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2015. szeptember 26., szombat este, 
Általános női ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Bonnie L. Oscarson.
Nyitóima: Abby Morgan.
Záróima: Grace Teh.
Zene: Utah állambeli Dél- Cache Valley 
összevont elemis, Fiatal Nők és segítőegyleti 
kórusa. Vezényelt: Claudia Bigler; orgonán 
kísért: Bonnie Goodliffe; fuvolázott: Sarah 
Johnson. Urunk hű gyermekei. Himnuszok, 
24. sz.; egyveleg, feld. Mohlman, kiadatlan:  
Isten szent tervét követem. Gyermekek 
énekeskönyve, 86. és Hittel minden lépésben. 
Himnuszok, 21. sz. fuvola és orgonakísérettel; 
Sion ifjúsága mi vagyunk. Hymns, 246., feld. 
Kasen, kiadta Jackman; Drága gyermek, Isten 
itt van. Himnuszok, 48. sz., feld. Watkins, kia-
datlan; Menj, hittel hirdesd. Himnuszok, 169. 
sz., felső szólamot Bigler szerezte, kiadatlan.

2015. október 3., szombat délelőtt, 
általános ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: Mary R. Dunham.
Záróima: Adrián Ochoa elder.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: Mack 
Wilberg és Ryan Murphy; orgonán kísért: 
Clay Christiansen. Hithű szentek. Himnuszok, 
35. sz.; Vezess minket, Jehova! Himnuszok, 
39. sz.; Tudom, hogy Szabadítóm szeret. 
Creamer, feld. Murphy, kiadta Jackman; Pró-
fétánkat köszönjük, Atyánk. Himnuszok, 11. 
sz., Drága Urunk, jó Megváltónk. Himnuszok, 
55. sz. feld. Manookin, kiadta Jackman; Fel, 
szentek, fel! Himnuszok, 19. sz., feld.  
Wilberg, kiadta Oxford.

2015. október 3., szombat délután, 
általános ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök.
Nyitóima: Terence M. Vinson elder.
Záróima: Jamasita Kazuhiko elder.
Zene: Utah állambeli Riverton cövekek 

elemis kórusa. Vezényelt: Emily Wadley, 
orgonán kísért: Linda Margetts és Bonnie 
Goodliffe. Ó, Szabadítóm! Himnuszok, 59. 
sz., feld. Kasen, kiadta Jackman; egyveleg, 
feld. DeFord, kiadatlan: Olvass, elmélkedj, 
imádkozz! Gyermekek énekeskönyve, 66. 
és Ha Jézusról olvasok, Gyermekek énekes-
könyve, 35.; Kövessetek! Himnuszok, 64. 
sz., Érzem, Jézus szeret. Gyermekek énekes-
könyve, 42., feld. Cardon, kiadta Jackman.

2015. október 3., szombat este,  
papsági ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: Larry S. Kacher elder.
Záróima: Stephen W. Owen.
Zene: Utah állambeli Orem cövekek apák–
fiúk összevont kórusa; vezényelt: Cory  
Mendenhall; orgonán kísért: Andrew Un-
sworth és Clay Christiansen. Let Zion in Her 
Beauty Rise, Hymns, 41., feld. McDavitt, 
kiadta McDavitt; Jézus, mikor Rád gondolok. 
Himnuszok, 83. sz., feld. McDavitt, kiadta 
McDavitt; Dicsérd Urad. Himnuszok, 33. 
sz.; Lásd, követlek, Uram. Himnuszok, 140. 
sz.; Hirdetjük igazságát. Gyermekek énekes-
könyve, 92., feld. McDavitt, kiadta McDavitt.

2015. október 4., vasárnap délelőtt, 
általános ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Dieter F. Uchtdorf elnök.
Nyitóima: Csi Hong (Sam) Wong elder.
Záróima: Cheryl A. Esplin.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: Mack 
Wilberg; orgonán kísért: Richard Elliott és 
Andrew Unsworth. Arise, O God, and Shine. 
Hymns, 265.; Izráel Szentje. Himnuszok, 
6. sz., feld. Wilberg, kiadta Hinshaw; Ha 
mellettem állna Jézus. DeFord, feld. Cardon/
Elliott, kiadatlan; Mily szilárd alap az Isten 
igéje. Himnuszok, 37. sz.; Napfény van ma 
az én szívemben. Himnuszok, 145. sz., feld. 
Wilberg, kiadatlan; Isten Szent Lelke. Himnu-
szok, 2. sz., feld. Wilberg, kiadta Jackman.

2015. október 4., vasárnap délután, 
általános ülés
Elnökölt: Thomas S. Monson elnök.
A gyűlést vezette: Henry B. Eyring elnök.
Nyitóima: Jörg Klebingat elder.
Záróima: Scott D. Whiting elder.
Zene: Tabernákulum Kórus; vezényelt: 
Mack Wilberg és Ryan Murphy; orgonán 
kísért: Linda Margetts és Bonnie Goodliffe. 
Dicsérd Urad énekkel. Himnuszok, 42. sz.; 
feld. Murphy, kiadatlan; Our God Is a God 
of Love. Cundick, pub. by Jackman; Örvendj 
Királyodban. Himnuszok, 30.; Húzd tovább a 
szekeret! Himnuszok, 164. sz.; feld. Wilberg, 
kiadatlan; Mindenkit szeress! Himnuszok, 
196. sz., feld. Wilberg, kiadatlan.

Házi-  és látogatótanítói üzenetek
Házi-  és látogatótanítói üzenetnek azt a be-
szédet kell kiválasztani, amelyik a leginkább 
megfelel a látogatottak szükségleteinek.

Borító
Címoldal: Fotó: Welden C. Andersen.
Hátoldal: Fotó: Christina Smith.

Konferenciai fényképek
Az általános konferencián készült felvételeket Salt Lake 
Cityben Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, Janae 
Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate 
Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, 
Bradley Slade, és Christina Smith készítette; a Cavalcante 
családról készült képet Aroldo Cavalcante bocsátotta 
rendelkezésünkre; a Georgia állambeli Athens- ben készült 
felvételeket Whitney Gossling készítette; a Kalifornia 
állambeli Orange megyében készülteket Erik Isakson 
készítette; az Openshaw családról készült képeket az 
Openshaw család bocsátotta rendelkezésünkre. Az indiai 
Mumbai- ban készült felvételeket Wendy Gibbs Keeler; a 
Drammenben és Oslóban készült képeket Ashlee Larsen; 
Kijevben készülteket Marina Lukacs; a belize- i San Pedró-
ban készülteket Josué Peña; a chilei Aricában készülteket 
Shelby Jeanne Randall készítette. A mexikói Bermejillóban, 
Durangóban készült képeket Angélica Castañeda Reyes; a 
Fülöp- szigeteki Cavite, Cavite Cityben készülteket Danny 
Soleta készítette.

185. félévi általános konferencia

Konferenciai beszédek az interneten
Az általános konferenciai beszédek számos nyelven elérhetők a conference. lds. org honlapon, ahol ki kell válasz-
tani a kívánt nyelvet. A beszédek az Evangéliumi könyvtár mobilalkalmazáson keresztül is rendelkezésre állnak. 
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és Jeffrey R. Holland elder a nők 
létfontosságú szerepét magyarázták 
el beszédükben. Nelson elnök ezt 
mondta: „Isten királysága nem tel-
jes és nem is lehet teljes olyan nők 
nélkül, akik szent szövetségeket 
kötnek és betartják azokat, olyan 
nők nélkül, akik Isten hatalmá-
val és felhatalmazásával szólnak!” 
(96. oldal). 

•  A Tizenkét Apostol Kvórumából 
Dallin H. Oaks elder újra megerő-
sítette, hogy a „Szabadítónk átélte 
és elszenvedte minden halandó ki-
hívás teljességét… Emiatt pedig az 
engesztelése hatalmat ad Neki arra, 
hogy megsegítsen minket – hogy 
erőt adjon mindezek elviseléséhez” 
(61–62. oldal).

„Mennyei Atyánk fiai és leányai 
vagytok – mondta Thomas S. 
Monson elnök az általános 

konferencia vasárnap délelőtti ülésén. 
– Az Ő színe elől érkeztetek, hogy 
ezen a földön éljetek egy darabig, 
hogy a Szabadító szeretetét és tanítá-
sait tükrözzétek, valamint hogy bátran 
ragyogjon a világosságotok, hogy 
mindenki láthassa azt. Amikor időtök 
a földön lejár, és megtettétek a része-
teket, akkor tiétek lesz a dicsőséges 
áldás, hogy visszatérhettek és Ővele 
élhettek mindörökké” (88. oldal).

Ezen az általános konferencián 
megemlékeztek a Tizenkét Apostol 
Kvórumának közelmúltban elhuny há-
rom tagjáról: Boyd K. Packer elnökről, 
L. Tom Perry elderről és Richard G. 

Scott elderről. Az egyház tagjai támo-
gatták a kvórum új tagjait, név szerint: 
Ronald A. Rasband eldert, Gary E. 
Stevenson eldert és Dale G. Renlund 
eldert.

További kiemelkedő események:
•  M. Russell Ballard elder, David A. 

Bednar elder és D. Todd Christof-
ferson elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából kihangsúlyozták, 
hogy miért alapította meg az Úr 
az egyházát, miért próféták és 
apostolok képezik az alapját, miért 
kell végezni munkáját és miért 
tesz bennünket képessé arra, hogy 
visszatérjünk Őhozzá (lásd 24., 128. 
és 108. oldalt).

•  A Tizenkét Apostol Kvórumának 
két tagja, Russell M. Nelson elnök 

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza 185. éves általános 
konferenciájának kiemelkedő üzenetei 
és mozzanatai
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Isteni természetünknek semmi köze 
a személyes sikereinkhez, az elért 
státuszunkhoz, a lefutott maratonok 
számához, sem a népszerűségünkhöz 
és önbecsülésünkhöz. Isteni természe-
tünk Istentől ered. Egy olyan létben jött 
létre, amely megelőzte a születésünket, 
és folytatódik az örökkévalóságban is.

Szeretnek bennünket
Azonosulunk az isteni természetünk-

kel, amikor érezzük Isten szeretetét, 

és azt másoknak is átadjuk. Birto-
kunkban van az önrendelkezésünk 
annak táplálására, felvirágoztatására 
és növekedésének elősegítésére. Péter 
azt mondta, hogy „becses ígéretekkel” 
ajándékoztak meg minket, hogy „isteni 
természet részeseivé” 5 válhassunk. 
Amikor megértjük, kik vagyunk – Isten 
leányai –, érezni kezdjük ezeket a be-
cses ígéreteket.

Ha nem csupán tükörbe nézünk, 
hanem kitekintünk az ablakon, akkor 
látni fogjuk, hogy az Övéi vagyunk. 
Akkor természetesen fordulunk majd 
Hozzá az imáinkban, és lelkesen 
olvassuk szavait és tesszük az akaratát. 
Önértékelésünket fentről, Őtőle, nem 

„Fénycsóvát vonunk” 2 magunk után, 
úgy jövünk e világra. A család: Kiáltvány 
a világhoz azt tanítja, hogy mindegyi-
künk „mennyei szülők szeretett lélekfia 
vagy lélekleánya, és… isteni termé-
szettel és rendeltetéssel rendelkez[ik]” 3. 
Mennyei Atyánk nagylelkűen oszt 
bennünk részt a saját istenségéből. Ez az 
isteni természet egy ajándék tőle, melyet 
olyan szeretettel ad, amilyen szeretetet 
csak egy szülő képes érezni.

Azért jövünk erre a földre, hogy 
isteni természetünk magjait tápláljuk, 
melyek már bennünk vannak.

Mi tudjuk, hogy miért
Elaine Cannon, a Fiatal Nők egykori 

általános elnöke ezt mondta: „Két fontos 
nap van egy nő életében: mikor meg-
születik, és mikor rájön, hogy miért.” 4

Mi tudjuk, hogy miért. Azért jöttünk 
erre a földre, hogy segítsünk felépí-
teni Isten királyságát, és felkészüljünk 
Fia, Jézus Krisztus második eljöve-
telére. Minden lélegzetünkkel azon 
igyekszünk, hogy kövessük Őt. A 
mindegyikünkben megtalálható isteni 
természetet finomítja és felnagyítja azon 
erőfeszítésünk, hogy közelebb kerül-
jünk Atyánkhoz és az Ő Fiához.

Rosemary M. Wixom
az Elemi általános elnöke

Nőtestvérek, szeretünk benneteket! 
Tanúsítom, hogy az élet ajándék. 
Istennek terve van mindannyi-

unk számára, és egyéni céljaink jóval 
visszanyúlnak a földre jövetelünk előtti 
időkre.

Az utóbbi időben felismertem annak 
csodáját, mikor egy kisbaba – Isten 
tervének részeként – megszületik a 
halandóságba. Mindnyájan édesanyánk 
méhében fejlődtünk fizikailag a hosszú 
hónapok alatt, míg az ő teste tartott 
életben bennünket. Végül azonban 
a születés – mely anya és gyermeke 
számára egyaránt megrázó élmény – 
különszakított bennünket.

Amint a világra jön egy újszülött, a 
hőmérséklet-  és fényviszonyváltozás, 
valamint a hirtelen a mellkasára nehe-
zedő légnyomás arra készteti a babát, 
hogy életében először levegőt vegyen. 
Apró tüdeje hirtelen megtelik levegővel, 
a szervei nyomban munkához látnak, és 
a baba lélegezni kezd. A köldökzsinór 
elvágásával az anya és baba közti eme 
éltető kapocs örökre megszakad, és 
megkezdődik a kisbaba földi élete.

Jób ezt mondta: „Az Istennek Lelke 
teremtett engem, és a Mindenhatónak 
lehellete adott nékem életet.” 1

Általános női ülés | 2015. szeptember 26.

A bennünk rejlő isteni 
mivolt felfedezése
Azért jövünk erre a földre, hogy isteni természetünk magjait tápláljuk, 
melyek már bennünk vannak.

Fülöp-szigetek, Cavite, Cavite City
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pedig a bennünket körülvevő világtól, 
netán a facebookos és instagramos 
bejegyzésekből kapjuk.

Ha esetleg elbizonytalanodtok a 
bennetek lévő istenség szikrájával 
kapcsolatban, ereszkedjetek térdre, és 
kérdezzétek meg Atyátoktól: „Valóban 
a lányod vagyok, és szeretsz engem?” 
M. Russell Ballard elder ezt mondta: 
„A legédesebb üzenetek egyike, melyet 
a Lélek közvetít felénk, az Úr irántunk 
táplált érzéseiről szól.” 6

Az övéi vagyunk. Pál azt mondta, 
hogy „a Lélek bizonyságot tesz a mi 
lelkünkkel együtt, hogy Isten gyer-
mekei vagyunk” 7. Gyakran az első 
elemis dal, melyet megtanulunk az 
„Isten gyermeke vagyok”.8 Nos, ideje 
fognunk azt a szeretett kifejezést, 
hogy „Isten gyermeke vagyok”, és 
hozzátenni: „ebből mi következik?”. 
Még olyan kérdéseket is feltehetünk, 
mint például: „Mit fogok tenni, hogy 
Isten gyermekeként éljem az életem?” 

„Hogyan fejleszthetem ki a bennem 
lévő isteni természetet?”

Dieter F. Uchtdorf elnök azt mondta: 
„Isten azért küldött benneteket ide, 
hogy felkészítsen a jövőre, amely 
nagyszerűbb lehet, mint amit el tudtok 
képzelni.” 9 Ez a jövő – egyik napról 
a másikra – akkor kel életre, amint 
elkezdtek élni és nem csupán létezni; 
akkor, amikor teremtésetek mértékét 
betöltve kezdtek élni. Ez meghívja az 
Urat az életetekbe, és kezditek hagyni, 
hogy akarata a ti akaratotokká váljon.

Isteni természetünk miatt tanulunk
Az isteni természet belénk leheli 

azt a vágyat, hogy elsajátítsuk ezeket 
az örökkévaló igazságokat.

Egy fiatal nő, Amy, nemrégiben ta-
nított nekem egy leckét, mikor ezt írta: 
„Manapság nehéz tizenévesnek lenni. 
Egyre szűkebb az ösvény. Sátán erősen 
próbálkozik. Valami vagy helyes, vagy 
helytelen. Nincs középút.”

Így folytatta: „Néha nehéz jó baráto-
kat találni. Még ha azt is hisszük, hogy 
a legjobb barátaink soha nem hagynak 
el, ez egy csapásra megváltozhat. Ezért 
örülök nagyon, hogy ott van nekem 
a családom, Mennyei Atyám, Jézus 
Krisztus és a Szentlélek, akik a társaim 
lehetnek, mikor a barátokkal rosszul 
alakulnak a dolgok.”

Amy tovább folytatta: „Egyik este 
bántott valami, és azt mondtam a nővé-
remnek, hogy nem tudom, mit tegyek.”

Az este folyamán később a nővére 
küldött neki egy üzenetet, Jeffrey R. 
Holland eldert idézve: „Ne add 
fel…! Ne állj meg! Menj tovább! Pró-
báld tovább! Segítség és boldogság [vár 
rád]! […] Végül minden rendben lesz. 
Bízzál Istenben és higgy az elkövetke-
zendő jó dolgokban!” 10

Amy így szólt: „Emlékszem, hogy 
elolvastam, majd imádkoztam, hogy 
érezzem Isten szeretetét, ha Ő valóban 
ott van számomra.”
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Így folytatta: „Amint kértem, és 
hittem, hogy Ő ott van, a legcsodásabb 
boldog és melengető érzés töltött el. 
Szavakkal nem lehet kifejezni. Tudtam, 
hogy Ő ott van és szeret engem.”

Mivel a gyermekei vagytok, Ő tudja, 
kivé válhattok. Ismeri a félelmeiteket 
és az álmaitokat. Örül a lehetőségei-
teknek. Arra vár, hogy imában Hozzá 
jöjjetek. Mivel az Ő gyermekei vagytok, 
nemcsak nektek van Rá szükségetek, 
hanem Neki is rátok. Azoknak is szük-
ségük van rátok, akik ma mellettetek 
ülnek ezen a gyűlésen. A világnak is 
szüksége van rátok, és isteni természe-
tetek lehetővé teszi, hogy az Ő meg-
bízható tanítványai legyetek minden 
gyermeke számára. Amint magunkban 
felfedezzük az isteniséget, másokban is 
látni tudjuk azt.

Isteni természetünk miatt szolgálunk
Az isteni természet belénk leheli azt 

a vágyat, hogy szolgáljunk másokat.

Sharon Eubank, az Emberbaráti Szol-
gáltatások és az UNSZ Szeretetszolgálat 
igazgatója nemrégiben megosztotta 
Glenn L. Pace elder egyik élményét. 
A 80- as évek közepén mindenhol 
szárazság és rendkívüli éhség honolt 
Etiópiában. Vizet és élelmet biztosító 
segélyállomásokat állítottak fel azok-
nak, akik el tudtak odáig menni. Egy 
öreg, éhező férfi hosszú utat tett meg 
gyalog, hogy elérjen a segélyállomásig. 
Épp egy falu mellett haladt el, amikor 
meghallotta egy kisbaba sírását. Addig 
keresgélt, míg rátalált a kisbabára: halott 
édesanyja mellett ücsörgött a földön. 
Karjába vette a gyermeket, és további 
40 kilométert gyalogolt a segélyállo-
másig. Mikor odaért, első szava nem az 
volt, hogy „éhes vagyok!” vagy „segít-
senek rajtam!”, hanem az, hogy „mit 
tehetnénk ezért a babáért?” 11.

A bensőnkben rejlő isteni természet 
lángra lobbantja azon vágyunkat, hogy 
segítsünk másoknak, majd cselekvésre 

ösztönöz. Mennyei Atyánk és Jézus 
Krisztus segíthetnek, hogy rátaláljunk 
az ehhez szükséges erőre. Lehetséges, 
hogy az Úr azt kérdi tőlünk: „Mit tehet-
nénk ezért a leányért, testvérért, apáért 
vagy barátért?”

A Lélek suttogása által van az, hogy 
miután a kételkedő ember isteni termé-
szete levegőért kapkod, békére lel és 
újra lélegzethez jut.

Mikor a próféta szól, a szavai meg-
pendítik isteni természetünk húrjait, és 
erőt adnak a követésére.

A hetenkénti úrvacsoravétel reményt 
lehel a bennünk lévő isteni mivoltba, 
és mi emlékezünk Szabadítónkra, Jézus 
Krisztusra.

Megígérem, hogy miközben igye-
keztek felfedezni a bennetek rejlő 
isteni természetet, tovább növelitek 
majd eme becses ajándékotokat. Ve-
zessen ez el benneteket ahhoz, hogy 
Isten leányaivá váljatok, végigsétálva 
a Hozzá visszavezető ösvényen, ahol 
visszaállítanak bennünket ahhoz az 
Istenhez, aki leheletet adott nekünk.12 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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vonatkozó parancsolat[ra]… szükség 
van…, és ez az emberi boldogság 
forrása. E [teremtő] hatalom igazlelkű 
gyakorlása révén közelebb kerülhetünk 
Mennyei Atyánkhoz, és megtapasz-
talhatjuk az öröm teljességét, igen, az 
istenséget. A nemzőerő nem csupán 
egy mellékes része a tervnek; ez maga 
a boldogság terve; ez maga a boldog-
ság kulcsa.”

Így folytatta:
„Az igaz szeretet azt kívánja, hogy a 

társak a házasságukig tartóztassák meg 
azon vonzalmukat, amely utat enged… 
[ezekhez a szent erőkhöz, és kerüljék] 
az olyan helyzeteket, amelyek során a 
testi vágyak elszabadulhatnak. […]

Halandó boldogságunk, az örömünk 
és a felmagasztosulásunk attól függ, 
miként reagálunk ezekre a folyamatos, 
kényszerítő fizikai vágyakra.” 1

Kedves fiatal és kevésbé fiatal 
nőtestvéreim, erre a beszédre készülve 
mély nyugtalanságot éreztem. Az ifjabb 
Alma szavaival élve „szívem mélyéből 
kívánom, …hogy …szólítsátok az ő 
szent nevét, és folyamatosan legye-
tek éberek és imádkozzatok, hogy ne 
kísértsenek meg benneteket azon felül, 
amit el tudtok viselni, …hogy az utolsó 
napon felemeltessetek” 2.

és a csók”, bizonyságot tett arról, hogy 
„a sokasodásra és a föld benépesítésére 

Linda S. Reeves
második tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében

Hát nem szeretnivaló ez a nő-
testvér a videón? Tudjuk, hogy 
sokan közületek saját gyermekek 

felnevelésének lehetősége híján azzal 
töltöttétek az életeteket, hogy mások 
gyermekeit szerettétek, tanítottátok és 
áldottátok meg. És Mennyei Atyánkkal 
egyetemben, ó, mennyire szeretünk 
titeket ezért, nőtestvérek!

Lehetőségünk nyílt- e már mind-
annyiunknak arra – nektek is, drága 
fiatal nőtestvéreim az Elemiben és 
a Fiatal Nőknél –, hogy karjainkba 
vegyünk egy újszülöttet, aki aztán a 
szemünkbe néz? Éreztük- e már, milyen 
szent érzés veszi körül ezt a celesztiális 
lelket, akit Mennyei Atyánk csak nem-
rég küldött újonnan teremtett, tiszta, 
apró testébe? Én nem nagyon tapasz-
taltam még ennél édesebb, gyengé-
debb és lelkibb érzéseket.

A mi testünk Mennyei Atyánktól 
kapott szent ajándék. A mi saját temp-
lomunk. Ha tisztán tartjuk, akkor érde-
mesek lehetünk arra, hogy segítsünk 
Mennyei Atyánknak testet teremteni az 
Ő szeretett lélekgyermekei számára.

Boyd K. Packer elnök utolsó általá-
nos konferenciai beszédében, melyre 
talán ti is úgy emlékeztek, hogy „a süti 

Megígért áldásainkra 
érdemesen
Mindennap az Atyánk által ígért rendkívüli áldásokat kell legfőképpen 
szem előtt tartanunk.
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Később Mormon is bizonyságot tett 
arról, hogy Alma napjaiban Korihór, 
az antikrisztus, „prédikált nekik, sokak 
szívét vezetve félre, …sok nőt …is” 3.

Nőtestvérek, napjainkban egyre  
nagyobb sikerrel emeli fel Sátán 
Korihór- szerű zászlaját. Mik az eszközei? 
Csábító romantikus regények, televíziós 
szappanoperák, a közösségi média – 
melyen keresztül a férjes asszonyok és 
egykori kedvesük felveszik egymással 
a kapcsolatot –, valamint a pornográ-
fia. Nagyon óvatosaknak kell lennünk, 
drága nőtestvéreim! Nem játszadozha-
tunk Sátán tüzes nyilaival úgy, hogy ne 
égetnénk meg magunkat. Nem ismerek 
semmit, ami érdemesebbé tenne ben-
nünket a Szentlélek állandó társaságára, 
mint az erény!

A mai világban sokan keresnek 
az interneten azonnali kielégülést és 
azonnali tudást. Ezzel szemben mi 
akkor leszünk rendkívül áldottak, ha – 
hitet és türelmet gyakorolva – Mennyei 
Atyánkhoz, minden igazság forrásához 

fordulunk az aggályainkkal. Oly sok 
választ és megerősítést kaphatunk a 
mindennapi szentírás- tanulmányozás 
és az őszinte és fohászkodó ima által, 
azonban az internet nem tartogat 
számunkra efféle ígéreteket. Jákób 
próféta bizonysága így hangzik:  
„…mert a Lélek az igazat mondja, és 
nem hazudik. Beszél tehát a dolgok-
ról, ahogy azok valójában vannak, 
és a dolgokról, ahogy azok valójában 
lesznek” 4.

Amikor olyasvalami megtekintésé-
vel, olvasásával vagy megtapasztalásá-
val vagyunk elfoglalva, ami nem ér fel 
Mennyei Atyánk normáihoz, az gyengít 
bennünket. A korunktól függetlenül, ha 
olyan valamit látunk, olvasunk, hallunk 
vagy teszünk, ami nem felel meg az Úr-
nak A fiatalság erősségéért kiadványban 
található normáinak, akkor azt dobjuk 
ki, tépjük szét, és csapjuk rá az ajtót!

Egyikünk sem tökéletes, de ha bűnt 
követtünk el, jusson eszünkbe, mire 
emlékeztetett Packer elnök:

„Az ígéret a következő: »Íme, aki 
megbánta bűneit, annak megbocsát-
tatik, és én, az Úr, nem emlékszem 
azokra többé« (T&Sz 58:42). […]

Az engesztelés, amely mindannyiun-
kat visszanyer, nem jár hegekkel. Ez azt 
jelenti, hogy nem számít, mit tettünk, 
vagy hol voltunk, vagy hogyan történt 
meg az a valami, amennyiben igazán 
bűnbánatot tartunk, azt ígérte, hogy 
elvégzi az engesztelést. És amikor elvé-
gezte az engesztelést, az mindent meg-
old. Nagyon sokan vannak köztünk, 
akik állandóan ostorozzák magukat 
bűntudatuk miatt, mert nem tudják, ho-
gyan tudnának megmenekülni. Krisztus 
engesztelésének elfogadásával tudunk 
megmenekülni, és ami eddig szívfájda-
lom volt, az szépséggé és szeretetté és 
örökkévalósággá válik.” 5

A bűnbánaton kívül még milyen 
segédletek vagy eszközök adattak, me-
lyek segítenek nekünk tisztának és eré-
nyesnek maradni? Elemis gyermekeink 
és a fiatal nőink mindannyian ismerik 
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és éneklik az „Oly nagy erőt rejt a 
szentírás” című éneket.6 Egészítsük ki 
ezt azzal, hogy az ima, a templom, a 
szövetségek, a sabbat napja, a próféta 
és az erény is „oly nagy erőt rejt”!

A templomi alsóruhánk megfelelő 
viseléséhez is hatalmas áldások és 
védelmet nyújtó ígéretek társulnak. 
Én mostanra már úgy érzem, hogy 
jelképesen egy Mennyei Atyámtól ka-
pott királyi díszruhát öltök magamra. 
Bizonyságot teszek arról nőtestvérek, 
hogy ha igyekszünk megfelelően vi-
selni az alsóruhát, akkor azt Mennyei 
Atyánk az Őiránta érzett szerete-
tünk és odaadásunk jeleként ismeri 
el. Ez az Ővele kötött szövetségek 
jele, és Ő azt ígérte: „Én, az Úr, meg 
vagyok kötve, amikor megteszitek, 
amit mondok; de amikor nem teszi-
tek meg, amit mondok, akkor nincs 
ígéret számotokra.” 7

Nemrég beszélgettem egy régi 
barátnőmmel, aki már két váláson van 
túl, mert mindkét férje szenvedélybeteg 
vagy hűtlen volt. Három gyermekével 
együtt már nagyon sokat szenved-
tek. Azt kérdezte: „Olyan nagyon 
igyekszem igazlelkűen élni. Miért van 
részem ilyen sok megpróbáltatásban? 
Mit csinálok rosszul? Mit vár el tőlem 
Mennyei Atyám, mit tegyek? Imádko-
zom és olvasom a szentírásokat, segítek 
a gyerekeimnek, és gyakran eljárok a 
templomba.”

Ezt a nőtestvért hallgatva legszíve-
sebben ezt kiáltottam volna: „Hiszen 
megteszed, amit elvár! Mindazt meg-
teszed, amit Mennyei Atyánk remél 
és elvár tőled!”

Érthető módon sokan megfogal-
mazták már, hogy Atyánk megígért 
áldásai túlságosan messze vannak, 
különösen akkor, amikor életünkben 
túlcsordul a megpróbáltatás. Alma 
azonban azt tanította fiának, hogy „ez 
az élet a felkészülés ideje az Istennel 

való találkozásra” 8, nem pedig minden 
áldásunk elnyerésének az ideje. Packer 
elnök azt mondta, hogy „az »és boldo-
gan éltek örökkön- örökké« soha nem a 
második felvonásban szerepel, hanem 
a harmadikban, amikor megoldódnak 
a rejtélyek és minden a helyére ke-
rül” 9. Nekünk azonban mindennap az 
Atyánk által ígért rendkívüli áldásokat 
kell legfőképpen szem előtt tartanunk, 
és észre kell vennünk „az ő gyengéd 
irgalmasságának” 10 napról napra meg-
tapasztalt sokaságát.

Nem tudom, miért van ennyi pró-
batételünk, de én úgy érzem, nőtest-
véreim, hogy a jutalom oly nagy, oly 
örökkévaló és oly tartós, oly örömteli 
és annyira felfoghatatlan számunkra, 
hogy amikor elnyerjük, akkor talán 
ezt kérdezzük majd irgalmas, szerető 
Atyánktól: „Tényleg csak ennyit kellett 
tennem?” Hiszem, hogy ha minden-
nap szem előtt tartjuk és felismerjük 
Mennyei Atyánk és Szabadítónk 
irántunk érzett szeretetének mélységét, 
akkor mindent hajlandóak leszünk 
megtenni azért, hogy visszatérhessünk 
az Ő színük elé, ahol örökre körülvesz 
bennünket az Ő szeretetük. Mit számít 

majd, kedves nőtestvéreim, hogy mit 
szenvedtünk el itt, ha végül pontosan 
ezek a próbatételek tesznek majd 
minket alkalmassá Isten királyságában 
az örök életre és a felmagasztosulásra 
Atyánkkal és a Szabadítóval?

Bizonyságot teszek arról, hogy a 
testünk Mennyei Atyánktól kapott szent 
ajándék, és ha tisztán tartjuk az életün-
ket Szabadítónk engesztelő áldozatán 
keresztül, és naponta szem előtt tartjuk 
Atyánk ígéreteit, akkor egy napon meg-
adatik nekünk mindaz, amivel Atyánk 
rendelkezik.11 Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼
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Krisztus szenvedett, minden pórusából 
vérzett és tökéletes szeretettel az életét 
adta. Az Ő ügye a jó hír, „az örvendetes 
hírek…, hogy ő eljött a világra, még-
hozzá Jézus, hogy keresztre feszítsék 
a világért, és viselje a világ bűneit, 
és megszentelje a világot, és minden 
hamislelkűségtől megtisztítsa azt; hogy 
általa mindenki megszabadulhasson” 6. 
Szabadítónk „kijelölte ösvényünket, [és] 
előttünk jár” 7. Bizonyságot teszek arról, 
hogy ha követjük a példáját, szeretjük 
Istent, és kedvesen, együttérzéssel 
szolgáljuk egymást, akkor tisztán és 
„ártatlanul [állhatunk] majd Isten előtt 
az utolsó napon” 8. Úgy döntöttünk, 
hogy az Urat és az Ő igazlelkű ügyét 
szolgáljuk, hogy eggyé válhassunk az 
Atyával és a Fiúval.9

Mormon próféta bátran kijelentette: 
„…mert van számunkra egy elvége-
zendő munka, míg ebben az agyag-
hajlékban vagyunk, hogy legyőzzük 
minden igazlelkűség ellenségét, és 
Isten királyságában pihentessük meg 
a lelkünket.” 10 A korai egyházi vezetők 
és a régi pionírok hősi bátorsággal és 
eltökélt hithűséggel haladtak előre, 
hogy megalapítsák a visszaállított 

közepette is bátor a szívünk. Eltökéltük, 
hogy megtesszük, ami tőlünk telik. Itt 
vagyunk, hogy igaz ügyet szolgáljunk.3 
Nőtestvérek, ezen ügy kapcsán mind-
annyiunkat értékelnek! Szükség van 
mindannyiunkra!

