.]
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A Bölcsesség szava iránti engedelmesség 
megerősíti a hitünket és a lelkiségünket.

Őszinte meggyőződésem, hogy amikor az Úr az Ő irgalmában 
megadta nekünk a Bölcsesség szavát, nem csupán azért adta, hogy 
egészségesek legyünk, míg a földön élünk, hanem hogy a hitünk is 
megerősödjön, hogy az Urunk és Mesterünk küldetésének isteni ter-
mészetéről való bizonyságunk növekedjen, és ezáltal felkészültebbek 
legyünk arra, hogy visszatérjünk az Ő jelenlétébe, amikor az itteni 
munkánk befejeződik. Attól tartok, Sion fiaiként és leányaiként olykor 
nem ismerjük fel a világnak szóló e nagyszerű üzenet jelentőségét. 10

Hadd mondjam el nektek, hogy megítélésem szerint a dohány 
használata volt az, akármilyen kis dolognak is tűnik néhány férfi 
számára, ami elpusztította a lelki életüket, ami elűzte mellőlük 
Atyánk Lelkének társaságát, ami elidegenítette őket a jóravaló fér-
fiak és nők közösségétől, és ami kivívta a családjukba született 

„mennyei atyánk nem csak azt mondja meg, mit kell elkerülnünk, 
hanem azt is, mely dolgok válnak a hasznunkra.”
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gyermekek nemtörődömségét és szemrehányását; mégis az ördög 
ezt mondja az embernek: ó, ez csak egy apró dolog! 11

Olyan korban élünk, amikor az Úr újra szólt az Ő népéhez. Mi, 
az egyház tajgai, akik eleget teszünk Mennyei Atyánk követelmé-
nyeinek, tökéletesen tudatában vagyunk annak, hogy Isten él, és 
hogy Ő megjutalmazza mindazokat, akik szorgalmasan szolgálják 
Őt.	Értjük,	hogy	bizonyos	szabályokat	és	előírásokat	adott	azért,	
hogy irányítsa az életünket, és a követelményei iránti engedelmes-
ség biztosítja számunkra az elismerését, az engedelmességünket 
pedig követik majd a megígért áldások; ha azonban nem enge-
delmeskedünk a tanításainak, ha figyelmen kívül hagyjuk bölcs 
tanácsait, akkor nincs ígérete számunkra, és olyan lehetőségeket 
szalasztunk	el,	melyekben	többször	nem	lesz	részünk.	Érzem,	mek-
kora jelentősége van annak, hogy az utolsó napi szentek megtart-
sák ezt a bizonyos törvényt [a Bölcsesség szavát]. Hiszem, hogy ha 
engedelmeskedünk neki, sokkal több hittel rendelkeznek majd az 
utolsó napi szentek. Mormon tanításaiban azt olvashatjuk, hogy ha 
nem lennének csodák az emberek között, az azért lenne, mert nincs 
hitük; később pedig azt mondta nekik, hogy hit nélkül „rettenetes… 
az ember helyzete”. [Lásd Moróni 7:37–38.] Ha megsértjük az Úr 
ismert akaratát, természetes, hogy a hitünk gyengülni fog, hiszen a 
Lélek nem fog mindig bajlódni velünk. […]

Szilárdan hiszem, hogy eme egyszerű követelmény figyelmen kí-
vül hagyása következtében csökkent a hit népünk néhány tagjának 
szívében – és ha többen engedelmeskedünk a Bölcsesség szavának, 
növekedni fog a hit az utolsó napi szentek között, és nagyobb tudás 
árad ki ránk ennek következtében; mert ha engedelmeskedünk en-
nek a törvénynek, hajlandóak leszünk Atyánk többi törvényének is 
engedelmeskedni, és minden törvény megtartása áldást von maga 
után.12 [Lásd 3. és 4. javaslat, 208. oldal.]

A Bölcsesség szava iránti engedelmesség 
által az örök életre készülünk fel.

Néha eltűnődöm, hogy vajon az utolsó napi szentek felismerik-e, 
hogy [a Bölcsesség szava] azért adatott nekünk, hogy felmagaszto-
sulhassunk; nem csupán fizikai áldásként, hanem azért, hogy fel-
készítsen bennünket a lelki életre. […]
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Azt tanítják nekünk, hogy Isten dicsősége az intelligencia [lásd 
T&Sz 93:36], és mindannyian nagyra becsüljük az intelligens fér-
fiakat és nőket. Arra kellene vágynunk tehát, hogy lefektessük a 
megnövekedett szellemi erő alapjait, és semmi olyat ne tegyünk, 
ami meggyengíthetné azt. Néhány ember életében világosan látszik, 
hogy megfosztja magát attól a szellemi erőtől, mely az övé lehetne, 
mert továbbra is használja azokat a dolgokat, melyekről Mennyei 
Atyánk azt mondta, hogy nem jók a számunkra; ennek következté-
ben kevésbé lesz intelligens, és nem készül fel az örök életre, ami 
a célja kellene, hogy legyen. 13

Ha valóban hiszünk abban, amit állítunk, hogy Jézus a Krisztus, 
és hogy mi Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk, akkor mennyivel 
jobban kellene figyelnünk rá, hogy úgy viselkedjünk, hogy érdeme-
sek legyünk arra a hajlékra, melyben lakozunk, melyet Isten kép-
mására teremtettek. Hányan ismerjük fel, hogy ha olyan dolgokat 
viszünk be a szervezetünkbe, melyeket Atyánk megtiltott, a lelkünk 
templomát mocskoljuk be? Hányan állunk meg elgondolkodni azon, 
hogy amikor engedünk a test gyengeségének, jövőbeli lehetősége-
inktől fosztjuk meg magunkat, és megvonjuk magunktól azokat az 
áldásokat, melyeket az Úr a hithűek számára tartogat? 14

Ha engedelmeskedünk annak a törvénynek, melyet a leggyen-
gébbek képességéhez mérten adtak, akkor az további nagyszerű 
áldásokat biztosít, melyeket Atyánk szívesen ruház ránk, s melyeket 
másképpen nem lennénk jogosultak és nem tudnánk elnyerni. Ho-
gyan igazolhatná magát bárki is Isten azon egyszerű törvényének 
figyelmen kívül hagyásában, melyről Ő maga mondta azt, hogy 
mindannyian be tudjuk tartani? Valószínűnek tartjuk hát, hogy ké-
pesek leszünk egy magasabb törvényt betartani, és elnyerni a nagy-
szerű felmagasztosulást, ha ennek az egyszerű követelménynek sem 
tudunk eleget tenni? 15 [Lásd 3. javaslat, 208. oldal.]

A legjobb módja annak, hogy megtanítsuk családunknak 
a Bölcsesség szavát az, hogy mi magunk is aszerint élünk.

Ha az édesapák és az édesanyák betartják a Bölcsesség szavát, 
olyan erényt és erőt adnak tovább utódaiknak, melyet semmilyen 
más módon nem tudnának átadni nekik. Hiszem, hogy Atyánk Lel-
kének társasága jelen lesz azon emberek szívében és otthonában, 
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akik betartják ezt a törvényt, és az engedelmesség iránti vágyuk átra-
gad a gyermekeikre is. […] Közismert tény, hogy a dohány káros ha-
tással van a gyermeki agyra, elpusztítja az emlékeket, és tompítja az 
érzékeket; továbbá a szeszes ital is nagyon ártalmas a fiatal elmére: 
lerombolja a vágyat, hogy tiszteletreméltó és becsületes legyen, va-
lamint erkölcstelenséghez és bűnhöz vezet. […] Az Úr jóindulattal és 
szeretettel adta ezt a törvényt, konkrét áldásokat ígérve számunkra, 
ha engedelmeskedünk a tanácsának. Úgy érzem, arra kell buzdíta-
nom benneteket, fivéreim és nőtestvéreim, hogy tanítsátok ezt az 
otthonotokban. Hívjátok fel rá fejlődésben lévő gyermekeitek fi-
gyelmét, valamint a törvény engedelmességével járó jutalomra is.

Hadd mondjam el nektek, hogy azzal bizonyítjátok legjobban a 
törvénybe vetett hiteteket, ha hiszitek, hogy az Istentől jött, és állha-
tatosan betartjátok azt az életetekben. Prédikálhatunk róla egész nap, 
ám ha vétkezünk ellene a gyakorlatban, példánk romboló hatással 
lehet azokra, akiket jobban szeretünk, mint magát az életet, mert 
úgy fogják gondolni, hogy biztonsággal követhetnek bennünket. 16

Könyörgöm nektek, imádságos lélekkel tanulmányozzátok a 
Bölcsesség szavát! Ne csupán olvassátok; imádsággal kutassátok! 
Fedezzétek fel, miért adta azt Mennyei Atyánk! A hosszabb élet és 
boldogság ígéretével adta számunkra – nem akkor ha megszegjük 
azt, hanem akkor, ha engedelmeskedünk neki. Olvassátok el csalá-
dotokkal a Bölcsesség szavát, és mutassatok példát! Ha ezt tesszük, 
Sion tovább fog növekedni. Ha ezt tesszük, Isten Bárányának egy-
háza továbbra is a jóság hatalmas ereje lesz a világon.17 [Lásd 5. 
javaslat, 208. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. A 201. oldalon Smith elnök felidézi Dániel történetét, amikor 
megtagadja, hogy egyen a király ételéből és igyon a borából. 
Olvasd el Dániel 1. fejezetét, és gondolj vissza egy olyan al-
kalomra – ha volt ilyen –, amikor azt várták tőled, hogy olyan 
dolgot vegyél magadhoz, melyet tilt a Bölcsesség szava! Milyen 
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helyénvaló módjai vannak annak, hogy ilyen körülmények 
között engedelmeskedjünk a Bölcsesség szavának, ugyanakkor 
tiszteletet is mutassunk mások felé?

 2. Nézd át a tanítások első szakaszát (201–203. oldal)! Hogyan 
tudod felhasználni ezeket a tanításokat abban, hogy segíts 
valakinek, akinek nehézségei vannak a Bölcsesség szavának 
megtartásában?

 3. Fusd át a 203–206. oldalt, melyeken Smith elnök felsorol né-
hány olyan áldást, amelyet azoknak ígértek, akik engedel-
meskedenk a Bölcsesség szavának (lásd még T&Sz 89:18–21)! 
Miként teljesedtek be ezek az ígéretek az életedben? Milyen 
további áldásokban részesültél annak köszönhetően, hogy e 
törvény szerint éltél?

 4. A 205. oldalon Smith elnök ígéretet tesz arra, hogy a Bölcses-
ség szava iránti engedelmesség más törvényeknek való enge-
delmesség iránti hajlandóságot szül. Mit jelent számodra ez a 
kijelentés?

 5. Szerinted, a Bölcsesség szava iránti engedelmességed hogyan 
segít abban, hogy az egyház „a jóság hatalmas [erejévé váljon] 
a világon” (207. oldal )? Imádságos lélekkel tanulmányozd át 
a Tan és a szövetségek 89. szakaszát, amint azt Smith elnök is 
javasolta, és gondolkodj el azon, miként tudnál még jobban 
engedelmeskedni a Bölcsesség szavának!

További szentírások: 1 Korinthusbeliek 6:19–20; Alma 34:36; Tan és 
a szövetségek 29:34; 130:20–21

Tanároknak: „Azzal mutathatsz szeretetet azok iránt, akiket taní-
tasz, hogy figyelmesen meghallgatod őket, és őszinte érdeklődést 
tanúsítasz az életük iránt. A krisztusi szeretetnek megvan az ereje 
ahhoz, hogy szíveket lágyítson meg, és segítsen az embereknek 
fogékonynak lenni a Lélek sugalmazásaira” (lásd Tanítás, nincs na-
gyobb elhívás, 46.).
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george albert smith más egyházi vezetők kíséretében 
ellátogatott a püspökök tárházába. mivel az egyháznak volt 
élelmiszer-tartaléka, fel volt készülve arra, hogy a második 
világháborút követően segítséget nyújtson a rászorulóknak
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Saját magunk és mások 
fizikai megszabadítása

Ha követjük az Úr tanácsát, jobban ki tudjuk elégíteni 
a saját fizikai szükségleteinket, és könnyebben 

tudunk segíteni a körülöttünk lévőknek is.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith a második világháború végén lett az egyház 
elnöke. A háború számos országban okozott nagy pusztításokat, és 
emberek ezrei maradtak étel és egyéb szükségleti cikkek nélkül. 
Egy általános konferenciai beszédében Smith elnök beszámolt ezek-
ről az állapotokról, és arra buzdította a szenteket, hogy enyhítsék a 
rászorulók szenvedését: „Ők mindannyian [Isten] gyermekei. Szük-
ségük van ránk; nem csupán az erkölcsi támogatásunkra és a vallá-
sos tanításunkra, hanem ételre, ruházatra, ágyneműre és mindenfajta 
segítségre, mert ezeknek az embereknek sok esetben semmilyük 
sem maradt. Ha látnátok néhányat azon levelek közül, melyek az 
irodánkba érkeznek az ottani szegény emberektők, megszakadna 
a szívetek. Olyan embereket képzeljetek el, akiket elvittek az ott-
honukból azzal az ígérettel, hogy majd máshol letelepedhetnek, 
majd váratlanul magukra hagyták őket. Amikor pedig visszatértek az 
otthonukba, azt látták, hogy kifosztották őket – mindenüket elvitték 
–, segítség nélkül maradtak, és nincs hová menniük.” 1

Mivel az egyházban már sok éve tartó gyakorlat volt az élelmiszer-
raktározás, fel voltak készülve az ilyen helyzetekre. A segítségnyújtás 
1945 vége felé kezdődött, amikor Smith elnök elment Washington, 
D.C.-be, hogy az Egyesült Államok elnökével, Harry S. Truman-
nal megbeszélést folytasson az Európába történő élelmiszer- és ru-
haszállítás megszervezéséről. A tárgyalás során Truman elnök ezt 
mondta: „Nagyon szívesen segítünk Önöknek bármiben, amiben 
csak tudunk. […] Mennyi időbe telik mindezt előkészíteni?”
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Smith elnök válasza meglepte az elnököt: „Már minden készen 
áll.	[…]	Építettünk	magtárakat,	melyeket	megtöltöttünk	gabonával,	
és megnöveltük a nyájainkat és a csordáinkat. Most már csak ko-
csikra és hajókra van szükségünk, melyekkel jelentős mennyiségű 
ételt, ruházatot és ágyneműt küldhetünk a szűkölködő európai em-
bereknek. Van egy szervezet az egyházban [a Segítőegylet], amely 
több mint kétezer saját készítésű takarót tud felajánlani.”

Smith elnök arról adott jelentést a szenteknek, hogy e szállítmá-
nyok eredményeként „sokan kaphattak minden késedelem nélkül 
meleg ruhát, ágyneműt és ételt. Mire kaptunk kocsikat és hajó-
kat, minden szükséges dolog rendelkezésre állt, amit Európába 
küldhettünk.” 2

Mintegy 15 évvel korábban Smith elder, aki akkor a Tizenkét 
Apostol Kvórumának volt a tagja, szintén egy kétségbeejtő időszak-
ban, a nagy gazdasági válság idején tartott beszédet a Segítőegylet-
nek. Azt tanította, hogy a szükséget látók megsegítése túlnő a fizikai 
segítségnyújtáson – őszinte jóindulatot és jószívűséget is követel:

„Megítélésem szerint nem volt még egy olyan időszak, mely során 
több jóságra lett volna szükség, mint most. Ez az az időszak, amikor 
az emberek lelke próbára tétetik, és amikor a szívüket gyötrelem 
kínozza. Ez az az időszak, amikor sokan éheznek és sínylődnek 
még az utolsó napi szentek között is. […]

Hiszem, hogy Mennyei Atyánk most lehetőséget adott nekünk 
a fejlődésre. […] Most rá fogunk jönni, hogy valóban megvan-e 
bennünk az a szeretet, melyről a Szabadító azt mondta, hogy a szí-
vünkben kell hogy legyen.” 3 [Lásd 1. javaslat, 220. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Ha bölcsen sáfárkodunk a javainkkal, fel 
leszünk készülve a nehéz időkre.

