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Harminc évvel ezelőtt Ghánában egy Doe nevű fia-
tal főiskolás életében először lépett be egy UNSZ 
gyülekezeti házba. Egy barátnője hívta meg, hogy 

kísérje el, és Doe nagyon kíváncsi volt arra, hogy milyen 
lehet az egyház.

Az emberek annyira kedvesek és melegszívűek voltak, 
hogy a lány csak ámulni tudott: „Milyen egyház ez?”

Annyira mély benyomást tett rá, hogy úgy döntött, 
több információt szerez az egyházról és a mindig vidám 
egyháztagokról. De ahogy nekifogott, az amúgy jóindulatú 
rokonai és barátai megpróbálták megakadályozni ebben. 
Szörnyű dolgokat mondtak az egyházról, és mindent meg-
tettek, hogy eltérítsék a céljától.

Doe azonban már bizonyságot szerzett.
Volt hite és szerette az evangéliumot, mely örömmel 

töltötte meg az életét. Így hát belépett a keresztelés vizébe.
Ezek után még többet tanult és imádkozott. Böjtölt, és 

a Szentlélek hatására törekedett az életében. Ennek ered-
ményeként Doe bizonysága és hite erősebbé és mélyebbé 
vált. Végül úgy döntött, hogy teljes idejű missziót szolgál 
az Úrnak.

Missziójából hazatérve randevúzott, majd házasságot 
kötött egy visszatért misszionáriussal – pont azzal a fiúval, 
aki évekkel azelőtt megkeresztelte –, majd később a Dél- 
Afrikai Johannesburg templomban össze is pecsételték őket.

Sok év telt el azóta, hogy Doe Kaku először tapasztalta 
meg Jézus Krisztus evangéliumának örömét. Ez idő alatt 

az élete nem mindig volt könnyű. Szívfájdalomban és 
kétségbeesésben is volt része, többek között akkor, amikor 
elvesztette két gyermekét. Ezen élmények és a gyász súlya 
még mindig a szívére nehezednek.

Mindezek ellenére ő és a férje, Anthony, mindig is arra 
törekedtek, hogy közel kerüljenek egymáshoz és drága 
Mennyei Atyjukhoz, akit szívből szeretnek.

Ma, 30 évvel azután, hogy belépett a keresztelés vizébe, 
Kaku nőtestvér egy újabb teljes idejű misszión van túl – 
ezúttal a férje oldalán, aki misszióelnök volt Nigériában.

Akik ismerik Kaku nőtestvért, mind azt mondják, hogy 
van benne valami különleges. Ragyog. Nehéz úgy időt tölteni 
vele, hogy közben ne érezze magát boldogabbnak az ember.

A bizonysága szilárd: „Tudom, hogy a Szabadítóm a 
leányaként és a barátjaként tekint rám (lásd Móziás 5:7; 
Ether 3:14) – mondja. – Folyamatosan tanulok, és próbálok 
én is a barátja lenni, nemcsak a szavaim, hanem a tetteim 
által is.”

Tanítványok vagyunk
Kaku nőtestvér története sokak történetéhez hasonló. 

Vágyott az igazságra, megfizette az árát annak, hogy lelki 
világosságra leljen, kimutatta az Isten és embertársai iránti 
szeretetét, és az útja során megtapasztalta a nehézségeket 
és a szomorúságot is.

De nem számított az ellenállás vagy a szomorúság, 
ő hittel haladt előre. Ami szintén nagyon fontos: jókedvű 
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maradt. Megtalálta a módját, hogy ne csupán túlélje a 
nehézségeket, de azok ellenére gyarapodjon is.

Az ő története a mi történetünk is.
Az utunk ritkán sima és megpróbáltatások nélküli.
Mindnyájunknak megvannak a szívfájdalmai, csalódásai, 

szomorúságai.
Akár még el is csüggedünk, és időnként elgyengülünk.
De azok, akik tanítványként élnek – akik hithűek 

maradnak és hittel mennek előre, akik bíznak Istenben 
és betartják a parancsolatait; 1 akik napról napra, óráról 
órára az evangélium szerint élnek; akik krisztusi szolgá-
latot nyújtanak az őket körülvevőknek, jó cselekedetről 
jó cselekedetre haladva –, ők azok, akiknek az apró tettei 
gyakorta igenis nagy hatással bírnak.

Azok, akik egy kicsit kedvesebbek, egy szemernyit 
megbocsátóbbak és egy icipicit irgalmasabbak, ők azok, 
akik irgalomban részesülnek.2 Azok, akik e világot jobbá 
teszik – egy- egy szerető és törődő cselekedetről cseleke-
detre –, és akik igyekeznek Jézus Krisztus tanítványának 
áldott, kielégítő és békés életét élni, végül örömre lelnek.

Tudni fogják, hogy „Isten szeretete az, amely áthatja az 
emberek gyermekeinek szívét… minden dolognál kívána-
tosabb… és a legörömtelibb a lélek számára”.3

JEGYZETEK
1. Lásd Móziás 4:6.
2. Lásd Máté 5:7.
3. 1 Nefi 11:22–23.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Uchtdorf elnök arról tanít minket, hogy a tanítvány-
ság útja nehéz, de akik Jézus Krisztus tanítványának 
áldott, kielégítő és békés életét élik, végül örömre 
lelnek. Ahogy Uchtdorf elnök elmeséli Doe történetét, 
hogy bemutassa, miként lel Krisztus egy igaz tanítványa 
békére és örömre a megpróbáltatásai ellenére, te is 
fontolóra veheted a saját életedből vett példád meg-
osztását, hogy miért választottad Krisztus követését, 

és Ő hogyan erősített meg téged. Ha a Lélek vezérel, 
a személyes történetek megosztása megerősítheti az 
általad tanított testvéreket.