Az igazlelkű ügy, amelyet szolgá-
lunk, Krisztus ügye. A szabadítás mun-
kája.4 Az Úr azt tanította: „…ez munkám 
és dicsőségem – hogy véghezvigyem az 
ember halhatatlanságát és örök életét.” 5 
Mi vagyunk az a jó ügy, amelyért Jézus 

Carol F. McConkie
első tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

Hálás vagyok azért, hogy 
összegyűlhetünk a videóban 
szereplő Lisához hasonló olyan 

hithű nőkkel, akik tisztaszívűek, és akik 
saját próbatételeik közepette is szere-
tik és szolgálják az Urat. Lisa története 
arra emlékeztet, hogy szeretnünk kell 
egymást, és meg kell látnunk egymás-
ban a lélek szépségét. A Szabadító 
azt tanította: „Emlékezzetek, a lelkek 
értéke nagy Isten szemében” 1. Legyünk 
bár 8 vagy 108 évesek, mindannyian 
kedvesek vagyunk az Ő szemében.2 
Ő szeret minket. Isten leányai vagyunk. 
Nőtestvérek Sionban. Isteni természe-
tünk van, és mindannyiunkra egy dicső 
elvégzendő munka vár.

Idén nyáron beszélgettem egy ked-
ves, fiatal édesanyával, akinek lányai 
vannak. Elmondta, hogy szerinte a fiatal 
nőknek egy jó ügyre lenne szükségük, 
mely segítene, hogy érezzék: értékelik 
őket. Tudta, hogy a halandóság során – 
isteni célunknak megfelelően csele-
kedve – felfedezhetjük egyéni és örök 
értékünket. Ma este, ez a gyönyörű 
és figyelemre méltó kórus az imént a 
céljainkról tanító szavakat énekelt. A 
próbatételek és a megpróbáltatások, 
sőt még a félelem és az elkeseredés 

Itt vagyunk, hogy igaz 
ügyet szolgáljunk
Döntsünk úgy, hogy Urunk, Jézus Krisztus bátor küldötteiként igazlelkű 
ügyet szolgálunk!
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evangéliumot, és templomokat épít-
senek, amelyekben elvégezhetők a 
felmagasztosulás szertartásai. A jelen 
pionírjai, vagyis ti és én, szintén hittel 
haladnak előre, hogy „dolgozzanak 
[az Úr] szőlőskertjében az embe-
rek lelkének megszabadulásáért” 11. 
Gordon B. Hinckley elnök tanítását 
idézve: „Mily pompás lesz a jövő, 
miközben a Mindenható továbbgörgeti 
ezt a dicső munkát… azok önzetlen 
[szolgálata] által, akiknek szívét betölti 
a világ Megváltója iránti szeretet.” 12 A 
szabadítás munkájában csatlakozunk 
a múlt, a jelen, valamint a felnövekvő 
nemzedék hithű nőtestvéreihez.

Mielőtt megszülettünk volna, 
elfogadtunk Mennyei Atyánk tervét, 
„melyen keresztül [gyermekei] fizikai 
testhez és földi tapasztalatokhoz jut-
hattak annak érdekében, hogy tovább 
fejlődhessenek a tökéletesség felé, 
és végül az örök élet örököseiként elér-
jék isteni rendeltetésüket” 13. John A.  
Widtsoe elder a következő magyará-
zatot fűzte ehhez a halandóság előtti 
szövetséghez: „Akkor és ott belee-
gyeztünk abba, hogy nem csupán 
saját magunk szabadítói, hanem …az 
emberiség egész családjának szabadítói 
leszünk. Társai lettünk az Úrnak. A terv 
végrehajtása ekkor már nem csak az 
Atya munkája volt, valamint a Szabadító 
munkája, hanem a mi munkánk is lett. 
Közöttünk a legkisebb, a legalázato-
sabb is a Mindenható társa a szabadítás 
örök terve céljának elérésében.” 14

Itt, a halandóságban újból szövetsé-
get kötöttünk arra, hogy a szabadítás 
munkájában a Szabadítót szolgáljuk. 
Amikor szent papsági szertartásokban 
veszünk részt, megfogadjuk, hogy teljes 
szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és 
erőnkkel Isten szolgálatába lépünk.15 
Befogadjuk a Szentlelket, és az erőfe-
szítéseinket irányító sugalmazásokra 
törekszünk. Az igazlelkűség kiárad a 

világba, amikor megértjük, hogy mit vár 
el tőlünk Isten, majd meg is tesszük azt.

Ismerek egy elemis gyereket, aki a 
buszmegállóban állva azt mondta az 
egyik barátjának: „Hé, el kellene jön-
nöd velem istentiszteletre, és tanulnod 
Jézusról!”

Láttam, amint a Fiatal Nők egyik 
osztályában a lányok egymásba 
karolva megfogadják, hogy szolgálni 
fogják egymást, majd megtervezik, 
hogyan tudnának megfelelő módon 
segíteni egy függőséggel küszködő 
fiatal nőnek.

Láttam, amint fiatal édesanyák 
minden idejüket, tehetségüket és 
energiájukat az evangéliumi tantételek 
tanításának és példázásának szentelik, 
hogy gyermekeik Hélamán fiaihoz 
hasonlóan bátran és hithűen álljanak 
majd a próbatételek, a kísértések és 
a viszontagságok idején.

De talán az tett a leginkább alá-
zatossá, amikor hallottam, amint egy 
egyedülálló felnőtt nőtestvér a tiszta 
bizonyság tüzével kijelenti, hogy a 
házasságra és a családra való felké-
szülés a legfontosabb munka, amelyet 
végezhetünk. Bár személyes tapasz-
talata nincs erről, mégis tudja, hogy a 
szabadítás munkájának szíve a család. 
„A boldogság isteni terve lehetővé 
teszi, hogy a családi kötelékek a síron 
túl is megmaradjanak.” 16 Tiszteljük az 
Atya tervét és dicsőítjük Istent, amikor 
a házasság új és örök szövetségében 
megerősítjük és nemesebbé tesszük 
ezeket a kapcsolatokat. Úgy döntünk, 
hogy tiszta és erényes életet élünk, 
hogy amikor lehetőség nyílik rá, felké-
szültek legyünk arra, hogy megkössük 
ezt a szent szövetséget az Úr házában, 
és örökre meg is tartsuk.

Mindannyiunk életében egymást 
váltják a különböző időszakok. De 
legyünk bár az iskolában, a mun-
kahelyen, a közösségünkben vagy 

kiváltképp otthon, az Úr megbízottjai 
vagyunk, és az Ő ügyében járunk el.

A szabadítás munkájában nincs he-
lye az összehasonlításnak, a kritikának 
vagy a kárhoztatásnak. Nem számít az 
életkor, a tapasztalat vagy a nyilvános 
elismerés. Ez a szent munka a megtört 
szív és töredelmes lélek kifejleszté-
séről és arról szól, hogy hajlandóak 
vagyunk arra használni Istentől kapott 
ajándékainkat és egyedi képessége-
inket, hogy az Úr módján végezzük 
az Ő munkáját. Alázatosan térdre 
ereszkedve azt mondjuk: „Atyám!  

Ella Hoskins nőtestvér két fiatal nővel az 
egyházközségéből 
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…ne úgy legyen a mint én akarom, 
hanem a mint te.” 17

Az Úr „erejével minden dolgot meg 
tud[unk] tenni” 18. Imában, a szentírások-
ban és a Szentlélek sugalmazásaiban 
folyamatosan keressük a Tőle érkező 
útmutatást. Egy nőtestvér nyomasztó 
feladattal nézve szembe azt írta: „Időn-
ként felmerül bennem a kérdés, hogy 
vajon az egyház korai történelme során 
a nőtestvérek hozzánk hasonlóan nem 
ezekkel a szavakkal imádkoztak- e, 
amikor este párnára hajtották a fejüket: 
»Bármit hoz is a holnap, kérlek, segíts 
át rajta!«” Azután így folytatta: „Az egyik 
áldás az, hogy itt vagyunk egymásnak 
és együtt veszünk részt ebben!” 19 A 
körülményeinktől és attól függetlenül, 
hogy hol tartunk a szabadítás ösvényén, 
egyek vagyunk, mert összeköt minket a 
Szabadító iránti elkötelezettségünk. Tá-
mogatjuk egymást az Ő szolgálatában.

Talán olvastatok nemrég Ella 
Hoskins nőtestvérről, aki 100 éve-
sen elhívást kapott, hogy segítsen az 
egyházközségében lévő fiatal nőknek 
a személyes fejlődésükkel.20 Mintegy 
két évvel később, 102 évesen, Hos-
kins nőtestvér kiérdemelte a Fiatal Nő 
Elismerést. A fiatal nők, az egyházköz-
ségi és a cöveki Fiatal Nők, valamint 
Segítőegylet elnökségek a családtagok-
kal egyetemben összegyűltek, hogy 

megünnepeljék a teljesítményét. A 
hithű szolgálatban elhalványultak az 
életkor, a szervezet és a családi állapot 
által húzott határvonalak. A fiatal nők 
hálájukat fejezték ki Hoskins nőtest-
vérért, a tanításaiért és az igazlelkű 
példájáért. Olyanok akarnak lenni, 
mint ő. Utána megkérdeztem Hoskins 
nőtestvért: „Hogy csináltad?”

Mindjárt rávágta: „Mindennap  
bűnbánatot tartok.”

E nemes hölgy, akit eltölt és bera-
gyog Úr Lelkének tiszta fénye, em-
lékeztetőül szolgált számomra, hogy 
tisztának kell lennünk ahhoz, hogy 
a szentség szépsége ragyogjon ben-
nünk, hogy a Szabadító mellé álljunk 
és megáldjunk másokat. A tisztaság 
Krisztus kegyelme által lehetséges, 
ha megtagadjuk az istentelenséget 
és úgy döntünk, hogy teljes lelkünk-
kel, elménkkel és erőnkkel szeretjük 
Istent.21 Pál apostol azt tanította: „Az 
ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; 
hanem kövessed az igazságot, a hitet, 
a szeretetet, a békességet azokkal 
egyetembe, a kik segítségül hívják az 
Urat tiszta szívből.” 22 Egyikünk sem 
tökéletes. Mindannyian követünk el 
hibákat. Azonban bűnbánatot tartunk, 
hogy jobbak lehessünk, és mindig 
a szívünkbe írva tarthassuk Krisztus 
nevét.23 Amikor az Úr nevében, tiszta 

szívvel szolgálunk, akkor a Szabadító 
szeretetét tükrözzük és a mennybe 
engedünk bepillantást az embereknek.

Döntsünk úgy, hogy Urunk, Jézus 
Krisztus bátor küldötteiként igazlelkű 
ügyet szolgálunk! Álljunk együtt, és 
énekkel a szívünkben haladjunk előre, 
éljünk az evangélium szerint, szeres-
sük az Urat és építsük a királyságát! 24 
Bizonyságot teszek arról, hogy ebben 
a dicső munkában megismerhetjük 
Isten tiszta szeretetét, igaz örömben 
részesülhetünk és elnyerhetjük az örök-
kévalóság minden dicsőségét. Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼
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egyáltalán nem akart elmenni otthonról, 
hogy Rose nénikéjével éljen. Hallani 
sem akart róla. Semmiképpen sem.

De Eva anyukája olyan műtét előtt 
állt, melyből hosszadalmas volt a 
felépülés. Így hát Eva szülei el akarták 
őt küldeni, hogy a nyári szünetet a 
nagymamája nővérénél töltse.

Eva elméjében ezernyi indok 
merült fel, hogy miért is rossz ötlet ez: 
Először is, így távol kell majd lennie az 
anyukájától. Azt is jelentené, hogy ott 
kell hagynia a családját és a barátait. 
Különben sem ismeri Rose nénit. Ő 
nagyon is jól megvan ott, ahol van, 
köszöni szépen.

De hiába volt minden érvelés 
és szemforgatás – a döntésen nem 
változtatott. Így hát Eva összeszedte a 
cókmókját egy bőröndbe, és elindult a 
hosszú útra édesapjával Rose nénihez.

Eva attól a pillanattól fogva utált ott 
lenni, hogy betette a lábát a házba.

Minden olyan ósdi volt! Egy talpalat-
nyi hely sem volt a régi könyvektől, fura 
színű üvegektől és a műanyag dobo-
zoktól, melyek zsúfolásig voltak gyön-
gyökkel, szalagokkal és gombokkal.

Rose néni egyedül élt. Soha nem is 
volt férjnél. Az egyetlen lakótársa egy 
szürke macska volt, aki mindig kipé-
cézte magának a helyiség legmagasabb 
pontját, és ott letelepedvén, éhes tigris-
ként figyelt mindent, ami lent történt.

Még maga a ház is magányosnak 
tűnt. Vidéken volt, ott, ahol minden ház 
messze van egymástól. A környéken 
nem volt senki, aki vele egykorú lett 
volna, s ettől Eva szintén magányosnak 
érezte magát.

Eleinte ügyet sem vetett Rose nénire. 
Leginkább csak az anyukájára gondolt. 
Néha még éjjel is fent maradt és teljes 
szívéből imádkozott, hogy az édesanyja 
jobban legyen. És bár nem azonnal, de 
Eva lassacskán kezdte úgy érezni, hogy 
Isten vigyáz az anyukájára.

hallgassátok a Lélekkel! A Szentlélek 
segít majd, hogy megtaláljátok ebben 
a példázatban a nektek szóló üzenetet.

Rose néni
A történet egy Eva nevű lányról szól. 

Két fontos dolgot kell tudnotok Eváról. 
Az egyik az, hogy a történetben 11 éves, 
a másik pedig, hogy ő semmi áron, 

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Drága nőtestvéreim és barátaim, 
öröm veletek lenni ma, és hálás 
vagyok, hogy itt van velünk 

drága prófétánk, Thomas S. Monson 
elnök. Monson elnök, szeretünk téged! 
Elszomorít bennünket három drága 
barátunk, az Úr három hű apostolának 
elvesztése. Packer elnök, Perry elder és 
Scott elder hiányoznak nekünk. Szeret-
jük őket! Imádkozunk a családjukért és 
barátaikért.

Mindig nagyon várom a konferenci-
ának ezt az ülését: a gyönyörű zene és 
ihletett nőtestvéreink tanácsai bőséggel 
hozzák el közénk a Lelket. Mindig jobb 
emberré válok, mikor veletek vagyok.

Miközben azon elmélkedtem, mit 
mondjak ma nektek, gondolataim a 
Szabadító tanítási módszerére terelőd-
tek. Érdekes, hogy a legfennköltebb 
igazságok megtanítására a legegysze-
rűbb történeteket használta. Példázatai 
arra sarkallták tanítványait, hogy ne 
csak az elméjükkel, hanem a szívükkel 
is befogadják az igazságokat, és össze-
kössék az örökkévaló tantételeket a 
mindennapi életükkel.1 Drága Monson 
elnökünk szintén mestere az olyan sze-
mélyes élményen alapuló tanításnak, 
mely megérinti a szívünket.2

Mai üzenetemben a gondolatai-
mat és az érzéseimet én is történet 
formájában szeretném átadni. Kérlek, 

Egy nyár Rose nénivel
Amint a tanítványság nektek kijelölt ragyogó ösvényén jártok, azért 
imádkozom, hogy a hit megerősítse minden lépéseteket az utatokon.
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Végre aztán hírt kapott, hogy a mű-
tét sikeres volt, és most már csak annyi 
dolga volt, hogy kibírja a nyár végéig. 
De ó, mennyire utálta, hogy ki kell 
bírni!

Most, hogy már megkönnyebbült 
az anyukája miatt, Eva kezdte kicsit 
jobban észrevenni Rose nénit. Nagy-
darab nő volt. Mindene nagy volt: a 
hangja, a mosolya, a személyisége. 

Kissé nehezen mozgott, de mindig 
dalolt és nevetgélt munka közben, 
és kacaja betöltötte az egész házat. 
Minden este leült a kárpitozott kanapé-
jára, elővette a szentírásait és hangosan 
felolvasott belőlük. Miközben olvasott, 
néha ilyen megjegyzéseket tett: „ó, nem 
kellett volna ezt tennie!”, vagy „mit nem 
adnék, ha ott lehettem volna!”, vagy 
hogy „nem ez a legcsodásabb dolog, 

amit valaha hallottál?”. Minden este, 
mikor ők ketten letérdeltek Eva ágyá-
hoz, hogy imádkozzanak, Rose néni 
a leggyönyörűbb imákat mondta el. 
Megköszönte Mennyei Atyának a kék 
szajkót, a lucfenyőt, a naplementét és a 
csillagokat, és az „élet csodáját”. Mindez 
úgy hangzott Eva számára, mintha Rose 
barátként ismerte volna Istent.

Eva idővel meglepő felfedezést tett: 
Meglehet, hogy Rose néni a legboldo-
gabb ember, akit ő valaha is ismert!

De hogy lehet ez?
Mi oka van boldognak lenni?
Soha nem ment férjhez, nincsenek 

gyermekei, nincs társasága – kivéve 
azt az ijesztő macskát –, és nehezére 
esnek a legegyszerűbb dolgok is, mint 
például bekötni a cipőjét vagy felmenni 
a lépcsőn.

Amikor bemegy a városba, kínosan 
nagy, tarka kalapokat visel. Ám az em-
berek mégsem nevetik ki. Ehelyett köré 
gyűlnek, és beszélgetni akarnak vele. 
Rose régen tanítónő volt, és nem ritka, 
hogy egykori tanítványai – akik már fel-
nőtt, gyermekes szülők – megállnak egy 
kis csevejre. Ilyenkor gyakran megkö-
szönik, hogy jó hatással volt az életükre. 
Sokat nevetnek, és néha még sírnak is.

Ahogy telt- múlt a nyár, Eva egyre 
több időt töltött Rose nénivel. Hosszú 
sétákat tettek, és Eva megtanulta 
megkülönböztetni a verebet a pintytől. 
Vadbodzát szedett, és narancslekvárt 
főzött. Megismerte ükanyja életét, aki 
elhagyta szeretett hazáját, áthajózott 
az óceánon és átgyalogolt a síkságon, 
hogy a szentekkel lehessen.

Hamarosan Eva egy másik döbbe-
netes felfedezést is tett: nemcsak hogy 
Rose néni az egyik legboldogabb em-
ber, akit ismer, de Eva maga is boldog, 
amikor vele van!

Most már a nyári szünet napjai is 
sokkal gyorsabban teltek. Mielőtt Eva 
feleszmélt volna, Rose néni közölte, 
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hogy lassan itt az ideje, hogy Eva haza-
utazzon. Bár Eva attól a naptól kezdve, 
hogy megérkezett, ezt a pillanatot várta, 
már nem volt annyira biztos benne, 
hogyan is érez ezzel kapcsolatban. 
Rájött, hogy tulajdonképpen hiányozni 
fog neki ez a fura, régi ház a lesvadász 
macskával, és szeretett Rose nénije is.

Egy nappal azelőtt, hogy édesapja 
érte jött volna, Eva feltette a kérdést, 
melyen már hetek óta tűnődött: „Rose 
néni, miért vagy ilyen boldog?”

Rose néni alaposan szemügyre vette 
a lányt, majd odavezette egy festmény-
hez, amely a nappaliban függött. Egy 
tehetséges, kedves barát ajándéka volt.

„Mit látsz rajta?” – kérdezte.
Evának már korábban is feltűnt a 

kép, de soha nem nézte meg alaposab-
ban. Egy lány pionírruhában ugrándo-
zott egy élénk kék ösvényen. A fű és a 
fák tündöklően zöldek voltak. Eva azt 
felelte: „Ez egy festmény egy lányról. 
Úgy néz ki, mintha szökdécselne.”

„Igen, egy pionír lány, aki vidáman 
szökdécsel – helyeselt Rose néni. – 
Elképzelem, hogy milyen sok komor 
és sivár napja lehetett a pioníroknak. 
Olyan nehéz volt az életük, hogy azt el 
sem tudjuk képzelni. De ezen a festmé-
nyen minden derűs és reményteljes. A 
kislány vidáman szökdécsel, és előre és 
felfelé halad.”

Eva nem szólt semmit, így Rose 
néni folytatta: „Van elég dolog, ami 
nem jól alakul az életben, így bárki 
belemászhat a melankólia mocsarába 
és a pesszimizmus pocsolyájába. De 
ismerek olyan embereket, akik még 
akkor is, amikor a dolgok nem sikerül-
nek, inkább az élet csodáira összpon-
tosítanak. Ők a legboldogabb emberek, 
akiket ismerek.”

„De nem kapcsolhatsz csak úgy 
át a szomorúságból a boldogságra” – 
mondta Eva.

„Talán nem – mosolygott szelíden 
Rose néni –, de Isten nem szomorú-
ságra szánt bennünket. Arra teremtett 
minket, hogy örömünk legyen! 3 Így ha 
bízunk benne, Ő segít majd, hogy ész-
revegyük az élet jó, vidám és reménytel-
jes dolgait. És bizony a világ vidámabbá 
válik. Nem, nem azonnal történik; de 
őszintén szólva hány jó dolog történik 
azonnal? Számomra úgy tűnik, hogy a 
legjobb dolgokhoz – mint amilyen a 
házi kenyér vagy a narancslekvár –  
türelemre és munkára van szükség.”

Eva egy pillanatig elgondolkodott 
ezen, és azt mondta: „Talán ez nem 
ilyen egyszerű azoknak, akiknek nem 
minden tökéletes az életében.”

„Drága Eva, tényleg azt hiszed, az 
én életem tökéletes?” Rose néni leült a 
kislánnyal a kárpitozott kanapéra. „Volt 
olyan időszak, amikor annyira elcsüg-
gedtem, hogy nem akartam folytatni az 
életemet.”

„Te?” – kérdezte Eva.
Rose néni bólintott. „Olyan sok 

minden volt, amire vágytam volna az 
életben.” Miközben beszélt, valamiféle 
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szomorúság költözött a hangjába, ame-
lyet Eva azelőtt soha nem hallott. „A 
legtöbb azonban soha nem következett 
be. Csak szívfájdalom volt, újra meg 
újra. Egy napon aztán rájöttem, hogy 
semmi nem úgy lesz, ahogy reméltem. 
Az bizony nyomasztó nap volt! Kész 
voltam mindent feladni és keserűség-
ben leélni az életemet.”

„Végül mit tettél?”
„Egy ideig semmit. Egyszerűen 

dühös voltam. Sárkányként viselked-
tem a körülöttem lévőkkel.” Ezután 
kicsit elnevette magát, de ez nem az a 
szokásos, szobát betöltő nevetés volt. 
„Gondolatban újra és újra csak egyetlen 
dallamot fújtam: »Ez nem igazság«. De 
végül felfedeztem valamit, ami az egész 
életemet megváltoztatta.”

„És mi volt az?”
„A hit – mosolygott Rose néni. 

– Felfedeztem a hitet. A hit remény-
hez vezetett, a hit és a remény pedig 
megerősített abban, hogy egy nap 
majd minden értelmet nyer, hogy a 
Szabadító miatt minden rossz jóra for-
dul majd. Ezek után már nem is láttam 
olyan nyomasztónak és porosnak az 
előttem álló ösvényt, mint amilyennek 
gondoltam. Kezdtem észrevenni az 
élénk kéket, a tündöklő zöldet és a 
tűzpirosat, és elhatároztam, hogy van 
választásom: lógathatom a fejemet 
és vánszoroghatok az önsajnálat 
poros útján; vagy lehet egy kis hitem, 

felölthetek egy vidám ruhát, belebúj-
hatok a tánccipőmbe és végigszökdé-
cselhetek az élet ösvényén, dalolva 
az út során.” Ekkorra már a hangja 
is úgy szökdécselt, mint a kislány 
a festményen.

Rose néni a kisasztalhoz hajolt, és az 
ölébe vette rojtosra olvasott szentírásait. 
„Nem hiszem, hogy klinikai depresszi-
ótól szenvedtem volna, mert nem 
vagyok biztos benne, hogy abból ki 
tudod magad magyarázni. De az biztos, 
hogy az elkeseredést bemagyaráztam 
magamnak! Igen, voltak sötét napjaim, 
de a tépelődés és az aggódás ezen 
nem változtatott, inkább csak rontott a 
dolgokon! A Szabadítóba vetett hitem 
megtanította nekem, hogy nem számít, 
mi történt a múltban, a történetem 
végződhet happy enddel.”

„Honnan tudod?” – kérdezte Eva.
Rose néni felütötte a Bibliáját, és 

azt mondta: „Itt az áll:
»Isten… velök lakozik, és azok az 

ő népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velök, [és] az ő Istenök [lesz].

És az Isten eltöröl minden könyet 
az ő szemeikről; és a halál nem lesz 
többé; sem gyász, sem kiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak« 4.”

Rose néni Evára nézett. Széles 
mosollyal azt suttogta, kissé remegő 
hangon: „Nem ez a legcsodálatosabb 
dolog, amit valaha hallottál?”

De, valóban csodálatosan hangzik, 
gondolta Eva.

Rose néni lapozott néhányat, és 
egy versre mutatott, hogy Eva olvassa 
fel: „A miket szem nem látott, fül nem 
hallott és embernek szíve meg se 
gondolt, a miket Isten készített az őt 
szeretőknek.” 5

„Ilyen fényes jövővel – mondta  
Rose néni – miért hagynánk, hogy fel-
emésszenek bennünket a múlt vagy a 
jelen azon dolgai, melyek nem egészen 
úgy alakulnak, ahogy terveztük?”

Eva felhúzta a szemöldökét. „Na, 
várjunk csak egy percet – mondta. – 
Azt mondod, hogy boldognak lenni azt 
jelenti, hogy egy jövőbeli boldogságra 
várunk? Minden boldogságunk az 

Amint a tanítványság nektek kijelölt ragyogó 
ösvényén jártok – a festményen szereplő pionír 
kislányhoz hasonlóan –, azért imádkozom, 
hogy a hit megerősítse minden lépéseteket 
az utatokon.
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örökkévalóságban van? Nem történ-
hetne meg részben már most?”

„Ó, dehogynem! – kiáltott fel Rose 
néni. – Drága gyermekem, a »most« 
része az örökkévalóságnak. Az örökké-
valóság nem a halálunk után kezdő-
dik! A hit és a remény nyitva tartja a 
szemünket mindarra a boldogságra, 
melyet elénk helyeztek.

Ismerek egy verset, amely azt 
mondja, hogy az örökkévalóság a 
»most« pillanataiból áll.6 Nem akartam, 
hogy az én örökkévalóságom sötét 
és félelemmel teli »most«- okból áll-
jon. És nem akartam az életemet egy 
sötét odúban, összeszorított fogakkal, 
csukott szemmel és megbánásokkal 
telve leélni, míg várom, hogy eljöjjön 
a keserves vég. A hit megadta nekem 
a reményt, amely ahhoz kellett, hogy 
már most örömteli legyen az életem!”

„Szóval akkor, mit tettél?” 
– kérdezte Eva.

„Hitet gyakoroltam Isten ígéreteiben 
azáltal, hogy jelentőségteljes dolgokkal 
töltöttem meg az életemet. Továbbtanul-
tam. Lediplomáztam. Ez egy olyan szak-
mához vezetett el, amelyet szerettem.”

Eva elgondolkodott ezen egy pil-
lanatra, majd azt mondta: „De biztos 
nem az tett boldoggá, hogy elfoglaltad 
magad. Van egy csomó elfoglalt ember, 
akik nem boldogok.”

„Hogy lehetsz ennyire bölcs ilyen fi-
atalon? – kérdezte Rose néni. – Teljesen 
igazad van. A legtöbb elfoglalt, boldog-
talan ember elfeledkezett arról, ami a 
leginkább számít a világon: az, amiről 
Jézus azt mondta, hogy az evangéliuma 
lényege.”

„És mi az?” – kérdezte Eva.
„A szeretet – Krisztus tiszta szeretete 

– válaszolta Rose néni. – Tudod, min-
den más az evangéliumban – az összes 
csináld és ne tedd és legyél, mind – a 
szeretethez vezet. Amikor szeretjük 
Istent, szeretnénk Őt szolgálni. Olyanok 

szeretnénk lenni, mint Ő. Ha szeretjük 
felebarátainkat, akkor elkezdünk keve-
sebbet gondolni a saját gondjainkra, és 
segítünk másoknak a sajátjukkal.” 7

„És ez tesz bennünket boldoggá?” – 
kérdezte Eva.

Rose néni bólintott és elmoso-
lyodott, miközben könnybe lábadt 
a szeme. „Igen, drágám. Ez az, ami 
boldoggá tesz minket.”

Többé már nem ugyanaz
Másnap Eva megölelte Rose nénit, 

és köszönetet mondott mindenért. 
Visszatért a családjához és barátaihoz, 
a saját házába és a saját lakóhelyére.

De többé már nem volt ugyanaz, 
mint azelőtt.

Ahogy Eva felnőtt, gyakran eszébe 
jutottak Rose néni szavai. Eva idővel 
férjhez ment, felnevelte a gyermekeit, 
és hosszú és csodálatos életet élt.

Egy napon pedig, amikor ott állt a 
saját házában, megcsodálva egy fest-
ményt egy pionírruhás kislányról, amint 
az egy élénk kék ösvényen ugrándozik, 
ráeszmélt, hogy közben annyi idős lett, 
mint egykor Rose néni volt azon az 
emlékezetes nyáron.

Mikor erre rájött, egy különleges ima 
kezdett duzzadni a szívében. Eva hálát 
érzett az életéért, a családjáért, Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumáért, és 
azért a réges- régi nyárért, amikor Rose 
néni 8 a hitről, reményről és szeretetről 
tanított neki.9

Áldás
Szeretett nőtestvéreim, barátaim 

Krisztusban, remélem és imádkozom 
azért, hogy legyen valami ebben a 
történetben, ami megérinti a szíveteket 
és inspirálja a lelketeket. Tudom, hogy 
Isten él és szeret benneteket, mind-
annyiótokat, egyenként.

Amint a tanítványság nektek kijelölt 
ragyogó ösvényén jártok, azért imád-
kozom, hogy a hit megerősítse minden 
lépéseteket az utatokon; hogy a remény 
felnyissa a szemeteket arra a dicsőségre, 
melyet Mennyei Atyánk tartogat számo-
tokra; és hogy szíveteket eltöltse az Isten 
és minden gyermeke iránti szeretet. Az 
Úr egyik apostolaként mindezt tanúbi-
zonyságomként és áldásként hagyom 
veletek. Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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poetryfoundation.org/poem/182912.

 7. Lásd Lukács 9:24.
 8. „Durva tövisek közt rózsa gyakorta terem” 

(„Saepe creat molles aspera spina rosas”; 
vö. P. Ovidius Naso Pontusi levelei. Ford. 
irmesi Homonnay Imre. Buda, 1827. 2. 
könyv, II. levél)

 9. Lásd Moróni 7:42.
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Hát nem mind ilyenek vagyunk egy 
kicsit? Egy közelmúltbeli orvosi eljárás 
során a komoly tudású orvosaim el-
mondták, mit kell tennem a megfelelő 
gyógyulás érdekében. Először azonban 
nekem kellett újra megtanulnom vala-
mit magamról, amit már régen tudnom 
kellett volna: páciensként nem vagyok 
valami türelmes típus.

Következésképpen úgy döntöttem, 
hogy saját internetes kutakodásommal 
felgyorsítom a gyógyulási folyamatot. 
Talán arra számítottam, hogy valamilyen 
olyan igazságot fedezek fel, amelyet az 
orvosaim el akartak titkolni előlem.

Beletelt egy kis időbe, míg felismer-
tem, milyen ironikus a viselkedésem. 
Persze a saját kutatás nem rossz ötlet, 
én azonban elvetettem az igazságot, 
amelyre támaszkodhattam volna, és 
helyette beszippantottak az internetes 
ámítás gyakran meseszerű kijelentései.

Az igazság ugyanis olykor túl egye-
nesnek, túl egyértelműnek és túl egy-
szerűnek tűnik számunkra ahhoz, hogy 
méltányolni tudjuk hatalmas értékét. 
Így aztán félredobjuk, amit már meg-
tapasztaltunk, és amiről tudjuk, hogy 
igaz, hogy titokzatosabb vagy össze-
tettebb információk után kutakodjunk. 
Remélhetőleg ráébredünk, hogy amikor 
árnyakat hajszolunk, akkor olyasmit 
kergetünk, ami kevés tartalommal és 
értékkel bír.

Amikor lelki igazságról van szó, 
akkor honnan tudhatjuk, hogy a helyes 
ösvényen járunk- e?

Ennek egyik módja, ha a helyes 
kérdéseket tesszük fel – olyan kérdé-
seket, amelyek segítenek átgondolni a 
fejlődésünket, és értékelni azt, hogyan 
működnek a dolgaink. Olyan kérdése-
ket, mint például:

„Van jelentősége az életemnek?”
„Hiszek Istenben?”
„Hiszem, hogy Isten ismer és 

szeret engem?”

Értük mondott imáink megerősítik 
majd őket, amint az apostolság szent 
palástját viselik.