[Brigham] Young elnök idejében azt tanácsolták [a] korai pioní-
roknak, hogy halmozzanak fel egy egyéves élelmiszer-tartalékot, 
hogy ha valakinek tönkremenne a terménye, legyen elegendő 
élelme a következő idényig. […]
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Lehetnek nehéz időszakaink, fivérek és nőtestvérek, de felkészül-
hetünk rájuk, ha a hét bőséges és a hét szűk esztendőre gondolunk 
a fáraó idejében, és olyan előkészületeket teszünk, mint ők [lásd 1 
Mózes 41]. Kerülhetünk máskor is ilyen helyzetbe. Nem tudhatjuk. 
De azt tudjuk, hogy az egyház korai időszakában az Elnökség és az 
egyház vezetősége azt tanácsolta az embereknek, hogy raktározza-
nak el annyi élelmet, amennyi egy válsághelyzetben kisegíti őket. 
Ennek az lett az eredménye, hogy amióta az emberek véglegesen 
letelepedtek itt, és a földeken elkezdtek termelni, a nyájak és csor-
dák pedig gyarapodtak, nem volt olyan ember, akinek komolyab-
ban szűkölködnie kellett volna. 4

Veszedelmes időket élünk. A szentírások kezdenek beteljesedni, 
és úgy tűnik nekem, ez az az időszak, amikor – ha lehetne – a ki-
választottakat is megtévesztenék. Meglepő, hogy azok az emberek, 
akik pénzügyeik fellendítésére vágynak a világban, milyen könnyen 
találnak kifogást arra, hogy figyelmen kívül hagyják az Úr, életükre 
vonatkozó	világos	tanításait.	És	különös	számomra,	hogy	milyen	
sokan hajlanak rá, hogy azokra hallgassanak, akik Mennyei Atyánk 
kinyilatkoztatott akaratával ellentétes dolgokat mondanak. […]

Ennek a népnek azt tanácsolták, hogy tartalékolja az energiáit és 
az anyagi forrásait. Azok, akiket az Úr arra hívott el, hogy irányítsa-
nak minket, azt tanították, hogy éljünk az anyagi kereteinken belül, 
ne kövessük a világi divatot és ne költekezzünk gyorsabban, sokkal 
gyorsabban, mint amennyi pénzt meg tudunk keresni, annak érde-
kében, hogy gondoskodni tudjunk magunkról és a családunkról.

Attól tartok, hogy sok esetben elvakítja az utolsó napi szenteket 
a saját hiúságuk, azon vágyuk, hogy olyanná váljanak, mint a vi-
lág; márpedig Mennyei Atyánk világosan megmondta, hogy nem 
élhetünk a világ módján úgy, hogy közben érezzük az Ő Lelkét is. 5

Néhányan… felélik a vagyonukat, és szükségtelen dolgokra köl-
tik a pénzüket. Amikor pedig nehéz idők köszöntenek be, nem 
képesek eleget tenni a kötelezettségeiknek.

Talán tanulhatunk valamit a hangya példájából. Akkor gyűjti be 
a készleteit, amikor hozzáfér az élelemhez, majd pedig elraktározza 
azokra a napokra, amikor nincs elérhető táplálék. Ennek eredmé-
nyeként az éléskamrája általában jól meg van tömve. A tücsök, 
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amely egy jóval nagyobb rovar, nem így él. Ő nem raktároz el sem-
mit a szűkös időre, hanem a gondviselésre bízza magát, aminek az 
a következménye, hogy a legtöbb tücsök éhen hal.

Attól tartok, néhány emberi lény is olyan, mint a tücsök, és nem 
él ésszerűen az előtte feltárulkozó lehetőségekkel. Ha tanulnának 
a hangya példájából, félretennének annyi élelmet, amennyire szük-
ségük lehet, és így mindig lenne mihez nyúlniuk.6 [Lásd 2. javaslat, 
220. oldal.]

Az Úr azt az utasítást adta, hogy tartsuk el saját magunkat.

Az a tény, hogy számos embernek oly sok pénz adatott, néhány 
esetben azt az illúziót kelti a fiatalokban, hogy mivel viszonylag 
könnyen lehet pénzhez jutni, már nem szükséges vagy kívánatos 
hozzá a tisztességes munka. Meggyőződésem azonban, hogy egyet-
len olyan ember sem élt még ezen a földön, aki ha tisztességtelenül 

„lehetnek nehéz időszakaink, fivérek és nőtestvérek, 
de felkészülhetünk rájuk…”



2 0 .  f e J e z e t

215

és kemény munka nélkül tartotta fenn magát, idővel ne vált volna 
erkölcsileg romlottá.

Tudjuk, hogy nem tetsző az Úrnak, ha gyermekeink tétlenségben 
nőnek fel. 7

Mennyivel jobban járunk, ha valami értelmes munkát végzünk. 8

Mennyei Atyánk… azt mondta, hogy réges-régen sok tétlen em-
ber volt Sionban…, majd így folytatta: „…aki tétlen, az ne egye a 
munkás kenyerét, se ne viselje a ruháit” [T&Sz 42:42]. Nem hiszem, 
hogy azokra gondolt, akik nem találnak maguknak munkát, és akik 
megpróbálnak megfelelően gondoskodni magukról. Azt gondolom, 
azokra utalt, akik rendszeresen a felebarátjukra kívánnak támasz-
kodni. […] Úgy érzem, egyetlen ember sincs igazolva ezen a vilá-
gon, aki úgy érzi, hogy elvárhatja valaki mástól, hogy ő biztosítsa 
a megélhetést számára. Gyermekként nem gondoltam, hogy valaki 
egyszer arra érez majd ösztönzést, hogy eltartson engem. Az Úr 
megáldott intelligenciával. Arra utasított, hogy dolgozzak, így én 
tizenkét évesen elkezdtem dolgozni, örömömet leltem benne, és 
immár több mint ötven éve tartom el magamat és segítek másokon.

Hálás vagyok Istennek a munkáért, valamint azért az örömért, 
amely a világban elvégzett munkából fakad. Nem hangsúlyozok 
egyetlen konkrét foglalkozást sem. Az a lényeg, hogy tisztességes 
munka legyen. Az Úr azonban kihangsúlyozta, hogy legyünk szor-
galmasak. Az ősi időkben azt mondta, hogy arcunk verejtékével 
keressük meg a kenyerünket [lásd 1 Mózes 3:19].9 [Lásd 3. javaslat, 
221. oldal.]

Sem a gazdagoknak, sem pedig a szegényeknek 
nem szabad kincsekre helyezniük a szívüket.

„Jaj nektek, ti gazdag emberek, akik nem akartok adni javaitokból a 
szegényeknek, mert kincseitek megmételyezik a lelketeket; és ez lesz 
siralmatok a meglátogatás, az ítélet és a felháborodás napján: Elmúlt az 
aratás, véget ért a nyár, és nem szabadul meg a lelkem!” (T&Sz 56:16).

Ezt mondja az Úr azokról a gazdag emberekről, akik nem ad-
nak javaikból a szegényeknek. De hasonlóan komoly dolgot mond 
azoknak a szegényeknek is, akik nem tesznek meg minden tőlük 
telhetőt. Így szól:
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„Jaj nektek, ti szegény emberek, akiknek nem megtört a szíve, 
akiknek nem töredelmes a lelke, és akiknek nincs megelégedve a 
hasa, és akik nem tartják vissza a kezüket attól, hogy más emberek 
javait ragadják meg, akiknek szeme tele van kapzsisággal, és akik 
nem akarnak saját kezükkel dolgozni!” (T&Sz 56:17). […]

Később pedig ezt mondja: „De áldottak a szegények, akik tisz-
taszívűek”. Óriási különbség van a kettő között: „…áldottak a sze-
gények, akik tisztaszívűek, akiknek megtört a szíve, és akiknek 
töredelmes a lelke, mert látni fogják Isten királyságát hatalommal és 
nagy dicsőséggel jönni a szabadításukra; mert övék lesz a földnek 
kövérsége” (T&Sz 56:18).

Ők azok, akik nem rendelkeznek világi vagyonnal, ám élő és 
intelligens lények, és örömmel megteszik mindazt, amit az Úr elvár 
tőlük. […]

Nos, fivéreim és nőtestvéreim, gazdagok és szegények is vannak 
a szervezetünkben. Ha szegények vagyunk, attól még lehetünk ér-
demesek, amint azt az Úr is jelezte. Lehetünk tisztaszívűek, meg-
tehetjük a tőlünk telhető legtöbbet, és Ő nem fogja hagyni, hogy 
azok, akik kihozzák a legtöbbet magukból, szükséget lássanak Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai között. […]

Remélem, nem lesz bennünk keserűség azért, mert néhány férfi 
és nő jómódú. Ha jómódúak vagyunk, remélem, nem leszünk ön-
zőek, és nem hagyjuk figyelmen kívül Atyánk többi gyermekének 
a szükségleteit. Ha jobban megy a sorunk, mint nekik, valódi fivé-
reknek és nővéreknek kell lennünk, nem pedig színleltnek. Arra 
kellene vágynunk, hogy olyan szervezetté váljunk ezen a földön, 
amely arra késztet másokat, látva a mi jó cselekedeteinket, hogy 
dicsőítsék Mennyei Atyánk nevét. […]

Nem szabad átvennünk mások rossz szokásait. Nem szabad 
kialakítanunk magunkban azt a gondolkodásmódot, hogy majd 
elvesszük egy másik ember tulajdonát. Gondoljatok csak a tízparan-
csolatra, melyben az egyik rövid bekezdés így szól: „Ne kívánd…” 
[2 Mózes 20:17] […]

Nem szabad átvennünk ezt a gondolkodásmódot. Lehet, hogy 
mások megteszik, ám nekünk ott van Jézus Krisztus evangéliumának 
lelke a szívünkben, és minket nem téveszthetnek meg ez ügyben.
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Megmondták nekünk, hogy nem szolgálhatjuk egyszerre Istent és 
valamely másik mestert [lásd Máté 6:24]. Döntést kell hoznunk, és ha 
Isten szolgái és Mennyei Atyánk gyermekei szeretnénk lenni, és el 
szeretnénk nyerni az Ő áldásait, akkor tisztelnünk kell Őt, és be kell 
tartanunk a parancsolatait. Az érzéseinknek és a szeretetünknek – ha 
szabad ezt a kifejezést használnom – az egész világra ki kell terjednie, 
amilyen messze csak befogadják azt.10 [Lásd 4. javaslat, 221. oldal.]

A tizeden és a többi felajánláson keresztül az egyház 
munkáját segítjük, és megáldjuk a szükséget szenvedőket.

Az Úr megadta nekünk azt a kiváltságot, hogy egyházának ado-
mányozzuk jövedelmünk egytized részét, munkája fejlődése érde-
kében. Azok, akik fizetik a tizedüket, megkapják a jutalmukat. […] 
Nem várhatunk áldásokat komoly erőfeszítések nélkül. Elvárják 
majd tőlünk, hogy olyan dolgokat tegyünk, melyek néhány ember-
nek áldozatnak tűnnek. Feltételezem, hogy azok az emberek, akik 
tizedet fizetnek, azt gondoják, áldozatot hoznak, de nem így van; 
valójában olyan befektetésbe kezdenek, amely egy egész örökkéva-
lóságon át jövedelmez. Mennyei Atyánktól kaptunk mindent, amink 
van. Mindent a mi kezünkbe helyez, felhatalmazva minket arra, 
hogy kilenc tized részét megtartsuk saját használatra, majd pedig 
azt kéri, hogy az Ő egytized részét oda tegyük, ahová utasítja, ahol 
szerinte a legtöbb segítséget nyújtja az egyház fejlődésében.

Amikor ma reggel [egy általános konferenciai ülés során] hallot-
tuk e nagyszerű egyház jelentéseit, a pénzügyi jelentés különösen 
nagy hatást gyakorolt rám – jó tudni, hogy egy olyan hatalmas 
szervezet, mint ez, amely oly óriási számú tagsággal rendelkezik, 
és oly sok feladatot lát el, e zűrzavaros és nyugtalan világban olyan 
helyzetben van, hogy az egyház elnökségének egyik tagja kiállhat 
ide, és őszintén azt mondhatja nekünk, hogy ez az egyház rendezte 
az adósságait. Bár a nemzetek és az emberek többsége adósságban 
van, az egyházat úgy igazgatták, hogy az kikerült belőle. Gondol-
kodjunk el ezen. Támogassuk az egyházat. Kövessük az egyház 
jelenlegi	vezetőségét.	Éljünk	úgy,	hogy	az	Úr	megáldhasson	minket,	
ahogyan megáldja az egyházát is. 11

Amennyiben becsületes tizedet fizettek, gondolkodás nélkül ál-
líthatom, hogy a másik kilenc tized sokkal nagyobb áldást jelent 
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„az Úr megadta nekünk azt a kiváltságot, hogy 
egyházának adományozhatjuk jövedelmünk egytized 

részét, munkája fejlődése érdekében.”

azoknak, akik fizetnek, mint a száz százalék azoknak, akik nem. Ez 
az Úr munkája. […] Ember nem tudta volna ezt létrehozni. Minden 
nagylelkűségetekkel és adakozásotokkal, minden misszionáriusi 
munkátokkal, mindazzal a törődéssel, amit a szegények iránt mutat-
tok…, mindazzal, amit átlagemberként nyújtottatok, bizonyságomat 
teszem, hogy mindaz, amit hátrahagytatok, több boldogságot, több 
békét, több vigaszt és nagyobb bizonyosságot hoz nektek az örök 
életről, mint amit bármely más nép élvezhet jelenleg a világon. 12

Biztos vagyok benne, hogy az Úr szereti azokat az alázatos, hithű 
lelkeket, akik hajlandóak kinyújtani a karjukat és segíteni a szüksé-
get látókat, akár élelemmel, ruházattal, ágyneművel vagy kedves-
séggel, mert ez Jézus Krisztus evangéliumának a része.13 [Lásd 5. 
javaslat, 221. oldal.]
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Ha nagylelkűen megosztjuk javainkat, 
senki nem fog szűkölködni.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában egyetlen 
férfi, nő vagy gyermek sem szűkölködhet, hiszen az egyház azért lett 
megszervezve, hogy segítsen azoknak, akik nem rendelkeznek az 
élet alapvető szükségleteivel. Bőven jut mindenkinek, és még marad 
is. […] Isten megengedte, hogy az emberek vagyonosak legyenek, 
és ha azt helyénvaló módon szerezték, akkor az övék, és meg fogja 
áldani őket, amennyiben megfelelően használják fel a javaikat. 14

Kezdünk olyannyira elmerülni a világ dolgaiban, hogy sok-
szor megfeledkezünk azokról a szenvedő emberekről, akiken 
segíthetnénk. 15

Gondoljatok azokra a férfiakra és nőkre, akik elvesztették az 
állásukat. […] Gondoljatok Atyánk azon gyermekeire, akiket Ő 
ugyanannyira szeret, mint minket, és akik jelenleg bajban vannak. 
Gondoljatok arra, milyen szenvedés vár még az emberekre, ha mi, 
akik szerencsésebbek vagyunk, nem osztjuk meg nagylelkűen azokat 
a javakat, melyeket Isten a kezünkbe helyezett – és nem csupán a ja-
vakat, hanem még a bátorító szavakat, a segítőkészséget is visszatart-
juk az Úr gyermekeitől, és nem látogatjuk azokat az otthonokat, ahol 
oly sokan szűkölködnek, és nem adunk abból, amiből mindannyi-
unknak lehetőségünk van adni. Fivérek és nőtestvérek! Mindezen 
lehetőségek azért adattak nekünk, hogy gazdagítsák az életünket, 
formálják a jellemünket, és a mennyben gyűjthessünk magunknak 
kincseket, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, és ahol 
tolvajok sem lophatják el őket [lásd Máté 6:20]. Ezen lehetőségeket 
egy tökéletesen bölcs Atya ajánlja fel számunkra, aki ismeri a véget 
és a kezdetet, és aki ezt mondja: „Ez az az út, ezen járjatok.”