FIATALOKNAK
Jézus Krisztus tanítványának öröme

Előfordult már, hogy rossz napod volt? Mit tettél 
azért, hogy jobb kedvre derülj? Uchtdorf elnök tud-

ja, hogy „mindnyájunknak megvannak a szívfájdalmai, 
csalódásai, szomorúságai. Akár még el is csüggedünk, 
és időnként elgyengülünk.”

Az ő megoldása, hogy az általa „tanítványi életnek” 
nevezett életet éljük, „maradjunk hithűek, és hittel 
menjünk előre”. Ha hittel megyünk előre, képesek 
leszünk bízni Istenben, betartani a parancsolatait és 
másokat szolgálni – és mindeközben örömöt érezni! 
Ahogy Uchtdorf elnök mondta, „akik tanítványként 
élnek…, ők azok, akiknek az apró tettei gyakorta igenis 
nagy hatással bírnak”.

Ha gondolod, készíts egy listát, amelyen felsorolod, 
hogyan élhetsz tanítványi életet. Például leírhatsz egy 
ötletet a szolgálatra: „Segíteni fogok az egyik szülőm-
nek vacsorát készíteni.” Vagy egy példát a parancsolatok 
betartására: „Imádkozni fogok több türelemért a testvére-
im iránt.” Ha legközelebb bosszús leszel vagy elgyengülsz, 
vedd elő a listádat, válassz egy ötletet és próbáld meg!

GYERMEKEKNEK
Boldog és szomorú idők

Néhány napnak megvannak a kevésbé boldog pilla-
natai. Ez jól van így. Jézus átsegíthet ezeken.

Rajzolj egy bánatos arcot. Hogyan segíthet neked 
Jézus, ha szomorú vagy? Most rajzolj egy mosolygó arcot. 
Hogyan segíthet neked Jézus, hogy boldog legyél?
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„A [megszentelt felajánlás] azt 
jelenti, hogy valamit szent célok 
érdekében elválasztunk vagy 
szentnek nyilvánítunk – mondta 
D. Todd Christofferson elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából. 
– Az élet valódi sikere életünk 
felajánlásából fakad, mely során 
Isten céljai érdekében feláldozzuk 
időnket és választásainkat.” 1

Neal A. Maxwell elder (1926–
2004) a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából ezt mondta: „Hajlamosak 
vagyunk a felajánlásra úgy gon-
dolni, mint anyagi javaink puszta 
átadására, ha arra mennyei utasítást 
kapunk. A végső felajánlás azonban 
önmagunk felajánlása Istennek.” 2

Ha felajánljuk magunkat Isten 
céljaira, gyarapodni fog a Jézus 
Krisztusba és az Ő engesztelésébe 
vetett hitünk. Ha szolgálatnak szen-
telt életet élünk, szentté tétethetünk 
e cselekedetek által.

Megszentelt életet élni

Carole M. Stephens, a Segítő-
egylet általános elnökségének első 
tanácsosa, ezt mondta: „Robert D. 
Hales elder azt tanította: »Amikor 
szövetségeket kötünk, és betartjuk 
azokat, kilépünk a világból, és belé-
pünk Isten királyságába«.

Megváltozunk. Másképp nézünk 
ki és másképp viselkedünk. Más 
dolgokat hallgatunk, olvasunk 
és mondunk, és megváltozik az 
öltözködésünk is, mert Isten leá-
nyaivá válunk, akiket szövetség 
köt Őhozzá.” 3

A felajánlás egy szövetség, 
melyet Isten köt „e napok után az 
Izráel házával…, azt mondja az 
Úr: Törvényemet az ő belsejökbe 
helyezem, és az ő szívökbe írom 
be, és Istenökké leszek, ők pedig 
népemmé lesznek” ( Jeremiás 
31:33). A megszentelt élet össz-
hangban áll Isten számunkra alko-
tott tervével.

További szentírások
1 Thessalonikabeliek 1:3;  
Tan és a szövetségek 105:5;  
reliefsociety .lds .org

JEGYZETEK
1. D. Todd Christofferson: Egy szolgálatnak 

szentelt élet. Liahóna, 2010. nov. 16.
2. Neal A. Maxwell: Ajánld fel cselekedetei-

det! Liahóna, 2002. júl. 36–39.
3. Carole M. Stephens: Ébredjünk rá a köte-

lességeinkre! Liahóna, 2012. nov. 115–116.
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy sugalmazás által 
megtudd, mit kell megosztanod! Hogyan segít a Segítőegylet céljának megértése Isten 
leányainak felkészülni az örök élet áldásaira?

Gondold át
Miként segít életünket az Úrnak 
szentelni abban, hogy egyre 
inkább hasonlatossá váljunk 
Őhozzá?

Hit Család Segítségnyújtás