Működik számotokra az evangélium?
Nemrég láttam egy idézetet, amely 

elgondolkodtatott. Valahogy így szólt: 
„Ha azt mondod valakinek, hogy több 
ezer milliárd csillag van a világegye-
temben, elhiszi. Ha viszont azt mondod 
neki, hogy frissen festették a falat, meg-
tapogatja, hogy biztos legyen benne.”

Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, 
kedves barátaim, nagy öröm vele-
tek lenni ma. Elszomorít bennün-

ket a három üres hely látványa itt az 
emelvényen. Hiányzik Packer elnök, 
Perry elder és Scott elder. Szeretjük 
őket, és imádkozunk családjaikért.

E konferenciai hétvége során ki-
váltságunk lesz majd támogatni három 
olyan testvért, akiket az Úr elhívott arra, 
hogy elfoglalják helyüket a Tizenkét 
Apostol Kvórumában.

Csodásan működik!
Azért imádkozom, hogy a Krisztusban lévő egyszerűségre 
összpontosítsunk, és engedjük, hogy az Ő kegyelme felemeljen 
és hordozzon bennünket.

Szombat délelőtti ülés | 2015. október 3.
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„Hiszem, hogy Isten meghallja és 
megválaszolja az imáimat?”

„Igazán boldog vagyok?”
„Az erőfeszítéseim az élet legnagyobb 

lelki céljai és értékei felé vezetnek?”
Az ezekhez hasonló mélyreható kér-

dések az élet céljáról már sok egyént és 
családot vezettek el az igazság keresé-
séhez szerte a világon. E keresés pedig 
gyakran vitte el őket Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához 
és a visszaállított evangéliumhoz.

Azon tűnődöm, hogy vajon egy-
háztagokként nem válna- e javunkra, 
ha időnként megkérdeznénk magunk-
tól: „Működik az egyházban szerzett 
tapasztalatom? Közelebb visz Krisztus-
hoz? Megáld engem és a családomat 
békességgel és örömmel, ahogyan azt 
az evangélium ígéri?”

Alma hasonló kérdéseket tett fel a 
zarahemlai egyháztagoknak, amikor 
azt kérdezte: „Megtapasztaltátok- e ezt 
a hatalmas változást a szívetekben? 
[És] tudtok- e most úgy érezni?” 1 Az 
efféle elmélkedés segíthet újra össz-
pontosítanunk és összhangba hoznunk 
a mindennapos erőfeszítéseinket a  
szabadítás isteni tervével.

Sok egyháztag lelkes válasza ezekre 
a kérdésekre az, hogy az egyház tag-
jaként megélt tapasztalatai rendkívül 
jól működnek az életében. Tanúságot 
tesznek arról, hogy akár szegénység, 
akár gazdagság idején, akár kellemes, 
akár fájdalmas élmények során, komoly 
értelmet, békességet és örömet találtak 
az Úr iránti elkötelezettségüknek, vala-
mint állhatatos egyházi szolgálatuknak 
köszönhetően. Mindennap találkozok 
olyan egyháztagokkal, akiket eltölt a 
sugárzó öröm, és akik szóval és tettek-
kel is példázzák, hogy az életüket mér-
hetetlenül gazdagította Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliuma.

Felismerem ugyanakkor azt is, hogy 
vannak néhányan, akiknek kevésbé 

kiteljesedett élményben van részük 
– akik úgy érzik, hogy tagságuk az 
egyházban olykor nem egészen olyan, 
mint amit reméltek.

Ez elszomorít, mert első kézből 
tudom, miként képes az evangélium 
megeleveníteni és megújítani az ember 
lelkét – miként képes reménnyel meg-
tölteni a szívünket és világossággal az 
elménket. Saját tapasztalatból tudom, 
hogy Jézus Krisztus evangéliumának 
gyümölcsei képesek az ember hét-
köznapi és sivár életét rendkívülivé 
és magasztossá változtatni.

Miért van azonban az, hogy mindez 
úgy tűnik, egyeseknél jobban működik, 
mint másoknál? Mi a különbség azok 
között, akiknek az egyházi élményeik 
a megváltó szeretet énekével 2 töltik 
el a lelküket, és azok között, akiknek 
hiányérzetük van?

E kérdések átgondolása során meg-
rohantak a gondolatok. Ezek közül ket-
tőt szeretnék ma megosztani veletek.

Egyszerűsítsünk!
Először is: Túlbonyolítjuk- e a 

tanítványságunkat?
Ez a gyönyörű evangélium annyira 

egyszerű, hogy még egy gyermek 
is megérti, mégis oly mélyreható és 

összetett, hogy egy egész életen – sőt 
egy örökkévalóságon – át tartó tanul-
mányozás és felfedezés kell ahhoz, 
hogy teljesen megértsük.

Olykor mégis vesszük Isten 
igazságának gyönyörű liliomát, majd 
agyondíszítjük újabb és újabb réte-
gekkel – különböző ember alkotta jó 
ötletekkel, programokkal és elvárások-
kal. Önmagában mindegyik segíthet 
és megfelelő lehet egy bizonyos 
ideig és helyzetben, amikor azon-
ban egymásra rétegződnek, akkor 
egész hegynyi lerakódást képezhet-
nek, mely oly vastag és nehéz, hogy 
szem elől téveszthetjük a becses 
virágot, amelyet egykor oly nagyon 
szerettünk.

A vezetőknek ezért szigorúan 
védelmezniük kell az egyház és az 
evangélium tisztaságát és egysze-
rűségét, és kerülniük kell azt, hogy 
szükségtelen terheket helyezzenek 
az egyháztagjainkra.

És mindannyiunknak egyháztagok-
ként, nekünk kell tudatos erőfeszíté-
seket tennünk, hogy energiánkat és 
időnket olyan dolgoknak szenteljük, 
amelyek valóban számítanak, miköz-
ben felemeljük felebarátainkat és Isten 
királyságát építjük.
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Az egyik nőtestvér – egy segítőegy-
leti tanító – kifogástalan tanításairól 
volt ismert. Egyik alkalommal úgy 
döntött, hogy egy gyönyörű steppelt 
takarót készít, amely tökéletes hátteret 
nyújt majd a tanítása témájához. Az élet 
azonban közbeszólt – fel kellett venni 
a gyerekeket az iskolából, a szomszéd-
nak segítség kellett a költözéshez, a 
férj belázasodott, az egyik barát pedig 
nagyon magányos volt. Közeledett a 
tanítás napja, a takaró pedig még nem 
volt kész. Végül a tanítást megelőző 
éjjelen nem sokat aludt, mert egész éjjel 
a takarón dolgozott.

Másnap kimerült volt, és alig bírta 
összeszedni a gondolatait, mégis bátran 
kiállt, és előadta a leckét.

A takaró pedig lélegzetelállító volt – 
az öltések tökéletesek lettek, a színek 
ragyogóak, a mintázat kifinomult. Az 
egész közepén egyetlen szó állt, mely 
győzedelmesen visszhangozta a lecke 
témáját: „Egyszerűsítsünk!”

Kedves testvérek, az evangélium 
szerinti életvitelnek nem kell szükség-
szerűen bonyolultnak lennie.

Egészen egyszerű is lehet. Felvázol-
ható a következőképpen:

• Amikor őszinte szándékkal halljuk 
meg Isten szavát, az Istenbe vetett 

hitre indít bennünket, és az Ő ígére-
teibe vetett bizalomra.3

• Minél jobban bízunk Istenben, annál 
jobban megtelik a szívünk szeretet-
tel Iránta és mások iránt.

• Isten iránti szeretetünk miatt Őt 
kívánjuk követni, tetteinket pedig 
szeretnénk összhangba hozni az 
Ő szavával.

• Mivel szeretjük Istent, szeretnénk Őt 
szolgálni; szeretnénk megáldani má-
sok életét, és segíteni a szegényeket 
és a rászorulókat.

• Minél inkább a tanítványság ezen 
útján járunk, annál inkább vágyunk 
Isten igéjének megismerésére.

És így tovább, minden lépés a 
következőhöz vezet, és egyre növekvő 
hittel, reménnyel és jószívűséggel tölt 
el bennünket.

Gyönyörűen egyszerű, és remekül 
működik.

Kedves testvérek, ha valaha is fel-
merül bennetek, hogy az evangélium 
nem működik olyan jól számotokra, 
akkor arra kérlek, lépjetek hátra, vizs-
gáljátok meg az életeteket magasabb 
nézőpontból, és egyszerűsítsetek a 
tanítványsággal kapcsolatos megközel-
ítéseteken! Összpontosítsatok az evan-
gélium alapvető tanaira, tantételeire 

és alkalmazásaira! Megígérem nektek, 
hogy Isten irányítani fog majd bennete-
ket, és megáld majd titeket a megelége-
dést nyújtó élet felé vezető utatokon, az 
evangélium pedig egyértelműen jobban 
működik majd számotokra.

Kezdjük ott, ahol vagyunk!
A második javaslatom: Kezdjük ott, 

ahol vagyunk!
Olykor elkeseredünk, mert nem 

vagyunk valamilyen területen „töb-
bek” – lelkibbek, tiszteletre méltóbbak, 
okosabbak, egészségesebbek, gazda-
gabbak, barátságosabbak vagy ügye-
sebbek. Természetesen semmi gond 
sincs azzal, ha valaki fejlődni szeretne. 
Isten azért teremtett bennünket, hogy 
növekedjünk és fejlődjünk. Ne feled-
jük azonban, hogy a gyengeségeink 
alázatossá tehetnek és Krisztushoz 
fordíthatnak bennünket, aki „erőssé 
tesz[i] számu[n]kra a gyenge dolgo-
kat”.4 Másrészről viszont Sátán annyira 
kihasználja a gyengeségeinket, hogy 
egy idő után már nincs kedvünk még 
próbálkozni sem.

Az életem során megtanultam, hogy 
nem szükséges „többnek” lennünk 
ahhoz, hogy elkezdjünk olyan emberré 
válni, amilyenné Isten szeretné, hogy 
váljunk.
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Isten készen áll, hogy fogjon 
bennünket úgy, ahogyan éppen va-
gyunk, és elkezdjen rajtunk dolgozni. 
Mindössze készséges szívre van szüksé-
getek; a vágyra, hogy higgyetek; és 
bizalomra az Úrban.

Gedeon a saját szemében egy 
szegény gazdálkodó volt csupán, apja 
házanépe között a legkisebb. Isten 
mégis hatalmas hősként látta őt.5

Amikor Sámuel Sault választotta 
királynak, akkor Saul igyekezett le-
beszélni őt erről. Saul Izráel házának 
egyik legkisebb törzséből való volt. 
Hogyan is lehetne ő a király? 6 Isten 
azonban úgy tekintett rá, mint kivá-
lasztott ifjúra.7

Még Mózes, a nagy próféta is 
annyira túlterheltnek és elkeseredett-
nek érezte magát egy ponton, hogy 
fel akarta adni, és szeretett volna 
meghalni.8 Isten azonban nem adta 
fel Mózessel kapcsolatosan.

Kedves fivéreim és nőtestvéreim, ha 
csupán halandó szemünkkel tekintünk 
magunkra, akkor talán nem látjuk elég 
jónak magunkat, Mennyei Atyánk azon-
ban olyannak lát bennünket, amilyenek 
valójában vagyunk és amilyenné vál-
hatunk. Az Ő fiaiként és leányaiként lát 
minket, akik örökkévaló világosságból 
valók, örökké tartó lehetőségekkel és 
isteni rendeltetéssel.9

A Szabadító áldozata megnyitotta 
a szabadítás kapuját mindenki szá-
mára, hogy mindenki visszatérhessen 
Istenhez. Az Ő „kegyelme… elegendő 
minden olyan embernek, aki megaláz-
kodik [Isten] előtt…” 10. Az Ő kegyelme 
az a képessé tevő hatalom, mely 
belépést enged Isten szabadításának 
királyságaiba. Az Ő kegyelmének kö-
szönhetően mi mind feltámadunk, és 
szabadítást nyerünk a dicsőség egyik 
királyságában.

Még a dicsőség legalacsonyabb 
királysága – a telesztiális királyság –  

is „minden értelmet meghalad” 11, és 
megszámlálhatatlanul sokan öröklik 
majd ezt a szabadítást.12

A Szabadító kegyelme azonban 
sokkal többet is tehet számunkra. Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyháza tagjaiként valami ennél 
elképzelhetetlenül nagyobbra törek-
szünk, ami nem más, mint a celesztiális 
királyságban való felmagasztosulás. 
Örök élet Mennyei Atyánk színe előtt. 
Isten legnagyobb ajándéka.13 A ce-
lesztiális királyságban elnyerjük „az ő 
teljességét, valamint az ő dicsőségét” 14. 
Mindaz, amivel az Atya rendelkezik, 
valóban megadatik majd nekünk.15

A felmagasztosulás a célunk; a tanít-
ványság az oda vezető út.

Amikor egy kicsi hitet gyakoroltok, 
és nekiindultok utatoknak az Úr Jézus 
Krisztus békés tanítványaiként, a szíve-
tek megváltozik.16 Az egész lényeteket 
eltölti majd a világosság.17

Isten segít majd nagyszerűbbé vál-
notok még annál is, amit valaha is le-
hetségesnek véltetek. És rájöttök, hogy 
Jézus Krisztus evangéliuma bizony 
működik az életetekben. Működik.

Működik!
Testvérek, drága barátaim, azért 

imádkozom, hogy a Krisztusban 

lévő egyszerűségre 18 összponto-
sítsunk, és engedjük, hogy az Ő 
kegyelme felemeljen és hordozzon 
bennünket az utunk során, jelenlegi 
állapotunktól dicsőséges célunkig 
Atyánk színe előtt.

Ha így teszünk, és valaki azt kér-
dezi: „Mennyire működik számodra 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházában való tagság?”, 
büszkén, mégis alázattal és nagy 
örömmel jelenthetjük ki: „Csodásan 
működik! Köszönöm kérdésed. Szeret-
nél többet tudni?”

Ez az én reményem, imám, bi-
zonyságom és áldásom Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Alma 5:14, 26.
 2. Lásd Alma 5:26.
 3. Lásd Rómabeliek 10:17.
 4. Ether 12:27.
 5. Lásd Bírák 6:12–16.
 6. Lásd 1 Sámuel 9:21.
 7. Lásd 1 Sámuel 9:2.
 8. Lásd 4 Mózes 11:14–15.
 9. Lásd 1 János 3: 1–3.
 10. Ether 12:27.
 11. Lásd Tan és a szövetségek 76:89.
 12. Lásd Tan és a szövetségek 76:109.
 13. Lásd Tan és a szövetségek 14:7.
 14. Tan és a szövetségek 76:56.
 15. Lásd Tan és a szövetségek 84:38.
 16. Lásd 1 Sámuel 10:9.
 17. Lásd Máté 6:22.
 18. Lásd 2 Korinthusbeliek 11:3.
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sem nem tévedhetetlenek, ezek a jóra-
való férfiak és nők tökéletesen elkötele-
zettek az Úr munkájának előmozdítása 
iránt az Ő irányítása szerint.

És semmi kétség afelől, hogy az Úr 
vezeti az Ő egyházát élő prófétákon és 
apostolokon keresztül. Mindig is így vé-
gezte a munkáját. Mi több, a Szabadító 
ezt tanította: „Bizony, bizony mondom 
néktek: A ki befogadja, ha valakit elkül-
dök, engem fogad be.” 3 Nem választ-
hatjuk el Krisztust az Ő szolgáitól. Első 
apostolai nélkül nem rendelkeznénk 
első kézből származó beszámolókkal 
sok tanításáról, a szolgálatáról, a Ge-
csemáné kertjében átélt szenvedéséről, 
valamint haláláról a kereszten. Az ő 
tanúbizonyságaik nélkül nem lenne 
apostoli tanúságunk az üres sírboltról 
és a feltámadásról.

Azt parancsolta ezen első 
apostolainak:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket, megkeresz-
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtart-
sák mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek”.4

Az Úr ezt a megbízást újította meg 
napjainkban, amikor elhívta Joseph 
Smitht az egyház visszaállítására, arra 
elrendelt apostolokkal, hogy kijelent-
sék az Ő evangéliumát még egy utolsó 
alkalommal, mielőtt ismét eljön.

Mindig is nehézséget jelentett a 
világnak, hogy elfogadja az élő prófétá-
kat és apostolokat, azonban ez elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy valaki teljesen 
megértse Jézus Krisztus engesztelését 
és tanításait, valamint hogy elnyerje a 
papság áldásainak teljességét, amely 
azoknak adatik meg, akiket Ő elhívott.

Túl sokan vélik úgy, hogy az egy-
házi vezetőknek és az egyháztagoknak 
tökéletesnek vagy közel tökéletesnek 
kell lenniük. Elfelejtik, hogy az Úr 

elkerülni a lelkileg életveszélyes aka-
dályokat, és biztonságban átkelnünk a 
halandóságon végső, utolsó, mennyei 
állomásunkhoz.

A velük való közel 40 éves szoros 
kapcsolatom során személyes tanúja 
voltam mind csendes sugalmazásoknak, 
mind pedig mélyreható kinyilatkoztatá-
soknak, melyek tettre indították a prófé-
tákat és az apostolokat, a többi általános 
felhatalmazottat, illetve a segédszerve-
zeti vezetőket. Bár sem nem tökéletesek, 

M. Russell Ballard elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A tavaly októberi általános kon-
ferencián felkértem a hallga-
tóságot, hogy Brigham Young 

tanácsát követve maradjanak Sion jó 
öreg hajóján, amely Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, 
és kapaszkodjanak két kézzel.1 Az-
óta örömmel láttam, hogy néhány 
családtagom és mások is figyeltek, és 
megkérdezték tőlem: „Mi van Sion ama 
öreg hajóján, amibe kapaszkodnunk 
kellene?” Emlékeztettem őket arra, amit 
Brigham Young elnök mondott: „Sion 
jó öreg hajóján vagyunk. [Isten] áll a 
kormányrúdnál, és ott is fog maradni. 
[…] Ő irányít, Ő vezet és utasításokat 
ad. Ha az emberek fenntartások nélküli 
bizalommal vannak Istenük iránt, és 
soha nem térnek el szövetségeiktől, 
sem Istenüktől, akkor Ő megfelelően 
vezetni fog bennünket.” 2

Mennyei Atyánk és az Úr Jézus 
Krisztus egyértelműen felszerelte Sion 
jó öreg hajóját olyan örök igazságok-
kal, melyek segítenek nekünk tartani 
az irányt a zavaros vizeken is. Hadd 
említsek néhányat közülük.

Jézus Krisztus egyházát mindig is 
élő próféták és apostolok vezették. 
Bár halandók, és ki vannak téve az 
emberi tökéletlenségnek, az Úr szolgái 
sugalmazással segítenek nekünk 

Isten áll a kormányrúdnál
A parancsolatok és a szövetségek felbecsülhetetlen értékű igazságok 
és tanok, melyek Sion öreg hajóján találhatóak, ahol Isten áll a 
kormányrúdnál.
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kegyelme elegendő ahhoz, hogy halan-
dókon keresztül valósítsa meg a mun-
káját. Vezetőink a legjobb szándékkal 
is elkövetnek olykor hibákat. Ez nem 
kizárólag az egyházi kapcsolatokra 
vonatkozik. Ugyanez történik a baráti 
kapcsolatainkban, a szomszédainkkal 
és a munkahelyen, sőt, még a házastár-
sak és a családtagok között is.

Meglehetősen könnyű az emberi 
gyengeséget keresni másokban. Súlyos 
hibát követünk el azonban akkor, ha 
csupán egymás emberi természetét 
vesszük észre, és figyelmen kívül hagy-
juk, amint Isten keze az Ő elhívottain 
keresztül munkálkodik.

Ha arra összpontosítunk, hogy 
az Úr miként sugalmazza választott 
vezetőit, és hogyan ösztönzi arra a 
szenteket, hogy emberi természetük 
ellenére is figyelemre méltó és rend-
kívüli dolgokat vigyenek véghez, ez 
egy módja lehet annak, ahogyan Jézus 
Krisztus evangéliumába kapaszko-
dunk, és biztonságban maradunk Sion 
öreg hajójának fedélzetén.

A második igazság a szabadítás tervé-
nek tana. Joseph Smith prófétán keresz-
tül Isten megadta a Mormon könyvét, a 
Tan és a szövetségeket, valamint számos 
további tanítást az egyháznak. Ezek 
között szerepel a szabadítás tervének 
ismerete, amely térképet mutat arról, 
honnan jöttünk, mi a célunk itt a földön, 
és hová megyünk, amikor meghalunk. E 
terv egyedülálló, örökkévaló nézőpont-
ból mutatja meg nekünk, hogy Isten 
lélekgyermekei vagyunk. Ha megértjük, 
ki Mennyei Atyánk, és milyen viszony 
fűz bennünket Őhozzá és az Ő Szere-
tett Fiához, Jézus Krisztushoz, akkor 
elfogadjuk parancsolataikat, és szövetsé-
geket kötünk Velük, melyek visszavezet-
nek bennünket az Ő örök színük elé.

Minden alkalommal, amikor egy 
újszülött gyermeket tartok a kezem-
ben, azon kapom magam, hogy 

elgondolkodom: „Ki vagy te, kis ember? 
Mi lesz majd belőled Krisztus engeszte-
lése révén?”

Hasonlóan elgondolkodtató kérdé-
seket teszünk fel magunknak, amikor a 
szeretteink elhaláloznak: „Hol vannak? 
Mit látnak és mit tapasztalnak? Folytató-
dik vajon az élet? Milyen természetűek 
lesznek a legbecsesebb kapcsolataink a 
halottak lelkeinek hatalmas világában?”

Családunknak három unokája is 
abban a világban van, Sara, Emily és 
Nathan. Minden egyes unoka eltávozá-
sakor a családunk két kézzel kapasz-
kodott az evangéliumi igazságokba. 
Kérdéseinkre vigasz és bizonyosság 
volt a válasz a Szabadító engesztelése 
révén. Bár hiányoznak az unokáink, 
mégis tudjuk, hogy élnek, és tudjuk, 
hogy ismét láthatjuk majd őket. Mily 
hálásak vagyunk ezért a lelki tudásért 
a személyes és családi viharok idején!

Egy másik kulcsfontosságú igazság 
az egyházban az, hogy Mennyei Atyánk 
magasztos célból teremtette Ádámot 
és Évát. Az volt a megbízásuk – és 
következésképpen a leszármazottaik 
megbízása is –, hogy halandó testet 
teremtsenek Isten lélekgyermekei-
nek, hogy azok megtapasztalhassák 

a halandóságot. E folyamat révén 
Mennyei Atyánk a földre küldi lé-
lekgyermekeit, hogy tanuljanak és 
növekedjenek a földi élet tapaszta-
latain keresztül. Mivel Isten szereti a 
gyermekeit, mennyei hírnököket és 
apostolokat küld, hogy tanítsák őket 
Jézus Krisztus Szabadítóként betöltött 
központi szerepéről.

Az évszázadok során a próféták 
teljesítették kötelességüket, amikor 
figyelmeztették az embereket az előttük 
álló veszélyekre. Az Úr apostolainak 
az a kötelesség adatott, hogy figyelje-
nek, figyelmeztessenek, és segítő kezet 
nyújtsanak mindazoknak, akik az élet 
kérdéseire keresik a választ.

Az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvóruma húsz évvel ezelőtt 
adta ki A család: Kiáltvány a világhoz 
című kiadványt. Ezt a sugalmazott do-
kumentumot a következőkkel zártuk: 
„Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, 
akik megszegik az erkölcsi tisztaság 
szövetségeit, akik házastársukat vagy 
gyermeküket bántalmazzák, vagy nem 
látják el családi kötelezettségeiket, hogy 
egy napon mindezért felelni fognak 
Isten előtt. Továbbá felhívjuk a figyel-
met arra is, hogy a családok széthullása 



26 SZOMBAT DÉLELŐTTI ÜLÉS | 2015. OKTÓBER 3.

ősi és újkori próféták által megjósolt 
csapásokat fog hozni az egyénekre, 
közösségekre és nemzetekre.” 5

Apostolokként ma újra megerősít-
jük ezt az ünnepélyes figyelmeztetést. 
Kérlek, ne feledjétek, hogy a parancso-
latok és a szövetségek felbecsülhetetlen 
értékű igazságok és tanok, melyek Sion 
öreg hajóján találhatóak, ahol Isten áll a 
kormányrúdnál.

Egy másik fontos tan, amelybe 
kapaszkodnunk kell, a sabbat napjának 
megtartása. Ez segíteni fog nekünk 
szeplőtelenül megtartani magunkat 
a világtól, fizikai pihenést biztosít szá-
munkra, és minden vasárnap mind-
annyiunknak megadja az Atyának és a 
Fiúnak való hódolatból származó lelki 
felfrissülést.6 Amikor örömünket leljük 
a sabbat napjában, akkor ez az Irántuk 
érzett szeretetünk jele is.7

Azon erőfeszítéseink részeként, 
hogy a sabbatot örömmé tegyük, arra 
kértük a helyi vezetőket és az egy-
háztagokat, hogy emlékezzenek arra, 
hogy az úrvacsora az Úré, melynek 
az Ő tanításaiban kell gyökereznie, és 
ezeknek kell annak alapjául szolgálnia. 
Az úrvacsora szertartásának bemutatása 
alkalmával újítjuk meg a szövetsége-
inket, és erősítjük meg szeretetünket a 
Szabadító iránt, valamint emlékezünk 
az Ő áldozatára és engesztelésére.

A hódolat ugyanezen lelkületének 
kell átjárnia a havi böjti és bizonyság-
tételi gyűléseinket is. Ez az úrvacsorai 
gyűlés arra szolgál, hogy az egyház-
tagok röviden kifejezhessék háláju-
kat, szeretetüket és megbecsülésüket 
Mennyei Atyánkért, Jézus Krisztusért, 
valamint a visszaállított evangéliumért, 
illetve személyes bizonyságot tegyenek 
ezekről. A böjti és bizonyságtételi gyűlés 
alkalmat jelent arra, hogy rövid inspiráló 
gondolatokat osszunk meg, valamint 
ünnepélyes bizonyságot tegyünk. Ez 
nem a beszédek elmondásának ideje.

A kisgyermekek az Elemiben, vala-
mint szüleikkel a családi esteken gya-
korolják bizonyságuk elmondását, amíg 
megértik a bizonyság fontos jelentését.

A sabbat gyönyörűségének kihang-
súlyozására a közelmúltban fektetett 
hangsúly az egyház vezetőinek az Úrtól 
kapott sugalmazás közvetlen eredmé-
nye. Az egyházközségi tanács tagjai 
segítsenek a püspökségnek azzal, hogy 
hetekkel korábban áttekintik a zenét és 
a témákat, amelyeket az egyes úrvacso-
rai gyűlésekre javasoltak.

Mindannyian megáldatunk, amikor 
a sabbatot szeretet tölti be az Úr iránt 
otthon és az egyházban. Amikor a 
gyermekeinket az Úr módján tanítjuk, 
akkor megtanulják érezni az Ő Lelkét 
és reagálni rá. Mindannyian vágyunk 

majd arra, hogy minden vasárnap el-
jöhessünk az egyházba, hogy vegyünk 
az úrvacsorából, amikor érezzük az Úr 
Lelkét. És mindenki, akár fiatal, akár 
idős, aki nehéz terhet visel, érzi majd 
a lelki erőt és vigaszt, amely a Mennyei 
Atyánkról és az Úr Jézus Krisztusról 
való elkötelezett elmélkedéssel töltött 
sabbatnapból származik.

Krisztus szerencsére mindig közel 
van, készséggel várja, hogy segíthes-
sen, amikor segítségért imádkozunk, 
és készek vagyunk bűnbánatot tartani, 
és Őhozzá jönni.

Most pedig, amikor mindössze 
a Sion öreg hajóján megtalálható e 
néhány igazságon elmélkedünk, ma-
radjunk a fedélzeten, és emlékezzünk, 
hogy a meghatározás szerint a hajó egy 
jármű, melynek rendeltetése, hogy va-
lamilyen úti cél felé vigyen bennünket.

Hajónk úti célja az evangélium áldá-
sainak teljessége, a menny királysága, 
a celesztiális dicsőség, valamint Isten 
jelenléte!

Isten terve a helyén van. Ő áll a kor-
mányrúdnál, és az Ő hatalmas és erős 
hajója a szabadítás és a felmagasztosu-
lás felé halad. Ne feledjük, hogy nem 
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tányérokká, tálkákká, bögrékké. Bemu-
tatója után megkérdezte tőlük, hogy ki 
szeretné megpróbálni. Minden kéz a 
magasba lendült.

Aoba elder kiválasztott néhány 
fiatalt, hogy próbálják ki ezt az újdon-
ságot. Azt feltételezték, hogy miután 
megfigyelték őt, gyerekjáték lesz utána 
csinálni. Azonban egyiküknek sem sike-
rült még csak egy egyszerű tálkát sem 
készíteni. Ilyeneket mondtak: „Nekem 

Richard J. Maynes elder
a Hetvenek elnökségéből

A világ, amelyben élünk, nagy 
nyomást helyez a jó emberekre 
mindenütt, hogy adjanak lejjebb 

az igazlelkű életre vonatkozó normá-
ikból, vagy akár teljesen hagyják is el 
őket. A mindannyiunkat nap mint nap 
körülvevő gonoszságok és kísértések 
ellenére azonban képesek vagyunk és 
leszünk is valódi örömre lelni ma azál-
tal, ha Krisztus- központú életet élünk.

Ha életünket Jézus Krisztusra és az 
Ő evangéliumára összpontosítjuk, az 
stabilitást és boldogságot fog hozni 
az életünkbe, amint azt a következő 
példák is szemléltetik.

Aoba Tajicsi eldert, a Hetvenek 
tagját, aki egy kis hegyi faluban él 
Japánban, Sikokun, felkérték, hogy 
tanítson egy osztálynyi fiatalt egy ifjú-
sági konferencián, melynek mottójául 
ezt a kifejezést választották: „Álljatok 
szent helyeken”. Miután elgondolkodott 
a mottón és azon, hogy mit tanítson, 
Aoba elder úgy döntött, a foglalkozá-
sát fogja tanítási eszközként használni, 
ő ugyanis fazekas.

Aoba elder elmesélte, mennyire 
felpezsdült ez a fiatalokból álló osztály, 
amikor látták, ahogy varázslatos módon 
átalakítja a kezébe vett agyagtömböt 

A Krisztus- központú 
életből fakadó öröm
Krisztusnak pontosan az életünk középpontjában kell állnia, ha 
szeretnénk igaz örömre és békességre találni ebben az életben.

juthatunk el oda úgy, hogy kiugrunk 
a hajóból, és egyedül próbálunk 
elúszni.

A felmagasztosulás e halandó uta-
zás célja, és senki sem jut el oda Jézus 
Krisztus evangéliumának eszközei 
nélkül: az Ő engesztelése, a szertartá-
sok, valamint az egyházban megtalál-
ható irányadó tantételek nélkül.

Az egyház az a hely, ahol megis-
merhetjük Isten műveit, és elfogad-
hatjuk az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, 
mely megszabadít bennünket. Az 
egyházban alakítjuk ki az örökkévaló 
családokkal kapcsolatos elkötelezett-
séget és itt kötjük meg a szövetsége-
ket, amelyek az útlevelünket jelentik 
a felmagasztosuláshoz. Az egyház 
az, amit a papság hatalma hajt előre, 
hogy átvigyen bennünket a halandó-
ság kiszámíthatatlan vizein.

Legyünk hálásak Sion öreg, de 
gyönyörű hajójáért, hiszen enélkül 
csak sodródnánk, magányosan és 
erőtlenül, kormánylapát és evezők 
nélkül a gonosz szeleinek és hulláma-
inak erős áramlataiban.

Kapaszkodjatok fivéreim és 
nővéreim, és hajózzatok tovább a 
dicsőséges hajón: Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházá-
ban, és akkor elérjük majd örök úti 
célunkat. Ez az én bizonyságom és 
imám mindannyiunk számára, az Ő 
nevében, akiről Sion öreg hajója a 
nevét kapta, Urunk és Szabadítónk, 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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ez nem megy!” „Miért olyan bonyolult?” 
„Ez olyan nehéz!” Mindeközben az 
agyag szanaszét repült a teremben.

Aoba elder megkérdezte a fiata-
lokat, vajon mi okozta a nehézséget 
számukra. Különféle válaszokat adtak, 
például: „Nincs tapasztalatom.” „Nem 
kaptam megfelelő képzést.” Vagy: 
„Nekem ehhez nincs tehetségem!” Az 
eredményt tekintve igazuk is volt, azon-
ban kudarcuk legfőbb oka az volt, hogy 
az agyagot nem a korong közepére 
helyezték. Úgy gondolták, hogy oda 
tették, de a szakember szeme jól látta, 
hogy az agyag bizony nem pontosan 

középre került. Ekkor ezt mondta ne-
kik: „Próbáljuk meg még egyszer!”

Ez alkalommal Aoba elder odatette 
az agyagot a korongra, pontosan kö-
zépre, majd forgatni kezdte a korongot, 
bemélyedést alakítva ki az agyag kö-
zepén. Több fiatal is újra próbálkozott, 
és ez alkalommal tapsoltak örömük-
ben, ilyeneket mondva: „Nahát! Nem 
hajladozik ide- oda!” „Megy ez nekem!” 