Nézzünk körül a környezetünkben – ne hagyjuk ezt a püspökre 
és a Segítőegyletre, hanem mindannyian szerető gondoskodással 
szolgáljuk	azokat,	akiknek	oly	nagy	szükségük	van	ránk.	És	akár-
mit is teszünk, ne éreztessük a segítségünkre szorulókkal, hogy 
szegények. Amit adunk, azt úgy adjuk, mintha az már eleve az 
övék lenne. Mindent Istentől kaptunk kölcsönbe. Előfordul, hogy 
mi, akik felhalmoztuk a javainkat, úgy [viselkedünk], mintha azt 
gondolnánk, hogy azok a mieink. Minden, amivel rendelkezünk, az 
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ételünk, a ruházatunk, a tető a fejünk fölött, az otthonunk és a lehe-
tőségeink azért adattak nekünk, hogy sáfárkodjunk velük Mennyei 
Atyánk egyházában és királyságában, és ha… megosztjuk a java-
inkat, mégha az annyi is, mint az özvegy fillére, megkapjuk Őtőle, 
aki a magasságban él, azokat az áldásokat, melyekre korunkban, itt 
a	földön	szükségünk	van.	És	amikor	eljön	az	ideje,	hogy	elhagyjuk	
ezt a világot, további áldások várnak majd ránk szerető Atyánktól, 
aki nagyra fogja értékelni az erőfeszítéseinket. 16

Ha azt szeretnénk, hogy az Úr királyságához, a celesztiális király-
sághoz számláljanak minket, most van itt a lehetőség, hogy felké-
szüljünk rá – őszinte szeretettel, szorgalommal, takarékoskodással, 
állhatatossággal, azzal a vággyal, hogy minden tőlünk telhetőt meg-
tegyünk azért, hogy megáldjunk másokat, hogy adjunk másoknak 
–, és ne érezzük mindig azt, hogy kapnunk kell, hanem meg legyen 
bennünk az adakozás vágya, mert azt mondom nektek: „Jobb adni, 
mint [kapni]” [lásd Cselekedetek 20:35]. Jézus Krisztus evangéliuma az 
adakozás evangéliuma, nem csupán javainkból, hanem önmagunk-
ból, és hálás vagyok Mennyei Atyámnak, hogy egy ilyen tanítással 
ellátott szervezethez tartozhatom.17 [Lásd 6. javaslat, 221. oldal.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. George Albert Smith a következőket mondta a szenteknek a 
nagy gazdasági válság idején: „Hiszem, hogy Mennyei Atyánk 
most lehetőséget adott nekünk a fejlődésre” (212. oldal). Mit 
jelent ez a mondat a számodra? Miképpen „fejlődünk”, amikor 
a szükséget látókat szolgáljuk?

 2. Miközben a tanítások első szakaszát olvasod (212–214. oldal), 
gondolkozz el, mit tehetsz azért, hogy elkezdd vagy bővítsd 
az élelmiszerraktáradat és egyéb forrásaidat! Mondj példákat 
azokra a vészhelyzetekre vagy állapotokra, amelyekre fel kell 
készülnöd! Mit tehetnek a papsági kvórumok és a Segítőegylet 
azért, hogy segítsenek az egyháztagoknak felkészülni ezekre 
a vészhelyzetekre?
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 3. Nézd át a 214. oldalon kezdődő szakaszt, és olvasd el a Tan és a 
szövetségek 68:31-et! Szerinted az Úr miért várja el tőlünk, hogy 
dolgozzunk a megélhetésünkért? Milyen hatékony módszerekkel 
taníthatjuk meg a gyermekeknek a munka fontosságát?

 4. Olvasd el Smith elnök, gazdagoknak és szegényeknek szóló 
figyelmeztetését a 215–217. oldalon! Milyen következmények-
kel jár, ha szívünket kincsekre helyezzük? Mit tehetünk azért, 
hogy elkerüljük ezt?

 5. Olvasd el a 217. oldalon kezdődő szakaszt, melyben Smith 
elnök a tizedfizetéssel és a többi felajánlással járó áldásokat 
részletezi! Milyen hatékony módszerekkel taníthatunk a fiata-
loknak vagy az új egyháztagoknak ezekről az áldásokról?

 6. Miközben a tanítások utolsó szakaszát tanulmányozod (219–220. 
oldal), gondolj egy olyan konkrét dologra, amellyel segíthetsz a 
püspöknek vagy a többi egyházközségi vezetőnek az egyház-
községetekben vagy a közösségetekben lévő emberek szük-
ségleteinek kielégítésében! Mit jelent „nem csupán javainkból, 
hanem önmagunkból” is adni?

További szentírások: Efézusbeliek 4:28; Jakab 1:27; 2 Nefi 5:17; 
 Jákób 2:17–19; Móziás 4:22–25; Tan és a szövetségek 104:13–18

Tanároknak: „Még amikor egyszerre sok embert tanítasz is, képes 
vagy figyelni az egyénekre. Például egyénileg figyelsz rájuk, amikor 
mindegyikőjüket kedvesen köszöntöd az óra elején. […] Akkor is 
felkarolod őket, amikor az órát hívogatóvá, a részvételt pedig biz-
tonságossá teszed” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 35.).
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„…nagyapa titokban készített egy kis limonádét, majd egy kancsót és 
néhány poharat helyezve egy tálcára, kisétált a küszködő munkásokhoz…”
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A jóság ereje

Kedvességgel és türelemmel meg tudjuk lágyítani a 
szíveket, és igazlelkű életre ösztönözhetünk másokat.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith szilárdan hitt abban, hogy a jóság ereje meg 
tudja lágyítani a szíveket. Azt tanította, hogy „a minden ember iránti 
szeretet és jóság lelkületével nézzünk szembe a problémáinkkal” 1. 
Unokája elmesélte, miként csillapított le egy feszült helyzetet a má-
sok iránti jóindulata és figyelme:

„Egy forró nyári napon valami probléma adódott az egyik utcában, 
nagyapa Salt Lake City-i otthonától nem messze, és néhány munkás 
kijött, hogy elhárítsák a hibát. Nagyon meleg volt odakinn, erősen 
tűzött a nap, a munkát pedig csákánnyal és ásóval kellett végezni, 
amitől jól megizzadtak a férfiak, miközben felásták az utat. A munká-
sok nem figyeltek a szájukra, vagy talán az édesanyjuk nem tanította 
meg őket rá, és folyamatosan káromkodtak és szitkozódtak. Szavaik 
hamarosan elkezdték sérteni azoknak a szomszédoknak a fülét, akik 
nyitva hagyták az ablakukat, hogy beengedjenek egy kis hűs szellőt.

Valaki kiment és megkérte a férfiakat, hogy hagyják abba az ocs-
mány beszédet, közben felhívta a figyelmüket arra is, hogy Smith 
elnök pont ott lakik – nem tudnának némi tiszteletet mutatni, és 
csendben maradni, ha kérhetné? Erre a férfiak még jobban belelen-
dültek a csúnya szavakba. Eközben nagyapa titokban készített egy 
kis limonádét, majd egy kancsót és néhány poharat helyezve egy 
tálcára, kisétált a küszködő munkásokhoz, és ezt mondta: „Barátaim, 
úgy látom, melegük van és fáradtak. Jöjjenek, üljenek le a fáim 
árnyékába, és igyanak egy hűsítő italt!” A férfiak, akiknek azonnal 
elszállt a mérgük, a kedvességre szelíden és hálával reagáltak. A kis 
kellemes szünet után óvatosan és csendben tértek vissza és fejezték 
be a munkájukat.” 2 [Lásd 1. javaslat, 230. oldal.]
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Az egyik ok, amiért Smith elnök ilyen kedvesen bánt másokkal, 
azon meggyőződése volt, hogy mindenkiben veleszületett jóság la-
kozik. Néhány héttel azelőtt, hogy Smith elnök elhunyt, Matthew 
Cowley elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának egyik tagja, meg-
látogatta őt a kórházban. „Odamentem az ágyához – mondta –, ő 
kinyújtotta felém a karját, megfogta a kezemet, majd erősen meg-
szorítva ezt mondta: »Fiatalember, egész életedben emlékezz rá, 
hogy bárkiben megtalálhatod a jót, ha keresed.«”

Cowley elder később ezt mondta Smith elnökről:

„Azért szeretett mindenkit, mert meglátta bennük a jót. A leg-
csekélyebb elnézéssel sem tudott a bűnre tekinteni, de szerette a 
bűnöst, mert tudta, hogy Isten a szeretet [lásd 1 János 4:16], és hogy 
Isten szeretete az, amely újjáalkotja az emberi lelket, és e folyamat 
során a bűnöst akár szentté is átformálhatja.

Talán vannak olyan bűnösök, akik a szeretetét tiszteletként ér-
telmezték. Nem tisztelte a bűnöst, de szerette őt. Biztos vagyok 
benne, hogy szeretete válaszra talált azok szívében és életében, 
akiket szeretett.” 3

George Albert Smith tanításai

Az Úr Lelke a jóság lelke, nem pedig 
a durvaságé és a kritizálásé.

Elszomorodom, amikor az emberek, nem csak az egyházunkon 
belül, hanem a világban is rosszindulató dolgokat mondanak egy-
másnak. Az Úr sugalmazása alatt általában nem mondunk rossz-
indulatú dolgokat. Az Úr Lelke a kedvesség lelke; a türelem lelke; 
a jószívűség, béketűrés és elnézés lelke; és nincs közöttünk olyan, 
akinek ne lenne szüksége ezekre az erényekre, melyek Mennyei 
Atyánk Lelke birtoklásának eredményei. 4

Minden béketeremtő eszközt alkalmaznunk kell. Lucifer minden 
eszközt felhasznál arra, hogy elpusztítsa az emberiség családjának 
a lelkét. Tevékenyebb, mint valaha, és nagyon alattomos módon 
munkálkodik. Nem fogom azzal húzni az időt, hogy felsoroljam, 
milyen sokféle módszerrel dolgozik, de van egy módszer, amelyet 
a világ kezdete óta alkalmaz, mégpedig az, hogy arra csábítja az 
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embert, hogy porba ássa egy másik ember hírnevét azáltal, hogy 
rosszindulatú megjegyzéseket tesz róla. 5

Oly könnyű kritizálni másokat, oly könnyű hibát találni, és néha 
keményen beszélni a szomszédainkról és a barátainkról. Nos, 
Mennyei Atyánk ezt mondta nekünk…:

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.

Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen 
mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, 
a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?

Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki 
a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?” 
[Máté 7:1–4].

Azt tanácsolják a népünknek, hogy ne kritizáljunk másokat, ne 
legyünk rosszindulatúak, és ne mondjunk durva megjegyzéseket az 
embertársainkra. E tekintetben nekünk kellene a legjobb példát mu-
tatnunk az egész világon. Gondoljatok korunk kritikáira. Vegyétek elő 
az újságot, és látni fogjátok, milyen rosszindulatú dolgokat mondanak 
az emberek egymásról. Sokszor azonban a kritizáló félnek ott van a 
gerenda a saját szemében, melytől nem lát tisztán, mégis úgy gondolja, 
hogy a testvérének szálka van a szemében.6 [Lásd 2. javaslat, 230. oldal.]

Inkább hajlunk arra, hogy meglássuk a szomszédaink korlátait és 
gyengeségeit, igaz? Ez azonban ellenkezik Jézus Krisztus evangéliu-
mának tanításaival. Létezik egy embercsoport, akik pusztító módon 
állandóan hibát keresnek és kritizálnak másokat. A kritikának két 
fajtája van. Ha képesek vagyunk az Úr Lelkének befolyása alatt épí-
tően kritizálni, jó és helyes irányba tudunk változtatni dolgokat. Ha 
azonban a hibakeresés lelkületével tesszük, és romboló módon mu-
tatunk rá mások gyengeségeire és hibáira – ami soha nem Mennyei 
Atyánk Lelkének társaságában történik –, az mindig káros. 7

Meg kell látnunk mások erényeit, és 
őszinte elismerést kell mutatnunk.

Ma este egy olyan emberről szeretnék beszélni, aki már jónéhány 
évvel ezelőtt elhunyt. […] Francis M. Lymanra gondolok [a Tizenkét 
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Apostol Kvórumából], és szeretném elmondani nektek, hogy az a 
nagyszerű ember olyan szelíd volt, mint egy kisbaba, olyan szelíd, 
mint egy kisgyermek, és csodálatos volt azon vágya, hogy segítsen 
és bátorítson másokat. Sokszor hallottam, amint megdicsérte a fivé-
reit, amikor valami dicséretre méltót tettek – egyikőjük nagyszerű 
beszédet tartott, egy másik meggyőző bizonyságot tett, megint má-
sik valami más dicséretre méltó dolgot tett. Láttam, amint átkarolja 
őket és ezt mondja nekik: „Büszke vagyok rád és arra a nagyszerű 
dologra, amit tettél.” Hát nem kellene nekünk is így élnünk? Így 
lehetünk boldogok. Mennyivel jobb lenne, ha irigykedés helyett 
meglátnánk, elismernénk és megdicsérnénk az embertársaink eré-
nyeit és képességeit, ha meglátnánk a jóságra való erőt [másokban].

Sokan olyan környezetben élünk, hogy szinte megbénulunk, 
amikor meg kellene dicsérnünk valakit. Szinte képtelenek vagyunk 
elmondani azokat a dolgokat, melyeket mondhatnánk… mások di-
cséretére. Keressük meg embertársainkban az erényeket, és megfi-
gyelve őket tegyük őket boldoggá azáltal, hogy megdicsérjük őket. 8

Könyörgöm nektek, fivéreim és nőtestvéreim, legyünk nagylel-
kűek egymással. Legyünk olyan türelmesek egymással, amennyire 
szeretnénk, hogy mások is azok legyenek velünk. Lássuk meg 
szomszédainkban és barátainkban az erényeket, és beszéljünk azok-
ról az erényekről ahelyett, hogy hibát keresnénk vagy kritizálnánk. 
Ha ezt tesszük, fényt fogunk sugározni magunkból, és azok, akik 
a legjobban ismernek minket, szeretni fognak bennünket.9 [Lásd 3. 
javaslat, 230. oldal.]

A kedvességnek megvan az ereje ahhoz, hogy 
az embereket eltérítse a hibáiktól.

