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Néhány évvel ezelőtt a Salt Lake templom azon 
helyiségében üldögéltem, ahol az Első Elnökség 
és a Tizenkét Apostol Kvóruma hetente egyszer 

összegyűlik. Tekintetem arra a falra irányult, mely az Első 
Elnökséggel szemben van, és végignéztem az egyház 
összes eddigi elnökének portréját.

Amint végigtekintettem rajtuk, elődeimen – Joseph 
Smith prófétától (1805–1844) kezdve egészen Gordon B. 
Hinckley elnökig (1910–2008) –, arra gondoltam, mily 
hálás is vagyok mindegyikük iránymutatásáért.

Nagyszerű férfiak ők, akik soha meg nem inogtak, soha 
nem tétováztak és soha el nem buktak. Isten férfijai ők. 
Amikor napjaink azon prófétáira gondolok, akiket ismer-
tem és szerettem, felidézem életüket, tulajdonságaikat és 
sugalmazott tanításaikat.

Születésemkor Heber J. Grant elnök (1856–1945) volt az 
egyház elnöke. Amint elgondolkodom életén és tanításain, 
úgy hiszem, hogy a kitartás volt az egyik olyan jellemvonás, 
melyet Grant elnök mindig jól példázott – a jó és nemes 
dolgokban való kitartás.

George Albert Smith elnök (1870–1951) volt az egyház 
elnöke akkor, amikor Salt Lake Cityben az egyházközsé-
gem püspökeként szolgáltam. Megfigyelte, hogy komoly 
kötélhúzás folyik az Úr és az ellenség között. „Ha az Úr 
[felé eső] oldalán maradtok [a vonalnak] – tanította –, az 
Ő hatása alá kerültök, és nem vágytok [majd] arra, hogy 
rosszat tegyetek” 1.

1963- ban David O. McKay elnök (1873–1970) hívott el, 
hogy a Tizenkettek Kvórumának tagjaként szolgáljak. Életé-
vel a mások iránti odafigyelésre tanított. Ezt mondta: „Az igaz 
kereszténység nem más, mint a tettekre váltott szeretet.” 2

Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) életében, aki 
rengeteg írásával gazdagította az egyházat, az evangélium-
ban való jártasság volt a fő irányadó tantétel. Szüntelenül a 
szentírásokat olvasta, és jobban ismerte az azok lapjain meg-
található tanításokat és tanokat, mint bárki más, akit ismerek.

Harold B. Lee elnök (1899–1973) kisfiú koromban a 
cövekelnökömként szolgált. Egyik kedvenc idézete ez volt: 
„Álljatok… szent helyeken, és ne mozduljatok el” 3. Arra 
buzdította a szenteket, hogy legyenek ráhangolódva a 
Szentlélek suttogásaira, és cselekedjenek is azok szerint.

Úgy hiszem, hogy Spencer W. Kimball elnök (1895–
1985) életének egyik irányadó tantétele az elkötelezettség 
volt. Egyértelműen és teljességgel elkötelezte magát az Úr 
mellett, csakúgy, mint az evangélium szerinti élet mellett.

Amikor Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) lett az 
egyház elnöke, elhívott, hogy második tanácsosaként 
szolgáljak az Első Elnökségben. Irányadó tantétele a sze-
retet volt, melyet a Szabadítótól származó kedvenc idézete 
is megtestesít: „Milyen embereknek kell hát lennetek? 
Bizony mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen 
én vagyok.” 4

Howard W. Hunter elnök (1907–1995) mindig a leg-
jobbat kereste másokban. Mindig előzékeny volt; mindig 
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alázatos volt. Kiváltság volt számomra, hogy a második 
tanácsosaként szolgálhattam.

Gordon B. Hinckley elnök arra tanított minket, hogy 
mindig a tőlünk telhető legjobbat tegyük. Erőteljes bizony-
ságot tett a Szabadítóról és küldetéséről. Szeretettel tanított 
minket. Megtiszteltetés és áldás volt számomra, hogy az 
első tanácsosaként szolgálhattam.

Mivel a Szabadító szeret bennünket, ezért prófétákat 
küld hozzánk. Az októberi általános konferencia során az 
egyház általános felhatalmazottainak újra kiváltságában áll 
majd, hogy megosszák az Úr szavát. Mélységes komoly-
sággal és alázattal készülünk fel erre a feladatra.

Mily áldottak vagyunk, hogy Jézus Krisztus visszaállított 
egyháza itt van a földön, és hogy az egyház a kinyilatkoz-
tatás szikláján alapszik! A folyamatos kinyilatkoztatás Jézus 
Krisztus evangéliumának legalapvetőbb fontosságú része.

Készüljünk fel mindazon személyes kinyilatkoztatások 
befogadására, melyek oly bőségesen áradnak ránk az 
általános konferencia alatt. Szívünket járja át a mélységes 
eltökéltség, amikor az élő próféták és apostolok támoga-
tására emeljük kezünket. Kívánom, hogy legyen részünk 
megvilágosodásban, épülésben, vigaszban és megerősítés-
ben, miközben üzeneteiket hallgatjuk. Álljunk készen arra, 
hogy újfent elkötelezzük magunkat az Úr Jézus Krisztus 
– az Ő evangéliuma és az Ő munkája – mellett, valamint 
újítsuk meg azon elhatározásunkat, hogy a parancsolatait 
betartjuk és az Ő akaratát cselekedjük.