„Megcsináltam!” Persze a formák nem 
lettek tökéletesek, de a végeredmény 
teljességgel más volt, mint az első 
kísérletkor. Sikerük oka abban rejlett, 
hogy az agyag tökéletesen a korong 
közepén volt.

A világ, amelyben élünk, hasonló a 
fazekas forgó korongjához, forgássebes-
sége pedig egyre fokozódik. A fazekas-
korongon fekvő agyaghoz hasonlóan 
nekünk is megfelelő középpontra van 
szükségünk. Életünk középpontjában 
Jézus Krisztusnak és az Ő evangéliumá-
nak kell állnia. Krisztus- központú életet 
élni annyit tesz, hogy tanulunk Jézus 
Krisztusról és evangéliumáról, majd pe-
dig követjük az Ő példáját, és pontosan 
betartjuk a parancsolatait.

Az ősi Ésaiás próféta kijelentette: 
„Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, 
mi sár [agyag] vagyunk és Te a mi 
alkotónk, és kezed munkája vagyunk 
mi mindnyájan.” 1

Ha életünk középpontjában Jézus 
Krisztus áll, akkor Ő sikeresen azzá tud 

formálni minket, akivé lennünk kell 
ahhoz, hogy visszatérhessünk az Ő és 
Mennyei Atyánk jelenlétébe a celeszti-
ális királyságban. Az ebben az életben 
megtapasztalt öröm egyenesen arányos 
azzal, hogy mennyire állítjuk életünk 
középpontjába Jézus Krisztus tanításait, 
példáját és engesztelő áldozatát.

Fivérek és nőtestvérek! Többgene-
rációs utolsó napi szent családba 
születtem, így aztán átszőtték életünket 
annak áldásai és örömei, hogy Jézus 
Krisztus evangéliuma képezte családi 
kultúránk alapját. Csak a fiatalem-
berként szolgált teljes idejű misszióm 
során ismertem fel, milyen bámulato-
san pozitív hatással bír Jézus Krisztus 
evangéliumának teljessége valakire, 
aki azelőtt még soha nem tapasztalta 
meg annak áldásait az életében. Ez 
a Mátéban olvasható vers jól tükrözi 
a Jézus Krisztus evangéliumához 
megtértekben végbemenő folyamatot: 
„…hasonlatos a mennyeknek országa 
a szántóföldben elrejtett kincshez, a 

Hasonlóan az Aoba Tajicsi elder fazekasko-
rongján lévő agyaghoz, az életünknek ponto-
san a középpontjába kell helyeznünk Krisztust, 
ha valódi örömre és békességre akarunk lelni 
ebben az életben.
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melyet megtalálván az ember, elrejté 
azt; és a felett való örömében elmegy 
és eladván mindenét a mije van, meg-
veszi azt a szántóföldet.” 2

Hadd osszak meg veletek egy példát 
a Mormon könyvéből, amely szemlél-
teti, mit volt hajlandó megfizetni egy 
megtért azért, hogy érezhesse azon 
kincs megtalálásának örömét, melyről 
Jézus a szántóföldben elrejtett kincs 
példázatában beszélt.

Emlékeztek, hogy Alma könyvének 
20. fejezetében Ammon és Lamóni épp 
Middóni városa felé tartott, hogy meg-
keressék és kiszabadítsák a börtönből 
Ammon fivérét, Áront? Útjuk során 
találkoztak Lamóni atyjával, aki az 
egész ország felett uralkodó lámánita 
király volt.

A király nagyon feldühödött, amiért 
fia, Lamóni Ammonnal, egy nefita 
misszionáriussal utazott, akit ő el-
lenségnek tartott. Úgy érezte, fiának 
meg kellett volna jelennie azon a nagy 
lakomán, melyet ő a fiainak és né-
pének rendezett. A lámániták királya 
olyan dühös lett, hogy megparancsolta 
fiának, Lamóninak, hogy kardjával ölje 
meg Ammont. Amikor ezt Lamóni nem 
volt hajlandó megtenni, a király kivonta 
a saját kardját, hogy engedetlensége 
miatt lesújtson a fiára, Ammon azonban 
közbelépett, hogy megmentse Lamóni 
életét. Ammon a király fölé kerekedett, 
és akár meg is ölhette volna.

A király ekkor ezt mondta Ammon-
nak, látván, hogy élet- halál forog koc-
kán: „Ha megkímélsz, akkor mindazt 
megadom neked, amit csak kívánsz, 
egészen a fele királyságig.” 3

Tehát a király akár fele királyságát 
is  odaadta volna saját élete megkímé-
léséért. Bizonyára nagyon megdöbbent, 
amikor Ammon csupán fivére, Áron és 
társai kiszabadítását kérte, valamint azt, 
hogy a király fia, Lamóni megtarthassa 
a királyságát.

Később, e találkozás eredménye-
képp Ammon fivérét, Áront, szaba-
don bocsátották Middóni börtönéből. 
Kiszabadulása után azt a sugalmazást 
kapta, hogy menjen el az ország felett 
uralkodó lámánita királyhoz. Áront 
bemutatták a királynak, és kiváltsága 
adódott megtanítani neki Jézus Krisztus 
evangéliumának tantételeit, beleértve a 
megváltás nagyszerű tervét is. Tanításai 
mély benyomást tettek a királyra.

A király Áron tanításaira adott vála-
szát Alma 22. fejezetének 15. versében 
olvashatjuk: „És lőn, hogy miután Áron 
kifejtette neki ezeket a dolgokat, ezt 
kérdezte a király: Mit tegyek, hogy 
enyém lehessen ez az örök élet, amely-
ről beszéltél? Igen, mit tegyek, hogy 
születhessek Istentől, és gyökerestül 
kitépődjön mellkasomból ez a gonosz 
lélek, és elnyerjem az ő Lelkét, hogy 
öröm tölthessen el, hogy ne taszíttas-
sam ki az utolsó napon? Íme, mondta, 
mindent feladok, ami a birtokomban 
van, igen, feladom a királyságomat is, 
hogy ezt a nagy örömet elnyerhessem.”

Bámulatos! A lámánita király kész 
volt feladni fele királyságát, hogy 
megmentse az életét, most azonban a 
teljes királyságát is feladta volna, hogy 
elnyerhesse azt az örömet, mely Jézus 
Krisztus evangéliumának megértéséből, 
befogadásából és követéséből fakad.

Feleségem, Nancy, szintén meg-
tértként csatlakozott az egyházhoz. 
Az évek során számtalanszor mesélt 
nekem arról, milyen öröm töltötte el 
életét azóta, hogy megtalálta, elfogadta 
és követte Jézus Krisztus evangéliumát. 
A következőkben Maynes nőtestvér 

szavait idézem ezzel az élményével 
kapcsolatban:

„Húszas éveim elején járó fia-
tal felnőttként eljutottam oda, hogy 
tudtam: valamit meg kell változtatnom 
az életemben ahhoz, hogy boldogabb 
legyek. Úgy éreztem, céltalanul ide- oda 
sodródom, és nem tudtam, hol talál-
hatnék rá valódi célomra. Azt mindig is 
tudtam, hogy Mennyei Atyánk létezik. 
Alkalmanként imádkoztam is, és érez-
tem, hogy Ő meghallgat engem.

Célom keresését azzal kezdtem, 
hogy többféle egyházat is meglátogat-
tam, de idővel mindig erőt vettek raj-
tam ugyanazok a csüggesztő érzések. 
Nagyon áldottnak érzem magam, ami-
ért a célért és iránymutatásért mondott 
imáim végül válaszra találtak, és életem 
részévé vált Jézus Krisztus evangéliu-
mának teljessége. Életemben először 
éreztem, hogy van célom, a boldogság 
terve pedig valódi örömmel töltötte el 
az életemet.”

Egy másik Mormon könyvebeli 
példa világosan szemlélteti, hogyan 
tölthet el minket nagy boldogsággal a 
Krisztus- központú élet még borzasztó 
nagy nehézségek közepette is.

Miután Lehi próféta és családja 
Kr. e. 600- ban elhagyták Jeruzsálemet, 
körülbelül 8 éven át vándoroltak a 
vadonban, míg családjuk végül megér-
kezett egy tengerparti vidékre, melyet 
Bőség földjének neveztek el. Nefi e sza-
vakkal írta le, milyen volt gyötrelemmel 
teli életük a vadonban: „…sok megpró-
báltatást és sok nehézséget szenvedtünk 
vala el, igen, méghozzá olyan sokat, 
hogy mindet le sem tudjuk írni”.4
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kezdjük, hogy tanulunk Őróla, majd 
pedig megértésért imádkozunk. Amint 
gyarapszik a Belé vetett bizodalmunk, 
egyre inkább megnyitjuk a szívünket, 
törekszünk megtenni az Ő akaratát, és 
várunk a válaszokra, amelyek segítenek 
a megértésben.

Saját szívbéli változásom 12 évesen 
kezdődött, amikor elkezdtem Istent 
keresni. A miatyánk 3 elmondásán kívül 
nem igazán tudtam, hogyan imádkoz-
zak. Emlékszem, sokszor térdeltem 
– remélve, hogy megérezhetem Isten 
szeretetét – e kérdést ismételve: „Hol 
vagy, Mennyei Atyám? Tudom, hogy 

Neill F. Marriott
második tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében

Dallin H. Oaks elder az áprilisi 
általános konferencián beszélt 
életünk átformálásának szüksé-

gességéről.1 Úgy vélem, lényünk efféle 
átformálása szívbéli változással kezdő-
dik, mindegy, milyen élettapasztalattal 
rendelkezünk, vagy hol születtünk.

Én az Egyesült Államok déli részé-
ről, a gyapotállamoknak is nevezett 
vidékről származom. Fiatal koromban 
a régi protestáns himnuszok sokat taní-
tottak nekem az igaz tanítvány szívéről: 
a megváltozott szívről. Hallgassátok 
csak ezeket a számomra oly kedves 
szavakat:

Uram, legyen az,
mit szeretnél!
Fazekas vagy Te,
S az agyag én.
Formáljon engem
Akaratod,
Én türelemmel
Idomulok.2

Hogyan tudunk türelemmel ido-
mulni mi, ma élő, elfoglalt, versengő 
emberek? Hogyan jutunk el odáig, 
hogy azt tudjuk mondani: Uram, legyen 
az, mit szeretnél? Úgy hiszem, azzal 

Szívünk átengedése 
Istennek
Amikor átadjuk magunkat a Léleknek, akkor megismerjük Isten  
útját és érezzük az Ő akaratát.

Míg a Bőség földjén éltek, az Úr 
megbízta Nefit, hogy építse meg a ha-
jót, amely majd átviszi őket a tengeren 
a megígért földre. A megígért földre 
való megérkezésük után folytatódott 
a viszálykodás azok között, akik 
életüket Krisztusra összpontosították, 
és a hitetlenek között, akik Lámán 
és Lemuel példáját követték. Végül 
aztán olyan valóssá vált a két csoport 
közötti összecsapás veszélye, hogy 
Nefi és mindazok, akik az Úr tanítá-
sait követték, elszakadtak tőlük és a 
vadonba menekültek. Ekkor, mintegy 
30 évvel azután, hogy Lehi és családja 
maga mögött hagyta Jeruzsálemet, 
Nefi egy jól dokumentált kijelentést 
tett, mely némiképp meglepő is, külö-
nösen annak fényében, hogy addigra 
már oly sok, őket régóta sújtó meg-
próbáltatásról és gyötrelemről írt a 
szentírásokban. Ezek az ő szavai: „És 
lőn, hogy a boldogság módja szerint 
éltünk.” 5 Nehézségeik ellenére képe-
sek voltak a boldogság módja szerint 
élni, mert Krisztus és az Ő evangéli-
uma állt életük középpontjában.

Fivérek és nőtestvérek! A fazekas 
korongján lévő agyaghoz hasonlóan 
Krisztusnak pontosan az életünk 
középpontjában kell állnia, ha sze-
retnénk igaz örömre és békességre 
találni ebben az életben. A lámánita 
király, a feleségem, Nancy és a nefiták 
példái mind ezt az igaz tantételt tá-
masztják alá.

Bizonyságomat teszem nektek ma 
arról, hogy mi is rátalálhatunk erre 
a békességre, erre a boldogságra, 
erre az igaz örömre, ha úgy döntünk, 
Krisztus- központú életet fogunk élni. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Ésaiás 64:7.
 2. Máté 13:44.
 3. Alma 20:23.
 4. 1 Nefi 17:6.
 5. 2 Nefi 5:27.



312015. NOVEMBER

ott kell lenned valahol, de hol?” Tize-
néves koromban újra és újra feltettem 
ezeket a kérdéseket. Olykor vethettem 
egy- egy futó pillantást Jézus Krisztus 
valóságára, de Mennyei Atyám – az Ő 
bölcsességében – hagyta, hogy 10 évig 
keresgéljek és várakozzak.

1970- ben, amikor a misszionáriusok 
az Atya szabadítástervéről és a Szaba-
dító engeszteléséről tanítottak, a vára-
kozásom véget ért. Befogadtam ezeket 
az igazságokat, és megkeresztelkedtem.

Az Úr irgalmáról és hatalmáról való 
e tudás alapján férjemmel és gyer-
mekeinkkel ezt választottuk családi 
mottóként: „Minden rendben lesz.” 
De hogyan mondhatjuk egymásnak 
e szavakat, amikor komoly problémák 
adódnak, a válaszok pedig késnek?

Amikor elbűvölő és eszményi 21 
éves lányunk, Georgia életveszélyes 
állapotban kórházba került egy bicik-
lisbaleset után, a családunk ezt mondta: 
„Minden rendben lesz!” Azonnal re-
pülőre szálltam, hogy brazíliai misszi-
ónkból mielőbb az Amerikai Egyesült 
Államokbeli Indiana államban található 
Indianapolisba érjek a lányomhoz, és 
útközben a családi mottónkba ka-
paszkodtam. Drága lányunk azonban 
néhány órával az érkezésem előtt 
átlépett a lélekvilágba. Családunkat 
áramütésszerűen járta át a gyász és a 
sokk; hogyan is nézhetnénk így egymás 
szemébe és mondhatnánk továbbra is, 
hogy „minden rendben lesz”?

Georgia fizikai halálát követően a 
fájdalom heves érzésével küszködtünk, 
és még ma is vannak mély gyásszal 
áthatott pillanataink, de erősen kapasz-
kodunk a tudásba, hogy valójában az 
ember soha nem hal meg. Gyötrel-
münk ellenére, amiért Georgia testének 
működése leállt, hittünk abban, hogy 
lélekként tovább folytatta létezését, 
és hisszük, hogy örökre együtt élhe-
tünk majd vele, ha hűek maradunk 

templomi szövetségeinkhez. A Meg-
váltónkba és az Ő feltámadásába vetett 
hit, a papságának hatalmába vetett hit, 
az örök pecsételésekbe vetett hit miatt 
vagyunk képesek meggyőződéssel 
kijelenteni a mottónkat.

Gordon B. Hinckley elnök azt 
mondta: „Ha minden tőletek telhetőt 
megtesztek, akkor minden rendben 
lesz majd. Bízzatok Istenben! […] 
Az Úr nem fog magunkra hagyni 
bennünket”.4

Családunk mottója nem úgy hang-
zik, hogy „minden rendben lesz már 
most ”. A dolgok örök kimenetelébe 
vetett reménységünkről szól – nem 
feltétlenül a jelen eredményeiről. 
A szentírásban ez áll: „Kutassatok 
szorgalmasan, mindig imádkozzatok, 
és …minden dolog összefog a javato-
kért”.5 Ez nem azt jelenti, hogy minden 
dolog jó, de a szelídek és hithűek szá-
mára mind a pozitív, mind a negatív 
dolgok összefognak a javukért, az Úr 
időzítése szerint. Várunk Rá, néha 
a szenvedő Jóbhoz hasonlatosan, 
tudván, hogy Isten „megsebez, de be 
is kötöz, összezúz, de kezei meg is 
gyógyítanak.” 6 A szelíd szív elfogadja 

a próbatételt, és azt is, hogy várnia 
kell a gyógyulás és teljesség idejére.

Amikor átadjuk magunkat a Lélek-
nek, akkor megismerjük Isten útját és 
érezzük az Ő akaratát. Az úrvacsora 
során – melyet én a sabbat szívének ne-
vezek – azt tapasztaltam, hogy miután 
bűneink bocsánatáért imádkozom, ta-
nulságos lehet feltennem ezt a kérdést: 
„Atyám, van még valami?” Amikor ido-
mulunk és elcsendesedünk, az elménk 
ráirányulhat arra a még valamire, amit 
talán meg kell változtatnunk – valamire, 
ami korlátozza arra való képességünket, 
hogy lelki útmutatást, vagy akár gyó-
gyulást és segítséget kapjunk.

Például lehetséges, hogy titokban 
neheztelek valakire. Amikor felteszem 
a kérdést, hogy meg kell- e bánnom 
még valamit, ez a „titok” világosan 
felötlik az elmémben. Lényegében a 
Szentlélek ezt súgja: „Őszintén kér-
dezted, hogy van- e még valami. Nos, 
tessék! Ellenszenved gátolja az előre-
haladásodat, és megakadályoz ab-
ban, hogy egészséges kapcsolatokat 
ápolj. El tudod engedni.” Ó, ez bizony 
kemény munka – van, hogy igazolt-
nak érezzük az ellenszenvünket –, 
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de egyedül az vezet tartós boldogság-
hoz, ha engedünk az Úr útjának.

Idővel, lépésről lépésre részesülünk 
az Ő irgalmas erejében és útmutatásá-
ban, mely talán arra indít minket, hogy 
járjunk el a templomba vagy alapo-
sabban tanulmányozzuk a Szabadító 
engesztelését vagy beszéljünk egy 
barátunkkal, a püspökünkkel, egy 
hivatásos tanácsadóval vagy akár egy 
orvossal. Szívünk gyógyulása akkor 
kezdődik, amikor alávetjük magunkat 
Istennek és Neki hódolunk.

Az igaz hódolat akkor kezdődik, 
amikor szívünk igaz az Atya és a Fiú 
előtt. Milyen a szívünk állapota ma? 
Paradox módon ahhoz, hogy szívünk 
végül gyógyult és hithű legyen, elő-
ször hagynunk kell, hogy az Úr előtt 
összetörjön. „…áldozatul ajánljatok fel 
nekem megtört szívet és töredelmes 
lelket”,7 mondja az Úr. Ha szívünket, 
vagyis akaratunkat áldozatul felajánl-
juk az Úrnak, az azt fogja eredmé-
nyezni, hogy megkapjuk a szükséges 
lelki útmutatást.

Az Úr kegyelmének és irgalmá-
nak egyre mélyülő megértésével látni 
fogjuk, hogy öntörvényű szívünk egyre 
inkább meghasad és megtörik az őt 
feszítő hálától. Ekkor aztán az Úr felé 
nyújtjuk a kezünket, és arra vágyunk 
majd, hogy Isten Egyszülött Fiának 
igájába köthessük magunkat. E megtört 
szívű karnyújtásban és igába kötésben 
újult reménységet és útmutatást kapunk 
a Szentlélek révén.

Sokat küszködtem azzal, hogy el-
nyomjam a halandókra jellemző vágyat, 
hogy a dolgok az én akaratom szerint 
történjenek, ám idővel rájöttem, hogy 
az én utam meglehetősen hiányos, kor-
látolt és alsórendű Jézus Krisztuséhoz 
képest. „Az Ő útja az az ösvény, amely 
ebben az életben boldogsághoz, az 
elkövetkezendőben pedig örök élethez 
vezet.” 8 Tudjuk- e jobban szeretni Jézus 
Krisztust és az Ő útját, mint önmagun-
kat és a saját ütemtervünket?

Néhányan talán úgy gondolják, túl 
sokszor vallottak már kudarcot, és túl 
gyengének érzik magukat ahhoz, hogy 

változtassanak bűnös szokásaikon 
vagy a szív világi vágyain. Szövetséges 
Izráelként azonban nem vagyunk ma-
gunkra hagyva, amint változni próbá-
lunk. Ha buzgón Istenhez fordulunk, 
akkor Ő fog minket – úgy, ahogy va-
gyunk –, és valami sokkal jobbá alakít 
bennünket, mint azt valaha is képzel-
tük. A közismert teológus, Robert L. 
Millet ír a jobbá válás iránti egészséges 
vágyakozásról, melyet kiegyensúlyoz 
az a lelki bizonyosság, hogy Jézus 
Krisztusban és Jézus Krisztus által sikert 
fogunk elérni.9 Ha ezt megértjük, őszin-
tén mondhatjuk Mennyei Atyánknak:

Rád bízom az életem, jó Uram,
Mert ismerem szereteted;
Alázatos szívvel követlek én:
Mit Te kívánsz, én az leszek.10

Amikor megtört szívünket felajánl-
juk Jézus Krisztusnak, Ő elfogadja azt. 
Visszafogad bennünket. Nem számít, 
milyen veszteségeket, sebeket és 
elutasítást kellett elszenvednünk, az 
Ő kegyelme és gyógyítása mindent 
felülmúl. Igazán a Szabadítóhoz kötve 
az Ő igájában, bizonyossággal tudjuk 
majd kijelenteni: „Minden rendben 
lesz.” Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
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Figyeljük meg a gazdag ifjú újszövet-
ségbeli példáját! Igazlelkű fiatalember 
volt, aki már addig is betartotta a tízpa-
rancsolatot, de még jobbá akart válni. 
Célja az örök élet volt.

Amikor találkozott a Szabadítóval, 
ezt kérdezte Tőle: „…mi fogyatkozás 
van még bennem?” 3

Jézus azon nyomban személyre sza-
bott tanácsot adott neki. „Monda néki 
Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, 
add el vagyonodat, és oszd ki a szegé-
nyeknek; és …jer és kövess engem.” 4

Az ifjú megdöbbent – soha nem 
számolt ilyen nagy áldozattal! Elég 
alázatos volt ahhoz, hogy megkérdezze 
az Urat, de nem volt elég hithű ahhoz, 
hogy kövesse a kapott isteni tanácsot. 
Hajlandónak kell lennünk cselekedni 
is, amikor valamilyen választ kapunk.

Harold B. Lee elnök ezt tanította: 
„Ha el akarjuk érni a tökéletességet, 
akkor valamikor mindannyiunknak 
fel kell tenni magunkban a következő 
kérdést: »Mi fogyatkozás van még 
bennem?«” 5

Ismertem egy hithű édesanyát, aki 
megalázkodott és feltette a kérdést: 

el magasabbra. A Szentlélek ideális 
útitárs ehhez. Ha alázatosak és tanítha-
tóak vagyunk, Ő kézen fog és hazave-
zet minket.

Útközben azonban útbaigazítást 
kell kérnünk az Úrtól. Fel kell tennünk 
néhány nehéz kérdést, mint például: 
„Miben kell változnom?” „Hogyan vál-
hatok jobbá?” „Melyik gyengeségemet 
erősítsem meg?”

Larry R. Lawrence elder
a Hetvenektől

Fiatal felnőttként kezdtem érdek-
lődni az egyház iránt. Először 
utolsó napi szent barátaim példája 

vonzott az evangéliumhoz, idővel azon-
ban a sajátos tan is megfogott. Amikor 
meghallottam, hogy a hithű férfiak 
és nők folyamatosan fejlődhetnek, és 
végül olyanná válhatnak, mint mennyei 
szüleink, őszintén elámultam. Tetszett 
ez az elgondolás – éreztem, hogy igaz.

Nem sokkal a keresztelőm után a 
hegyi beszédet tanulmányozva rájöttem, 
hogy Jézus ugyanezt az igazságot taní-
totta az örök fejlődésről a Bibliában. Ezt 
mondta: „Legyetek azért ti tökéletesek, 
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” 1

Több mint 40 éve vagyok egyház-
tag, és amikor csak olvasom, ez a vers 
mindig emlékeztetőül szolgál, hogy 
milyen céllal vagyunk itt a földön. Azért 
jöttünk ide, hogy tanuljunk és fejlőd-
jünk, mígnem idővel megszentelődünk, 
vagyis tökéletessé válunk Krisztusban.

A tanítványság útja nem könnyű. 
Nevezték már „az állhatatos fejlődés 
útjának” 2 is. Míg ezen a szoros és 
keskeny ösvényen járunk, a Lélek 
folyamatosan arra ösztönöz bennün-
ket, hogy legyünk jobbak és jussunk 

„Mi fogyatkozás van 
még bennem?”
Ha alázatosak és taníthatóak vagyunk, a Szentlélek arra ösztönöz majd, 
hogy fejlődjünk, és hazavezet minket, útközben azonban útbaigazítást 
kell kérnünk az Úrtól.
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„Mi az, ami miatt nem tudok fejlődni?” 
Esetében a Lélek ezt az azonnali választ 
adta: „Hagyd abba a panaszkodást!” 
Az anya meglepődött ezen a válaszon; 
soha nem tartotta magát panaszko-
dósnak, a Szentlélektől jövő üzenet 
azonban igen egyértelmű volt. Az 
ezt követő napokban aztán ráébredt, 
hogy valóban szokása a panaszkodás. 
A jobbá válásra kapott sugalmazásért 
hálát érezve eltökélte, hogy a kihívá-
sai helyett az áldásait fogja számlálni. 
Napokon belül megérezte a Lélek 
szívmelengető jóváhagyását.

Egy alázatos fiatalember, akinek 
sehogy sem sikerült rátalálnia a megfe-
lelő lányra, az Úrhoz fordult segítségért: 
„Mi az, ami miatt nem vagyok senki 
számára a megfelelő férfi?” – tette fel 
a kérdést. Elméjében és szívében ezt 
a választ kapta: „Tisztítsd meg a beszé-
dedet!” Abban a pillanatban felismerte, 
hogy számtalan trágár kifejezés vált 
mindennapi beszéde részévé, és eltö-
kélte, hogy változtatni fog ezen.

Egy egyedülálló nőtestvér szintén bát-
ran tette fel a kérdést: „Miben kell változ-
nom?” Mire a Lélek ezt súgta neki: „Ne 
szólj közbe, amikor mások beszélnek!” 
A Szentlélek valóban személyre szabott 

tanácsokat ad! Teljes mértékben őszinte 
társ Ő, aki olyan dolgokat fog mondani 
nekünk, melyekről senki más nem tud, 
vagy melyet nem mer elmondani.

Egy visszatért misszionáriust na-
gyon leterhelte a szoros időbeosztása. 
Igyekezett időt szakítani a munkára, a 
tanulásra, a családra és az egyházi elhí-
vására. Tanácsot kért az Úrtól: „Hogyan 
érezhetnék békességet a rengeteg ten-
nivalóm közepette?” Nem azt a választ 
kapta, amire számított. Az a benyomása 
támadt, hogy nagyobb gondot kellene 
fordítania a sabbat megszentelésére. 
Elhatározta hát, hogy Isten szolgálatá-
nak szenteli a vasárnapot – félreteszi 
az iskolai tanulmányait, és inkább az 
evangéliumot tanulmányozza. Ez az 
apró változtatás aztán meghozta azt a 
békét és egyensúlyt, amelyre vágyott.

Évekkel ezelőtt egy egyházi folyó-
iratban olvastam egy lányról, aki egy 
otthonától távoli helyen járt egyetemre. 
Lemaradozott a tanulmányaiban, a 
társasági élete nem pont úgy alakult, 
ahogyan remélte, és általánosságban 
véve boldogtalan volt. Végül aztán egy 
napon térdre borult és így kiáltott fel: 
„Mit tehetnék, hogy jobb legyen az 
életem?” A Szentlélek ezt súgta neki: 

„Kelj fel és takarítsd ki a szobádat!” Ez 
a késztetés a teljes meglepetés erejé-
vel hatott, de épp erre a kezdetre volt 
szükség. Miután a lány időt szakított 
a dolgok szétszortírozására és rendbe 
tételére, érezte, ahogy a Lélek beárad 
a szobába és felemeli a szívét.

A Szentlélek soha nem fogja azt 
mondani, hogy azon nyomban mindent 
tegyünk rendbe. Ha így tenne, hamar 
elcsüggednénk és könnyen feladnánk. 
A Lélek a saját tempónkban munkál-
kodik velünk, lépésről lépésre, vagy 
ahogy az Úr tanította: „Sort sorra, előí-
rást előírásra, …és áldottak azok, akik 
hallgatnak előírásaimra, …mert annak, 
aki befogadja, többet adok”.6 Például 
ha a Szentlélek arra késztet benneteket, 
hogy gyakrabban mondjatok köszö-
netet, ti pedig eleget tesztek ennek a su-
galmazásnak, akkor lehet, hogy úgy érzi 
majd, ideje nagyobb kihívás elé állítani 
titeket, például megtanulnotok azt mon-
dani: „Bocsánat. Az én hibám volt.”

Az úrvacsoravétel ideje tökéletes al-
kalmat nyújt arra, hogy megkérdezzük, 
mi fogyatkozás van még bennünk. Pál 
apostol azt tanította, hogy ez annak az 
ideje, hogy megpróbáljuk, vagyis meg-
vizsgáljuk magunkat.7 Ebben az áhítatos 
légkörben, miközben gondolataink a 
mennyre irányulnak, az Úr gyengéden 
kinyilváníthatja nekünk, mi az, amin 
következőként munkálkodnunk kell.

Hozzátok hasonlóan én is sok üze-
netet kaptam a Lélektől az évek során, 
melyek megmutatták, hogyan válhat-
nék jobbá. Hadd osszak meg példaként 
pár – sugalmazásként kapott – szemé-
lyes üzenetet, melyeket megszívleltem:

• Ne emeld fel a hangodat!
• Légy szervezett! Készíts listát a napi 

teendőkről!
• Jobban viseld gondját a testednek: 

egyél több zöldséget és gyümölcsöt!
• Gyakrabban járj a templomba!
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• Szakíts időt az elmélkedésre, mielőtt 
imádkozol!

• Kérd ki a feleséged tanácsát!
• Türelmesen vezess, és ne lépd át a 

sebességhatárt! (Ezen a legutolsón 
még dolgoznom kell.)

A Szabadító engesztelő áldozata 
az, ami lehetővé teszi a tökéletesedést, 
vagyis a megszentelődést. Egyedül 
soha nem járnánk sikerrel, azonban 
Isten kegyelme elegendő számunkra, 
hogy segítsen nekünk. Amint azt  
David A. Bednar elder egyszer kifej-
tette: „A legtöbben világosan értjük, 
hogy az engesztelést a bűnösöknek 
szánták. Abban viszont nem vagyok 
biztos, hogy azt is tudjuk és értjük- e, 
hogy az engesztelést a szenteknek 
is szánták – olyan jó férfiak és nők 
számára, akik engedelmesek, érdeme-
sek és lelkiismeretesek, és akik azon 
fáradoznak, hogy jobbak legyenek”.8

Hadd javasoljam, hogy mindannyian 
végezzetek el egy lelki gyakorlatot a 
közeljövőben, akár még ma este, ami-
kor imádkoztok. Alázatosan tegyétek 
fel az Úrnak a következő kérdést: „Mi 
az, ami miatt nem tudok fejlődni?” Más 
szavakkal: „Mi fogyatkozás van még 
bennem?” Azután csendben várjatok a 
válaszra. Ha őszinte szívvel kérdeztek, 
hamarosan tisztán halljátok majd a vá-
laszt. Kifejezetten nektek szóló kinyilat-
koztatást fogtok kapni.

Lehet, hogy a Lélek azt súgja majd, 
hogy bocsássatok meg valakinek. Vagy 
kaphattok üzenetet arra vonatkozóan, 
hogy jobban válogassátok meg, milyen 
filmeket néztek és milyen zenéket hall-
gattok. Az a benyomásotok támadhat, 
hogy legyetek becsületesebbek az 
üzleti ügyeitekben, vagy nagylelkűbbek 
a böjti felajánlásaitokban. A lehetősé-
gek sora végtelen.

A Lélek képes megmutatni nekünk a 
gyengeségeinket, ugyanakkor meg tudja 

mutatni erősségeinket is. Olykor azt is 
meg kell kérdeznünk, mi az, amit jól 
teszünk, hogy az Úr felemelhessen és 
bátoríthasson minket. Amikor a pátriár-
kai áldásunkat olvassuk, újra eszünkbe 
jut, hogy Mennyei Atyánk ismeri a mi 
isteni lehetőségeinket. Örvendezik min-
den alkalommal, amikor teszünk egy 
lépést előre. Számára sokkal fontosabb 
az irányunk, mint asebességünk.

Legyetek állhatatosak, testvéreim, 
és soha ne csüggedjetek! Túl kell 
haladnunk a síron, mielőtt elérhetnénk 
a tökéletességet, de itt, a halandóság-
ban fektetjük le az alapokat. „Köteles-
ségünk jobbnak lenni ma, mint tegnap 
voltunk, és jobbnak lenni holnap, mint 
ma vagyunk.” 9

Ha a lelki növekedés nem áll ki-
emelt helyen az életünkben, ha nem 
járunk az állhatatos fejlődés útján, 
akkor fontos tapasztalatokról fogunk 
lemaradni, melyeket Isten nekünk szán.