Mindig lesznek olyanok, akik hibáznak. Közöttünk is vannak, 
akik letértek az útról, de ők is az Úr gyermekei, és Ő szereti őket. 
Az Úr megadta nektek és nekem azt a lehetőséget, hogy kedves-
séggel, szeretettel, türelemmel és azzal a vággyal keressük meg 
őket, hogy eltérítsük őket azoktól a hibáktól, melyekbe beleestek. 
Nem áll jogomban ítélkezni azok felett, akik hibáztak vagy hibáz-
nak, hacsak nem hívtak el erre, és ruháztak fel ezzel a hatalommal. 
Jogomban áll azonban, hogy ha látom, hogy rossz dolgot cseleked-
nek, valamilyen módon, amennyiben ez lehetséges, visszavezessem 
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őket arra az ösvényre, amely az örök élethez vezet a celesztiális 
királyságban. 10

Ne panaszkodjunk a barátainkra és a szomszédainkra, ha nem 
teszik azt, amit mi akarunk, hogy tegyenek. Ehelyett szeressük őket 
annyira, hogy maguktól megtegyék, amit Mennyei Atyánk elvár tő-
lük.	Ezt	meg	tudjuk	tenni.	És	nincs	semmilyen	más	mód,	amely	által	
el tudnánk nyerni a bizalmukat és a szeretetüket. 11

Mekkora örömöt, vigaszt és megelégedést vihetünk a szomszé-
daink és a barátaink életébe kedvesség által! Hogy szeretném ezt 
a szót nagybetűkkel felírni az égre! A kedvesség az az erő, melyet 
Isten azért adott nekünk, hogy meglágyítsuk a kemény szíveket, 
megenyhítsük a makacs lelkeket, és megértessük velük az Ő cél-
jait.12 [Lásd 4. javaslat, 230. oldal.]

Az otthonunkon belüli szeretet és kedvesség 
arra sarkallhatja gyermekeinket, hogy 

hallgassanak a tanácsainkra.

A mi felelősségünk – és mondhatnám, nem csak felelősségünk, 
hanem kiváltságunk is –, hogy elegendő időt fordítsunk arra, hogy 
felvértezzük gyermekeinket, és annyira szeressük őket, és annyira 
elnyerjük az ő szeretetüket is, hogy szívesen meghallgassák a javas-
latunkat és a tanácsunkat. 13

Éljetek	olyan	életet,	szeretetben	és	kedvességben,	hogy	béke,	
imádság és hálaadás legyen az otthonotokban. Ne hagyjátok, hogy 
otthonotok csupán arra szolgáljon, hogy este felakasszátok ott a 
kalapotokat, étkezzetek, majd ismét tovább álljatok, hanem ottho-
notok legyen az Úr Lelkének lakhelye. 14

Imádkozom, hogy eltöltsön minket az a lélek, mely [az Úrtól] 
jön, amely a szeretet, a kedvesség, a segítőkészség, a türelem és a 
béketűrés lelke. Akkor, ha megtartjuk ezt a lelkiséget az otthounk-
ban, fiaink és leányaink olyan emberré cseperednek, amilyenné 
szeretnénk, hogy váljanak. 15

Emlékszem, néhány évvel ezelőtt északra utaztam vonattal. Egy 
asszonnyal ültem egy kocsiban, akit ismertem korábbról. […] Fel-
ismert engem, miközben elhaladtam az ülések között. Megszólí-
tott, mire én megkérdeztem: „Hová tart?” „Portlandbe [Oregonba] 
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megyek” – válaszolta. Tudtam, hogy a család nem jómódú. Azt is 
tudtam, hogy ez az asszony sok fiú édesanyja, ezért tovább kérdez-
tem: „Mi célból utazik Portlandbe?” Így válaszolt: „Az egyik fiam ott 
van kórházban.”

Nem tudtam, hogy bármelyik gyermeke elköltözött volna, így 
hát tovább kérdezősködtem, mire megnyitotta a szívét előttem. Ezt 
mondta: „A legkisebb fiam elment otthonról néhány héttel ezelőtt, 
de nem mondta el nekünk, hogy hová megy. Nem hallottunk róla 
semmit. Bizonyára úgy gondolta, hogy elindul felfedezni a világot, 
majd az első információ, amit kaptunk a tartózkodási helyéről az 
volt, amikor távirat érkezett a portlandi Mercy kórházból, hogy a 
fiunk betegen fekszik náluk.” Így folytatta: „Természetesen nagyon 
megrázott minket a hír. Egy dolgot lehetett tenni: összegyűjtöttük a 
pénzt, és azonnal elindultam a fiunkhoz.”

[…] Hajlandó volt éjjel-nappal utazni, nem neheztelve fia rossz 
és meggondolatlan viselkedésére; csupán arra gondolt, hogy a fiú 

„éljetek olyan életet, szeretetben és kedvességben, hogy béke, 
imádság és hálaadás legyen az otthonotokban.”
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az övé, hozzá tartozik, Isten adta őt neki, és Mennyei Atyánk elvárja 
tőle, hogy minden lehetséges eszközzel gazdagítsa az életét, és fel-
készítse őt az előtte álló lehetőségekre. Így hát az éjszaka hosszú 
órái alatt, a vonat zötykölődésében, ez a jó asszony csak ült ott, 
a fia után vágyakozva, miközben minden egyes kilométer egyre 
közelebb vitte őt ahhoz, aki mágnesként vonzotta a szívét. Amikor 
végül megérkezett, amilyen gyorsan csak tudott, a kórházba sietett. 
Úgy alakult, hogy a szálláshelyem a kórház közelében volt, így hát 
odamentem, hogy megnézzem, mi történt.

Ott ült ez a drága asszony a fia ágyánál, aki súlyos tüdőgyulla-
dást kapott, és nagy fájdalmai voltak. Nem szidta meg a fiút, amiért 
figyelmetlen volt vele; nem neheztelt rá a meggondolatlansága és 
elővigyázatlansága miatt. Csupán hálás volt azért, hogy a fia mellett 
lehetett, akit Isten neki adott. Most megpróbálta ápolni azt a gyer-
meket, akiért szövetségre lépett Mennyei Atyjával, hogy a világra 
hozza. A fiú egyébként 16 éves volt, de az asszony szemében akkor 
is csak az ő kicsinye. Megpróbálta bátorítani, elmondta neki azokat 
a dolgokat, melyek boldoggá és elégedetté teszik majd, feltárva 
előtte a lehetőségeket, melyek a felépülése után várni fogják. Az 
asszony érkezése előtt a szobát betöltő fájdalmat és szenvedést most 
a fiú arcáról sugárzó egyfajta fény, tökéletes békesség és boldogság 
váltotta fel, ahogy felnézett édesanyja szemébe, aki életet adott neki, 
hogy ő létezhessen, és aki oly sokat utazott, hogy mellette lehessen, 
és gondoskodásával visszahozhassa őt az életbe.

Néha eltűnődöm, hogy vajon ezek az édesanyák tudják-e, milyen 
csodálatosak ők ilyen alkalmakkor a gyermekeik szemében. Nem 
sokkal azután, hogy az édesanyja megérkezett, a fiú megfogadta, 
hogy soha többé nem lesz hűtlen hozzá, soha többé nem feledkezik 
meg arról, amit tőle kapott, és elhatározta, hogy amíg csak él, hű 
lesz ahhoz a névhez, melyet méltán adtak neki.16 [Lásd 5. javaslat, 
230. oldal.]

Azért imádkozom, hogy az Úr evangéliumának szeretete beleég-
jen a lelkünkbe és gazdagítsa az életünket, és ez arra ösztönözze a 
férjeket, hogy kedvesebbek legyenek a feleségükhöz, a feleségeket 
pedig, hogy kedvesebbek legyenek a férjükhöz, a szülők a gyerme-
kekhez, a gyermekek a szülőkhöz Jézus Krisztus evangéliuma miatt, 
amely a szeretet és a jóság evangéliuma. 17
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el azt a történetet, amelyben George Albert Smith limo-
nádét készít a fáradt munkásoknak (223. oldal)! Mikor voltál 
tanúja annak, hogy egy kedves cselekedet meglágyította va-
lakinek a szívét? Szerinted milyen problémákat oldhat meg „a 
minden ember iránti szeretet és jóság lelkület[e]”?

 2. Smith elnök azt tanította, hogy „nekünk kellene a legjobb 
példát mutatnunk az egész világon” az éles kritizálás elkerü-
lésében (225. oldal). Milyen helyzetekben mutathatunk eb-
ben példát? Szerinted miért olyan káros az éles kritika és a 
hibakeresés?

 3. A 225–226. oldalon Smith elnök Francis M. Lyman elderről me-
sél, aki megdicsérte a fivéreit. Milyen hatással volt rád, amikor 
valaki őszintén megdicsért? Gondolkodj el egy pillanatra, és 
keress valakit, akit megdicsérhetsz!

 4. Smith elnök azt tanította, hogy „a kedvesség az az erő, me-
lyet Isten azért adott nekünk, hogy meglágyítsuk a kemény 
szíveket” (227. oldal). Milyen történeteket tudnál mondani a 
szentírásokból, melyek alátámasztják ezt a tantételt? (Példákért 
lásd Máté 9:10–13; Alma 20:1–27.)

 5. Nézd át azt a történetet, melyben az édesanya meglátogatja a 
fiát a kórházban (227–229. oldal)! Amikor egy gyermek rossz 
útra tér, miért nehéz néha úgy reagálni, ahogyan a történetben 
lévő édesanya tette? Imádságos lélekkel gondolkozz el azon, 
hogy a kedvesség és a türelem lelkisége miként javíthatna a 
családtagjaiddal való kapcsolatodon!

További szentírások: Példázatok 15:1; Máté 18:15; János 8:2–11; Efé-
zusbeliek 4:29–32; 3 Nefi 12:22–24; Tan és a szövetségek 121:41–46

Tanároknak: „A kis csoportokban történő beszélgetések „sok em-
bernek megad[ja] a részvétel lehetőségét az órán. Az olyan egyé-
nek, akik általában vonakodnak részt venni, kis csoportokban 
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megosztják azon elképzeléseiket, melyeket nem fejeznének ki az 
egész csoport előtt” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 177.).
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Világosságban és igazságban 
felnevelni a gyermekeket

Az Úr a szülőkre bízta annak felelősségét, 
hogy megtanítsák gyermekeiknek szóval 

és tettekkel az evangéliumot.

George Albert Smith életéből

Élete végéhez közeledve George Albert Smith elnök így emléke-
zett vissza neveltetésére és szülei tanításaira:

„Én	egyszerű	családba	születtem.	[…]	A	szüleim	nagyon	szerény	
körülmények között éltek, de dicsérem az én Alkotómat, és teljes 
szívemből köszönöm neki, hogy az ő családjukba küldött.

Salt Lake Cityben nőttem fel. Nyolcéves koromban City Creekben 
kereszteltek meg. A 7. Egyházközségben konfirmáltak az egyház 
tagjává egy böjti vasárnapi gyűlésen, és már kisfiúként megtanultam, 
hogy ez az Úr munkája. Megtanultam, hogy próféták élnek a földön. 
Megtanultam, hogy a Mindenható sugalmazása mindazokra hatással 
van, akik érdemesen élnek arra. […]

Nem ismerek az egész világon mást, akinek több oka lenne há-
lásnak lenni, mint nekem. Hálás vagyok a születési jogomért, hálás 
vagyok a szüleimért, akik megtanították nekem Jézus Krisztus evangé-
liumát, és példát mutattak otthon. Ha tettem bármit is az életem során, 
amit nem kellett volna, az olyan valami lehetett, amit nem édesanyám 
otthonában tanultam. Sokgyermekes családunkban édesanyámnak 
jó adag béketűrésre volt szüksége, de ő mindig türelmes volt velünk. 
Mindig kedvesség, jóság és szeretet vett bennünket körül.” 1

George Albert Smith a saját családjában is igyekezett követni szü-
lei türelemmel és szeretettel történő tanításának példáját. Leánya, 
Edith így idézte fel egyik fiatalkori élményét:
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„A viselkedésünkkel kapcsolatos állandó tanácsaiban kihangsú-
lyozta a becsületesség és az igazságosság fontosságát. Emlékszem, 
egyik nap hazafalé tartottam a zongoraórámról. A kalauz a villamoson 
nem vette észre, hogy tőlem nem kérte el a menetdíjat. […] Valahogy 
elment mellettem. Még a végállomásra érve is a kezemben szorongat-
tam az érmét, és büszke voltam magamra, hogy volt egy ingyen utam.

Vidáman rohantam édesapámhoz, hogy elmeséljem neki, mi-
lyen szerencsém volt. Ő türelmesen végighallgatta a történetemet. 
Már kezdtem azt hinni, hogy nagy sikerem van. […] Biztos voltam 
benne, hogy mivel a kalauz nem tudott róla, hogy nem fizettem az 
utazásért, minden rendben van.

De mikor végeztem a mesémmel, édesapám azt mondta: »De 
drágám! Még ha a kalauz nem is tud erről, te meg én és Mennyei 
Atyánk tud róla. Tehát még így is vagyunk hárman, akiket meg kell 
nyugtatnod azzal, hogy kifizeted az árát annak, amit kaptál.«”

Edith visszasétált az utcasarokra, és kifizette a menetdíjat, mikor 
a villamos visszaért. Később háláját fejezte ki azért, ahogyan édes-
apja a helyzetet kezelte: „Igazán hálás vagyok édesapámért, aki 
elég bölcs volt ahhoz, hogy kedvesen rámutasson a hibámra, mert 
ha elnézte volna nekem, talán azt gondoltam volna, hogy helyesli, 
és valami hasonlóval próbálkoztam volna egy másik alkalommal.” 2 
[Lásd 1. javaslat, 243. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Elsősorban a szülők feladata tanítani 
gyermekeiknek az evangéliumot.

Legnagyszerűbb és leggazdagabb áldásaitokat akkor kapjátok 
meg, amikor e választott lelkeket, akiket Mennyei Atyánk eme 
utolsó napokban küld a világra, úgy tanítjátok és képezitek, aho-
gyan kell. […] Gyermekeitek képzését ne hagyjátok az iskolákra! Ne 
hagyjátok azt az Elemire, a Vasárnapi Iskolára és [az egyház ifjúsági 
szervezeteire]! Mindezek a segítségetekre lesznek, és kitűnő kiegé-
szítést nyújtanak, de ne feledjétek, amit maga az Úr mondott, hogy 
ha a szülők nem tanítják meg gyermekeiket nyolc éves korukra az 
Istenbe vetett hitre, a bűnbánatra, valamint a keresztelés és a kéz-
rátétel tantételére, a bűn szálljon az ő fejükre [lásd T&Sz 68:25–28]. 
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Ez nem fenyegetés, drága fivéreim és nőtestvéreim, hanem kedves 
és szeretetteljes tanács Menyei Atyánktól, aki mindent tud, és érti és 
felfogja, mit jelent engedni úgy felnőni a gyermekeket, hogy nem 
részesülnek ilyen tanításban. 3

Rendkívül izgulok, hogy mindazt, amit most mondani fogok,  
Sionban minden szülő az eszébe tudja vésni. Ez pedig az, hogy bár 
az Úr biztosította számunkra mindezen csodálatos oktatási intézmé-
nyeket, bár a tudomány oly bőségesen járult hozzá kényelmünkhöz 
és áldott helyzetünkhöz, bár az egyház létrehozott olyan helyeket, 
ahová elküldhetjük gyermekeinket, hogy Krisztus evangéliumáról ta-
nuljanak, ez nem ment fel sem titeket, sem engem a Mennyei Atyánk 
által ránk helyezett azon felelősségünk és kötelességünk alól, hogy 
tanítsuk a saját gyermekeinket. […] Nem elegendő az, hogy a gyer-
mekeimet a segédszervezetekben tanítsák a hitről, a bűnbánatról és 
keresztelkedésről, valamint a kézrátételről a Szentlélek ajándékáért. 
Mennyei Atyám azt parancsolta, hogy ezt én magam tegyem meg. 4

Senki más nem képes elvégezni azt a részt, melyet Isten ránk, 
szülőkre bízott. Amikor eszközökké válunk a gyermekek világra-
hozatalában, egy kötelezettséget is elfogadunk. Ezt a felelősséget 
nem háríthatjuk át egyetlen szervezetre sem. A miénk! […] A kö-
telezettség mindenekelőtt rajtatok és rajtam nyugszik – nemcsak a 
tanácsadásé, a tanácskozásé és képzésé, hanem a példamutatásé is, 
azáltal, hogy elegendő időt töltünk szeretteinkkel, ezekkel a fiúkkal 
és lányokkal, hogy ne vezethessék őket… tiltott ösvényekre. 5

Hívjátok magatok köré a családotokat, és ha a múltban elmulasz-
tottátok volna megértetni velük az élet céljait és megtanítani nekik 
Urunk evangéliumát, tegyétek meg most – mert az Úr szolgájaként 
azt mondom nektek, most van rá szükségük, és mostantól szüksé-
gük lesz rá! 6 [Lásd 2. javaslat, 243. oldal.]