JEGYZETEK
1. Az egyház elnökeinek tanításai: George Albert Smith (2010). 189.
2. Az egyház elnökeinek tanításai: David O. McKay (2003). 197.
3. Tan és a szövetségek 87:8.
4. 3 Nefi 27:27.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
Monson elnök megoszt néhány olyan figyelemre 

méltó leckét, melyeket az előtte járó prófétáktól tanult. 
Arra is emlékeztet minket, hogy „mivel a Szabadító 
szeret bennünket, ezért prófétákat küld hozzánk”. Az 
általatok tanítottak szolgálata során beszélgethettek 
arról, hogy a próféták és apostolok miként jelképezik 

Isten irántunk érzett szeretetét. Fontoljátok meg, hogy 
megosztotok egy tanácsot Monson elnök egyik korábbi 
konferenciai üzenetéből. Kérjétek fel az általatok taní-
tottakat, hogy készüljenek fel az általános konferenci-
ára azáltal, hogy átolvasnak olyan beszédeket, melyek 
különösen inspirálták őket és segítettek nekik érezni a 
Szabadító szeretetét.

FIATALOKNAK

Prófétánkat köszönjük, Atyánk

Miként volt rád hatással prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök? Mire fogsz vele kapcsolatban 

leginkább emlékezni? Fontold meg, hogy írsz a nap-
lódba Monson elnökről és az ő életéről – hasonlóan 
ahhoz, ahogy ő is leírja ebben az üzenetben minda-
zoknak a prófétáknak a rá gyakorolt hatását, akikre 
visszaemlékszik.

Kiválaszthatod a kedvenc idézetedet is tőle, és fel-
írhatod valahova, ahol gyakran látod, mint például az 
egyik iskolai mappádra vagy egy kis kártyára a szobád-
ban. Akár egy szép idézetes képet is készíthetsz belőle, 
és beállíthatod, hogy az legyen a telefonod háttérképe! 
Ahányszor csak látod az idézetet, az felidézheti szá-
modra az élő próféta fontosságát, és emlékeztethet 
arra, hogy ő azért van itt, hogy szeressen és irányítson 
minket napjainkban.

A Prófétánkat köszönjük, Atyánk című himnusz zenéjét 
letöltheted az lds .org/ go/ 9176 oldalról.

GYERMEKEKNEK
A próféták Krisztushoz vezetnek 
minket

A Szabadító prófétákat ad nekünk, mert szeret 
bennünket. A próféták követése segít a jót válasz-

tanunk. Sorolj fel két olyan dolgot, melyek megtétele 
által te is követed a prófétát!
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„És az Úr Sionnak nevezte népét, 
mert egy szív voltak és egy elme, 

és igazlelkűségben laktak; és nem 
volt közöttük szegény” (Mózes 7:18). 
Miként válhatunk eggyé?

M. Russell Ballard elder a Tizen-
két Apostol Kvórumából ezt mond-
ta: „Az angol engesztelés [atonement] 
szó középpontjában a »one« szócska 
áll, mely azt jelenti: egy. Ha az egész 
emberiség megértené ezt, senki 
nem lenne, akivel nem törődnénk – 
korra, fajra, nemre, vallásra, illetve 
szociális és anyagi körülményre 
való tekintet nélkül. Igyekeznénk 
követni a Szabadítót, és soha nem 
lennénk rosszindulatúak, közömbö-
sek, tiszteletlenek vagy érzéketlenek 
másokkal szemben.” 1

Henry B. Eyring elnök, aki első 
tanácsos az Első Elnökségben, ezt 
tanította: „Ahol a Lélek az emberek-
kel van, ott harmóniára számíthat-
nak. […] Isten Lelke soha nem szít 
viszálykodást (lásd 3 Nefi 11:29). 
[…]Személyes békességhez és 
másokkal érzett egységhez vezet.” 2

Egy szív

A családi kihívások témaköréről 
szólva Carole M. Stephens, aki a 
Segítőegylet Általános Elnökségé-
ben szolgált első tanácsosként, ezt 
mondta: „Soha nem kellett átélnem 
a válást; az abból fakadó fájdalmat 
és bizonytalanságot, hogy elhagy-
nak, vagy az egyedülálló anyaság-
gal járó felelősséget. Nem tudom, 
milyen elveszíteni egy gyermeket, 
vagy meddőnek lenni, vagy a saját 
nememhez vonzódni. Soha nem 
kellett átélnem bántalmazást, króni-
kus betegséget vagy függőségeket. 
Számomra nem ezek jelentették a 
határaim megismerését. […]

De az én személyes próbaté-
teleim és nehézségeim által… 
megismertem azt, Aki viszont ért 
mindent…Ezenkívül az előbb 
említett halandó megpróbáltatásokat 
mind megtapasztaltam egy leány, 
anya, nagyanya, nővér, nagynéni és 
barát szemüvegén keresztül.

Isten szövetségmegtartó leánya-
iként nemcsak arra van lehetősé-
günk, hogy a saját kihívásainkból 

tanuljunk, hanem arra is, hogy 
együttérzéssel és könyörülettel 
támogassuk Isten családjának 
más tagjait az ő küzdelmeik 
közepette” 3.

További szentírások és 
információk
János 17:20–23; Efézusbeliek 4:15; 
Móziás 18:21–22; 4 Nefi 1:15  
reliefsociety .lds .org
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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
Az egymással való egység miként 
segít nekünk abban, hogy 
Istennel is egyek legyünk?

Hit Család  
Segítségnyújtás