Évekkel ezelőtt olvastam Spencer W. 
Kimball elnök e szavait, melyek mara-
dandó hatással voltak rám. Ezt mondta: 
„Megtanultam, hogy ahol imádságos 
szív van, éhezés az igazlelkűségre, 
a bűnök elhagyása és engedelmesség 

Isten parancsolatai iránt, ott az Úr egyre 
több fényt ad, míg végül megadatik az a 
hatalom, mely áthatol a mennyei fátyo-
lon… Az ilyen igazlelkű ember számára 
megadatik az a felbecsülhetetlen ígéret, 
hogy egy nap megláthatja az Úr arcát, 
és tudhatja, hogy Ő van.” 10

Azért imádkozom, hogy egy nap 
megadathasson nekünk ez a mindent 
felülmúló élmény, miközben enged-
jük, hogy a Szentlélek hazavezessen 
bennünket. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
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Életünk e nehéz pillanataiban 
Isten azon örömet adó szava, mely 
begyógyítja a sebzett szívet, a követ-
kező vigasztaló üzenetet juttatja el az 
elménkbe és a szívünkbe:

„…békesség lelkednek; gyötrelmed 
és sanyargattatásaid csak egy rövid 
pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, 
Isten fel fog magasztalni téged a magas-
ban” (T&Sz 121:7–8).

Isten örömet adó szava reménnyel 
tölt el bennünket tudván, hogy azok-
nak, akik a megpróbáltatások alatt is 
hithűek maradnak, a mennyek királysá-
gában nagyobb jutalmuk lesz, és hogy 
a „sok megpróbáltatás után jönnek az 
áldások” (lásd T&Sz 58:3–4).

Isten örömet adó szava, melyet 
prófétái által szól, megadja nekünk 
azt a biztonságot, hogy az örökkévaló 
pecsételésünk – melyet az igaz ügy 
érdekében végzett hősies szolgálatun-
kért kapott mennyei ígéretekhez való 
hűségünk tart fenn – bennünket és 
az utódainkat is meg fog áldani (lásd 
Orson F. Whitney, in Conference  
Report, Apr. 1929, 110).

Amikor azok bántalmaznak, akik-
nek szeretniük kellene bennünket, 
fájdalmas sebek keletkezhetnek a 
lelkünkön.

Egy házastárs hűtlensége elpusz-
títhat egy olyan kapcsolatot, melyről 
reméltük, hogy örökkévaló lesz.

Ezek, valamint sok más, e próba-
tételi állapotban rejlő csapás kapcsán 
lehet, hogy mi is feltesszük magunk-
nak azt a kérdést, melyet Joseph Smith 
próféta is feltett: „Ó Isten, hol vagy?” 
(T&Sz 121:1).

Francisco J. Viñas elder
a Hetvenektől

Sokan közülünk, akik most részt 
veszünk ezen a konferencián 
„Isten örömet adó szavát hallgatni 

jött[ün]k fel ide, igen, azt a szót, mely 
meggyógyítja a sebzett lelket” ( Jákób 
2:8). Az a szó pedig a szentírásokban 
és a vezetőinktől származó üzenetek-
ben található meg, hogy reménnyel és 
vigasszal szolgáljon a megpróbáltatások 
sötét időszakában.

Az életben megtapasztalt élménye-
ink által tudjuk, hogy míg az ebben 
a világban lévő örömünk nem teljes, 
Jézus Krisztusban teljes az örömünk 
(lásd T&Sz 101:36). Ő majd megerősít 
minket, hogy ne kelljen semmilyen 
megpróbáltatást elszenvednünk, csakis 
olyanokat, melyek feloldódtak az Ő 
örömében (lásd Alma 31:38).

Szívünket gyötrelem töltheti be, 
amikor egy szerettünket szörnyű 
betegség okozta fájdalmaktól látjuk 
szenvedni.

Űrt hagyhat a lelkünkben, amikor 
meghal valaki, akit szeretünk.

Amikor néhány gyermekünk letér az 
evangélium ösvényéről, bűntudatot és 
bizonytalanságot érezhetünk az örök 
rendeltetésüket illetően.

Az örökkévaló házasságkötés és az 
ebben az életben történő családalapítás 
reménye is idővel elhalványulhat.

Isten örömet adó szava
Isten örömet adó szava rávilágít arra, hogy életünkben folyamatosan 
szükségünk van a bűnbánatra ahhoz, hogy élvezhessük a Szentlélek 
befolyását.
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Arról is biztosít bennünket, hogy 
hithű életünk végeztével nem fogunk 
megfosztatni semmilyen áldástól azért, 
mert nem tettünk meg olyan dolgokat, 
melyeket nem is volt lehetőségünk 
megtenni. Ha halálunk órájáig hit-
hűen éltünk, akkor mi is megkapjuk 
az összes áldást, felmagasztosulást és 
dicsőséget, melyben része lesz bármely 
olyan férfinak vagy nőnek, akinek 
megadatott ez a lehetőség (lásd  
The Teachings of Lorenzo Snow,  
ed. Clyde J. Williams [1984], 138.)

Fontos azonban megértenünk azt, 
hogy néhány szenvedésben és meg-
próbáltatásban akkor is részünk lehet, 
ha bűneinket nem bánjuk meg igazán. 
Marion G. Romney elnök ezt tanította: 
„A föld népe által átélt szenvedés 
és csüggedés a meg nem bánt és el 
nem engedett bűnök eredménye. […] 
Ahogyan a bűnt szenvedés és bánat, 
úgy a bűnök megbocsátását boldogság 
és öröm fogja kísérni” (in Conference 
Report, Apr. 1959, 11).

Miért okoz szenvedést és fájdalmat 
a bűnbánat hiánya?

Az egyik lehetséges válasz az, 
hogy „ki lett jelölve egy büntetés, és 
adatott egy igazságos törvény, mely 
lelkiismeret- furdalást hozott az em-
bernek” (lásd Alma 42:18; lásd a 16 
- os verset is). Joseph Smith próféta 

azt tanította, hogy mi ítéljük majd el 
saját magunkat, a csalódottság kínja pe-
dig oly heves lesz az elménkben, mint 
egy tüzes és kénköves tónak a perzse-
lése (lásd Az Egyház elnökeinek tanítá-
sai: Joseph Smith [2007]. 233–234.)

Ha a lelkiismeretünket azzal próbál-
juk megnyugtatni, hogy akár a legkisebb 
mértékben is mentegetjük magunkat 
a bűneink alól (lásd Alma 42:30), vagy 
megpróbáljuk rejtegetni őket, azzal csak 
azt fogjuk elérni, hogy megsértjük a 
Szentlelket (lásd T&Sz 121:37), bűnbá-
natunk pedig későbbre halasztódik. Az 
ilyesfajta megkönnyebbülés – amellett, 
hogy átmeneti – végső soron csak még 
több fájdalmat és szenvedést fog ered-
ményezni, a bűnbocsánat elnyerésének 
lehetőségét pedig csökkenti.

Isten örömet adó szava az ilyen 
szenvedés során is reményt és vigaszt 
ad; biztosít bennünket arról, hogy a 
bűn hatásai által okozott fájdalomra 
is van enyhülés. Ez az enyhülés 
Jézus Krisztus engesztelő áldozatá-
ból fakad, és akkor lép életbe, ha 
hitet gyakorlunk Őbenne, bűnbána-
tot tartunk, és engedelmeskedünk a 
parancsolatainak.

Fontos felismernünk, hogy a 
bűnbocsánat elnyeréséhez hasonlóan 
a bűnbánat is egy folyamat, és nem 
olyasvalami, ami egy adott pillanatban 

történik meg. Minden egyes lépéséhez 
következetességre van szükség.

Például, amikor veszünk az úrvacso-
rából, azt mutatjuk az Úrnak, hogy min-
dig emlékezni fogunk Őrá és be fogjuk 
tartani a parancsolatait. Ez is az őszinte 
szándékunk egy kifejezése.

Abban a pillanatban, amikor elkez-
dünk emlékezni Őrá és mindennap 
betartani a parancsolatait – és nem csak 
a sabbat napján –, akkor fog a bűnbo-
csánatunk is folyamatosan érvénybe 
lépni, az ígéret pedig, hogy az Ő Lelke 
velünk lesz, szintén elkezd beteljesedni.

A szándékunkat kísérő megfelelő 
engedelmesség hiányában a bűnbo-
csánat hatása hamar elillanhat, a Lélek 
társaságát pedig elkezdjük elveszíteni. 
Ilyenkor beleeshetünk abba a hibába, 
hogy csak az ajkainkkal tiszteljük Őt, a 
szívünket viszont eltávolítjuk tőle (lásd 
2 Nefi 27:25).

Isten örömet adó szava a vigaszon 
túl figyelmeztet is bennünket arra, hogy 
a bűnbocsánatunk elnyerésének ezen 
folyamatát megszakíthatja az, ha bele-
bonyolódunk a világ hiábavalóságaiba, 
de folytatódhat is akkor, ha hittel teli, 
őszinte bűnbánatot tartunk és megaláz-
kodunk (lásd T&Sz 20:5–6).

De mik is lehetnek azok a hiába-
valóságok, melyek megakadályoz-
hatnak bennünket a bűnbocsánat 



38 SZOMBAT DÉLELŐTTI ÜLÉS | 2015. OKTÓBER 3.

elnyerésében, és abban, hogy meg-
szenteljük a sabbat napját?

Lehet ez például az is, hogy külö-
nösebb ok nélkül késve érkezünk az 
úrvacsorai gyűlésre; vagy úgy érkezünk 
oda, hogy előtte nem tartottunk önvizs-
gálatot, így pedig érdemtelenül eszünk 
a kenyérből és iszunk a vízből (lásd 
1 Korinthusbeliek 11:28); vagy anélkül 
érkezünk oda, hogy beismertük volna a 
bűneinket és kértük volna Istent, hogy 
bocsássa azokat meg nekünk.

Vagy hogy más példákat hozzak 
fel: megtörjük az áhítatot azáltal, hogy 
elektronikus eszközeinken üzengetünk; 
az úrvacsoravétel után hazamegyünk és 
olyan tevékenységeket végzünk otthon, 
melyek nem illenek e szent naphoz.

Mi lehet az egyik oka annak, hogy 
mi, akik mindezeket tudjuk, gyakran 
nem szenteljük meg a sabbatot?

Ésaiás könyvében találhatunk egy 
sabbattal kapcsolatos választ, ami ezen 
felül minden más betartandó parancso-
latra is vonatkozik: „Ha megtartóztatod 
szombaton lábadat, és nem űzöd kedv-
telésedet szent napomon” (Ésaiás 58:13).

A kulcs ebben a mondatban az, 
hogy meg kell tartóztatnunk magunkat, 
a saját kedvtelésünk helyett pedig Isten 
akaratát kell cselekednünk. A természe-
tes ember vágyai és szenvedélyei által 

formált akaratunk azonban gyakran 
ellenkezik Isten akaratával. Brigham 
Young próféta azt tanította, hogy „ami-
kor egy személy akarata, szenvedélyei 
és érzései tökéletesen alá vannak 
rendelve Istennek és az Ő követelmé-
nyeinek, akkor az a személy megszen-
teltetik. Amikor akaratomat elnyeli Isten 
akarata, akkor az minden jóra elvezet 
engem, és végül halhatatlansággal és 
örök életekkel koronáz meg” (Deseret 
News, Sept. 7, 1854, 1).

Isten örömet adó szava arra hív ben-
nünket, hogy magunkon alkalmazva 
használjuk az engesztelés hatalmát, és 
béküljünk meg az Ő akaratával – ne 
pedig az ördög és a test akaratával –, 
hogy Isten kegyelme által megszaba-
dulhassunk (lásd 2 Nefi 10:24–25).

Isten azon örömet adó szava, melyet 
ma is megosztunk, rávilágít arra, hogy 
életünkben folyamatosan szükségünk 
van a bűnbánatra ahhoz, hogy a lehető 
legtovább élvezhessük a Szentlélek 
befolyását.

A Lélek társasága jobb emberré fog 
bennünket tenni. „Békét és örömet fog 
suttogni a lelkü[n]knek, és elveszi a 
szívü[n]kből a rosszindulatot, a gyűlö-
letet, az irigységet és minden gonoszt; 
és minden vágyu[n]k az lesz, hogy jót 
tegy[ünk], igazlelkűséget teremts[ünk], 

és felépíts[ük] Isten királyságát” (lásd 
Tanítások: Joseph Smith, 101.)

A Szentlélek hatása alatt nem fogunk 
megsértődni és másokat sem fogunk 
megsérteni; boldogabbak leszünk, az 
elménk pedig tisztább lesz. A mások 
iránt érzett szeretetünk növekedni fog. 

Hajlandóbbak leszünk megbocsátani, a 
körülöttünk lévők felé pedig boldogsá-
got sugárzunk.

Hálát érzünk majd, amikor látjuk 
mások előrehaladását, és mindenkiben 
a jót fogjuk keresni.

Imádkozom azért, hogy megta-
pasztalhassuk az igazlelkű életre való 
törekvésből fakadó örömöt, és hogy az 
őszinte és folyamatos bűnbánat által 
megtarthassuk a Szentlélek társaságát 
az életünkben. Így jobb emberekké vá-
lunk majd, a családjaink pedig áldottak 
lesznek. Ezekről a tantételekről teszem 
bizonyságomat Jézus Krisztus szent 
nevében, ámen. ◼

Belize, San Pedro
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legnagyobb – a maga 13 méterével. 
Apálykor, amikor a víz visszahúzódott, 
az akkori hajók a meder aljáig eresz-
kedtek és az oldalukra dőltek; amelyik 
hajó nem volt jól megépítve, az ilyen-
kor megsérült. Ráadásul minden, ami 
nem volt gondosan berakodva vagy 
lerögzítve, az össze- vissza hányódott, 
és tönkrement vagy megromlott.5 
Miután megértettem a szólás jelentését, 
világossá vált, hogy ez a vezető azt 
üzente nekünk, misszionáriusoknak, 
hogy legyünk igazlelkűek, kövessük a 
szabályokat, és készüljünk fel a nehéz 
helyzetekre.

Ugyanez a kihívás vonatkozik 
mindenkire közülünk. A „rendben 
van, mint a bristoli hajó” állapotot a 
jó időben és rossz időben egyaránt 
fenntartott templomi érdemességhez 
hasonlítanám.

Míg a Bristoli- csatorna árapály in-
gadozása valamennyire kiszámítható, 
és fel lehet rá készülni, az életünk vi-
harai és kísértései gyakran kiszámítha-
tatlanok. Egyet azonban tudunk: jönni 
fognak! Ahhoz, hogy legyőzhessük 
a mindannyiunkat elkerülhetetlenül 
elérő kihívásokat és kísértéseket, igaz-
lelkű felkészülésre és az Istentől kapott 
védelem alkalmazására lesz szükség. 
El kell határoznunk, hogy érdemesek 
leszünk a templomra, bármi is érjen 
bennünket. Ha felkészültek vagyunk, 
nem fogunk félni.6

Ennek az életnek a boldogságát és 
az eljövendő élet boldogságát az igaz-
lelkűség kapcsolja össze. Még a halál 
és a feltámadás közötti időszakban is 
„azok lelkét, akik igazlelkűek, a bol-
dogság állapotába fogadják be, melyet 
paradicsomnak hívnak, a nyugalom 
állapotának, a béke állapotának” 7.

Földi szolgálatának kezdetekor Iz-
ráelben, később pedig a nefiták között, 
a Szabadító beszélt mind a mostani, 
mind az eljövendő élet boldogságának 

az Atyaistennel, a mi Alkotónkkal; 
valamint az Ő szeretett Fiával, Jézus 
Krisztussal, a Szabadítónkkal.4

Amikor a Brit Misszióba kijelölt 
fiatal misszionárius voltam, munkálko-
dásom első területe az akkori Bristol 
Kerületben volt. Az egyház egyik helyi 
vezetője kihangsúlyozta, hogy a terüle-
ten szolgáló minden misszionáriusnak 
„rendben kell lennie, mint a bristoli 
hajónak”.

Először nem értettem, mit akar mon-
dani ezzel. Hamarosan megtanultam 
a „rendben van, mint a bristoli hajó” 
tengerészeti szólás történetét és jelenté-
sét. Egykor Bristol az Egyesült Királyság 
második legforgalmasabb kikötője volt. 
Az itteni apály- dagály szintkülönbség 
nagyon nagy volt – a világon a második 

Quentin L. Cook elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Lehi próféta kijelentette: „ha 
nincs igazlelkűség, nincs 
boldogság.” 1

Az ellenség sikeresen ültetett el sok 
ember fejében egy nagy mítoszt. Ő és a 
küldöttei kijelentik, hogy valódi válasz-
tásunk a most, a jelenlegi élet boldog-
sága és kedvtelése, illetve az (ellenség 
állítása szerint amúgy nem feltétlenül 
létező) eljövendő élet boldogsága között 
van. Ez a mítosz egy hamis választás, 
ám nagyon csábító.2

Isten boldogságtervének legne-
mesebb célja az, hogy az igazlelkű 
tanítványok és a szövetség családjai 
egységesek legyenek szeretetben, 
összhangban és békességben ebben 
az életben,3 és hogy elérjék a celeszti-
ális dicsőséget az örökkévalóságokban 

Rendben van, 
mint a bristoli hajó: 
Legyetek érdemesek a 
templomra, jó időben és 
rossz időben egyaránt
Az evangéliumi szent tantételek betartása lehetővé fogja tenni 
számunkra, hogy érdemesek legyünk a templomra, boldogságot találjunk 
ebben az életben, és visszavezet bennünket mennyei otthonunkba.
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kérdéséről. Kiemelte a szertartásokat, 
de egyúttal nagy hangsúlyt helyezett az 
erkölcsös viselkedésre is. Például a tanít-
ványok áldásban fognak részesülni, ha 
éhezik és szomjúhozzák az igazlelkűsé-
get, ha irgalmasak, ha tiszta a szívük, ha 
béketeremtők, és ha követik az egyéb 
alapvető erkölcsi tantételeket is. Világos, 
hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus tanbéli 
alapvetésének üzenete az igazlelkű 
hozzáállást, illetve az ilyen mindennapi 
viselkedést egyaránt kihangsúlyozza. 
Tanításai nemcsak felváltották és meg-
haladták Mózes törvényének egyes ele-
meit,8 hanem egyúttal az emberek hamis 
filozófiáinak elutasítását is jelentették.

Jézus Krisztus evangéliuma évszáza-
dokon keresztül ihletett meg hitelveket 
és alapozott meg viselkedési mércé-
ket abban a vonatkozásban, hogy mi 
számít igazlelkűnek, kívánatosnak és 
erkölcsösnek, illetve mi eredményez 
boldogságot, örömöt és vidámságot. 

A Szabadító által tanított tantételek 
és alapvető erkölcs azonban súlyos 
támadás alatt állnak a mai világban. A 
kereszténység támadás alatt áll. Sokan 
hiszik, hogy lényegében megváltozott 
az, hogy mi számít erkölcsösnek.9

Nehéz időket élünk. Növekszik a 
hajlam, hogy „a gonoszt jónak mondják 
és a jót gonosznak” 10. A nagyravágyást 
és a szekularizmust hangsúlyozó világ 
komoly aggodalomra ad okot. Egy 
ismert író – aki nem a mi hitünket vallja 
– így fogalmazta ezt meg: „Sajnos kevés 
bizonyítékát látom annak, hogy az 
emberek ténylegesen boldogabbak len-
nének e felvirradó korban, vagy hogy 
a gyermekeik jobban járnának, vagy 
hogy a társadalmi igazságosság ügye 
szolgálva lenne, vagy hogy a házassá-
gok csökkenő aránya és a beszűkülő 
családfák… ígérnének bármit is a több-
ség nagyobb fokú magányosságán és 
az általános tespedésen kívül.” 11

A Szabadító tanítványaiként az az 
elvárás felénk, hogy tervezzünk és 
készüljünk fel. A boldogság tervében 
az erkölcsi önrendelkezés az egyik 
központi rendezőelv, és számítanak 
a választásaink.12 A Szabadító egész 
szolgálata során hangsúlyt fektetett 
erre, többek között a balga szüzek vagy 
a tálentumok példázataiban is.13 Az Úr 

mindkettőben megdicsérte a felkészü-
lést és a cselekvést, valamint elítélte a 
halogatást és a tétlenséget.

Tisztában vagyok vele, hogy ama 
túláradó boldogság ellenére, melyet 
Isten mennyei terve megtestesít, e terv 
néha mégis távolinak és az aktuális 
körülményeinktől elvonatkoztatottnak 
tűnhet. Küszködő tanítványokként 
úgy érezhetjük, hogy nem érhetjük el. 
Korlátozott látószögünkből az aktuális 
kísértések és zavaró tényezők vonzó-
nak tűnhetnek. Ugyanakkor az e kí-
sértéseknek való ellenállásért kapható 
jutalmakat távolinak és elérhetetlennek 
érezhetjük. Az Atya tervének valódi 
megértése azonban felfedi, hogy az 
igazlelkűség jutalmai már most elérhe-
tőek. A gonoszság, például az erkölcs-
telen viselkedés, soha nem képezi a 
válasz részét. Alma világosan meg-
mondta fiának, Koriántonnak: „Íme, 

Fent: A Bristol kikötőjében horgonyzó egykori hajókhoz hasonlóan, lesznek olyan idők, amikor 
visszahúzódik a dagály, és minden, ami a felszínen tartott bennünket, köddé válik. Az ilyen 
megpróbáltatások idején a templomra érdemes élet lesz az, ami egybetart mindent, ami igazán 
számít. Jobb: Az önuralom gyakorlása és az igazlelkű élet megerősíti azt a képességünket, hogy 
ellen tudjunk állni a kísértéseknek.
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azt mondom neked, hogy a gonoszság 
sohasem volt boldogság.” 14

Amulek világosan leszögezi ta-
nunkat az Alma 34:32 - ben: „[Í]me, az 
embereknek ez az élet a felkészülés 
ideje az Istennel való találkozásra; igen, 
íme, ez az élet a napja annak, hogy az 
emberek elvégezzék a munkáikat.”

Hogyan készülhetünk fel tehát egy 
ilyen nehéz időszakban? A templomi 
érdemesség meglétén túl még sok 
olyan tantétel van, amelyek hozzá-
tesznek az igazlelkűséghez. Kiemelek 
hármat.

Első: Igazlelkű önuralom és viselkedés
Úgy hiszem, hogy szerető Mennyei 

Atyánk néha ugyanolyan mulatságos-
nak tarthat bennünket, ahogyan mi 
szoktuk figyelni a saját kisgyermeke-
inket, miközben tanulnak és növeked-
nek. Mindannyian elbotlunk és elesünk 
a tapasztalatok megszerzése közben.

Nagyra értékeltem Dieter F. Uchtdorf 
elnök 2010- es konferenciai beszédét 15 
a Stanford Egyetem híres pillecukor- 
kísérletéről az 1960- as évekből. Bizo-
nyára emlékeztek rá, hogy ennek során 
négyévesek elé egy- egy pillecukrot 
helyeztek. Ha kibírtak 15–20 percet 
anélkül, hogy megették volna azt, akkor 
kaptak egy másodikat is. Felvételek 
készültek arról, hogy sok gyerek milyen 
nagy fizikai erőfeszítéssel tudta csak 
elkerülni, hogy megegye a pillecukrot. 
Néhányan nem tudták megállni.16

Dr. Walter Mischel, az eredeti kí-
sérlet vezetője, írt egy könyvet tavaly, 
amelyben elmondta, hogy a kutatást 
részben az önuralommal és a saját 
dohányfüggőségével kapcsolatos ag-
godalmai ihlették. Különösen onnantól 
aggódott, amikor az amerikai tisztifőor-
vos 1964- es jelentése megállapította a 
dohányzás tüdőrákkeltő hatását.17 Sok-
éves kutatás után az egyik munkatársa 
így fogalmazott: „az önuralom olyan, 

mint egy izom: minél többet használod, 
annál erősebb lesz. Ha egyszer elke-
rülsz valami csábító dolgot, az segíteni 
fog kifejlesztened a képességet, hogy 
később más kísértéseket is elkerülj.” 18

Az örök fejlődés egyik tantétele 
az, hogy az önuralom alkalmazása és 
az igazlelkű életvitel megerősíti azt a 
képességünket, hogy ellenálljunk a 
kísértésnek. Ez a lelki dolgok világára 
éppúgy igaz, mint a világi ügyekre.

A misszionáriusaink kiváló példát 
mutatnak ebben. Krisztusi tulajdonsá-
gokat fejlesztenek ki, valamint hang-
súlyt fektetnek az engedelmességre és 
a lelkiségre. Az az elvárás feléjük, hogy 
egy szigorú napirendhez alkalmazkod-
janak, és napjaikat mások szolgálatában 
töltsék. Megjelenésük visszafogott, 
konzervatív, ellentétben a ma oly elter-
jedt laza vagy kihívó öltözködési szoká-
sokkal. Viselkedésük és megjelenésük 
fontos, erkölcsi üzenetet közvetít.19

Körülbelül 230 000 olyan fiatalunk 
van, aki jelenleg misszionáriusként 
szolgál vagy az elmúlt öt évben tért 
vissza a misszionáriusi szolgálatból. Fi-
gyelemre méltó lelki erőt és önuralmat 
fejlesztettek ki, melyet folyamatosan 
edzeni kell, különben e tulajdonságok 
ugyanúgy elsorvadnak, mint a nem 
használt izmok. Mindannyiunknak 
olyan viselkedést és megjelenést kell 
kialakítanunk, amely kijelenti, hogy 
Krisztus igaz követői vagyunk. Azok, 
akik elhagyják akár az igazlelkű visel-
kedést, akár a rendezett, visszafogott 
megjelenést, olyan életvitelnek teszik 
ki magukat, amely nem hoz sem örö-
möt, sem boldogságot.

A visszaállított evangélium megadja 
nekünk a boldogság tervének terv-
rajzát, és ösztönzőleg hat arra, hogy 
megértsük és gyakoroljuk az önural-
mat, elkerülve a kísértést. Arról is tanít 
bennünket, hogyan tartsunk bűnbána-
tot, ha megszegtünk valamit.

Második: A sabbat megtisztelése növelni 
fogja az igazlelkűséget, és védelme lesz a 
családnak

A korai keresztény egyház szombat-
ról vasárnapra változtatta a sabbat meg-
tartásának napját, ezzel emlékezve meg 
az Úr feltámadásáról. A sabbat egyéb 
alapvető, szent céljai változatlanok ma-
radtak. Zsidók és keresztények számára 
a sabbat Isten hatalmas cselekedeteit 
jelképezi.20

A feleségemmel, valamint két 
munkatársammal és az ő feleségeikkel 
nemrégiben részt vettünk egy zsidó 
sabbaton, az egyik kedves barátom, 
Robert Abrams, és felesége, Diane 
meghívására a New York- i otthonuk-
ban.21 Péntek este, a zsidó sabbat 
bejövetelekor kezdődött, és Istennek, 
a Teremtőnek a tiszteletére összponto-
sított. A sabbatot a család megáldása és 
egy szombatnapi ének nyitotta meg.22 
Részesei voltunk a szertartásos kéz-
mosásnak, a kenyér megáldásának, az 
imáknak, a kóser vacsorának, a szent-
írástanításnak, valamint a szombatnapi 
énekek ünnepélyes hangulatú elének-
lésének. Hallgattuk a héber szavakat és 
közben szemünkkel követtük az angol 
fordítást. A legnagyobb hatással azok a 
számunkra is becses ószövetségi szent-
írásversek voltak, melyekben Ésaiás 
gyönyörűségnek nevezi a sabbatot,23 
illetve amikor Ezékielnél azt olvassuk, 
hogy a sabbat lesz „jegyül én köztem és 
tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én 
vagyok az Úr, a ti Istenetek”.24

Ez a csodálatos este a családi 
szeretet, az odaadás és az Isten előtti 
felelősség mindent elsöprő benyomá-
sát tette ránk. Amikor elgondolkod-
tam ezen az alkalmon, felidéztem azt 
a szélsőséges üldöztetést, amelyet a 
zsidók az évszázadok során átéltek. 
Világos, hogy a sabbat tisztelete „örök 
szövetségül” szolgált, a szentírások be-
teljesítéseként megőrizve és megáldva 
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a zsidó népet.25 Hozzájárult ezenkívül 
ahhoz a rendkívüli családi élethez és 
boldogsághoz, amely oly nyilvánvaló 
sok zsidó életében.26

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagjai számára a 
sabbat tisztelete az igazlelkűség olyan 
formája, amely meg fogja áldani és 
erősíteni a családokat, összekapcsol 
bennünket az Alkotónkkal, és fokozza 
a boldogságot. A sabbat segít elkülö-
nülnünk attól, ami semmitmondó, nem 
helyénvaló, vagy erkölcstelen. Lehe-
tővé teszi számunkra, hogy a világban 
éljünk, de ne a világból valók legyünk.

Az elmúlt hat hónapban egy igen 
figyelemre méltó változás következett 
be az egyházban. Az egyháztagok 
arra adott reakcióiban jelentkezett ez, 
hogy az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma ismételt hangsúlyt fektetett a 
sabbatra, valamint Russell M. Nelson el-
nök felhívást intézett a sabbat gyönyö-
rűséggé tételéért.27 Számos egyháztag 
érti, hogy a sabbatnap valóban szent-
ként való megtartása menedéket jelent 
az élet viharaiban, egyúttal pedig a 
Mennyei Atyánk iránti odaadásunknak 
és az úrvacsorai gyűlés szent termé-
szete jobb megértésének is a jele. Így is 
hosszú utat kell még megtennünk, de 
a kezdet csodálatos. Mindannyiunkhoz 
azt a kihívást intézem, hogy továbbra is 
fogadjuk be ezt a tanácsot, és javítsunk 
a sabbatnapi hódolatunkon.

Harmadik: Isteni védelmet kapunk, amikor 
igazlelkűek vagyunk

Isten mennyei tervének részeként 
megáldattunk a Szentlélek ajándékával. 
Ez az ajándék a „Szentlélek állandó tár-
saságának joga…, amelyet [az] kaphat 
meg…, aki arra érdemes” 28. Az Istenség 
e tagja megtisztító tényezőként szolgál, 
ha az evangélium áll az első helyen az 
életünkben. A gonosz elleni figyelmez-
tetés hangja is, valamint a veszéllyel 

szembeni védelem hangja. Az élet 
tengerén hajózva alapvető fontosságú, 
hogy kövessük a Szentlélek benyo-
másait. A Lélek segíteni fog nekünk 
elkerülni a kísértéseket és veszélyeket, 
valamint vigasztalni fog, és át  fog 
vezetni minket a kihívásokon. „[A] 
Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, 
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség”.29

Az evangéliumi szent tantételek be-
tartása lehetővé fogja tenni számunkra, 
hogy érdemesek legyünk a templomra, 
boldogságot találjunk ebben az élet-
ben, és visszavezet bennünket mennyei 
otthonunkba.

Kedves testvéreim, az élet nem 
könnyű, és nem is szánták annak. Ez 
a próbatételek és megpróbáltatások 
ideje. Lesznek olyan időszakok, amikor 
levonul az árapály, és – a bristoli kikötő 
egykori hajóihoz hasonlóan – úgy tűnik 
majd, hogy minden, ami ebben a világ-
ban a felszínen tartott bennünket, eltűnt. 
Lehet, hogy a meder alját érintjük majd, 
és talán még fel is borulunk. Megígérem 
nektek, hogy az ilyen megpróbáltatá-
sok közepette a templomi érdemesség 
szerinti életvitel és annak fenntartása 
lesz az, ami majd egyben tart mindent, 
ami igazán számít. Valósággá fognak 
válni a békesség, boldogság és öröm 
édes áldásai, csakúgy mint a Mennyei 
Atyánkkal és az Ő Fiával, Jézus Krisztus-
sal való örök élet és celesztiális dicsőség. 
Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

A szavazást tudomásul vettük.
A Tizenkettek Kvórumába történő 

elhívásuk miatt ezennel felmentjük 
Ronald A. Rasbandet a Hetvenek 
Elnökségében betöltött tagságából, 
és Rasband eldert és Dale G. Renlund 
eldert a Hetvenek Első Kvórumának 
tagságából.

Azok, akik szeretnének köszönő 
szavazatukat kifejezni, jelezzék!

Odaadó szolgálatuk iránti őszinte 
nagyrabecsülésünket kifejezve felmen-
tésre javasoljuk Don R. Clark eldert, 
mint a Hetvenek Első Kvórumának tag-
ját, valamint Aojagi Koicsi és Bruce A. 
Carlson eldereket, mint a Hetvenek 
Második Kvórumának tagjait, ezzel 
pedig nyugalmazott általános felhatal-
mazottnak kinevezve őket.

Azok, akik szeretnék kifejezni 
köszönetüket ezen testvérek kiváló 
szolgálatáért, kérem, jelezzék!

Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen 
jelezze!

A szavazást tudomásul vettük.
Támogatásra javasoljuk a tanácsoso-

kat az Első Elnökségben és a Tizenkét 
Apostol Kvórumát mint prófétákat, 
látnokokat és kinyilatkoztatókat.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Előterjesztette: Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Kedves testvéreim, Monson elnök 
engem kért meg arra, hogy 
támogató szavazatotok céljából 

előterjesszem az egyház általános 
felhatalmazottait, területi hetveneseit és 
általános segédszervezeti elnökségeit.