Nem szabad, hogy más elfoglaltságaink elvonják 
figyelmünket a gyermekeink tanításának kötelességéről.

Lukács evangéliuma megmondja, hogy eljön majd az idő, amikor 
az emberek megfojtatnak az élet gondjaitól, gazdagságaitól és gyö-
nyörűségeitől [lásd Lukács 8:14]. Még most is… olyan férfiak és nők 
jutnak eszembe, akiket szeretek, akiknek a lelkiségét megfojtották 
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az említett dolgok, és az ellenség azon van, hogy átvezesse őket az 
élvezetek könnyű ösvényére, ezért elhanyagolják a szülőkként és 
Jézus Krisztus egyháza tagjaként kapott kötelességeiket.

[…] Az élet zűrzavara, izgalmai és élvezetei közepette se veszítsük 
szem elől a kötelezettséget, mellyel e fiúknak és lányoknak tarto-
zunk, akik Isten képmására teremtettek! Ő lelkük Atyja, és minket 
fog felelősségre vonni a tanításért, melyben részesülnek. Remélem, és 
azért imádkozom, hogy amikor eljön a vég, megkapjuk az Ő áldását, 
mely így szól: „Jól vagyon jó és hű szolgám…, menj be a te uradnak 
örömébe”, valamint azt, hogy szeretteink örökre velünk lehetnek. 7

Azt hiszem, szeretnék elmesélni egy történetet. Néhány évvel eze-
lőtt élt Indiana államban két fiú, két fiatal srác, akik farmon dolgoz-
tak, egymástól öt-hét mérföldre. Mindennap keményen dolgoztak 
és végezték feladataikat, tehenet fejtek stb. Az első fiú – 13-14 éves 
lehetett – egy nap az apja elé állt, és azt mondta: „Apám, szeretnék 
bemenni a városba. Szeretném látni a ragyogó fényeket. Azon tű-
nődöm, elmehetnék-e valamelyik késő délután, ha keményen dol-
gozom, és végeztem a munkámmal?” Apja így felelt: „Nem teheted, 
mert	nem	tudod	elvégezni	a	munkádat!”	„És	ha	hajlandó	lennék	
kora reggel felkelni, egész nap dolgozni, utána nem sétálhatnék el 
a városba? Nincs messze; ott lennék egy-két órát, és korán haza is 
érnék.” Mire az apja: „Nos hát, természetesen, ha elvégzed minden 
munkádat,	elmehetsz.”	Édesapák,	most	figyeljetek!	Végül	a	fiúnak	
sikerült elmennie. Már majdnem sötét volt, mire a városba ért. A 
boltok és a bankok mind bezártak. A rengeteg biliárdterem és játék-
terem viszont mind nyitva volt. A jó emberek már mind bementek 
az utcáról, a legtöbben visszatértek az otthonukba. Az utcán és az 
említett helyeken már szinte csak a csőcselék volt. Látták ezt a fiatal 
fiút bejönni, ezért magukhoz vették. Nem kellett sok idő ahhoz, 
hogy olyasmiket mutassanak neki, amit egyetlen fiúnak sem kellene 
látnia. Ebben merült ki a tapasztalatszerzése. Belekóstolt valamibe, 
ami nem tett jót neki.

A második fiú is ugyanúgy odament az apjához. Így kérlelte: 
„Apám, valamikor szeretnék majd bemenni a városba. Megenged-
néd, hogy elmenjek, és olyan dolgokat nézzek meg, melyeket még 
soha azelőtt nem láttam? Sötétedés előtt kell majd mennem, hogy 
láthassak bármit is.” „Fiam – felelte az édesapja – úgy gondolom, 
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jogod van bemenni a városba, és ahhoz is, hogy az apád veled jöj-
jön. Válassz egy napot, én pedig segítek majd a munkádban, így elég 
korán ott lehetünk ahhoz, hogy találkozz néhány üzlettársammal.”

Mindkét eset ugyanabban az államban történt. A két farm sem 
volt messze egymástól. A fiú egy héten belül kiválasztott egy napot. 
Elvégezték a teendőket, majd bementek a városba. Kicsivel négy óra 
előtt érkeztek. Még a bankok sem zártak be. A fiú a legjobb öltözé-
két	vette	fel	az	alkalomra.	Édesapja	elvitte	őt	a	bankba,	bemutatta	a	
bankárnak, aki kezet rázott vele, és azt mondta: „Ha újra a városban 
jársz, gyere és látogass el hozzánk! Szívesen látunk.”

Édesapja	elvitte	őt	azokhoz	a	vállalatokhoz,	akikkel	kapcsolat-
ban állt, ahol az emberek kedvesen üdvözölték őt. Megnéztek egy 
műsort, majd hazatértek. A fiú most már ismerte a város néhány 
legelőkelőbb emberét. Ennek eredményeképpen, mikor idősebb 
lett, és bement a városba, derék emberekből állt a társasága.8 [Lásd 
3. javaslat, 243. oldal.]

Azt szeretném, ha felismernétek…, hogy nincs az az eltöltött idő, 
ami fontosabb lehetne, nincs hasznosabb időtöltés, annál az időnél, 
amelyet fiaitok és lányaitok tanítására fordítotok annak érdekében, 
hogy érdemesek legyenek Mennyei Atyánk áldásaira. 9

A szülő példája képes biztonságba és igazlelkűségre 
vezetni a gyermeket, és megismertetni vele a boldogságot.

Legyünk igaz példák a gyermekeink számára, mindig imádkozzunk 
családként, és kérjünk áldást az ételre. Hadd lássák gyermekeink, hogy 
férjként és feleségként mennyire szeretetteljesek vagyunk egymással. 
Amíg még van időnk, használjuk ki a lehetőséget, hogy férjként és 
feleségként minden lehetséges módon megáldjuk egymást a szere-
tetünkkel, a kedvességünkkel és a segítőkészségünkkel. Amíg még 
van rá időnk, használjuk ki a lehetőséget, hogy megtanítsuk fiainknak 
és leányainknak, hogyan éljenek úgy, hogy boldogok legyenek. […] 
Otthonaink legyenek a béke, a remény és a szeretet szentélyei. 10

Csupán néhány nappal ezelőtt láttam egy levelet egy olyan fér-
fitól, aki valószínűlég már élete közepén járhatott. Az apjának írt, 
és ez állt benne: „Szeretteid iránti odafigyelésed, a nekem szóló 
tanításaid, a példa, melyet mutattál nekem, mind arra inspiráltak, 
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„…nincs az az eltöltött idő, ami fontosabb lehetne, nincs hasznosabb 
időtöltés, annál az időnél, amelyet fiaitok és lányaitok tanítására fordítotok 

annak érdekében, hogy érdemesek legyenek mennyei atyánk áldásaira.”

hogy azt tegyem, amit az Úr elvár tőlem. Úgy éreztem, hogy ha a 
te nyomdokaidba lépek, akkor biztonságban leszek.” Ez egy bölcs 
apa volt, egy áldott apa, aki el tudta ültetni fia elméjébe ezt a bizal-
mat. […] Az apa viselkedése miatt – legalábbis ezt az erényt tulaj-
donította apjának a levelében –, az otthon mutatott példja miatt ő 
ma az egyik oszlopos tagja ennek az egyháznak. Képes arra, hogy 
a világban éljen, és egyidejűleg betartsa az Úr parancsolatait is. A 
jócselekedetek iránti vágyát az az otthon inspirálta, melyben élt. 
Otthon nem találkozott önzéssel, csak önzetlenséggel. A szülők nem 
arra törekedtek, hogy megszerezzenek mindent, amit csak tudnak, 
és önző módon megtartsák maguknak, hanem megkeresték azokat, 
akiknek szükségük volt rájuk, majd biztatták és megáldották őket. 
A világ összes beszéde sem lett volna képes e férfi szívébe beül-
tetni mindazt, amivel ma rendelkezik, csakis szülei példája, azoké, 
akikkel egy családban élt.
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Semmi kétségem, hogy több száz, több ezer olyan férfi és nő él 
a világban – és talán éppen a mi közösségünkben –, akik ugyan-
ezt mondanák el édesapjuk vagy édesanyjuk tanításairól. De attól 
tartok, hogy vannak köztünk olyanok, akiket a világi szokások be-
folyásolnak, akik rabjaivá váltak annak az elképzelésnek, hogy a 
tömeget kell követnünk, mindegy, hogy ők miben hisznek vagy mit 
tesznek. Ebben az esetben a mi példánk nem hogy áldás nem lesz, 
de még el is pusztítja gyermekeink boldogságát. 11

Mindennapi cselekedeteink és a beszédünk tanúskodjanak ar-
ról, hogy hisszük, ez az Atya munkája; ekkor majd kimondhatatlan 
örömben lesz részünk, és az otthonunkban felnövő gyermekek gya-
rapodnak majd hitben és alázatban. Növekedni fognak, és megadatik 
nekik a hatalom, hogy elhárítsák az ellenség rájuk irányuló nyilait, és 
a bűneik miatt az embereket sújtó fájdalmak helyét a vigasz, a béke 
és a boldogság veszi át; ezt a földet pedig azok a férfiak és nők örök-
lik majd, akiknek elég erős lesz a jellemük ahhoz, hogy félretegyék 
az élet gonosz dolgait.12 [Lásd 4. javaslat, 243. oldal.]

Ha szeretjük és tanítjuk a fiataljainkat, azzal 
segíthetünk megvédeni őket a gonosztól.

Utolsó napi szentek, tanítsátok meg gyermekeiteket az erkölcsi 
törvény betartására! Vegyétek körbe őket szeretetetek karjával, hogy 
semmilyen szinten ne akarjanak engedni a gonosz csábításainak, 
amely mindenütt körülveszi őket. […]

Mily kiváltság a szülőknek, hogy otthonukban leülve olyan szep-
lőtelen fiúk és leányok veszik őket körbe, akiket Mennyei Atyánk 
adott nekik – Mennyei Atyánk lélekgyermekei ők! Mily boldogság, 
hogy egymással lehetnek, részesülve Mennyei Atyánk áldásaiban, 
és a Lélek társaságának örvendve, valamint hogy fiatalabb koruktól 
olyan neveltetésben volt részük, hogy felnövekedvén is megőrizték 
életük tisztaságát!

Drága fivéreim és nőtestvéreim, könyörgöm nektek, hogy még 
komolyabban, még körültekintőbben – és több türelemmel, mint 
valaha – védelmezzétek a felnövekvő nemzedéket azon csapdáktól, 
melyeket az ellenség helyez a lábaik elé. [Filmjeink], rádióműsora-
ink, folyóirataink, könyveink stb. közül sok nem megfelelő, …és ha 
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nem semlegesítjük ezeknek hatását építő tanításokkal és környe-
zettel, elhozva a fiataloknak az igazlelkű férfiak és nők életének 
ismeretéből fakadó előnyöket, megtanítva nekik a próféták erényeit 
és Jézus Krisztus evangéliumának jelentését, akkor e szeretett fiatal-
jaink közül lesznek, akik eltávolodnak tőlünk. […]

Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy legyen tiszta az életük, 
hogy legyenek becsületesek. Tanítsátok meg fiaitoknak, hogy vé-
delmezzék lánytestvéreik és lány társaik erényét. Tanítsátok meg 
leányaitoknak, hogy védelmezzék az erényét azoknak a fiúknak, 
akikkel barátkoznak. […] Ha szabad így fogalmaznom, szakosod-
junk arra, hogy fiainkat és leányainkat Isten Lelkének hatása alatt 
neveljük, hogy az ellenségnek ne legyen hatalma félrevezetni őket. 13 
[Lásd 5. és 6. javaslat, 243–244. oldal.]

Ha a családdal közösen tanulmányozzuk az evangéliumot, 
az segít majd gyermekeinket közel tartanunk magunkhoz.

Az otthonunkban, kedves fivérek és nőtestvérek, a mi kiváltsá-
gunk, a mi kötelességünk összehívni a családunkat, hogy élvezzük 
egymás társaságát, hogy erősítsük és támogassuk egymást, hogy 
megtanítsuk egymást a szentírások igazságaira. A gyermekeket min-
den családban arra kellene ösztönözni, hogy olvassák az Úr szavát, 
ahogyan azt kinyilatkoztatták számunkra minden adományozási 
korszakban. Olvasnunk kellene a Bibliát, a Mormon könyvét, a Tan 
és a szövetségeket és a Nagyértékű gyöngyöt; nem csak olvasnunk 
kellene otthon, hanem el is kellene magyaráznunk azokat a gyer-
mekeinknek, hogy megértsék Istennek az emberek között végzett 
cselekedeteit.

Nézzük meg, tudunk-e többet tenni ennek érdekében a jövőben, 
mint a múltban. Kötelezzük el magunkat annak tantétele és gyakor-
lata mellett, hogy magunk köré gyűjtjük családunkat a saját ottho-
nunkban. Kérdezzük meg magunktól mindannyian: „Elvégeztem-e 
azon kötelességemet a családomban, hogy olvassam és tanítsam az 
evangéliumot, ahogyan azt az Úr prófétáin keresztül kinyilatkoztat-
ták? A gyermekeimet a közelemben tartottam-e, és olyan kellemes 
hellyé tettem-e az otthonomat, ahol tisztelet, szeretet, megértés és 
áhítat uralkodik?”
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Ha nem tettük, bánjuk meg a mulasztásunkat, vonjuk magunk 
köré a családunkat, és tanítsuk nekik az igazságot! […]

„Rendbe tettem az otthonomat?” Legyen ez kérdés minden szív-
ben. Nem az, hogy vajon a szomszédom megtette-e, hanem hogy 
én megtettem-e, amit az Úr megkívánt tőlem? 14

Gyermekeink a legdrágább kincsek, melyeket Atyánk ránk bízott. 
Ha képesek vagyunk lábukat a szabadulás ösvényén tartani, örök-
kévaló boldogságban lesz részünk nekünk és nekik is. […]

Az egyik módja annak, hogy a közelünkben tartsuk őket, az, 
hogy gyakrabban gyűlünk össze otthon. Az egyház azt kérte, hogy 
legalább egyszer hetente különítsünk el időt a családi estre, ahol 
az egész család összejöhet, hogy élvezzék egymás társaságát, hogy 
élvezzék a családi beszélgetés örömeit, és megvitassák egymással 
mindazon dolgokat, melyek nagy és tartós értékkel bírnak.

[…] 1915-ben az Első Elnökség erről így írt „a cövekek elnöke-
inek, a püspököknek és a szülőknek Sionban”. Idézem az akkori 
szavaikat:

„Tanácsoljuk és sürgetjük az egyházban a »családi est« beveze-
tését, mely alkalmakkor az apák és az anyák otthon maguk köré 
gyűjthetik fiaikat és leányaikat, és taníthatják nekik az Úr igéjét. […] 
Ezt a »családi estet« szenteljék az imának, a himnuszok éneklésének, 
a hangszeres zenének, a szentírások olvasásának, családi témáknak, 
különleges evangéliumi tantételeknek; beszéljék meg az élet morális 
problémáit, a gyermekeknek a szüleik, az otthonuk, az egyház, a 
közösség és az ország felé teljesítendő feladatait és kötelességeit.”

Azoknak pedig, akik megtették, amit kértek tőlük, a következő 
áldást ígérték:

„Megígérjük, hogy ha a szentek megfogadják ezt a tanácsot, ak-
kor az nagyszerű áldásokat fog eredményezni. Fokozódik majd az 
otthoni szeretet és a szülők iránti engedelmesség. Kialakul a hit 
Izráel ifjúságának szívében, és erőt nyernek majd ahhoz, hogy meg-
küzdjenek az őket körülvevő gonosz hatásokkal és kísértésekkel.”

Ezek a tantételek és ígéretek még mindig előttünk vannak.15

Ha a családi est szokássá válna az utolsó napi szentek között, ha 
hetente egy estét a sajátjaink között töltenénk, az Úr lelkének hatása 
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„ha a családi est szokássá válna az utolsó napi szentek 
között, …hány boldog otthon lenne…”

alatt, és megtartanánk a saját kis esti beszélgetéseinket azok köré-
ben, akiket az Úr adott nekünk, és főleg, akikről azt parancsolta, 
hogy tanítsuk őket, hány boldog otthon lenne ott, ahol ma bánat, 
cívódás és aggodalom található. […]

Ha kizárjuk a külvilágot és a külsőségeket, majd az ima és hála-
adás hatalmával átadjuk fiainknak és leányainknak azon igazságokat, 
melyeket az Úr letétbe helyezett nálunk a mi és az ő jólétük érde-
kében, akkor hitünk valódi fejlődésnek indul. Remélem, hogy ha 
eltértünk ettől a tanácstól, vissza fogunk tudni térni hozzá. Gyűjtsük 
magunk köré a gyermekeinket, és tegyük otthonunkat az Úr Lel-
kének lakhelyévé. Ha mi megtesszük a részünket, akkor tudhatjuk 
és biztosak lehetünk abban, hogy Mennyei Atyánk is megteszi a 
sajátját.16 [Lásd 7. javaslat, 244. oldal.]
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondold át a 233–234. oldalon található történetet. Szerinted 
miért volt George Albert Smith képes olyan sikeresen tanítani 
Edith nevű kislányát? Gondolj egy olyan időszakra az ifjúsá-
godból, amikor egyik szülőd megtanított valamit, ami hatással 
volt az életedre. Miért volt ez a lecke olyan hatékony?

 2. Tanulmányozd a tanítások első szakaszát (234–235. oldal) és 
a Tan és a szövetségek 93:37–40-et. Mit gondolsz, az Úr mi-
ért bízta a szülőkre, nem pedig más szervezetekre annak fe-
lelősségét, hogy az evangéliumot tanítsák a gyermekeiknek? 
Hogyan képesek az egyházi szervezetek segíteni a szülőknek 
ezen felelősségükben? Hogyan segíthet a tágabb család? Ha 
nincs saját gyermeked, gondold végig, hogyan tudnál jó hatást 
gyakorolni az egyház fiataljaira úgy, hogy azzal támogasd a 
szülőket is?

 3. Nézd át a 236–237. oldalon található történetet. Hogyan válik a 
gyermekek javára, ha a szüleik időt töltenek velük? Melyek „az 
élet gondjai és gyönyörűségei” (lásd 235. oldal), melyek miatt 
elhanyagoljuk a családunk iránti felelősségeinket? Mit tehetünk 
azért, hogy legyőzzük ezeket a zavaró körülményeket?

 4. Olvasd el a 237. oldalon kezdődő szakaszt. Gondold át, ho-
gyan viszonyulsz a „világi szokásokhoz”, és hogy ez a hoz-
záállás milyen hatással van a gyermekeidre. Mely „mindennapi 
cselekedeteink” tesznek hitünkről különlegesen erős tanúbi-
zonyságot a gyermekeinknek?

 5. Milyen kísértésekkel néznek szembe a közösségedben élő 
gyermekek és fiatalok? Tanulmányozd a 239. oldalon kezdődő 
szakaszt, megkeresve, mit tehetnek a szülők, a nagyszülők 
és mások azért, hogy segítsenek a fiataloknak ellenállni a 
kísértésnek.



2 2 .  f e J e z e t

244

 6. Smith elnök azt tanácsolta, hogy „szakosodjunk” vagyis spe-
cializálódjunk arra, hogy gyermekeinket a Lélek hatása alatt 
neveljük fel (lásd 240. oldal). Mit jelent ez számodra? Mit tehet-
nek a szülők azért, hogy gyermekeik igazlelkűségre nevelésére 
szakosodjanak?

 7. A 241–242. oldalon Smith elnök átismétel néhány olyan ígére-
tet, melyet azon családoknak tettek, akik rendszeresen tarta-
nak családi estet. Hogyan teljesedtek be ezek az ígéretek a te 
családodban? Milyen tanácsot adnál egy olyan családnak, aki 
még soha nem tartott családi estet, de szeretné elkezdeni?

További szentírások:	Példabeszédek	22:6;	Ésaiás	54:13;	Énós	1:1–3;	
Móziás 4:14–15; Alma 56:45–48; Tan és a szövetségek 68:25–31; 
lásd még „A család: Kiáltvány a világhoz.” Liahóna, 2010. nov. 129.

Tanároknak: „[Figyelj arra], hogy ne fejezd be túl hamar a jó beszél-
getéseket annak érdekében, hogy leadd az egész anyagot, amiből 
felkészültél! Bár fontos, hogy az egész anyagot átvedd, sokkal fon-
tosabb, hogy segíts a tanulóknak megérezni a [Lélek] befolyását, 
megoldani a kérdéseiket, növelni evangéliumi tudásukat, és elmélyí-
teni elkötelezettségüket, hogy betartsák a parancsolatokat” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás, 64.).
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„Tőletek megköveteltetik, 
hogy… megbocsássatok”

Ha megbocsátunk másoknak, 
megszabadítjuk magunkat a gyűlölet 
terhétől, és felkészülünk az örök életre.

George Albert Smith életéből

1897-ben, még fiatalemberként, George Albert Smith belépett 
a Utahi Nemzetőrségbe. Néhány társa biztatására megpályázta az őr-
ség egyik választott tisztségét, de a választásokat megelőző hetekben 
egy rivális gárdatiszt hamis híreket kezdett terjeszteni róla, etikátlan 
cselekedetekkel vádolva George Albert Smitht. Ennek következtében 
Smith őrmester elvesztett egy választást, amelyet pedig érzése szerint 
meg kellett volna nyernie. A helyzetet még az is bonyolította, hogy 
ez a hamis híreszteléseket terjesztő férfi egykor a barátja volt.

Bár megpróbálta lemosni magáról a híreszteléseket, ez a sértés 
keserűséggel töltötte el George Albert Smith szívét. Következő va-
sárnap elment a gyülekezetbe, de úgy érezte, nem helyes, ha vesz 
az úrvacsorából. Segítségért imádkozott, és rájött, hogy meg kell 
bánnia a benne lévő neheztelő érzéseket. Úgy döntött, megkeresi 
barátját, hogy kibéküljenek.

George Albert Smith rögtön a férfi irodájába ment, és szelíd han-
gon így szólt hozzá: „Testvérem, szeretném, ha megbocsátanál ne-
kem azért az utálatért, melyet az utóbbi hetekben éreztem irántad.”

A barátja szíve azonnal meglágyult. „Smith testvér, nincs szüksé-
ged	a	bocsánatomra	–	válaszolta.	–	Én	vagyok	az,	aki	bocsánatot	
kér tőled.” Kezet ráztak, és jó barátok maradtak.1 [Lásd 1. javaslat, 
252. oldal.]

Néhány évvel később George Albert Smith a másoknak való meg-
bocsátást tette élete céljává. Személyes hitvallásában ezt írta: „Nem 
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„emlékezz az isteni mester példájára, aki a kegyetlen keresztfán függve azt 
mondta: »atyám! bocsáss meg nékik; mert nem tudják, mit cselekesznek.«”
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fogom tudatosan megbántani mások érzéseit, még azét sem, aki 
vétett ellenem, hanem arra törekszem majd, hogy jót tegyek vele 
és összebarátkozzunk.” 2

Smith elnök egyik közeli ismerőse megjegyezte, hogy a másoknak 
való megbocsátás valóban az ő egyik meghatározó jellemvonása 
volt: „Ő valóban megbocsátott mindenkinek. Egész életében szem 
előtt tartotta Isten parancsolatát: Isten megbocsát, akinek megbocsát. 
Nekünk viszont mindenkinek meg kell bocsátanunk. Ő képes volt 
erre, a többit pedig Istenre bízta. Biztos vagyok benne, hogy amint 
megbocsátott, el is felejtette az őt ért sérelmeket. Az, aki megbocsát 
és képes felejteni is, egy kivételes ember, sőt, az Isten embere!” 3

George Albert Smith tanításai

Ha megértjük Jézus Krisztus evangéliumát, 
hajlandóbbak vagyunk megbocsátani másoknak.

Van egy dolog, aminek művelésére törekednünk kellene, ez pe-
dig a hajlandóság, hogy megbocsássuk egymásnak a vétkeinket. 
A megbocsátás lelke olyan erény, mely nélkül soha nem ismer-
hetjük meg teljes mértékben azon áldásokat, melyek elnyerésében 
reménykedünk. 4

Az emberek ezen a világon nem értik meg, mit érzett a Szabadító, 
amikor lelki gyötrelme közepette Mennyei Atyjához kiáltott, de nem 
azért, hogy kárhoztassa vagy elpusztítsa azokat, akik arra készültek, 
hogy elvegyék életét. Így szólt:

„Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mi cselekesznek” 
(Lukács 23:34).

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza minden 
tagjának ilyen hozzáállása kellene hogy legyen. Isten mindegyik 
fiának és leányának ilyen hozzáállása kellene hogy legyen, és úgy 
gondolom, lenne is, ha teljes mértékben megértenék a szabadulás 
tervét. […] A düh és gyűlölet a szívünkben nem fog nekünk békét 
és boldogságot hozni. 5

Az Úr nagyszerű információkkal látott el bennünket, kinyilat-
koztatta nekünk gondolatait és akaratát, olyan dolgokat tanított, 
melyekről a világ nem tud, és a kapott információkhoz képest 
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felelősségre von bennünket és elvárja tőlünk, hogy éljünk egy ma-
gasabb szintű életet, egy ideálisabb életet, mint azok, akik nem 
fogják fel az evangéliumot oly teljesen, mint mi. A megbocsátás 
lelke olyasvalami, amit az utolsó napi szentek még teljesebben gya-
korolhatnának maguk között – eredménnyel. […] El kell jutnunk 
egy olyan állapotba, hogy meg tudjunk bocsátani a testvéreinknek.6 
[Lásd 2. javaslat, 252. oldal.]

Amikor megbocsátunk másoknak, azzal 
kimutatjuk a hálánkat azért a megbocsátásért, 

melyet Mennyei Atyánk tanúsít irántunk.

Ezzel [a másoknak való megbocsátással] kapcsolatban felolvasok 
néhány verset Máté evangéliumának 18. fejezetéből, kezdve a 21. 
verssel. Úgy tűnik, az apostolok a Mesterrel voltak ekkor, Péter pe-
dig odajött Hozzá, és ezt mondta:

„Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és 
néki megbocsátanom? még hétszer is?

Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, 
hanem még hetvenhétszer is” [Máté 18:21–22].

Akkor a Szabadító elmondott egy példázatot két… férfiról. Az 
egyikük tetemes összeggel tartozott urának, akihez odament, és 
elmondta, hogy nem tudja kifizetni a tartozását. Azt kérte, engedje 
el neki az adósságát. A szolga urának könyörülettel telt meg a szíve, 
és elengedte a tartozást. Ez a férfi, akinek megbocsátottak, mikor 
elment, összetalálkozott egy szolgatársával, aki viszont neki tartozott 
egy kisebb összeggel. A férfi követelte, hogy fizesse meg a tarto-
zást. Ez a szegény ember nem tudta kiegyenlíteni kötelezettségét, 
ezért azt kérte, hogy engedje el neki az adósságát. De nem nyert 
bocsánatot, hanem börtönbe vettette őt az a férfi, akinek az ura vi-
szont elengedte a tartozást. Amikor a többi szolga látta, mi történt, 
elmentek a férfi urához, és elmesélték neki. Az ura haragra gerjedt, 
és addig gyötörte a férfit, akinek korábban megbocsátott, amíg meg 
nem fizette mind, amivel adósa volt. A férfi nem volt elég nagylelkű 
ahhoz, hogy megbecsülje az iránta mutatott könyörületet, és jószí-
vűsége hiányában mindenét elvesztette. [Lásd Máté 18:23–35.]

Időnként kisebb nehézségeink támadnak, és elfeledjük Mennyei 
Atyánk türelmét, melyet felettünk gyakorol, és hajlamosak vagyunk 
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a szívünkben felnagyítani olyan jelentéktelen dolgokat, melyeket 
egy fivérünk vagy nőtestvérünk tett vagy mondott velünk kapcso-
latban. Nem élünk mindig azon törvény szerint, melyről pedig az 
Úr azt kívánja, hogy megfogadjuk ezen ügyeket illetően. Ilyenkor 
megfeledkezünk arról a parancsolatról, melyet az imájában adott az 
apostoloknak, vagyis hogy imádkozzanak azért, hogy megbocsát-
tassanak a vétkeik, amiképpen ők is megbocsátanak az ellenük vét-
kezőknek [lásd Máté 6:12]. Úgy érzem, sokat kell még tanulnunk e 
téren. Még nem teszünk eleget oly teljes mértékben Mennyei Atyánk 
követelményeinek, amennyire kellene.7 [Lásd 3. javaslat, 253. oldal.]

Ha azt választjuk, hogy nem vesszük magunkra a sértést, 
megtisztíthatjuk szívünket minden barátságtalan érzéstől.