Támogatásra javasoljuk Thomas 
Spencer Monsont mint prófétát, látnokot 
és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus  
Egyháza elnökét; Henry Bennion  
Eyringot mint első tanácsost az Első 
Elnökségben; és Dieter Friedrich  
Uchtdorfot mint második tanácsost 
az Első Elnökségben.

Akik egyetértenek, jelezzék!
Ha van, aki ellenzi, jelezze!
A szavazást tudomásul vettük.
Támogatásra javasoljuk Russell M. 

Nelsont, mint a Tizenkét Apostol Kvóru-
mának elnökét és a következő testvé-
reket e kvórum tagjaiként: Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R.  
Holland, David A. Bednar, Quentin L. 
Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. 
Andersen; valamint a Tizenkettek 
Kvórumának új tagjaiként: Ronald A. 
Rasband, Gary E. Stevenson és  
Dale G. Renlund.

Akik egyetértenek, jelezzék 
kézfeltartással!

Szombat délutáni ülés | 2015. október 3.

Az egyházi 
tisztségviselők 
támogatása



44 SZOMBAT DÉLUTÁNI ÜLÉS | 2015. OKTÓBER 3.

fiatal felnőttjeinkhez szeretnék szólni, 
mert „lelkem gyönyörködik a vilá-
gos beszédben” 2, hogy mindannyian 
tanulhassunk.

Jelenleg az életetek egy igen kritikus 
időszakát élitek. A misszió, a házasság, 
a munka vagy az egyházi szolgálat 
kapcsán meghozott döntéseitek fogják 
alakítani az örökkévaló rendeltetésete-
ket. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig 
előre fogtok tekinteni – a jövőt nézitek.

Amikor a légierő pilótája voltam, 
megtanultam egy fontos alapelvet: 
szándékosan soha ne repülj bele egy 
viharba! (Nem árulom el, hogyan 
jöttem rá erre.) Inkább kerüld ki, 
válassz egy másik útvonalat, vagy a 
landolás előtt várd meg, hogy a vihar 
lecsillapodjon!

Szeretett fiatal felnőtt testvéreim, sze-
retnék nektek segíteni abban, hogy az 
utolsó napok viharaiban ti is helyesen 
tudjatok repülni. Ti vagytok a pilóták. 
A ti felelősségetek átgondolni minden 
meghozott döntésetek következményét. 
Tegyétek fel a kérdést: „Ha meghozom 
ezt a döntést, mi a legrosszabb, ami 
történhet?” Az igazlelkű döntéseitek 
megakadályozzák majd, hogy letérjetek 
a helyes útról.

Robert D. Hales elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Sokat hallhatunk és olvashatunk 
napjaink fiatal felnőttjeinek nemze-
dékéről. A kutatások azt mutatják, 

hogy sokan ellenzik a szervezett vallást. 
Sokuk munkanélküli és valamilyen 
adóssága van. Többnyire tetszik nekik a 
házasság ötlete, de sokan vonakodnak 
megtenni ezt a lépést. Egyre többen 
közülük nem akarnak gyermeket 
vállalni. Az evangélium és sugalmazott 
útmutatás nélkül sokan idegen utakon 
kóborolnak, és eltévednek.

Az egyház fiatal felnőtt tagjai 
szerencsére elmaradnak ezektől az 
aggasztó trendektől, részben azért, mert 
megáldattak az evangélium tervével. 
Ennek az örökkévaló tervnek a része 
az is, hogy szorosan fogjuk a vasrudat 
– vagyis ragaszkodunk Isten igéjéhez 
és az Ő prófétáinak szavaihoz. Muszáj 
megragadnunk azt a rudat, mely vissza-
vezet minket Őhozzá! Most jött el a vá-
lasztás napja 1 mindannyiunk számára.

Amikor kisfiúként éppen egy rossz 
döntés meghozatalára készültem, az 
édesapám néha csak annyit mondott: 
„Robert, tudd, hogy merre van az 
arra!” Biztosan ti is voltatok már így. 
Az ő egyszerű szavainak lelkületében 
most kifejezetten hozzátok, a mi drága 

Napjaink kihívásainak 
legyőzése
A misszió, a házasság, a munka vagy az egyházi szolgálat kapcsán 
meghozott döntéseitek fogják alakítani az örökkévaló rendeltetéseteket.

Tisztelettel felmentjük továbbá 
Szerhij A. Kovalov területi felhatalma-
zott hetvenest.

Azok, akik szeretnék kifejezni 
nagyrabecsülésüket a szolgálatáért, 
kérem, jelezzék!

Bejelentjük továbbá John S. Tanner 
testvér, a Vasárnapi Iskola Általános  
Elnökségének első tanácsosa, va-
lamint Devin G. Durrant testvér, a 
Vasárnapi Iskola Általános Elnökségé-
nek második tanácsosa felmentését. 
Ahogy azt már korábban bejelentet-
tük, Tanner testvért a BYU–Hawaii 
Egyetem elnökévé nevezték ki.

Mindazok, akik szeretnék kifejezni 
köszönetüket ezen fivérek szolgála-
táért és elkötelezettségéért, kérem, 
jelezzék!

Devin G. Durrant testvért egyúttal 
elhívtuk, hogy a Vasárnapi Iskola 
Általános Elnökségének első tanácso-
saként, Brian K. Ashton testvért pedig, 
hogy a Vasárnapi Iskola Általános 
Elnökségének második tanácsosaként 
szolgáljon.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, jelezze!
Támogatásra javasoljuk a többi ál-

talános felhatalmazottat, területi hetve-
nest és a segédszervezetek általános 
elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

Akik ezzel egyetértenek, kérem, 
jelezzék!

Ha van, aki ellenzi, jelezze!
A szavazást tudomásul vettük. 

Megkérjük azokat, akik bármelyik 
javaslatot ellenezték, hogy keressék 
fel cövekelnöküket.

Köszönjük, testvérek, hiteteket és az 
egyházi vezetőkért mondott imáitokat.

Most pedig felkérjük a Tizenkét 
Apostol Kvórumának újonnan elhívott 
tagjait, hogy foglalják el helyüket az 
emelvényen. Nekik holnap délelőtt 
lesz lehetőségük hozzánk szólni. ◼
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Gondoljatok csak bele: ha úgy dön-
tötök, hogy nem fogyasztotok alkoholt, 
akkor nem váltok alkoholistává. Ha úgy 
döntötök, hogy soha nem lesz adós-
ságotok, akkor elkerülitek azt, hogy 
anyagilag csődbe menjetek.

A szentírások egyik célja az, hogy 
megmutassák nekünk, hogy az igazlelkű 
emberek miként reagáltak a gonosz kí-
sértéseire. Röviden: ők elkerülték azokat! 

József elfutott Potifár felesége elől.3 Lehi 
a családjával elhagyta Jeruzsálemet.4 Má-
ria és József pedig Egyiptomba menekült 
Heródes gonosz terve elől.5 Mennyei 
Atyánk ezeket a hívő embereket minden 
esetben figyelmeztette. Hasonlóképpen 
nekünk is segíteni fog, hogy tudjuk, 
mikor kell felvennünk a harcot, tovább-
állnunk vagy a kibontakozó körülmé-
nyek árjával haladnunk tovább. Az ima 
által fog szólni hozzánk, és ha imádko-
zunk, velünk lesz a Szentlélek, aki vezet 
bennünket. Itt vannak nekünk továbbá 
a szentírások; az élő próféták tanításai; a 
pátriárkai áldások; a sugalmazott szülők, 
papsági és segédszervezeti vezetők 
tanácsa, és mindenekelőtt a Lélek szelíd, 
halk hangja.

Az Úr mindig be fogja tartani 
az ígéretét: „…én továbbvezetlek 

titeket” 6. Az egyetlen kérdés csak az, 
hogy mi hagyjuk- e majd magunkat 
vezetni. Meghalljuk- e majd az Ő és 
a szolgái hangját?

Bizonyságot teszek arról, hogy ha 
az Úr számíthat rátok, akkor ti is mindig 
számíthattok majd Őrá.7 Ha szeretitek 
Őt és betartjátok a parancsolatait, akkor 
Lelke veletek lesz és vezérelni fog ben-
neteket. „[H]elyezd bizalmadat abba a 
Lélekbe, amely a jó megtételére vezet… 
[A]kkor tudni fogsz… mindent…, ami 
az igazlelkűség dolgaihoz tartozik.” 8

E tantételekre alapozva hadd adjak 
néhány gyakorlati tanácsot.

A ti generációtokból sokan az 
adósság terhe alatt roskadoznak. Fiatal 
felnőtt koromban a cövekelnököm 
a Wall Streeten volt befektetési ban-
kár. Ezt tanította nekem: „Akkor vagy 
gazdag, ha az anyagi kereteiden belül 
boldogan tudsz élni.” Hogyan tudjuk 
ezt megtenni? Fizessünk tizedet, majd 
pedig tegyünk félre! Amikor többet 
kerestek, akkor többet tegyetek félre! 
Na versengjetek másokkal, hogy kinek 
vannak drágább játékszerei! Ne vegyé-
tek meg azt, amit nem engedhettek 
meg magatoknak!

A világban sok fiatal felnőtt vesz 
fel hitelt a tanulmányai fedezésére, a 
végén pedig rájönnek, hogy az iskolai 
költségek magasabbak annál, mint amit 
vissza tudnak majd fizetni. Keressetek 

pályázati és ösztöndíj- lehetőségeket! 
Amennyiben módotok van rá, szerez-
zetek részmunkaidős állást, hogy azzal 
is hozzájáruljatok az anyagiak megte-
remtéséhez! Ehhez majd áldozathoza-
talra lesz szükség, az viszont segít majd 
nektek, hogy sikerrel járjatok.

Az iskolázottság jobb munkale-
hetőségekre készít fel benneteket. 
Sokkal jobb helyzetben lesztek majd 
ahhoz, hogy a körülöttetek lévőket 
megáldjátok és szolgáljátok. Elindít 
benneteket az élethosszig tartó tanulás 
ösvényén. Meg fog erősíteni bennete-
ket a közönnyel és hibákkal szembeni 
harcotokban. Ahogy Joseph Smith 
is tanította: „A tudás megszabadít a 
sötétségtől, a bizonytalanságtól és a 
kételytől; mert ezek nem létezhetnek 
ott, ahol tudás van. […] A tudásban 
hatalom van.” 9 „[ J]ó tanultnak lenni, 
ha hallgatnak Isten tanácsaira.” 10 Az 
iskolázottság felkészít benneteket az 
előttetek álló dolgokra, beleértve ebbe 
a házasságot is.

Szólhatok újra nagyon nyíltan? A 
házassághoz vezető ösvény áthalad a 
randevúzásnak nevezett területen is. 
A randevúzás remek lehetőséget ad 
a hosszas beszélgetésekre. Amikor 
randiztok, tudjátok meg egymásról a 
lehető legtöbbet! Amikor lehetséges, 
ismerjétek meg a másik családját. A cél-
jaitok összeegyeztethetők egymással? 

Norvégia, Drammen
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Ugyanúgy éreztek a parancsolatokkal, 
a Szabadítóval, a papsággal, a temp-
lommal, a szülői mivolttal, az egyházi 
elhívásokkal és mások szolgálatával 
kapcsolatban? Megfigyeltétek egymást 
stresszes időszakokban, sikerekkel 
vagy kudarccal teli időszakban, a harag 
kezelésekor és nehézségek közepette 
is? Az, akivel randevúztok, lehúz vagy 
inkább felemel másokat? A másik hoz-
záállása, beszéde és viselkedése olyan, 
amilyennel minden egyes nap együtt 
szeretnétek élni?

Ennek ellenére egyikőnk sem a 
tökéletessel köt házasságot, hanem a le-
hetségessel. A jó házasság nemcsak arról 
szól, hogy én mit akarok, hanem arról 
is, hogy a másik fél – aki a társam lesz – 
mit akar, és milyennek szeretne látni.

Egyszerűen szólva arra kérlek 
benneteket, hogy ne randevúzzátok át 
a húszas éveiteket csak azért, hogy jól 
érezzétek magatokat, ezáltal halogatva 
a házasságkötést más tevékenységek 
és kedvtelések miatt! Miért? Azért, mert 
nem a randevúzás és a házasság jelen-
tik a végcélt. Ezek csak a kaput jelentik 
ahhoz, ahová végső soron szeretnénk 
eljutni. „Annakokáért elhagyja a férfiú 
az ő atyját és az ő anyját, és ragaszko-
dik a feleségéhez”.11

A ti felelősségetek most az, hogy 
legyetek érdemesek arra a személyre, 
akivel házasságot akartok kötni! Ha 
egy egészséges, vonzó, becsületes, 
boldog, dolgos és lelki emberrel akar-
tok házasságot kötni, akkor legyetek 

ti magatok is ilyenek! Ha már ilyenek 
vagytok és nem vagytok házasok, 
akkor pedig legyetek türelmesek!  
Várjatok az Úrra. Bizonyságomat 
teszem arról, hogy az Úr ismeri a 
vágyaitokat, és szeret benneteket az 
Őiránta mutatott hithű odaadásotok 
miatt. Terve van számotokra, akár 
ebben, akár a következő életben tel-
jesedik be. Hallgassatok az Ő Lelkére! 
„Ne arra törekedjetek…, hogy taná-
csot adjatok az Úrnak, hanem arra, 
hogy tanácsot kapjatok a kezéből.” 12 
Az Ő ígéretei, akár ebben a világban, 
akár a következőben, de be fognak 
teljesedni. „[H]a fel vagytok készülve, 
akkor nem fogtok félni.” 13

Ne aggódjatok, ha nem dúskáltok az 
anyagiakban! Egy csodálatos egyháztag 
nemrég ezt mondta nekem: „A gyere-
keimet én nem pénzen neveltem, ha-
nem hiten.” Nagy igazság rejlik ebben. 
Kezdjétek azzal, hogy életetek minden 
területén hitet gyakoroltok! Ha nem 
így tesztek, akkor egy olyan dologtól 
fogtok szenvedni, amit én csak „hitbéli 
sorvadásnak” hívok. A hitetek gyakorlá-
sához szükséges erő szerte fog foszlani. 
Gyakoroljátok hát minden egyes nap 
a hiteteket, és így „egyre erősebbekké 
és erősebbekké…, és egyre szilárdab-
bakká és szilárdabbakká [váltok majd] 
Krisztus hitében” 14.

Ha készen akartok állni a házas-
ságkötésre, győződjetek meg arról, 
hogy érdemesek vagytok az úrvacso-
ravételre, és van érvényes templomi 
ajánlásotok! Járjatok el rendszeresen 
a templomba! Szolgáljatok az egyház-
ban! Az egyházi elhívásokban való 
szolgálaton felül kövessétek a Sza-
badító példáját, aki egyszerűen csak 
„széjjeljárt jót tévén” 15.

Lehet, hogy komoly kérdéseitek 
vannak az előttetek álló döntésekkel 
kapcsolatban. Én a fiatal felnőtt éveim 
alatt a szüleimtől és hithű, megbízható 

tanácsadóktól kértem tanácsot. Az 
egyikük egy papsági vezető volt, a 
másik pedig egy tanár, aki hitt bennem. 
Mindketten ezt mondták nekem: „Ha 
a tanácsomat kéred, állj készen azt 
el is fogadni!” Értettem, mit jelent ez. 
Imádságos lélekkel válasszatok olyan 
mentorokat, akik a lelki jóléteteket 
a szívükön viselik. A kortársaitoktól 
kapott tanácsokkal azonban óvatosan 
bánjatok! Ha többet szeretnétek kapni 
annál, mint ami most van, akkor felfelé 
nyújtózkodjatok, és ne oldalra! 16

Ne feledjétek, hogy helyettetek 
senki sem tud ágaskodni! Csakis a ti hi-
tetek és imáitok fognak felemelni ben-
neteket, és fogják elhozni számotokra 
a hatalmas szívbéli változást. Csakis a ti 
engedelmesség iránti elkötelezettsége-
tek tudja megváltoztatni az életeteket. 
A Szabadító engesztelő áldozata miatt 
az ehhez szükséges hatalom bennetek 
rejlik.17 Megvan az önrendelkezésetek; 
erős bizonyságotok van, ha engedel-
mesek vagytok; és követni tudjátok a 
Lelket, amely vezet benneteket.

Nemrég egy filmszakmában dol-
gozó fiatal azt mondta, úgy érzi, hogy 
egy tékozlókkal teli nemzedék tagja. 
Egy olyan nemzedéké, amely ugyan „a 
reményt, az örömöt és a beteljesedést 
keresi, csak éppen a rossz helyeken és 
rossz módokon” 18.

A Szabadítónak a tékozló fiúról szóló 
példázatában a fiúra számos áldás várt, 
mielőtt azonban szert tehetett volna 
azokra, először alaposan meg kellett 
vizsgálnia az életét, a döntéseit és a 
körülményeit. Az ezt követő csodát 
a szentírások a következő egyszerű 
kifejezéssel írják le: „[M]agába szállt.” 19 
Biztatlak benneteket, hogy ti is szálljatok 
magatokba! Az egyházban, amikor fon-
tos döntéseket kell meghozni, gyakran 
tartunk tanácsgyűléseket. A családi ta-
nácsok hasonló célt szolgálnak. Esetleg 
tarthattok egy személyes tanácsgyűlést is 
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himnusz hozzánk intézett könyör-
gése így szól: „Halld nagy Megváltód 
hangját!” 4

Viselni, viselte, hordozni, megvál-
tani. Ezek erőteljes, lelkesítő messiási 
kifejezések. Segítséget és reményt köz-
vetítenek a biztonságos helyváltoztatást 
illetően – onnan, ahol vagyunk, oda, 
ahol lennünk kell, de ahova segítség 
nélkül nem vagyunk képesek eljutni. 
E szavak egyúttal terhekre, küzdel-
mekre és kimerültségre is utalnak, 
melyek igen megfelelő szavak az Ő 
küldetésének leírására, aki – kimond-
hatatlan árat fizetve ezért – felemel 
bennünket, amikor elesünk; tovább 
hordoz, amikor az erőnk elhagy; 

Jeffrey R. Holland elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Hadd csatlakozzak hozzátok és 
üdvözöljem Ronald A. Rasband 
eldert, Gary E. Stevenson eldert 

és Dale G. Renlund eldert, és feleségü-
ket a legkellemesebb társaságban, amit 
csak el tudnak képzelni.

A Szabadító engeszteléséről jö-
vendölve Ésaiás azt írta, hogy „beteg-
séginket ő viselte, és fájdalmainkat 
hordozá…” 1. Egy fenséges utolsó napi 
látomás azt hangsúlyozta ki, hogy 
„[ Jézus] eljött a világra…, [hogy] viselje 
a világ bűneit…” 2. Az ősi és az újkori 
szentírások egyaránt arról tesznek bi-
zonyságot, hogy Ő „megváltotta őket, 
és viselte és hordozta őket a régi idők 
minden napján” 3. Az egyik kedvelt 

Ímhol a te anyád!
Nincs a halandóságban olyan szeretet, amely jobban megközelítené 
Jézus Krisztus tiszta szeretetét, mint az odaadó édesanya önzetlen 
szeretete gyermeke iránt.

saját magatokkal! Imádkozzatok, majd 
töltsetek egy kis időt egyedül! Gondol-
kodjatok el az előttetek álló dolgokról! 
Kérdezzétek meg magatoktól: „Az 
életem mely területét akarom erősíteni, 
hogy azáltal másokat is erősíthessek? 
Hol akarok tartani egy év múlva? Két 
év múlva? Milyen döntéseket kell 
hoznom azért, hogy eljussak oda?” Ne 
feledjétek, ti vagytok a pilóták, ti irá-
nyítotok. Bizonyságomat teszem arról, 
hogy ha magatokba szálltok, akkor 
a Mennyei Atyátok is a társatok lesz. 
Szent Lelkének vigasztaló keze által 
fog segíteni benneteket.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
Isten él. Különleges tanúbizonyságo-
mat teszem arról, hogy Szabadítónk 
szeret benneteket. Ne haladjunk hát 
tovább az Ő nagyszerű ügyében? 
„Menjetek előre, ne hátra!” 20 Ha 
Őt követitek, Ő majd megerősít és 
fenntart benneteket. A legmagasabb 
otthonotokba fog felemelni titeket. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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biztonságban hazavisz, amikor a biz-
tonság elérhetetlenül távolinak tűnik 
számunkra. „Atyám azért küldött el 
engem – mondta –, hogy felemeltethes-
sem a keresztre; …hogy amint engem 
felemeltek…, éppen úgy [emeltessenek 
fel hozzám] az… embere[k]” 5.

E nyelvezetből azonban kihallhat-
játok az emberi erőfeszítés egy másik 
területére történő utalást, ahol olyan 
szavakat használunk, mint a viselni és 
viselős, hordozni és kihordani, vajúdni 
és világra hozni. Amit Jézus Jánosnak 
mondott az engesztelés véghezvitele 
közben, ugyanazt mondja mindannyi-
unknak: „Ímhol a te anyád!” 6

Ma kijelentem ezen az emelvényen, 
ami már korábban is elhangzott itt, 
hogy nincs a halandóságban olyan 
szeretet, amely jobban megközelítené 
Jézus Krisztus tiszta szeretetét, mint 
az odaadó édesanya önzetlen szere-
tete gyermeke iránt. Amikor Ésaiás 
messiási értelemben beszélt és Jehova 
szeretetét kívánta megértetni, akkor 
az édesanyai odaadás képét idézte 
fel. „Elfeledkezhetik- é az anya szop-
tatós gyermekéről?” – kérdezi Ésaiás. 
Micsoda képtelenség ez – sugallják 
szavai –, bár nem akkora képtelenség, 
mint az az elgondolás, hogy Krisztus 
valaha is elfeledkezhet rólunk.7

Az ilyen eltökélt szeretet „hosszan 
tűrő, és kedves, …nem keresi a maga 
hasznát, …hanem …minden dolgot 
elbír, minden dologban hisz, min-
den dolgot remél és minden dolgot 

elvisel” 8. Leginkább biztató azonban, 
hogy az ilyen hűség „soha el nem mú-
lik” 9. „Mert a hegyek eltávozhatnak és 
a dombok elmozdulhatnak – mondta 
Jehova –, de kedvességem nem fog 
eltávozni tőled” 10. Ugyanezt mondja 
azédesanyánk is.

Tudjátok, nemcsak arról van szó, 
hogy viselősek velünk, hanem hogy 
még azután is viselik terheinket. Nem-
csak a viselősség alatti kihordás, hanem 
az egész életen át tartó hordozás teszi 
az anyaságot ilyen döbbenetes hőstetté. 
Természetesen vannak szívszaggató 
kivételek is, de a legtöbb édesanya ösz-
tönösen megérezve tudja, hogy ez az 
egyik legmagasabb fokú szent bizalom. 
E felismerés súlya, különösképpen a 
fiatal anyai vállakra nehezedve, rendkí-
vül ijesztő lehet.

Egy csodálatos ifjú édesanya 
nemrégiben ezt írta nekem: „Hogyan 
lehetséges az, hogy egy emberi lény 
annyira szeressen egy gyermeket, hogy 
készakarva feladja érte a függetlensége 
jelentős részét? Hogy lehet olyan erős a 
halandó szeretet, hogy önként alávesd 
magadat a felelősségnek, sebezhető-
ségnek, szorongásnak és szívfájdalom-
nak – majd újra és újra át akard élni 
azt? Milyen halandó szeretet képes azt 
éreztetni veled gyermeked születése 
után, hogy az életed soha, de soha 
többé nem lesz a sajátod? Az anyai 
szeretet bizonyosan isteni. Nincs rá 
más magyarázat. Amit az anyák végez-
nek, az Krisztus munkájának alapvető 

összetevője. Ennek a tudásnak ele-
gendőnek kellene lennie ahhoz, hogy 
rájöjjünk, az ilyen szeretet hatása újból 
és újból az elviselhetetlentől a mindent 
felülmúlóig fog terjedni, mígnem a 
legutolsó földi gyermek biztonsága és 
szabadulása után Jézus nyomán mi is 
elmondhatjuk: »[Atyám,] elvégeztem 
a munkát, a melyet reám bíztál, hogy 
végezzem azt« 11 ”.

Miközben elménkben visszhangzik 
e levél kifinomultsága, hadd osszak 
meg három olyan, az édesanyák ama 
fenséges hatását tükröző élményt, 
melyet a szolgálatom elmúlt néhány 
hetében tapasztaltam:

Az első történetem óvatosságra int, 
és arra emlékeztet bennünket, hogy 
nem minden anyai erőfeszítésnek 
van mesébe illő vége, legalábbis nem 
azonnal. Ez az emlékeztető egy olyan 
emberrel folytatott beszélgetésemből 
ered, aki több mint 50 éven át nagyon 
kedves barátom volt, és aki ettől – a 
szívében általa is igaznak elismert 
– egyháztól eltávolodva haldoklott. Bár-
mennyire is próbáltam vigaszt nyújtani 
neki, úgy tűnt, hogy nem adhatok 
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neki békességet. Végül kertelés nélkül 
ezt mondta: „Jeff, bármily fájdalmas is 
lesz Isten előtt állnom, elviselhetetlen 
számomra a gondolat, hogy édesanyám 
elé álljak. Az evangélium és a gyer-
mekei jelentettek számára mindent. 
Tudom, hogy összetörtem a szívét, és 
ez a tudat összetöri az enyémet.”

Teljes mértékben biztos vagyok 
benne, hogy amikor a barátom eltá-
vozott, az édesanyja szerető, kitárt 
karjaiba fogadta. A szülők így szok-
ták. A történet óvatosságra intő része 
azonban az, hogy a gyermekek igenis 
képesek összetörni az anyjuk szívét. Itt 
is egy újabb isteni párhuzamot látha-
tunk. Szükségtelen felidéznem, hogy a 
világ bűneinek hordozásától kifáradtan 
és meggyötörten Jézus szíve is megsza-
kadt a halálakor. Így hát, ha bármely 
pillanatban kísértés ér, tekintsünk 
anyánkra és a Szabadítónkra, hogy 
megkíméljük mindkettejüket bűneink 
fájdalmától.

Másodszor egy fiatal férfiról sze-
retnék szólni, aki érdemesen indult el 
a missziójába, de saját akaratából ko-
rábban tért haza, a saját neméhez való 
vonzódás és egy olyan trauma miatt, 
melyet ezzel kapcsolatosan szenvedett 
el. Továbbra is érdemes maradt, ám a 
hite válságban volt, érzelmi terhei egyre 
nehezebbek lettek, lelki fájdalma pedig 
egyre csak mélyült. A megbántottság, a 
zavarodottság, a harag és a vigasztalan-
ság állapota váltakozott nála.

A misszióelnöke, a cövekelnöke 
és a püspöke számtalan órát töltöt-
tek kereséssel, könnyeket hullatva és 
áldást adva neki, miközben igyekeztek 
kapaszkodót nyújtani számára. Ám a 
sebei egy része annyira személyes volt, 
hogy azok – legalábbis részben – rejtve 
maradtak előttük. Ebben a történet-
ben a fiú drága édesapja a teljes lelkét 
beleadta gyermeke megsegítésébe, 
de a megerőltető munkakörülményei 

miatt gyakran előfordult, hogy a 
lélek hosszú, sötét éjszakáin a fiú és 
az édesanyja csak egymásra számít-
hatott. Éjjel- nappal, ahogy a hetek 
hónapokká váltak, a hónapok pedig 
évekké, együtt keresték a gyógyulást. 
A keserűség (leginkább a fiúi, de néha 
az anyai keserűség) időszakai, illetve 
a vég nélküli félelem (leginkább az 
anyai, de néha a fiúi félelem) időszakai 
során az anya bizonyságát tette a fiának 
Isten hatalmáról, az Ő egyházáról, de 
különösképpen az e gyermeke iránti 
szeretetéről. Egy füst alatt bizonyságot 
tett a saját, engedményt nem ismerő, 
kiolthatatlan szeretetéről is, melyet fia 
iránt érzett. Annak érdekében, hogy 
létezésének e két teljességgel létfontos-
ságú pillérét – Jézus Krisztus evan-
géliumát és a családját – összehozza, 
vég nélküli imákban öntötte ki lelkét. 
Böjtölt és könnyezett, könnyezett és 
böjtölt, azután pedig csak hallgatta és 
hallgatta, ahogyan a fia újra és újra 
elmondja neki, hogy megszakad a 
szíve. Így hordozta őt – ismét –, csak 
ezúttal nem kilenc hónapon át. Ezúttal 
azt hitte, hogy örökké fog tartani, míg 
átvajúdják magukat fia reményvesztett-
ségének viharvert tájain.

Azonban Isten kegyelme, a saját 
állhatatossága, illetve számos egyházi 
vezető, barát, családtag és szakember 
segítsége révén e könyörgő édesa-
nya tanúja lett annak, ahogyan a fia 
hazatért a megígért földre. Sajnos be 

kell látnunk, hogy az ilyen áldás nem 
jön el – vagy legalábbis még nem 
jött el – minden olyan szülőhöz, akik 
gyermekeik sokféle körülményei miatt 
aggódnak, de itt volt remény. El kell 
mondanom azt is, hogy ennek a fiúnak 
a nemi irányultsága nem változott meg 
valamilyen varázslatos módon – ezt 
senki nem is várta. Apránként azonban 
megváltozott a szíve.

Újra elkezdett járni az egyházba. 
Úgy döntött, hogy vesz az úrvacsorá-
ból – önszántából és arra érdemesen. 
Ismét megkapta a templomi ajánlását, 
és elfogadott egy elhívást, hogy kora 
reggeli ifjúsági hitoktatóként szolgáljon, 
mely elhívásban csodálatosan sikeres 
volt. Most pedig, öt év elteltével, a saját 
kérésére és az egyház jelentős segít-
ségével visszatért a misszióba, hogy 
befejezze az Úrnak tett szolgálatát. 
Könnyeket hullattam e fiatal férfi és 
családja bátorsága, feddhetetlensége és 
azon eltökéltsége okán, hogy megold-
ják a dolgokat, és hogy segítsenek neki 
megtartani a hitét. Tudja, hogy sok-
kal tartozik sokaknak, de azt is tudja, 
hogy a legtöbbel az életében lévő két 
messiási alaknak tartozik; annak a 
kettőnek, akik viselték és hordozták 
őt, vele vajúdtak és végül előhozták őt 
a szabadságra: Szabadítójának, az Úr 
Jézus Krisztusnak, és az eltökélt, szaba-
dítását elősegítő, teljességgel szentséges 
édesanyjának.

Az utolsó élmény a Mexikói Mexi-
kóváros templom három héttel ezelőtti 
újraszenteléséhez kapcsolódik. Ott 
történt, hogy Henry B. Eyring elnökkel 
együtt tanúja voltam, ahogy kedves 
barátunk, Lisa Tuttle Pieper ott állt azon 
a megindító felszentelési gyűlésen. 
Nehéz séget okozott neki azonban ott 
állni, mert egyik karjával a hőn szere-
tett, de súlyos fogyatékkal élő lányát, 
Dorát tartotta, míg a másik kezével 
igyekezett Dora működésképtelen jobb 
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A Mormon könyvében a Szabadító 
megjelent a nefitáknak. Maga köré 
gyűjtötte kisgyermekeiket. Megáldotta 
őket, imádkozott értük, és könnyezett 
felettük,3 majd így szólt a szülőkhöz: 
„Nézzétek kicsinyeiteket”.4

Nézzék, vagyis tekintsenek rájuk. 
Mit szeretett volna Jézus, hogy a szülők 
meglássanak a kicsinyeikben? Talán 
szerette volna, ha bepillantást nyernek 
gyermekeik isteni lehetőségeibe?

Bradley D. Foster elder
a Hetvenektől

Kedves testvéreim! Harcban állunk 
a világgal. A múltban a világ gyer-
mekeink energiájáért és idejéért 

versengett, ma pedig önazonosságu-
kért és elméjükért folyik a küzdelem. 
Számtalan harsogó és közismert hang 
próbálja meghatározni, kik is a gyer-
mekeink és miben kell hinniük. Nem 
engedhetjük, hogy a társadalom a világ 
képmására szabja a családunkat! Győz-
nünk kell ebben a csatában! Minden 
ezen múlik.

Van az egyházban egy dal, amely 
valódi énjükről tanítja a gyermekeket: 
„Isten gyermeke vagyok, Ő küldött 
a földre; Ő adott nékem hajlékot, és 
kedves szülőket.” Azután következik 
a gyermekek hozzánk szóló kérése: 
„Vezess engem, járj mellettem… Hogy 
megértsem Atyám szavát, míg időm le 
nem jár.” 1

Russell M. Nelson elnök azt tanította 
nekünk a legutóbbi konferencián, hogy 
mostantól „tudatos szülői nevelést” 
kell alkalmaznunk.2 Veszélyes időkben 
élünk. A jó hír azonban az, hogy Isten 
tudta, hogy ez így lesz, és tanácsot is 
adott nekünk a szentírásokban, hogy 
tudhassuk, miként segítsünk gyermeke-
inknek és unokáinknak.

Soha nincs túl korán és 
soha nincs túl későn
Soha nincs túl korán és soha nincs túl későn, hogy vezessük 
gyermekeinket és mellettük járjunk, mert a családok örökkévalóak.

kezét úgy irányítani, hogy Isten e 
korlátokkal élő, de örökkön érté-
kes leánya meglengethesse a fehér 
zsebkendőt, és csak a maga számára 
érthető nyöszörgéssel ezt kiálthassa: 
„Hozsánna, hozsánna, hozsánna Isten-
nek és a Báránynak!” 12

Azt mondom minden édesanyá-
nak – a múltban, a jelenben vagy 
a jövőben –, mindenhol: „Köszö-
nöm! Köszönöm, hogy életet adtok, 
alakítjátok a lelkeket, formáljátok a 
jellemet, és megmutatjátok Krisztus 
tiszta szeretetét!” Azt mondom Éva 
anyánknak, Sárának, Rebekának és 
Rákhelnek, a názáreti Máriának és 
Mennyei Anyánknak: „Köszönet azért 
a létfontosságú szerepért, melyet az 
örökkévalóság céljainak betöltésében 
játszotok!” Minden édesanyának, min-
den körülmény közepette – beleértve 
azokat is, akik küszködnek – ezt 
mondom: „Legyen békességetek! 
Higgyetek Istenben és magatokban. 
Jobban végzitek feladatotokat, mint 
gondolnátok. Sőt, szabadítók vagy-
tok Sion hegyén13, és hasonlóan az 
általatok követett Mesteréhez, a ti 
szeretetetek is »soha el nem múlik«.14” 
Senki előtt nem tudok ennél nagyobb 
elismeréssel adózni. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Ésaiás 53:4.
 2. Tan és a szövetségek 76:41.
 3. Tan és a szövetségek 133:53; lásd  

még Ésaiás 63:9.
 4. Izráel, Istened szólít. Himnuszok, 7. sz.
 5. 3 Nefi 27:14.
 6. János 19:27.
 7. Lásd Ésaiás 49:15.
 8. Moróni 7:45; lásd még 1 Korinthusbeliek 

13:4–7.
 9. Moróni 7:46; lásd még 1 Korinthusbeliek 

13:8.
 10. 3 Nefi 22:10; lásd még Ésaiás 54:10.
 11. János 17:4.
 12. Lásd History of the Church, 2:427–28.
 13. Lásd Abdiás 1:21.
 14. Moróni 7:46; lásd még 1 Korinthusbeliek 

13:8.



512015. NOVEMBER

Amikor ma a gyermekeinkre és 
unokáinkra tekintünk, mit szeretne a 
Szabadító, mit lássunk meg bennük? 
Felismerjük- e, hogy gyermekeink 
képezik az egyház érdeklődőinek leg-
nagyobb csoportját? Mit kell tennünk, 
hogy elősegítsük tartós megtérésüket?

Máté könyvében a Szabadító tanít 
minket a tartós megtérésről. Nagy soka-
ság gyűlt össze a Galileai- tenger köze-
lében, hogy az Úr tanítását hallgassák.

Ez alkalommal Jézus magok ülte-
téséről mesélt – a magvető példázatát 
tanította.5 Kifejtve ezt a tanítványai-
nak – végső soron pedig nekünk –, 
ezt mondta: „Ha valaki hallja az ígét 
a mennyeknek országáról és nem érti, 
eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak 
szívébe vettetett vala.” 6 Tisztán érthető 
a szülőkhöz szóló üzenet: különbség 
van a hallás és a megértés között. Ha 
gyermekeink csupán hallják, de nem 
értik az evangéliumot, akkor az ajtó 
tárva marad Sátán előtt, hogy kiemelje 
szívükből ezeket az igazságokat.

Ha azonban segítünk nekik mélyre 
ereszteni megtérésük gyökereit, akkor 
a nap hevében, amikor az élet nehézre 
fordul – és ez be fog következni –,  
Jézus Krisztus evangéliuma olyasvala-
mit tud adni nekik belül, amit semmi-
lyen külső hatás nem tud befolyásolni. 
Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy 
ezek a hatalmas igazságok ne csupán 
az egyik fülükön be- , a másikon pedig 
kimenjenek? A szavak észlelése nem 
biztos, hogy elegendő lesz.

Mindannyian tudjuk, hogy a szavak 
néha átalakulnak. Olykor mondunk 
valamit, az emberek pedig valami egé-
szen mást hallanak. Talán azt mondjuk 
egy kisgyermeknek: „Ez már lejárt 
lemez.” Amire ő valószínűleg így felel: 
„Apa, mi az a lemez?”

Mennyei Atyánk szeretné, ha si-
kerrel járnánk, mert bizony, akárhogy 
is, ők az Ő gyermekei voltak, mielőtt 

a mieink lettek. Sionbeli szülőkként 
részesültetek a Szentlélek ajándékában. 
Amikor útmutatásért imádkoztok, „az 
minden olyan dolgot meg fog mutatni 
nektek, amit meg kell tennetek” 7 gyer-
mekeitek tanítását illetően. A tanulási 
folyamatok kialakítása során „a Szent-
lélek hatalma viszi el azt az emberek 
gyermekeinek szívébe” 8.

Nincs is jobb példa valaki értelmé-
nek megnyitására, mint Helen Keller 
története. Helen vakon és süketen élt 
sötét és néma világában. Egy nap egy 
Anne Sullivan nevű tanítónő érkezett 
hozzá, hogy segítsen neki. Ti hogyan 
tanítanátok egy gyermeket, aki se nem 
lát, se nem hall titeket?

Anne hosszú időn át küszködött, 
hogy megértesse magát Helennel. Egy 
nap úgy dél körül kivitte őt a kúthoz. 
Helen egyik kezét odatartotta a csap 
alá, és szivattyúzni kezdte rá a vizet. Az-
után fogta Helen másik kezét, és egyen-
ként beleírta a betűket: V- Í- Z. Semmi 
sem történt, így hát újra megpróbálta. 
V- Í- Z. Helen megszorította Anne kezét, 
mert kezdte érteni. Aznap estig 30 szót 
tanult meg. Néhány hónap leforgása 
alatt 600 szót sajátított el, és megtanult 
Braille- írást olvasni. Helen Keller ké-
sőbb főiskolai diplomát szerzett, és segí-
tett átformálni a világot azok számára, 
akik nem láttak vagy hallottak.9 Csoda 
volt ez, tanítója pedig a csodatévő, aho-
gyan ti, szülők is azok lesztek.

Szemtanúja voltam egy másik nagy-
szerű tanító sikerének is, miközben a 
BYU–Idaho egyik egyedülálló felnőttek 
cövekének elnökeként szolgáltam. Ez 
az élmény megváltoztatta az életemet. 
Egy keddi estén interjút tartottam egy 
Pablo nevű fiatalemberrel Mexikóvá-
rosból, aki missziót akart szolgálni. 
Kérdezgettem a bizonyságáról és a 
szolgálat iránti vágyáról. Minden kér-
désemre tökéletes választ adott. Aztán 
rákérdeztem az érdemességére. Vála-
szai pontosak voltak. Valójában olyan 
jó feleleteket adott, hogy felmerült 
bennem, talán nem ért mindent, amit 
kérdezek. Így aztán átfogalmaztam a 
kérdéseket, és meg kellett állapítanom, 
hogy pontosan érti, amit mondok, és 
teljes mértékben őszinte velem.

Olyan mély benyomást tett rám, hogy 
megkérdeztem: „Pablo, ki volt az, aki 
segített eljutnod az életedben ide, hogy 
ilyen egyenes derékkal állj az Úr előtt?”

Így felelt: „Az édesapám.”
Akkor megkértem, mesélje el 

a történetét.
Ezt mondta: „Amikor kilencéves vol-

tam, édesapám félrevont, és így szólt: 
»Pablo, egyszer én is voltam kilencéves. 
Hadd mondjak el néhány dolgot, ami-
vel esetleg találkozni fogsz. Látni fogod, 
hogy néhányan csalnak az iskolában. 
Lehetnek körülötted olyanok, akik ká-
romkodnak. Valószínűleg lesznek olyan 
napok, amikor nem akarsz az egyházba 
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menni. Amikor ilyenek történnek – 
vagy bármi más, ami bánt téged –, 
szeretném, ha odajönnél hozzám és 
elmondanád nekem, és én átsegítelek 
téged ezeken. Azután pedig elmondom 
majd, hogy mi következik még.”

„Na és, Pablo, mit mondott az édesa-
pád, amikor 10 éves lettél?”

„Nos, figyelmeztetett a pornográfiára 
és a trágár viccekre.”

„És amikor 11 lettél?” – kérdeztem.
„Figyelmeztetett a függőséget okozó 

dolgokra, és emlékeztetett az önrendel-
kezésem használatára.”

Volt tehát egy édesapa, aki évről 
évre, sorról sorra, itt egy kicsit, ott egy 
kicsit 10 segített a fiának nemcsak hal-
lani, hanem megérteni is. Pablo édes-
apja tudta, hogy a gyermekeink akkor 
tanulnak, amikor ők készen állnak rá, 
nem pedig akkor, amikor mi készen 
állunk az ő tanításukra. Büszke voltam 
Pablóra, amikor aznap este benyújtot-
tuk misszionáriusi kérelmét, de még 
büszkébb voltam az édesapjára.

Aznap hazafelé azon tűnődtem, mi-
lyen édesapa lesz majd Pablo. A válasz 
pedig kristálytiszta volt: éppen olyan, 
mint a saját édesapja. Jézus azt mondta: 
„a Fiú semmit sem tehet önmagától, 
hanem ha látja cselekedni az Atyát”.11 
E minta alapján áldja meg Mennyei 
Atyánk a gyermekeit nemzedékről 
nemzedékre.

Miközben tovább elmélkedtem 
Pablóval kapcsolatos élményemen, el-
szomorodtam, mert a négy lányom már 

felnőtt, az akkori kilenc unokám pedig 
messze lakott. Eltűnődtem: „Hogyan se-
gíthetnék nekik úgy, ahogyan Pablónak 
segített az édesapja? Vajon túlságosan 
eljárt az idő?” Miközben a szívem-
ben imádkoztam, a Lélek ezt a mély 
igazságot súgta: „Soha nincs túl korán 
és soha nincs túl későn elkezdeni ezt a 
fontos folyamatot.” Rögtön tudtam, mit 
jelent ez, és alig vártam, hogy hazaér-
jek! Megkértem a feleségemet, Sharolt, 
hogy hívja fel az összes gyermekünket, 
és mondja meg nekik, hogy beszél-
nünk kell – fontos mondanivalóm van 
számukra. Heves sietségem némiképp 
megrémisztette őket.

A legidősebb lányunkkal és a fér-
jével kezdtük. Így szóltam hozzájuk: 
„Édesanyád és én szeretnénk, ha tudná-
tok, hogy egyszer mi is voltunk annyi 
idősek, mint ti. Mi is voltunk 31 éves 
kisgyermekes szülők. Van némi fogal-
munk arról, mivel nézhettek szembe. 
Kihívást tapasztalhattok anyagilag vagy 
az egészségeteket illetően. Lehet, hogy 
válságba kerül a hitetek. Talán elboríta-
nak az élet gondjai. Amikor ez bekö-
vetkezik, szeretném, ha elmondanátok 
nekünk, mi pedig átsegítünk titeket 
rajta. Nem akarjuk mindenbe beleütni 
az orrunkat, de szeretnénk, ha tudná-
tok, hogy számíthattok ránk. És ha már 
így összejöttünk, szeretnék mesélni 
nektek egy interjúról, amit ma este tar-
tottam egy Pablo nevű fiatalemberrel.”

Miután elmondtam a történetet, 
így szóltam: „Ne mulasszátok el, hogy 

segítetek gyermekeiteknek – az uno-
káinknak – megérteni ezeket a fontos 
igazságokat!”

Fivérek és nőtestvérek, most már 
sokkal jobban értem, mit vár el tőlem 
az Úr apaként és nagyapaként abban, 
hogy a családom ne csupán halljon, 
hanem értsen is.

Ahogy öregszem, gyakran eltűnő-
döm e szavakon:

Ó, idő, ó, idő, forgasd vissza kereked,
Még egy éjre hadd legyenek enyémek 

e gyerekek! 12

Tudom, hogy nem vagyok képes 
visszaforgatni az időt, de tudom ezt is: 
soha nincs túl korán és soha nincs túl 
későn, hogy vezessük gyermekeinket 
és mellettük járjunk, mert a családok 
örökkévalóak.

Tanúságomat teszem arról, hogy 
Mennyei Atyánk oly nagyon szere-
tett minket, hogy elküldte Egyszülött 
Fiát, hogy halandóként élje életét, 
és Jézus így szólhasson hozzánk: 
„Jártam ott, ahol te. Tudom, mi kö-
vetkezik, és átsegítelek rajta.” Tudom, 
hogy így fog tenni. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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a szülőként, házastársként, illetve család-
tagként ránk háruló isteni kötelességből 
– sőt akár egyszerűen abból is, hogy 
Isten családjának részei vagyunk.

Szeretném négy módon szemléltetni 
azt, hogy miként enyhülhetnek terhe-
ink, amikor segítünk egymásnak.

1. A Szabadító azt mondta: „És a 
ki téged egy mértföldútra kényszerít, 
menj el vele kettőre.” 3 Arra kérnek 
például bennünket, hogy egyedi kö-
rülményeinktől függően rendszeresen 
látogassunk el a templomba. A temp-
lomlátogatás idő-  és anyagi áldozattal 
jár, különösen azok számára, akiknek 
nagy távolságot kell megtenniük. En-
nek ellenére ezen áldozatokat az első 
mérföld részének kell tekintenünk.

Akkor kezdjük meg a második 
mérföldet, amikor megértjük a „keress, 
vidd el és tanítsd” 4 szavakat, amikor 
megkeressük és előkészítjük az őseink 
adatait a templomi szertartásokra, ami-
kor segítünk az indexelésben, amikor 
templomszolgákként munkálkodunk, 
illetve amikor lehetőségeket keresünk 
arra, hogy segítsünk másoknak tartal-
mas templomi élményeket szerezni.

tanította: „Szeretnétek Isten nyájába 
jönni és az ő népének neveztetni, és haj-
landóak vagytok egymás terheit viselni, 
hogy azok könnyűek lehessenek” 2. 
Ezek a szavak azt jelzik, hogy felelőssé-
günk segíteni egymásnak. E felelősség 
származhat egy egyházi elhívásból, egy 
megbízásból, vagy egy barátságból vagy 

Hugo Montoya elder
a Hetvenektől

Életünk folyamán próbára tétetünk 
és megkísértetünk. Lehetőségünk 
nyílik ugyanakkor önrendelkezé-

sünk gyakorlására és egymás segítésére 
is. Ezen igazságok Mennyei Atyánk 
csodálatos és tökéletes tervének részét 
képezik.

John Taylor elnök azt tanította: 
„Hallottam, amikor Joseph próféta egy 
alkalommal a Tizenkettekhez beszélve 
ezt mondta: »Mindenféle megpróbál-
tatáson kell majd keresztülmennetek. 
És legalább olyan fontos számotokra, 
hogy próbára legyetek téve, mint ami-
lyen az Ábrahámnak és Isten más férfi-
ainak volt, és (mondta ő) Isten próbára 
fog tenni benneteket, és még szívetek 
húrjait is meg fogja rántani«” 1.

Amint elérjük a felelősségre von-
hatóság korát, a megpróbáltatások 
és a kísértések egyetemesek lesznek. 
Olykor nehéz terhekké tornyosulhat-
nak, egyúttal azonban erőt is adnak 
nekünk és növekedést, amint sikeresen 
legyőzzük őket.

Szerencsére ezeket a terheket 
nem kell egyedül viselnünk. Alma azt 

Megpróbálva 
és megkísértve, 
de megsegítve
Mennyei Atyánk gyermekeiként segíthetünk egymásnak 
a megpróbáltatásainkban és kísértéseinkben.
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Amikor területi hetvenesként 
szolgáltam, az egyik cövek az egyez-
tető tanácsomban egy nagyszabású 
templomi úton vett részt. A templom, 
ahová mentek, kicsi volt, és sajnos 
számos egyháztag a 12 órás, hosszú út 
megtétele ellenére sem tudott belépni 
a templomba, mert az elérte napi 
befogadóképességét.

Néhány nappal az utazást köve-
tően meglátogattam a cöveket, és 
megkérdeztem a cövekelnöktől, hogy 
beszélhetnék- e néhány olyan egyház-
taggal, akik azon a bizonyos napon 
nem tudtak belépni a templomba. Az 
egyik testvér, akivel beszéltem, azt 
mondta: „Ne aggódjon! Az Úr házánál 
voltam. Egy padon ültem a kertben, és 
az elmémben elgondolkodtam a szer-
tartásokon. Aztán lehetőségem nyílt 
bemenni, de inkább egy másik test-
vérnek adtam át a helyemet, aki első 
alkalommal jött a templomba, hogy a 
feleségéhez pecsételjék. Nekik ezután 
lehetőségük volt két szertartáson is 
részt venni aznap. Az Úr ismer engem, 
és megáldott, és jól vagyunk.”

2. Mosolyogjatok! Ez az apró moz-
dulat segíthet azoknak, akik túlterhel-
tek vagy akiket gondok sújtanak. Az 
idei áprilisi általános konferencián az 
öt újonnan elhívott általános felhatal-
mazottak egyikeként ültem az emel-
vényen. Azon a helyen ültünk, ahol 
most a segédszervezeti elnökségekben 
szolgáló nőtestvérek ülnek. Nagyon 

ideges és gondterhelt voltam az új elhí-
vásom miatt.

Amikor a pihentető himnuszt 
énekeltük, erős érzésem támadt, hogy 
valaki engem néz. Azt gondoltam ma-
gamban: „Több, mint 20 000 ember van 
itt, az épületben, és a legtöbben erre 
néznek. Hát persze, hogy valaki épp 
engem néz.”

Miközben folytattam az éneklést, 
ismét az a határozott benyomásom volt, 
hogy valaki néz engem. Arra a sorra 
néztem, ahol a tizenkét apostol ült, 
és azt láttam, hogy Russell M. Nelson 
elnök teljesen hátrafordulva a székében 
egyenesen arra nézett, ahol mi ültünk. 
Elkaptam a tekintetét, mire hatalmas 
mosoly jelent meg az arcán. E mosoly 
békességet hozott gondterhelt szívembe.

Feltámadását követően a Szabadító 
meglátogatta más juhait is. Elhívott 
és elrendelt tizenkét tanítványt, akik 
ezzel a felhatalmazással szolgálták a 
népet. Az Úr Jézus Krisztus szemé-
lyesen állt közöttük, majd azt kérte, 
térdeljenek le és imádkozzanak. Nem 
vagyok biztos abban, hogy az újonnan 
elhívott és elrendelt tizenkét tanítványt 
nyomasztotta- e az elhívásuk súlya, a 
szentírás azonban azt mondja: „És lőn, 
hogy Jézus megáldotta őket, míg ők 
hozzá imádkoztak; és rájuk mosolygott 
az arca, és rájuk ragyogott arcának 
fénye” 5. Az elmúlt általános konferen-
cián egy mosoly azonnali és rendkívüli 
módon könnyített a terheimen.

3. Fejezzük ki mások iránti könyö-
rületünket! Ha papságviselők vagytok, 
kérlek, használjátok a hatalmatokat 
Isten gyermekeinek javára, áldást adva 
nekik. Nyújtsatok vigasztaló szava-
kat a szenvedőknek és a csapásoktól 
sújtottaknak.

4. Isten tervének szegletköve az Úr 
Jézus Krisztus engesztelése. Joseph F. 
Smith elnökhöz hasonlóan legalább 
hetente egyszer el kell gondolkoznunk 
„a nagyszerű és csodálatos szereteten, 
amelyet az Atya és a Fiú tanúsított 
azzal, hogy a Megváltó eljött a világba” 6 
Ha meghívunk másokat, hogy jöjjenek 
el az egyházba, és vegyenek érdeme-
sen az úrvacsorából, azzal lehetővé 
tesszük, hogy Mennyei Atyánk több 
gyermeke gondolkodjon el az en-
gesztelésen. Ha pedig nem vagyunk 
érdemesek, akkor bűnbánatot tartha-
tunk. Emlékezzetek, hogy a Magassá-
gos Fia mindenek alá ereszkedett, és 
magára vette sérelmeinket, bűneinket, 
vétkeinket, betegségeinket, fájdalma-
inkat, csapásainkat és magányunkat. 
„Aki felemelkedett a magasságba, amint 
mindenek alá le is ereszkedett, amely-
nek folytán minden dolgot felfogott” 7.

Nem számít, milyen természetűek 
személyes küzdelmeink – hogy ez 
betegség vagy hosszas magány vagy a 
gonosz kísértéseinek és próbáinak el-
szenvedése –, a Jó Pásztor ott van. Név 
szerint szólít bennünket, és azt mondja: 
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik 
megfáradtatok és megterheltettetek, és 
én megnyugosztlak titeket” 8.

Szeretném összegezni a négy pontot:
Először: Tegyétek meg a második 

mérföldet!
Másodszor: Kérlek, mosolyogjatok! 

A mosolyotok segíteni fog másoknak.
Harmadszor: Fejezzétek ki 

könyörületeteket!
Negyedszer: Hívjatok másokat is, 

hogy jöjjenek az egyházba!
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lesz, s jó barátok társaságában élvezhet-
jük a táj természeti szépségét.

Tudtuk, hogy a 24 kilométeres pom-
pás bicikliúton mély szakadékokon 
átívelő állványhidak és zord hegyeket 
átszelő alagutak is lesznek. Felkészül-
tünk tehát a sisakokra és biciklikre 
erősített lámpákkal.

Akik már jártak erre, figyelmeztet-
tek minket, hogy az alagutak sötétek, 
és nagyon erős lámpákra lesz szük-
ségünk. A tömör sziklába vésett Taft 
alagút nyílásánál egy ottani karbantartó 
elmagyarázta nekünk, milyen veszélye-
ket rejt az útvonal, hogy teljes sötét-
ség, érdes falak, az út peremén pedig 
mély gödrök várnak ránk. Mi lelkesen 
bekerekeztünk az alagútba. Alig né-
hány perc múlva beborított minket a 
megjósolt sötétség. A lámpák, melyeket 
hoztam, nem bizonyultak megfelelő-
nek, és fényüket hamarosan legyőzte a 
sötétség. Hirtelen nyugtalan, zavarodott 
és tanácstalan lettem.

Aggályaimat azonban szégyelltem 
bevallani a barátaimnak és a családom-
nak. Bár tapasztalt biciklis voltam, úgy 
éreztem, mintha még soha nem ültem 
volna kerékpáron. Egyre jobban össze-
zavarodtam, alig tudtam nyeregben 
maradni. Végül elmondtam a körülöt-
tem lévőknek, mennyire rosszul érzem 

Vern P. Stanfill elder
a Hetvenektől

Nemrég a feleségemmel úgy dön-
töttünk, hogy ideje lenne még 
jobban megismerni Montana 

állam északnyugati részének a lakhe-
lyünk közelében található szépségeit. 
Elhatároztuk, hogy elvisszük a kerék-
párokat a vasútvonal átalakításával 
létrehozott Hiawatha túraútvonalhoz, 
mely Montana és Idaho államok között 
átszeli a csodaszép Sziklás- hegységet. 
Arra számítottunk, hogy remek napunk 

Válasszuk a világosságot!
Válasszuk azt, hogy megfogadjuk a prófétai tanácsot, ismerjük fel a lelki 
késztetéseket és cselekedjünk ezek szerint, engedelmeskedjünk Isten 
parancsolatainak és törekedjünk személyes kinyilatkoztatásra.

Bizonyságomat teszem a Szaba-
dítóról. Jézus a Krisztus, az élő Isten 
Fia, és Ő él. Tudom, hogy Ő meg-
tartja az Atya tervét minden erejével 
és hatalmával. Tudom, hogy  
Thomas S. Monson elnök élő pró-
féta, aki az összes kulcsot viseli, 
hogy sikeresen véghezvigye Isten 
művét itt a földön. Tudom, hogy 
Mennyei Atyánk gyermekeiként se-
gíthetünk egymásnak a megpróbálta-
tásainkban és kísértéseinkben. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. John Taylor, Az egyház elnökeinek 

tanításai: Joseph Smith (2007), 241.
 2. Móziás 18:8.
 3. Máté 5:41.
 4. Lásd Quentin L. Cook, “Our Father’s Plan 

Is about Families” (a RootsTech 2015 
Családtörténeti konferencián elhangzott 
beszéd, 2015. febr. 14.), lds. org/ topics/ 
family - history/ fdd/ plan - about - families 
 - full; see also lds. org/ media - library/  
video/ 2015–07–01 - find - take - teach.

 5. 3 Nefi 19:25; kiemelés hozzáadva.
 6. Tan és a szövetségek 138:3.
 7. Tan és a szövetségek 88:6.
 8. Máté 11:28.
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magam, és közelebb húzódtam egy 
barátom erősebb lámpájához. Tulajdon-
képpen az egész csoport kezdett szoro-
san köré gyűlni. A közelében maradva, 
és egy időre az ő lámpájára és az egész 
csoport által kibocsátott fényre hagyat-
kozva egyre mélyebbre hatoltunk az 
alagút sötétjébe.

Óráknak tűnt, mire végre megpil-
lantottam egy tűhegynyi világosságot. 
Szinte azonnal éreztem, hogy minden 
rendben lesz. Barátaim lámpáira és az 
egyre növekvő világos pontra hagyat-
kozva haladtam tovább. A fénypont 
méretének és erejének növekedésével 
fokozatosan visszatért az önbizalmam. 
Még messze volt az alagút vége, de 
már nem volt szükségem a barátaim 
segítségére. Minden nyugtalanságom 
eloszlott, miközben gyorsan a fény 
felé kerekeztünk. Már azt megelőzően 
teljesen nyugodt voltam, hogy kiér-
tünk volna a meleg, ragyogó délelőtti 
világosságba.

Olyan világban élünk, melyben ki-
hívások érik a hitünket. Talán magabiz-
tosan úgy érezzük, hogy készen állunk 
szembenézni ezekkel a kihívásokkal, 
de aztán rájövünk, hogy nem készül-
tünk fel rájuk eléggé. És ahogyan a 
barátom is figyelmeztetett engem a sö-
tétségre, ma minket is figyelmeztetnek. 
Az apostolok szavai arra buzdítanak 
bennünket, hogy készítsük elő a lelki 
erő hatékony lámpását.

Lehet, hogy a hitünket érő kihívá-
sokkal szembesülve lelki értelemben 
mi is nyugtalanságot, zavart és tanács-
talanságot érzünk majd. Ezen érzések 
ereje és időtartama általában attól függ, 
hogyan reagálunk rájuk. Ha semmit 
nem teszünk, akkor a kétely, a kevély-
ség és végül a hitehagyás eltéríthet 
miket a világosságtól.

Az alagútbeli tapasztalataimból fon-
tos tanulságokat vontam le. Megosztok 
néhányat ezek közül.

Először is: nem számít, 
mennyire erős a kétely sötétje, mi 
döntjük el azt, hogy mennyi ideig 
és milyen mértékben engedjük, 
hogy hatással legyen ránk. Szem 
előtt kell tartanunk, mennyire szeret 
minket a mi Mennyei Atyánk és az 
Ő Fia. Egyikük sem fog hátat fordítani 
nekünk, és ha a segítségüket kérjük, 
akkor nem fogják engedni, hogy 
bármi legyőzzön minket. Ne feledjé-
tek, mit tapasztalt meg Péter a Galileai- 
tenger zord hullámain. Amikor érezte, 
hogy ráborul a hideg sötétség, azonnal 
felismerte nehéz helyzetét, és abban a 
pillanatban úgy döntött, hogy segítsé-
get kér. Nem kérdőjelezte meg a Sza-
badító erejét, hogy meg tudja menteni 
őt; egyszerűen felkiáltott: „Uram, tarts 
meg engem!” 1

Életünkben a Szabadító felénk 
nyújtott keze egy bizalmas baráttól, 
vezetőtől vagy szerető szülőtől jövő 

segítség formáját is öltheti. Míg a sötét-
ben küszködünk, semmi rossz nincs 
abban, ha egy ideig azok világosságára 
támaszkodunk, akik szeretnek minket 
és a javunkat akarják.

Ha alaposan átgondoljuk: miért is 
hallgatnánk a napjaink nagy és tágas 
épületeiből érkező arc nélküli, cini-
kus hangokra, és hagynánk figyelmen 
kívül azok könyörgését, akik őszintén 
szeretnek minket? A mindig jelenlévő 
kétkedők inkább rombolnak, mintsem 
építenének, és inkább csúfolnak, mint-
sem felemelnének. Gúnyos szavaik 
gyakran úgy hasítanak belénk, mintha 
kifejezetten a hitünk elpusztítására 
gondosan és szándékosan kialakított 
torzítások másodpercnyi elektronikus 
kisülései lennének. Vajon bölcs dolog 
idegenek kezébe tenni a saját örök 
jólétünket? Bölcs dolog- e azoktól kérni 
felvilágosítást, akiknek nincs vilá-
gossága, és akiknek előlünk elrejtett 
személyes törekvései lehetnek? Ha a 
maguk valóságában látnánk ezeket a 
névtelen személyeket, akkor egy per-
cet sem szánnánk rájuk az időnkből, 
de mivel kihasználják a senki által nem 
ellenőrzött közösségi médiát, szavahi-
hetőnek tűnnek, bár méltatlanok erre.

Ha úgy döntünk, hogy hallgatunk a 
szent dolgokat gúnyolókra, az eltávolít 
minket a Szabadító megmentő és életet 
adó világosságától. János azt mondta: 
„Ismét szóla azért hozzájok Jézus, 
mondván: Én vagyok a világ világos-
sága: a ki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.” 2 Ne feledjétek, hogy akik 
igazán szeretnek minket, azok segíthet-
nek nekünk a hitünk építésében.

Amint én is szégyelltem magam 
az alagútban, talán mi is túlságosan 
szégyellünk segítséget kérni, ami-
kor kétségeink támadnak. Talán mi 
vagyunk azok, akikre egykor mások 
erőért hagyatkoztak, de most nekünk 
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van szükségünk segítségre. Ha felis-
merjük, hogy a Szabadító által bizto-
sított világosság és vigasz túlságosan 
becses ahhoz, hogy kevélységünk 
áldozatává váljon, akkor segíthetnek 
a sugalmazott egyházi vezetők, szülők 
és bizalmas barátok. Ők készen állnak 
olyan lelki biztosítékokhoz segíteni 
bennünket, amelyek meg fognak erő-
síteni minket a hitünket érő kihívások-
kal szemben.

Másodszor: bíznunk kell az 
Úrban ahhoz, hogy kifejleszthes-
sük a bennünk lévő lelki erőt. 
Nem hagyatkozhatunk örökké mások 
világosságára. Tudtam, hogy az alagút 
sötétsége nem tart sokáig, ha a barátom 
mellett és a csoport nyújtotta bizton-
ságban maradok. Azt is tudtam, hogy 
ha meglátom a világosságot, akkor már 
egyedül haladhatok tovább. Az Úr azt 
tanítja nekünk: „Közeledjetek hoz-
zám, és én közeledni fogok hozzátok; 
keressetek engem szorgalmasan, és 
meg fogtok találni; kérjetek, és adatik 
nektek; kopogtassatok, és megnyittatik 
nektek.” 3 Cselekednünk kell, számítva 
arra, hogy ígéretét beteljesítve az Úr 
ki fog emelni minket a sötétségből, 
ha közeledünk Őhozzá. Az ellenség 
azonban megpróbál majd meggyőzni 
minket arról, hogy még soha nem érez-
tük a Lélek hatását, és könnyebb lenne 
egyszerűen feladni.

Dieter F. Uchtdorf elnök azt taná-
csolja nekünk: „…vonjátok először két-
ségbe a kételyeiteket, mielőtt kétségbe 
vonnátok a hiteteket!” 4 Otthoni egyház-
községemben azt mondta nemrég egy 
fiatal férfi: „Vannak olyan dolgok, me-
lyeket éreztem, és másképp nem ma-
gyarázhatóak, csak azzal, hogy Istentől 
valók.” Ez a lelki feddhetetlenség.

Amikor kérdésekkel találjuk szembe 
magunkat vagy kísértést érzünk a kétke-
désre, ne feledjük azokat a lelki áldáso-
kat és érzéseket, amelyek egyszer már 

átjárták a szívünket és az életünket, és 
helyezzük a hitünket Mennyei Atyánkba 
és az Ő Fiába, Jézus Krisztusba! Az 
ismerős himnuszban elhangzó tanács jut 
eszembe: „Nem kételkedünk mi az Úr-
ban, [mert] mindig velünk volt jósága.” 5 
A múltbéli lelki élmények figyelmen 
kívül hagyása eltávolít minket Istentől.

Könnyebben rátalálunk a világos-
ságra, ha készen állunk azt felismerni, 
amikor felragyog az életünkben. Nap-
jaink szentírásai leírják, mi is az a vi-
lágosság, és ígéretet tesznek azoknak, 
akik elfogadják azt: „Ami Istentől való, 
az világosság; és aki világosságot fogad 
be, és megmarad Istenben, még több 
világosságot kap; és ez a világosság 
mind fényesebbé és fényesebbé válik, 
a tökéletes napig.” 6 Amint az velünk 
is megesett a világosság felé tekerve, 
minél tovább kitartunk, annál ragyo-
góbbá válik életünkben az Ő hatása. 
Az alagút végén felcsillanó fényhez 
hasonlóan az Ő hatása is magabiztos-
ságot, eltökéltséget, vigaszt és – ami a 
legfontosabb – annak tudatát eredmé-
nyezi, hogy Ő él.