Azt tanították nekünk, hogy szeressük ellenségeinket, hogy imád-
kozzunk azokért, akik rosszindulatúan kihasználnak bennünket és 
gonoszságokat beszélnek rólunk [lásd Máté 5:44]. […] Ha gyaláznak 
is, te ne gyalázkodj. Amikor gonoszságot beszélnek rólad, sajnáld 
őket, és imádkozz értük. Emlékezz az Isteni Mester példájára, aki 
a kegyetlen keresztfán függve azt mondta: „Atyám! bocsáss meg 
nékik; mert nem tudják, mit cselekesznek.” 8

Néha megesik, hogy egy felhatalmazott testvérünk valamilyen 
módon megbántja az egyház egyik tagját, úgy, hogy maga sem tud 
róla. Atyánk fia pedig, akit megbántottak, nem szól semmit, de meg-
bántva érzi magát, és ahelyett, hogy azt tenné, amit az Úr parancsolt 
– vagyis hogy odaállna az őt megsértő személy elé, és kedvesen 
feltárná előtte szíve érzéseit –, esélyt sem ad ennek a testvérnek, 
hogy azt mondhassa, »sajnálom, hogy megbántottalak, szeretném, 
ha megbocsátanál«. Ennek eredményeként időnként megtapasztal-
juk azt a neheztelő érzést, melyet Sátán kelt bennünk.9 [Lásd 4. 
javaslat, 253. oldal.]

Nem neheztelünk egyetlen felebarátunkra sem; nincs rá okunk. 
Amikor félreértenek bennünket, félre idéznek és zaklatnak bennün-
ket, emlékeznünk kell rá, hogy ők az Úr kezében vannak. […] Így 
amikor veszünk az úrvacsora szentségéből, …űzzünk ki szívünkből 
minden egymás iránti rossz érzést, és minden olyan fivérünk és 
nőtestvérünk iránti érzést, akik nem a mi hitünkön vannak. 10
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A másoknak való megbocsátással 
felkészülünk a celesztiális királyságra.

Éljünk	mindannyian	úgy,	hogy	az	ellenségnek	ne	legyen	hatalma	
felettünk. Ha bármiben összekülönböztök egymással, ha bármilyen 
ellentét alakul ki köztetek és szomszédaitok közt, rendezzétek, ami-
lyen hamar csak tudjátok, az Úr Lelkének hatása alatt, hogy amikor 
eljön az ideje, ti és utódaitok, akik követnek benneteket, készen 
álljatok örökségetekre a celesztiális királyságban. 11

A Tan és a szövetségek könyvében találunk egy utalást a megbo-
csátásra, melyben az Úr egy parancsolatot ad; ez a 64. szakaszban 
található, és ma is vonatkozik ránk. A következőképpen hangzik:

„…bizony mondom nektek, hogy én, az Úr, megbocsátom a bű-
nöket azoknak, akik beismerik előttem a bűneiket, és bocsánatot 
kérnek, ha nem követtek el halált hozó bűnt.

„[h]a bármilyen ellentét alakul ki köztetek és szomszédaitok közt, 
rendezzétek, amilyen hamar csak tudjátok, az Úr lelkének hatása alatt…”



2 3 .  f e J e z e t

251

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

Azt mondom tehát nektek, hogy meg kell bocsátanotok egymás-
nak; mert aki nem bocsátja meg testvérének a vétkeit, az kárhoz-
tatva van az Úr előtt; mert őbenne marad ott a nagyobb bűn.”

A legutolsó verset hangsúlyoznám.

„Én,	az	Úr,	annak	bocsátok	meg,	akinek	megbocsátok;	de	tőletek	
megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok.

És	ezt	kell	mondanotok	a	szívetekben:	Isten	ítéljen	köztem	és	
közted, és jutalmazzon meg téged cselekedeteid szerint” [T&Sz 
64:7–11].

Ha az életünket úgy élnénk, hogy amikor véleménykülönbsé-
günk van a szomszédunkkal, ahelyett, hogy bíráskodnánk egymás 
felett, őszintén és lelkiismeretesen Mennyei Atyánkhoz folyamod-
nánk, azt mondva: „Uram, ítélj köztem és fivérem közt; Te isme-
red az én szívemet; Te tudod, hogy nincsenek haragos érzéseim 
iránta; segíts, hogy egyformán lássunk, és adj nekünk bölcsességet, 
hogy igazságosan bánjunk egymással!”, akkor nagyon kevés ellen-
tét lenne, és micsoda örömben és áldásokban lenne részünk! De 
időről időre előfordulnak kisebb nehézségek, melyek megzavarják 
mindennapi életünk egyensúlyát, és boldogtalanok vagyunk, mert 
rossz érzéseket dédelgetünk, és nincs bennünk jószívűség. […]

„Most a családjaitokat illetően szólok hozzátok – ha az emberek 
egyszer lesújtanak rátok vagy családjaitokra, és ti türelmesen vise-
litek azt, és nem szidalmazzátok őket, és bosszúra sem törekedtek, 
akkor meg lesztek jutalmazva;

Ha azonban nem viselitek ezt türelmesen, akkor az úgy tulajdo-
níttatik nektek, mint ami igazságos mértékként lett kimérve rátok” 
[T&Sz 98:23–24].

Ezek a Mester szavai, melyek ránk is vonatkoznak. Ha e törvény-
nek megfelelően élünk, napról napra kegyelmesebbek és erőseb-
bek leszünk, és mindinkább elnyerjük Mennyei Atyánk jóindulatát. 
Gyermekeink szívében gyarapodni fog a hit. Szeretni fognak ben-
nünket egyenes és erkölcsös életünkért, és örvendezni fognak, hogy 
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ilyen szülőktől születhettek. Azt mondom nektek, hogy ez a paran-
csolat nem hiába adatott; mert az Úr kijelentette, hogy Ő nem ad 
lényegtelen törvényt, hanem minden törvény azért adatik nekünk, 
hogy betartsuk és aszerint éljünk.

Csak rövid időt töltünk ezen a világon. A legfiatalabbak és lege-
rősebbek közülünk egyszerűen a másik életre készülnek, és mielőtt 
bejutnánk Atyánk dicsőségébe és élvezhetnénk azokat az áldásokat, 
melyeket hithűségünk alapján remélünk, a türelem törvénye szerint 
kell élnünk, és gyakorolnunk kell a megbocsátást az ellenünk vét-
kezők felé, eltávolítva szívünkből minden gyűlöletet irántuk.

„Továbbá, ha ellenségetek másodszor is lesújt rátok, és ti nem 
szidalmazzátok ellenségeteket, és türelmesen viselitek ezt, akkor 
jutalmatok százszoros lesz.

Továbbá, ha harmadszor is lesújt rátok, és ti türelmesen viselitek 
azt, akkor jutalmatok négyszer megduplázódik” [T&Sz 98:25–26]. […]

Legyen velünk az Úr Lelke állandóan, hogy mindenkinek meg-
bocsáthassunk, ahogyan azt Ő parancsolta. Bocsássunk meg, de 
ne csak ajkunkkal, hanem szívünk mélyéről, minden ellenünk el-
követett vétket. Ha egész életünkben így teszünk, az Úr áldásai ott 
lesznek a szívünkben és az otthonunkon.12 [Lásd 5. javaslat, lent.]

Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Gondolkodj el a 245. oldalon található történeten, és olvasd el 
a 3 Nefi 12:22–24-et. Szerinted az Úr miért kívánja meg tőlünk, 
hogy kibéküljünk a testvéreinkkel, mielőtt Hozzá térhetnénk?

 2. A 247–248. oldalon Smith elnök elmagyarázza, hogy a szaba-
dulás tervéről való tudásunknak segítenie kell abban, hogy 
még megbocsátóbbak legyünk. Mit gondolsz, ez miért van így? 
Hogyan tudunk „eljutni egy olyan állapotba” (lásd 248. oldal), 
amelyben meg tudunk bocsátani másoknak?
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 3. Miközben a 248. oldalon kezdődő szakaszt tanulmányozod, 
gondolj egy olyan esetre, amikor Mennyei Atyánk megbo-
csátott neked. Mit gondolsz, ha nem bocsátunk meg má-
soknak, akkor miért nem leszünk érdemesek mi magunk a 
megbocsátásra?

 4. Olvasd el a 249. oldalon lévő második teljes bekezdést! Mi 
tart vissza bennünket attól, hogy kibéküljünk egy egyházi ve-
zetővel vagy valaki mással, aki tudatosan vagy tudtán kívül 
megbántott bennünket? Mit tehetünk azért, hogy legyőzzük 
ezeket a gondokat?

 5. Nézd át a tanítások utolsó szakaszát (250–252. oldal). A meg-
bocsátásra való hajlandóságunk hogyan készít fel bennünket 
a celesztiális királyságra? Milyen áldásokban részesül a csalá-
dunk, amikor megbocsátunk másoknak?

További szentírások: Máté 5:23–24, 38–48; 6:12, 14–15; 7:1–5; 18:15; 
1 Nefi 7:16–21; Tan és a szövetségek 42:88

Tanároknak: „Amikor valaki [feltesz egy kérdést], kérd meg a többi-
eket, hogy válaszoljanak rá helyetted. Például, mondhatod azt, hogy 
»Ez egy érdekes kérdés. A többiek mit gondolnak?« vagy »Tud valaki 
segíteni ebben a kérdésben?«” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 64.).
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„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 
néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen” ( János 14:27).
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Igazlelkű élet a 
veszedelmes időkben

Az evangéliumhoz való hithűségünk által 
biztonságra lelhetünk napjaink veszedelmei 
elől, és pozitív hatással lehetünk a világra.

George Albert Smith életéből

George Albert Smith szolgálata általános felhatalmazottként a 20. 
század első felének nagy részét felölelte. E veszedelmes időszak-
ban a világ rengeteg pusztító és zavaros eseményt élt meg, köztük 
a nagy világválságot, és két világháborút. Ezek a csapások, vala-
mint az, amit ő a társadalom általános erkölcsi romlásának neve-
zett, arra indították Smith elnököt, hogy többször is elmondja: „Ez 
a világ kritikus állapotban van!” 1 A világ eseményeiben meglátta 
az utolsó napokról szóló próféciákat, és meg volt győződve arról, 
hogy az egyetlen reményt a világ békéjéhez az Isten törvényeinek 
való engedelmesség jelenti. Az első világháború csúcspontján így 
figyelmeztetett: „A háborúnak nem lesz vége, és a viszály a világon 
nem szűnik meg mindaddig, míg az emberek gyermekei meg nem 
bánják bűneiket, és vissza nem térnek Istenhez, szolgálva Őt, és 
betartva parancsolatait.” 2

E nehéz időszakban Smith elnök észrevette, hogy sokan elcsüg-
gedtek. Így számolt be: „Kiváltságomban állt, hogy [az Egyesült Álla-
mok] különböző részein tartózkodhattam, és nagyon ritkán találtam 
olyanokat, akik nem voltak rendkívül pesszimisták azon körülmé-
nyek miatt, melyekre látszólag semmilyen befolyásunk nincs.” 3 Bár 
elismerte, hogy a háború, a természeti katasztrófák és a lelki ve-
szély részét képezik az életnek az utolsó napokban, Smith elnök 
azt tanította a szenteknek, hogy ha az evangélium szerint élnek, és 
ellenállnak a kísértéseknek, e veszedelmes időszak sok gyötrelmétől 
menekülhetnek meg ezekben az utolsó napokban.
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Optimizmusra ösztönözte azon hite is, hogy az utolsó napi szen-
tek óriási hatással lehetnek a környező világra. Azt tanította, hogy a 
szentek ne fogadják csak úgy el a világi állapotokat, hanem legye-
nek tevékenyek a saját közösségeikben, és igyekezzenek éreztetni 
hatásukat, annak ellenére, hogy néha falakba ütközhetnek. „Mind-
annyiunk kötelessége, hogy boldogabb hellyé tegyük ezt a világot, 
amiért benne élhetünk.” 4

Belle S. Spafford nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke meg-
osztotta azzal kapcsolatos élményét, amikor Smith elnök ezt a tanté-
telt megtanította neki. Spafford nőtestvér, nem sokkal azután, hogy 
elhívták a tisztségébe, értesült egy gyűlésről, melyet New York-ban 
készült megtartani a National Council of Women [Nők Nemzetközi 
Tanácsa]. A Segítőegylet sok éven át tagja volt ennek a tanácsnak, 
de az utóbbi időben a tanács néhány másik tagja kezdett ellenséges 
érzéseket táplálni az egyház iránt, és ezért többször zavarba hozta az 
utolsó napi szent küldötteket a gyűléseken. Emiatt Spafford nőtestvér 
és tanácsosai úgy érezték, hogy a Segítőegyletnek ki kellene lépnie a 
tanács tagjai közül, ezért írtak egy javaslat-tervezetet, melyben kifejtet-
ték nézeteiket. Spafford nőtestvér így emlékszik vissza a történtekre:

„Egy reggel a megbeszélt időpontban elmentem George Albert 
Smith elnökhöz, és magammal vittem a javaslatot is, valamint egy 
listát arról, hogy miért készült a javaslatunk. Az elnök úr gondosan 
átolvasta a gépelt anyagot, majd megkérdezte: »Ez nem az a szerve-
zet, amelyikhez a nőtestvérek a századforduló előtt csatlakoztak?«

»De igen, uram!« – feleltem.

»Jól értem, hogy most szeretnék felfüggeszteni ezt a tagságot?« 
– kérdezte.

»Igen, uram!« – válaszoltam, majd gyorsan hozzátettem: »Smith 
elnök, nem kapunk semmit ettől a tanácstól.«

Az elnök meglepődve rám nézett, és így szólt: »Spafford nőtest-
vér, Ön mindig csak arra gondol, hogy mit kaphat? Nem gondol 
időnként arra, hogy mi az, amit Ön adhat? Úgy hiszem – folytatta –, 
hogy a mormon nőknek van valamijük, amit adhatnak a világban 
lévő többi nőnek, és ők is tanulhatnak tőlük. Ahelyett, hogy felfüg-
gesztenék a tagságukat, azt javaslom, fogjon néhányat a legráter-
mettebb testületi tagjai közül, és menjenek vissza erre a gyűlésre!«
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Majd	nyomatékosan	hozzátette:	»Éreztessék	a	hatásukat!«” 5

Spafford nőtestvér engedelmeskedett ennek a tanácsnak. Később 
vezetői pozíciókba helyezték a Nők Nemzetközi Tanácsában, majd 
végül megválasztották a tanács elnökének. [Lásd 1. javaslat, 263. oldal.]

George Albert Smith tanításai

Komoly nehézségeket jövendöltek az utolsó napokra.

Megmondták nekünk, hogy az utolsó napokban komoly nehéz-
ségek támadnak majd. […] Nem csak a Szabadító napjaiban és az Ő 
ideje előtt és utána adatott szentírások figyelmeztettek bennünket, 
hanem a mi napjainkban és korunkban is beszélt hozzánk az Úr, és 
kinyilatkoztatásokat kaptunk Mennyei Atyánktól, melyek a Tan és a 
szövetségek könyvében találhatók. Ha elolvassuk ezeket a kinyilat-
koztatásokat, megtudhatjuk, hogy az események, melyeket átélünk, 
előre meg lettek jósolva. […]

[…] A napi sajtó mindenhonnan katasztrófákról számol be: a há-
borgó tengerről, ahol emberek halnak meg; földrengésekről; hatal-
mas tornádókról, mint amelyekről hallottuk, hogy az utolsó napon 
előfordulnak majd. Számomra úgy tűnik, kedves fivéreim és nő-
testvéreim, hogy ha az ember komolyan végiggondolja és olvassa a 
szentírásokat, akkor tudnia kell azokról az eseményekről, melyekről 
az Úr azt mondta, hogy az utolsó időkben történnek majd. A fügefa 
már biztosan levelezik [lásd Joseph Smith fordítás – Máté 1:38–39], 
és azok, akik előrelátók, tudják, hogy közeledik a nyár, vagyis hogy 
mindazok a dolgok, melyekről az Úr azt jövendölte, hogy az Ő má-
sodik eljövetelét előzik meg, hamarosan bekövetkeznek. 6

A neheze még hátravan. Nagytakarítás vár erre a világra, hacsak 
Mennyei Atyánk fiai és leányai meg nem bánják bűneiket, és Hozzá 
nem	fordulnak.	És	ez	azt	jelenti,	hogy	nekünk,	utolsó	napi	szen-
teknek, vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
tagjainak – mindenki mással együtt, de elsősorban nekünk – kellene 
példát mutatnunk.7 [Lásd 2. javaslat, 263. oldal].
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A békéhez egyetlen út vezet: Jézus Krisztus evangéliuma.

Már csak egy orvosság maradt az univerzális csüggedésre – gyó-
gyír a világ betegségére. Ez pedig Jézus Krisztus evangéliuma; az 
élet és szabadság tökéletes törvénye, melyet visszaállítottak, így be-
teljesítve a szentírásokat. 8

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: 
nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek, se ne féljen!” ( János 14:27).

Ezek a Béke Hercegének megnyugtató szavai az Ő hithű követői 
számára. Nincs semmi, amire az embereknek nagyobb szükségük 
lenne, mint a béke és boldogság áldására, és félelemmentes szívekre. 
Ha pedig részesei vagyunk ennek, mindannyian elnyerhetjük azokat.

Amikor az evangélium visszaállíttatott a földre ebben az ado-
mányozási korszakban, az Úr elismételte, amit már oly sokszor el-
mondott az Ó- és az Újszövetségben, mégpedig azt, hogy a béke 
és boldogság ára az igazlelkűség. E tudás ellenére sokan vannak, 
akik úgy látszik, azt gondolják, hogy más módon is elnyerhetjük 
a boldogságot, de mostanra már mindannyiunknak tudnunk kell, 
hogy nincs más módja. Sátán mégis meggyőzte az emberek több-
ségét az ő ravasz alattomosságával, hogy ne járjanak azon az úton, 
mely a boldogságot biztosítja, és még mindig ezen igyekszik. Az 
igazságosság ellensége soha nem alszik.

Ám az Úr tanításainak követésével, ha hozzá fordulunk és meg-
bánjuk bűneinket, ha „jót teszünk széjjeljárva”, békére, boldogságra 
és gyarapodásra tehetünk szert. Ha az emberek szeretik egymást, a 
világban oly régóta létező gyűlölködés és barátságtalanság elmúlik. 9

A bizonytalanság eme napjaiban, amikor az emberek ide s tova 
szaladgálnak, valami új tervet keresve, mely békét hozhat a világba, 
tudjátok meg, hogy az egyetlen útja annak, hogy béke legyen eb-
ben a világban, az Jézus Krisztus, a mi Urunk evangéliumának útja. 
Nincs másik. […] Az igazság tudásának birtoklása a világ minden 
kincsével felér. Az, hogy tudjuk, a biztonságos úton járunk, amikor 
a kötelesség ösvényét járjuk, ahogyan azt Mennyei Atyánk meg-
határozta; valamint hogy tudjuk, hogy azon is folytathatjuk, annak 
ellenére, hogy érnek bennünket olyan hatások és impulzusok azok 
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részéről, akiket nem a vezetőinknek jelöltek ki; ez az áldás felbe-
csülhetetlen értékű. 10

Olyan napokat élünk, amikor a szentírások beteljesedőben van-
nak azon nemzetek között, akikről az Úr azt mondta egyik pró-
fétája által, hogy az utolsó napokban „…bölcseinek bölcsessége 
elvész,	és	értelmeseinek	értelme	eltűnik”	(Ésaiás	29:14).	A	világ	
összes bölcsessége ellenére egyetlen csoport sem volt képes eddig 
rámutatni egy útra úgy, hogy biztosan tudná, ez az az út. Mi nagyon 
szerencsések vagyunk, hogy tudjuk, van egy út, mely békéhez ve-
zet, az egyetlen eredményes út. Ez pedig az, hogy betartjuk Isten 
parancsolatait, ahogyan azt az ősi időkben és napjainkban is kinyi-
latkoztatta az emberek gyermekeinek. Ha az emberek követnék ezt 
az utat, a világ összes komoly gondja megoldódna, és béke töltené 
el ezt a boldogtalan földet. 11

A világ tele lehet szorongással, az egeken gyűlhetnek a sötét felhők, 
cikázhatnak a villámok, a föld pedig kívül-belül megremeghet – ha 
tudjuk, hogy Isten él, életünket pedig igazlelkűen éljük, akkor boldo-
gok leszünk, és kimondhatatlan békét érzünk majd, mert tudjuk, hogy 
Atyánk helyesli az életünket.12 [Lásd 3. javaslat, 263. oldalon.]

Ha azt tesszük, amit az Úr kért tőlünk, nem kell félnünk!

Ha azt tesszük, amit az Úr kért tőlünk, nem kell félnünk! Ez 
az Ő világa. Minden férfi és nő Tőle függ. A gonosz minden 
hatalmát megfékezi az Ő népéért, ha tisztelik Őt, és betartják 
parancsolatait. 13

Ha Mennyei Atyánk bízik bennünk, szeret bennünket és érde-
mesek vagyunk az Ő áldásaira, a világ összes hadserege sem lesz 
képes elpusztítani bennünket, nem tudja letörni a hitünket és nem 
lesz képes legyőzni az egyházat, mely Isten Fiáról kapta a nevét.

A Királyok 2. könyvének 19. fejezetében elolvashatjuk, hogyan 
akarta megszállni Jeruzsálemet Sénakhérib, Asszíria királya. Ezé-
kiás, a király, aki Izráelt képviselte, megszabadításért könyörgött az 
Úrhoz, míg Sénakhérib így gúnyolódott vele: „Ne gondold, hogy 
az Istenedhez mondott imáid segíthetnek neked. Eddig minden he-
lyen, ahol jártam, és melyet elfoglaltam, imádkoztak. Nincs remény 
számodra!” A következő reggel viszont az asszír sereg nagy részét 
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holtan találták a földön feküdve. Az Úr megőrizte Jeruzsálemet. 
[Lásd 2 Királyok 19:10–20, 35.] Ő a mi erőnk, …a ti és az én Atyám, 
mindenek Atyja. Ha érdemesek leszünk, Ő megőriz bennünket, 
akárcsak Hélamán fiait [lásd Alma 57:24–27]; megvéd, mint Dáni-
elt az oroszlánoktól [lásd Dániel 6], és a három zsidó férfit a tüzes 
kemencétől [lásd Dániel 3]. Megóv bennünket, mint azt a hatszáz-
ezezret Ábrahám leszármazottai közül, akiket kihozott Egyiptomból 
Mózes vezetésével, mikor belefullasztotta a Fáraó seregét a Vörös-
tengerbe [lásd 2 Mózes 14:21–30]. Ő ennek a világegyetemnek az 
Istene. Ő mindannyiunk Atyja. Ővé minden hatalom, és védelmet 
ígért nekünk, ha érdemesen élünk arra. 14

Nem baj, ha sötét felhők gyülekeznek is felettünk, nem számít, 
milyen hangosan peregnek a küzdelemre szólító dobok, nem szá-
mítanak a világban uralkodó állapotok, mert itt, Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, vagy bárhol, ahol tiszteljük 
és betartjuk Isten parancsolatait, védelmet kapunk a gonosz erői 
ellen, és a férfiak és asszonyok addig élhetnek a föld színén, míg 
életüket tisztességben és dicsőségben be nem fejezik, ha betartják 
Mennyei Atyánk parancsolatait.15 [Lásd 4. javaslat, 263. oldal.]

Otthonaink békés, szent helyekké válhatnak 
még a csapások közepette is.

Úgy hiszem, a mindenütt uralkodó gondok és azon jövendölés 
miatt, melyet az Úr a Tan és a szövetségek első szakaszában adott, 
mely így szól: „a békesség elvétetik a földről” [T&Sz 1:35], éreznünk 
kell, hogy eljött az idő. Igazán meg kell vizsgálnunk önmagunkat, 
és otthonunknak az ima és a hálaadás helyének kell lennie. A férjek 
legyenek kedvesek a feleségükhöz, a feleségek pedig figyelmesek 
a férjükkel. A szülők igazlelkű életükkel vívják ki gyermekeik sze-
retetét. Akkor majd otthonunk nem csupán az ima és a hálaadás 
helye lesz, hanem az a hely, ahol érdemességünk miatt Atyánk ránk 
ruházhatja az Ő legkülönlegesebb áldásait. 16

Imádkozom, hogy otthonainkat megszentelje igaz életünk, hogy 
az ellenségnek ne legyen hatalmat beférkőznie oda, és elpusztítania 
gyermekeinket vagy azokat, akikkel egy fedél alatt élünk. Ha tisz-
teljük Istent, és betartjuk parancsolatait, otthonaink szentté válnak, 
és az ellenségnek nem lesz befolyása rá, mi pedig boldogságban és 
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békében élhetünk, míg fel nem gördül a halandóság függönye, és 
el nem nyerjük jutalmunkat a halhatatlanságban. 17

Alakítsátok életeteket Jézus Krisztus evangéliumának tanításai-
hoz, és amikor csapások fenyegetnek, érezni fogjátok hatalommal 
teljes karjának támogatását. Tegyétek otthonotokat az Úr lelkének 
lakhelyévé; legyenek azok szent helyek, ahová az ellenség nem 
férkőzhet be; hallgassatok a halk és szelíd hangra, mely az igaz-
lelkű cselekedetekre buzdít. Azért imádkozom, hogy egyikőtök se 
térjen le az ösvényről, mely Isten ismeretéhez és hatalmához vezet, 
a hithűek örökségéhez, igen, az örök élethez. 18

Imádkozom, hogy szívünkben és otthonunkban megmaradjon 
a szeretet, a türelem, a kedvesség, a jószívűség és a segítőkészség 
lelke, mely gazdagítja életünket, és amitől a világ vidámabbá és 
jobbá válik.19 [Lásd 5. javaslat, 263. oldal.]

„[t]együk otthonunkat az Úr lelkének lakhelyévé; legyenek azok szent helyek.”
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Pozitív hatással lehetünk a világra.

Kérlek benneteket…, legyetek horgonyok a közösségetekben, hogy 
mások belétek kapaszkodhassanak és biztonságban érezzék magukat. 
Fényljék úgy a világosságotok, hogy látva jó cselekedeteiteket, má-
soknak is vágy ébredjen a szívében, hogy olyanok legyenek, mint ti. 20

A mi kötelességünk, hogy példát mutassunk. A mi kötelességünk, 
hogy magasba emeljük az igazság zászlaját. A mi kötelességünk, hogy 
arra biztassuk Atyánk többi gyermekét, hogy hallgassanak a tanácsára, 
ezért úgy kell alakítanunk a dolgokat, hogy bárhol is legyünk, a lel-
künkben ott égjen Isten Lelke, és jó hatással tudjunk lenni másokra. 21

Az Úr nem kért tőlünk lehetetlent. Ellenkezőleg! Parancsolatokat 
és tanácsokat adott nekünk, melyeket mindannyian követhetünk, 
most, ebben a korszakban, amelyben élünk. […]

Fivérek és nőtestvérek, hithűnek kell lennünk! Az országot, mely-
ben élünk, igazlelkű életünkkel kell megtisztítanunk. Csupán annyit 
kell tennünk, hogy megbánjuk bűneinket, elfordulunk a hibáinktól, 
megtisztítjuk életünket a tisztátalanságoktól, és aztán elindulunk jót 
tenni. Nem kell, hogy el legyünk választva erre. Jézus Krisztus egy-
házában minden férfi, minden nő és minden gyermek tehet jót, és 
elnyerheti az azokból fakadó áldásokat. [Lásd 6. javaslat, 263. oldal.]

[…] Vegyük kezünkbe a munkát, melyet Ő bízott ránk, áldjuk meg 
Atyánk gyermekeit, bárhol is legyenek, és akkor életünk gazdagodik, 
ez a világ pedig egy boldogabb hellyé válik. Ez az a küldetés, melyet 
a vállunkra helyeztek. Mennyei Atyánk számon fogja kérni tőlünk, 
hogy miként tettünk annak eleget. Isten adja, hogy alázatos lélekkel, 
és szívünkben azzal a vággyal járjunk-keljünk, hogy jót tegyünk min-
den emberrel, bárhol is legyenek, és elhozzuk nekik azt az örömöt, 
mely csakis az Ő törvényeinek és az Ő parancsolatainak betartása által 
jöhet el hozzánk. Ez a békesség töltse el szívünket és otthonainkat, 
hogy bárhová is menjünk, napfényt és boldogságot árasszunk, bebi-
zonyítva a világnak az életünkkel, hogy mi tényleg tudjuk, hogy Isten 
él, és elnyerjük ezért az áldásokat. Ezért imádkozom alázatosan. 22
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Javaslatok a tanulmányozáshoz és a tanításhoz

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

 1. Olvasd el a történetet, amikor Belle S. Spafford tanácsot kap 
Smith elnöktől (256–257. oldal). Milyen módokon tudod „érez-
tetni a hatásodat”?

 2. A tanítások első szakaszában (257. oldal) Smith elnök azon 
nehézségekről mesél, melyeket a második eljövetel előttre jö-
vendöltek (lásd még 2 Timótheus 3:1–7; T&Sz 45:26–35). Mit 
gondolsz, miért fontos tudnunk, hogy ezeket a nehézségeket 
már megjövendölték a szentírások?

 3. Nézd át a 258. oldalon kezdődő szakaszt. Milyen problémák lé-
teznek a világban, melyeket meg lehetne oldani a Jézus Krisz-
tus visszaállított evangéliumának való engedelmesség által? 
Hogyan hozott békét az evangélium a te életedbe? A családod 
életébe? A másokkal való kapcsolatodba?

 4. A 259–260. oldalon Smith elnök példákat említ a szentírások-
ból arra, mikor az Úr megvédte népét. Milyen módon védett 
már meg téged és a családodat az Úr? Hogyan segíthet az 
engedelmesség legyőzni a félelmet?

 5. Napjainkban milyen veszélyek fenyegetik otthonunk lelki 
biztonságát? Mit tehetünk, hogy otthonainkat olyan „szent 
helyek[ké tegyük], ahová az ellenség nem férkőzhet be”? (Öt-
letekért nézd át a 260. oldalon kezdődő részt.)

 6. Olvasd el a 262. oldalon lévő első és negyedik bekezdést! Mi-
lyen értelemben „horgonyok” az utolsó napi szentek a közös-
ségükben? Ha „megtisztítjuk életünket a tisztátalanságoktól”, 
attól hogyan leszünk képesek „jót tenni”? Imádságos lélekkel 
gondold végig, mit kellene tenned azért, hogy megtisztítsd a 
saját életedet a tisztátalan dolgoktól.

További szentírások:	Ésaiás	54:13–17;	Máté	5:13–16;	János	16:33;	
2 Nefi 14:5–6; Tan és a szövetségek 87:6–8; 97:24–25; Joseph Smith 
– Máté 1:22–23, 29–30
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Tanároknak: Megkérheted az osztály tagjait, hogy olvassák el a 
„George Albert Smith tanításai” részből a fejléceket, és válasszanak 
ki egy olyan szakaszt, amely nagy jelentőséggel bír az ő számukra 
vagy családjuk számára. Buzdítsd őket, hogy tanulmányozzák Smith 
elnök tanításait abban a részben, beleértve bármely ahhoz kapcso-
lódó kérdést a fejezet végén. Ezt követően kérd meg őket, hogy 
mondják el, mit tanultak.
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