Harmadszor: nincs olyan tömör, 
olyan fenyegető, olyan bonyolult 
sötétség, melyet ne győzhetne le 
a világosság. Neil L. Andersen elder 
nemrég azt tanította: „Amint a gonosz-
ság egyre terjed a világban, azzal ará-
nyosan, mintegy kiegyenlítésképpen nő 
az igazlelkűek lelki ereje. A világ egyre 

távolabb sodródik a lelki kikötőktől, 
ám az Úr előkészíti az utat azoknak, 
akik keresik Őt, nagyobb bizonyossá-
got, több megerősítést és nagyobb ma-
gabiztosságot kínálva nekik az általuk 
követett lelki nyomvonalon. A Szentlé-
lek ajándéka a beköszöntő alkonyatban 
egyre ragyogóbb világosság lesz.” 7

Testvéreim, nem vagyunk ma-
gunkra hagyva a világ hozzáállásában 
mutatkozó minden egyes hóbort és 
változás hatásával szemben, de meg-
van bennünk az erő, hogy a kétke-
dés helyett a hit mellett döntsünk! A 
megígért kiegyenlítő lelki erőhöz csak 
úgy férhetünk hozzá, ha a prófétai 
tanács megfogadása mellett döntünk, 
ha felismerjük a lelki késztetéseket és 
ezek szerint cselekszünk, engedelmes-
kedünk Isten parancsolatainak, és sze-
mélyes kinyilatkoztatásra törekszünk. 
Nekünk kell döntenünk. Válasszuk a 
Szabadító világosságát! Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
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A kinyilatkoztatás elnyerése szívünk 
állapotától és szándákától függ.

A szentírásokból több ember törté-
nete is eszembe jutott. Vegyük például 
Lámánt és Lemuelt. Nefihez hasonlóan 
ők is jó szülőktől születtek, és kitanít-
tattak atyjuk minden tudományában.2 
Mégis zúgolódtak amiatt, hogy atyjuk 
egy látomásokat látó ember volt. Mivel 
nem ismerték Isten dolgait, az ő szem-
szögükből tekintve az apjuk döntései 
ellentmondtak a logikának, ezért aztán 
nem is hittek.3

Érdekes, hogy a döntéseik lehetővé 
tehették volna számukra azt, hogy akár 
hitet építő élményekben is részük le-
gyen. Maguk mögött hagyták otthonu-
kat és minden vagyonukat. A vadonban 
történő vándorlást is végigszenvedték. 
Végül pedig segítettek a hajó megépí-
tésében is, és hajlandóak voltak útra 
kelni egy ismeretlen helyre.

Nefi ugyanezeken az élményeken 
ment keresztül. De ezek a cselekede-
tek vajon építették- e a hitüket? Nefi 

hogy van egy olyan probléma, amit 
még nem tudjátok, hogyan közelítsetek 
meg. Ma szeretnék néhány gondolatot 
megosztani, ami talán segíthet abban, 
hogy elnyerjétek a válaszokat, me-
lyekre törekedtek. A folyamat a Jézus 
Krisztus evangéliumához való megté-
réssel kezdődik.

James B. Martino elder
a Hetvenektől

Még fiatal férfi voltam, amikor a 
szüleim csatlakoztak Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyházához. Tudtuk, hogy a 
misszionáriusok már egy ideje tanítják 
őket, a szüleim azonban egyedül vet-
tek részt ezeken a tanításokon.

E meglepő bejelentés után az öcsé-
immel együtt én is elkezdtem a tanítá-
sokban részesülni, és ők mindannyian 
örömmel fogadták a visszaállítás 
üzenetét. Én azonban, kíváncsiságom 
ellenére, nem terveztem gyökeresen 
megváltoztatni az életem. Azt a kihívást 
viszont elfogadtam, hogy imádkozzak 
a Mormon könyvéről, hogy az valóban 
Isten szava- e, választ azonban nem 
kaptam.

Kérdezhetitek, hogy Mennyei Atyánk 
vajon miért nem válaszolt az imámra. 
Én is eltűnődtem ezen. Azóta azonban 
megtanultam, hogy a Moróni által adott 
ígéret igenis megállja a helyét. Isten 
valóban válaszol az evangélium igaz 
voltával kapcsolatban mondott imákra, 
de csak akkor, ha „őszinte szívvel, igaz 
szándékkal” 1 kérdezünk. Puszta kíván-
csiságra nem fog válaszolni.

Lehet, hogy van az életetekben 
valami, amire választ vártok. Lehet, 

Fordulj Őhozzá, 
és válaszra lelsz
Legyetek engedelmesek, emlékezzetek vissza arra, amikor korábban már 
éreztétek a Lelket, majd kérjetek hittel! Meg fogjátok kapni a választ.
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hite erőssé tétetett, Lámán és Lemuel 
azonban csak egyre cinikusabb és dü-
hösebb lett. A két fivér még egy angyalt 
is látott és hallott, sajnálatos módon 
azonban továbbra is kétkedtek.4

A halandó élet egyikőnk számára 
sem könnyű. Azért jöttünk a földre, 
hogy itt megmérettessünk és próbára 
tétessünk. Az életünk során megélt 
tapasztalatokra adott válaszaink gyakran 
nagy hatással vannak a bizonyságunkra. 
Gondolkozzatok csak el Lámán és 
Lemuel néhány reakcióján: zúgolódtak, 
amikor atyjuk nehéz dolgok megtételére 
kérte meg őket.5 Megpróbálták megsze-
rezni a rézlemezeket, amikor viszont ez 
nem sikerült, fel is adták a dolgot. Ők 
úgy álltak hozzá, hogy „mi megpróbál-
tuk, mi mást tehetnénk még?” 6.

Még olyan is előfordult, hogy rossz 
cselekedeteik miatt bánkódtak, és 
bocsánatért esedeztek.7 Imádkoztak, 
és megbocsátást nyertek. A szentírá-
sok azonban feljegyzik, hogy később 
újra zúgolódni kezdtek, és az imával is 
felhagytak. Odamentek Nefihez, és azt 
mondták, hogy nem tudják megérteni 
a szavakat, amelyeket atyjuk mondott.8 
Nefi erre azt tudakolta tőlük, hogy 
megkérdezték- e az Urat.9 Figyeljétek 
meg a válaszukat: „Nem, mert az Úr 
ilyesmit nem tudat velünk.” 10

A folyamatos engedelmesség lehetővé 
teszi számunkra, hogy válaszokat kapjunk

Nefi fivéreihez intézett válasza 
számunkra is kulcsfontosságú ahhoz, 
hogy folyamatosan válaszokat kapjunk 
az imáinkra:

„Hogyan van az, hogy nem tartjátok 
be az Úr parancsolatait? Hogyan van 
az, hogy elvesztek szívetek kemény-
sége miatt?

Nem emlékeztek azokra a dolgokra, 
amiket az Úr mondott? – Ha nem ke-
ményítitek meg szíveteket, és hittel kér-
tek engem, híve abban, hogy kaptok, 

szorgalmasan betartva a parancsola-
taimat, akkor biztosan tudomásotokra 
jutnak ezek a dolgok.” 11

Ismerek néhány visszatért misszi-
onáriust, akiknek tagadhatatlan lelki 
élményben volt részük, bizonyos 
lelki szokások hiánya miatt azonban 
megfeledkeztek azokról az alkalmakról, 
amikor Isten szólt hozzájuk. Hozzájuk 
és mindannyiunkhoz szólva, „ha érez-
tétek már úgy, hogy a megváltó szeretet 
énekét szeretnétek énekelni, akkor azt 
kérdezem, hogy tudtok- e most úgy 
érezni?”.12 Ha most nem is éreztek így, 
képesek lehettek újra így érezni majd, 
de fontoljátok meg Nefi tanácsát! Legye-
tek engedelmesek, emlékezzetek vissza 
arra, amikor korábban már éreztétek a 
Lelket, majd kérjetek hittel! Meg fogjá-
tok kapni a választ, és érezni fogjátok 
a Szabadító szeretetét és békéjét. Lehet, 
hogy nem olyan hamar és nem olyan 
formában fog érkezni, ahogy szeretné-
tek, de meg fogjátok kapni a választ. 
Ne adjátok fel! Soha ne adjátok fel!

Hasonlítsuk össze Lámánt és 
Lemuelt Móziás fiaival. Mindannyian 
igazlelkű családban nevelkedtek, mégis 
letértek az útról. Ugyan mindegyiküket 
egy angyal szólította bűnbánatra, mi 
volt mégis más Móziás fiai esetében?

A megpróbáltatások a hitünket építik
Misszionáriusokként felejthetetlen 

sikereket értek el. Általuk több ezren 
tértek meg az Úr útjához. Gyakran 
azonban elfelejtjük, hogy missziójuk 
kezdetén a szívük elcsüggedt, és azon 
voltak, hogy visszafordulnak, az Úr 
azonban megvigasztalta őket. Azt taná-
csolta nekik, hogy viseljék türelemmel 
a megpróbáltatásaikat.13

A szentírások tanulmányozása kinyilvánítja 
nekünk Isten akaratát

Móziás fiainak a megpróbáltatásai 
miért erősítették meg a hitüket ahelyett, 

hogy zúgolódásba vagy kétkedésbe 
vitték volna őket? A kulcs az volt, hogy 
„megerősödtek az igazság ismeretében, 
mert jó felfogású emberek voltak és 
szorgalmasan kutatták a szentírásokat, 
hogy Isten szavát megismerjék”.14 Mind-
annyian szembesülünk majd próbaté-
telekkel, és kérdéseink is lesznek. Ne 
feledjük azonban, hogy „folyamatosan 
szilárdan kapaszkodva a vasrúdba” 15 
kell haladnunk. „Krisztus szavai minden 
olyan dolgot meg fognak mondani 
nek[ünk], amit meg kell tenn[ünk].” 16 
A szentírás- tanulmányozást mindennapi 
életünk részévé kell tennünk, mert az 
nyitja majd meg az utat a kinyilatkozta-
tás előtt.

Az imával kísért böjt utat nyit 
a kinyilatkoztatás előtt

„De ez nem minden; [mert Móziás 
fiai] sok imádkozásnak és böjtnek adták 
magukat, ezért rendelkeztek a prófétá-
lás lelkével és a kinyilatkoztatás lelké-
vel, és amikor tanítottak, akkor Istentől 
való hatalommal és felhatalmazással ta-
nítottak.” 17 Az ima és a böjt fogékonnyá 
tesz bennünket a lelki sugalmazásokra. 
A Mennyei Atyánkkal való kommuni-
káció, miközben szándékosan tartóz-
kodunk az evéstől és ivástól, lehetővé 
teszi számunkra, hogy megnyissuk a 
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gonoszság bilincseit és megoldjuk az 
igának köteleit.18 Az imával kísért böjt 
teszi lehetővé, hogy amikor kiáltunk,  
az Úr meghallgat, és amikor jajgatunk, 
Ő „azt mondja: Ímé, itt vagyok”.19

Fordulj Őhozzá!
Ezek a személyes vallási szoká-

sok – az engedelmesség, a szentírás- 
tanulmányozás, az ima és a böjt 
– erősítették meg Móziás fiait. Továbbá 
ugyanezen szokások hiánya volt a fő 
oka annak, hogy Lámán és Lemuel véd-
telen maradt azon kísértéssel szemben, 
hogy zúgolódjanak és kételkedjenek.

Ha már ti is éreztetek kísértést arra, 
hogy zúgolódjatok; ha voltak már 
hitetlenséghez vezető kételyeitek; ha a 
próbatételeitek látszólag elviselhetet-
lennek tűnnek, forduljatok Őhozzá! Ha 
megesett már, hogy elfordultatok Tőle 
vagy megpróbáltátok igazolni a tetteite-
ket, akkor forduljatok Őhozzá! Képesek 
vagytok még emlékezni arra, amikor 
Ő békét szólt az elmétekhez? „Mily na-
gyobb tanúbizonyságot kaphatsz, mint 
Istentől valót?” 20 Tedd fel magadnak a 
kérdést: „Most is ugyanannyira krisztusi 
életet élek, mint azelőtt?” Kérlek benne-
teket, forduljatok Őhozzá!

Hadd térjek vissza egy kicsit a 
személyes történetemhez. Idővel a 
szándékom elkezdett komollyá válni. 
Emlékszem, amikor az engem tanító 
misszionárius megkérdezte, hogy 
készen állok- e a keresztelkedésre. Azt 
válaszoltam, hogy még mindig vannak 
kérdéseim. Ez a bölcs misszionárius 
elmondta nekem, hogy ő ugyan meg 
tudná válaszolni azokat, de először ne-
kem kell az ő kérdéseire válaszolnom. 
Megkérdezte tőlem, hogy a Mormon 
könyve igaz- e, és hogy Joseph Smith 
próféta volt- e. Elmondtam neki, hogy 
nem tudom, de meg akarom tudni.

A kérdéseim hatására a hitem is 
növekedett. A válasz számomra nem 

egyetlen pillanatban, hanem folyamato-
san érkezett. Észrevettem, hogy amikor 
elkezdtem kísérletet tenni az Úr szava-
ival, és elkezdtem egy cseppnyi hitet 
gyakorolni, akkor a Mormon könyve 
igen élvezetes kezdett lenni számomra, 
kezdte megvilágosítani az értelme-
met és valóban gyarapítani kezdte a 
lelkemet. Végül pedig olyan élményben 
volt részem, amelyet a szentírások a 
keblünkben duzzadó maghoz hasonlíta-
nak.21 Ekkor volt az, hogy vágyni kezd-
tem a keresztelkedésre, és arra, hogy 
életemet Jézus Krisztusnak szenteljem.

Én valóban tudom, hogy a Mormon  
könyve Isten szava. Tudom, hogy 
Joseph Smith próféta volt. Ugyan még 
mindig vannak olyan dolgok, melyeket 
nem teljesen értek, az igazságról való 
bizonyságom azonban közelebb húz 
a Szabadítóhoz, és a hitemet építi.

Testvérek, emlékeztek- e Nefire és 
Móziás fiaira, akiknek lelki élmények-
ben volt részük, majd pedig hittel cse-
lekedvén válaszra leltek, a hithűségük 
pedig növekedett? Állítsátok ezt szembe 
Lámánnal és Lemuellel, akik kétkedtek 
és zúgolódtak. Annak ellenére, hogy 
néha helyesen cselekedtek, a hit nél-
küli cselekvés önmagában halott dolog. 

A válaszok elnyeréséhez a cselekedete-
inket hitnek kell kísérnie.

Remélem, hogy miközben odafigyel-
tetek ezen a délelőttön, a Lélek súgott 
valami olyat az elmétekbe és szíve-
tekbe, amit megtehettek azért, hogy a 
kérdéseitekre választ kaphassatok, vagy 
sugalmazott megoldásra leljetek egy 
aktuális probléma kapcsán. Ünnepélyes 
tanúbizonyságot teszek arról, hogy  
Jézus a Krisztus. Forduljatok Hozzá 
és az imáitok válaszra lelnek. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
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 21. Lásd Máté 32:27–28.
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elszenvedett. Ahogyan azt Boyd K. 
Packer elnök kifejtette: „Nem volt 
kifizetendő adóssága. Semmi rosszat 
nem követett el. Mindazonáltal minden, 
ember által csak ismert bűntudatot, 
bánatot és szomorúságot, fájdalmat és 
megaláztatást, minden szellemi, érzelmi 
és fizikai gyötrelmet megtapasztalt.” 1

Miért szenvedte el ezt a „mindenféle” 
halandó kihívást? Alma elmagyarázta: 
„És magára veszi a gyengeségeiket, 
hogy bensője irgalommal telhessen 
meg, a test szerint, hogy a test szerint 
tudhassa, hogyan segítse népét a gyen-
geségeik szerint” (Alma 7:12).

Pál apostol például kijelentette, hogy 
mivel a Szabadító „szenvedett, ő maga 
is megkísértetvén, segíthet azokon, 
a kik megkísértetnek” (Zsidók 2:18). 
James E. Faust elnök is hasonlóan 
tanított: „Mivel a Szabadító elszenvedett 
mindent, amit mi valaha is érezhetünk 
és megtapasztalhatunk, így Ő segíthet 
a gyengéknek erősebbé válni.” 2

A Szabadítónk átélte és elszenvedte 
minden halandó kihívás teljességét 
„a test szerint”, hogy ezáltal „a test 
szerint” tudhassa, miként „segítse népét 
a gyengeségeik szerint”. Ő tehát ismeri 

mindenféle fájdalmat és megpróbál-
tatást és kísértést szenvedve el; és ez 
azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, 
mely azt mondja, hogy magára fogja 
venni népének fájdalmait és betegsé-
geit” (Alma 7:11; lásd még 2 Nefi 9:21).

Gondoljatok csak bele! Engesztelése 
során a Szabadító „mindenféle fájdal-
mat és megpróbáltatást és kísértést” 

Dallin H. Oaks elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A halandóság során a halál bizo-
nyosságát és a bűn terhét kaptuk 
osztályrészül. Jézus Krisztus 

engesztelése ellensúlyozza a halandó 
élet e két bizonyosságát. A halálon és 
a bűnön kívül azonban sok egyéb kihí-
vással is szembesülünk a halandóságon 
átívelő küzdelmünk során. Ugyane-
zen engesztelésnek köszönhetően a 
Szabadítónk megadhatja nekünk az e 
halandó kihívások leküzdéséhez szük-
séges erőt. Erről fogok ma beszélni.

I.
Az engesztelésről szóló legtöbb 

szentírásbeli beszámoló azzal foglalko-
zik, hogy a Szabadító szétszakította a 
halál kötelékeit, és szenvedett a bűne-
inkért. A Mormon könyvében lejegyzett 
prédikációjában Alma is ezeket az alap-
tételeket tanította. Ő adta meg nekünk 
azonban a legvilágosabb szentírásbeli 
megerősítést is arra vonatkozóan, hogy 
a Szabadító a népe fájdalmait, betegsé-
geit és gyengeségeit is átélte.

Alma így írta le a Szabadító en-
gesztelésének e részét: „És ő megy, 

Jézus Krisztus 
engesztelése által 
megerősítve
Engesztelésének köszönhetően a Szabadítónak hatalmában áll, hogy 
megsegítsen minden halandó fájdalom és megpróbáltatás közepette.
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küszködéseinket, szívfájdalmainkat, kí-
sértéseinket és szenvedéseinket, mivel 
önszántából átélte mindet az engeszte-
lése alapvető részeként. Emiatt pedig 
az engesztelése hatalmat ad Neki arra, 
hogy megsegítsen minket – hogy erőt 
adjon mindezek elviseléséhez.

II.
Míg Alma tanítása – könyvének 

hetedik fejezetében – minden szentírás 
közül a legvilágosabban magyarázza el 
az engesztelés eme alapvető hatalmát, 
ez a tanítás megtalálható sok más szent 
írásban is.

Szolgálatának kezdetekor Jézus 
elmagyarázta, hogy Ő azért külde-
tett, hogy „a töredelmes szívűeket 
meggyógyíts[a]” (Lukács 4:18). A Biblia 
gyakran említi, hogy embereket gyógyít 
meg „az ő betegségeikből” (Lukács 
5:15; lásd még Lukács 7:21). A Mormon 

könyve feljegyzi, hogy meggyógyította 
azokat, „akik valamely módon nyo-
morultak voltak” (3 Nefi 17:9). Máté 
evangéliuma elmagyarázza, hogy Jézus 
miért gyógyította az embereket: „Hogy 
beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta 
mondott, így szólván: Ő vette el a mi 
erőtlenségünket, és ő hordozta a mi 
betegségünket” (Máté 8:17).

Ésaiás azt tanította, hogy a Messiás 
viselni fogja „betegséginket” és „fáj-
dalmainkat” (Ésaiás 53:4). Ésaiás arról 
is tanított, hogy Jézus megerősít majd 
minket: „Ne félj, mert én veled vagyok; 
ne csüggedj, mert én vagyok Istened; 
megerősítelek, sőt megsegítlek…” 
(Ésaiás 41:10).

Ezért is énekeljük így:

Ne félj, veled vagyok, ó, ne csüggedj el,
Mert Én vagyok Istened, s nem  

hagylak el!

Megerősítlek és megsegítelek…,
Mindenható kezem felemel téged.3

Pál apostol így írt saját halandó 
kihívásairól: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, a ki engem megerősít” 
(Filippibeliek 4:13).

Így tehát látjuk, hogy engesztelé-
sének köszönhetően a Szabadítónak 
hatalmában áll, hogy megsegítsen 
minden halandó fájdalom és megpró-
báltatás közepette. A hatalma olykor 
meggyógyít egy betegséget; a szentírá-
sok és a saját tapasztalataink azonban 
arra tanítanak, hogy olykor azzal segít, 
hogy megadja nekünk az erőt vagy a 
türelmet a betegségeink elviseléséhez.4

III.
Mik ezek a halandó fájdalmak és 

szenvedések és betegségek, melyeket 
a Szabadítónk átélt és elszenvedett?

Mindannyian szenvedünk és gyászolunk egy 
szerettünk halálakor.

A faji vagy etnikai előítéletek fájdalmas 
kiközösítések alanyaivá teszik a fiatalokat és a 
felnőtteket.

A Szabadítónak hatalmában áll segíteni minden halandó fájdalmon és szenvedésen.  
Azáltal segít, hogy erőt vagy türelmet ad nekünk, hogy eltűrjük a gyarlóságainkat.

Sokak számára a depresszió betegsége fájdal-
mas vagy véglegesen bénító lehet.
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Időről időre mindannyiunkat ér fáj-
dalom és megpróbáltatás és betegség. 
Mindazon kívül is, amit a saját bűneink 
miatt élünk át, a halandóság sűrűn tele 
van küszködéssel, szívfájdalommal és 
szenvedéssel.

Betegség sújt minket és szerettein-
ket. Olykor mindannyian megtapasz-
taljuk a súlyos sérülésekből, illetve 
más fizikai vagy mentális nehézsé-
gekből adódó fájdalmat. Mindannyian 
szenvedünk és gyászolunk egy- egy 
szerettünk halála miatt. Mindannyiun-
kat ér kudarc a személyes feladataink-
ban, a családi kapcsolatainkban vagy 
a szakmánkban.

Amikor egy házastárs vagy egy gyer-
mek elutasítja azt, amiről mi tudjuk, 
hogy igaz, és letéved az igazlelkűség 
ösvényéről, akkor kifejezetten szívszo-
rító fájdalmat élünk át, mint ahogyan 
a tékozló fiú apja is Jézus emlékezetes 
példázatában (lásd Lukács 15:11–32).

Amint azt a zsoltáríró kijelentette: 
„Sok baja van az igaznak, de vala-
mennyiből kimenti az Úr” (Zsoltárok 
34:20).

Ezért hát a himnuszaink ezt az igaz 
bizonyosságot tartalmazzák: „Nincs 
földi gyász, mit a menny nem gyógyít” 5. 

A Szabadító és az Ő engesztelése az, 
ami meggyógyít minket.

A tizenévesek számára különösen 
szívbemarkoló az elutasítottság érzése, 
amikor úgy tűnik, hogy a társaik olyan 
boldog kapcsolatok és tevékenységek 
részesei, amelyekből őket szándékosan 
kihagyják. A faji és etnikai előítéletek 
további fájdalmas elutasításokat ered-
ményeznek a fiataloknál és a felnőt-
teknél egyaránt. Az életben sok más 
kihívás is van, például a munkanélküli-
ség vagy a terveinket érintő egyéb nem 
várt fordulatok.

Még mindig a halandó erőtlensé-
geinkről beszélek, nem a bűneink 
következményeiről. Egyesek testi vagy 
szellemi fogyatkozással születnek, 
melyek egyéni szenvedést jelentenek 
számukra, és küszködést azok számára, 
akik szeretik őket és gondoskodnak 
róluk. Sokaknak a depresszió erőtlen 
állapota okoz fájdalmat vagy állandó 
bénultságot. Az egyedüllét állapota 
egy újabb fájdalmas megpróbáltatás. 
Azok, akik ezen állapottól szenvednek, 
emlékezzenek arra, hogy a Szabadító is 
átélte az efféle fájdalmat, és arra is, hogy 
az engesztelése által Ő erőt nyújt ennek 
elviseléséhez.

Kevés fogyatékosság hat bénítóbban 
fizikai és lelki életünkre, mint a függő-
ségek. Ezek némelyike, mint például 
a pornográfia-  vagy a kábítószerfüggés, 
valószínűleg bűnös viselkedés ered-
ménye. Ama viselkedés megbánását 
követően a függőség még továbbra is 
megmaradhat. Ezt a bénító szorítást is 
a Szabadító által nyújtott meghatározó 
erő révén lehet enyhíteni, hasonlóan a 
bűncselekmények miatt börtönre ítél-
tek által átélt súlyos kihívásokhoz. Egy 
nemrégiben kapott levél arról az erőről 
tanúskodik, amely az ilyen helyzetben 
lévők által is elnyerhető: „Tudom, hogy 
a Szabadítónk ezeket a folyosókat járja, 
és én gyakran érzem Krisztus szeretetét 
e börtönfalak között.” 6

Szeretem Emma Lou Thayne köl-
tőnőnk és barátunk bizonyságát. Ma 
már himnuszként énekeljük azt, amit 
e szavakkal írt le:

Hol találok békét,
Lelkemnek vigaszt,
Mikor magányos vagyok, és senkim 

sincs?
Mikor a bosszúság és a bősz harag
Megsebzett szívemet
szétfeszíti?
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Mikor fáj a lelkem,
hová forduljak?
Kihez szaladhatok, hová menjek?
Hol az a gyengéd kéz, amely 

megnyugtat?
Ki az, ki megérthet?
Csak Ő lehet. 7

IV.
Ki kaphat segítséget és erőt Jézus 

Krisztus engesztelése által? Alma azt 
tanította, hogy a Szabadító „magára 
fogja venni népének fájdalmait és 
betegségeit”, hogy „segítse… népét ” 
(Alma 7:11, 12; kiemelés hozzáadva). 
Ki az Ő „népe” ebben az ígéretben? 
Vajon minden halandó, vagyis min-
denki, aki az engesztelés által élvez-
heti a feltámadás valóságát? Vagy 
csak néhány kiválasztott szolga, akik 
jogosulttá válnak erre a szertartások 
és szövetségek révén?

A nép szó számos jelentéssel bír a 
szentírásokban. Az a jelentés, amely 
a legjobban illik ahhoz a tanításhoz, 
mely szerint a Szabadító meg fogja 
segíteni a „népét”, ugyanaz a jelentés, 
amelyet Ammon alkalmazott, amikor 
azt tanította, hogy „Isten minden népre 
gondol, bármely földön legyenek is” 
(Alma 26:37). Az angyalok is így értet-
ték, amikor bejelentették a gyermek 
Krisztus születését: „[N]agy örö[m], 
mely az egész népnek öröme lészen” 
(Lukács 2:10).

A halandóságban átélt engesztelé-
sének következtében a Szabadítónk 
képes minden férfit és nőt megvigasz-
talni, meggyógyítani és megerősíteni, 
bárhol legyenek is, de úgy hiszem, 
hogy csak azokkal teszi, akik keresik 
Őt, és a segítségét kérik. Jakab apostol 
ezt tanította: „Alázzátok meg magatokat 
az Úr előtt, és felmagasztal titeket”  
( Jakab 4:10). Akkor válunk jogo-
sulttá erre az áldásra, amikor hiszünk 
Őbenne, és a segítségéért imádkozunk.

Istenfélő emberek milliói imádkoz-
nak Istenhez, hogy kiemelje őket a 
megpróbáltatásaikból. Szabadítónk ki-
nyilatkoztatta, hogy Ő „mindenek alá… 
ereszkedett” (T&Sz 88:6). Amint azt 
Neal A. Maxwell elder tanította: „Azál-
tal, hogy »mindenek alá… ereszkedett«, 
tökéletesen és személyesen megérti az 
emberi szenvedés teljes terjedelmét.” 8 
Akár azt is mondhatnánk, hogy minde-
nek alá ereszkedve tökéletes helyzetbe 
került ahhoz, hogy felemeljen bennün-
ket, és erőt adjon nekünk a megpró-
báltatásainkban való kitartáshoz. Csak 
kérnünk kell.

Az Úr sokszor jelenti ki az újkori 
kinyilatkoztatásokban: „Ha tehát kértek 
tőlem, kaptok; ha kopogtattok, akkor 
megnyittatik nektek” (például T&Sz 
6:5; 11:5; lásd még Máté 7:7). Valóban, 
mindent felölelő szeretetüknek köszön-
hetően a Mennyei Atyánk és szeretett 
Fia, Jézus Krisztus hallja és megfelelő 
módon meg is válaszolja mindazok 
imáját, akik hittel fordulnak hozzájuk. 
Pál apostol azt írta, hogy „reménysé-
günket vetettük az élő Istenben, a ki 
minden embernek megtartója, kiváltké-
pen a hívőknek” (1 Timótheus 4:10).

Tudom, hogy mindez igaz. Sza-
badítónk engesztelése nem csupán 
halhatatlanságot biztosít számunkra az 
egyetemes feltámadás révén, és lehető-
séget ad nekünk arra, hogy a bűnbánat 
és a keresztség révén megtisztuljunk a 
bűneinktől. Az engesztelése arra is lehe-
tőséget biztosít nekünk, hogy szólítsuk 

Őt – aki átélte az összes halandó gyen-
geségünket –, hogy erőt adjon a ha-
landóság terheinek viseléséhez. Ismeri 
gyötrelmeinket, és Ő ott van nekünk. A 
jó szamaritánushoz hasonlóan, amikor 
sebesülten ránk talál az út mentén, 
akkor bekötözi sebeinket és gondos-
kodik rólunk (lásd Lukács 10:34). Jézus 
Krisztusnak és az ő engesztelésének 
gyógyító és erősítő hatalma mindannyi-
unk számára elérhető, akik kérjük azt. 
Bizonyságomat teszem erről, és bizony-
ságomat teszem a Szabadítónkról, aki 
mindezt lehetővé teszi.

Egy nap ezek a halandó terhek 
mind elmúlnak, és nem lesz többé 
fájdalom (lásd Jelenések 21:4). Imád-
kozom, hogy mindannyian megértsük 
a Szabadítónk engesztelésében rejlő 
reményt és erőt: a halhatatlanság 
bizonyosságát, az örök élet lehetősé-
gét, és azt a fenntartó erőt, melyet elég 
kérnünk ahhoz, hogy megkapjuk, Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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hit az erő egy olyan tantétele, mely nem 
csupán ebben az életben fontos, hanem 
a fátyol túloldalán folytatódó fejlődé-
sünk szempontjából is.8 Krisztus kegyel-
méből egy nap az Ő nevébe vetett hit 
által fogunk majd megszabadulni.9 A 
hitetek jövője nem a véletlenen, hanem 
a választásaitokon fog múlni.

Egy ifjú brazil hite
Egy hónappal ezelőtt Brazíliában 

találkoztam Aroldo Cavalcantéval. 21 
évesen keresztelkedett meg, és család-
jában ő volt az első egyháztag. A hite 
fényesen ragyogott, ő pedig azonnal 
elkezdte a felkészülést, hogy missziót 
szolgálhasson. Aroldo édesanyját 
azonban sajnos rákkal diagnosztizál-
ták. Három hónappal később, halála 
előtt csupán néhány nappal, édesanyja 
megosztotta Aroldóval a legnagyobb 
aggodalmát: Nem voltak rokonaik, 
akik segíteni tudnának. Teljes egészé-
ben Aroldónak kell majd gondoskod-
nia két húgáról és az öccséről. Ő ezt 
ünnepélyesen meg is ígérte haldokló 
édesanyjának.

Napközben egy bankban dolgozott, 
este pedig egyetemre járt. Továbbra is 

Neil  L. Andersen elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

A Szabadító mindig felismerte, 
hogy a körülötte lévőknek 
erős vagy gyenge volt- e a hite. 

Egyikükhöz így szólt elismerően:  
„[N]agy a te hited!”  1 Másoknak így ke-
sergett: „[Ó,] ti kicsinyhitűek”  2. Megint 
másokat így vont kérdőre: „Hol van a 
ti hitetek?”  3 Volt olyan is, akit Jézus így 
különböztetett meg: „[M]ég az Izráelben 
sem találtam ilyen nagy hitet.”  4

Én fel szoktam tenni magamnak a 
kérdést: „Vajon hogyan látja a Szabadító 
az én hitemet?” Ma este pedig tőletek 
is ezt kérdezem: „Vajon hogyan látja 
a Szabadító a ti hiteteket?”

Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit 
nem valami földöntúli, megfoghatatlan 
dolog. A hitben nem a véletlen folytán 
lesz részünk, és nem is egyfajta születési 
előjog. Ahogy a szentírások mondják, 
a hit egy valós dolog, „a nem látott 
dolgokról való meggyőződés”.5 A hit 
lelki világosságot bocsát ki magából, ez 
a fény pedig jól felismerhető.6 A Jézus 
Krisztusba vetett hit egy mennyei aján-
dék, melyre úgy tehetünk szert, ha úgy 
döntünk: hiszünk,7 majd törekszünk a 
hitre és ragaszkodunk hozzá. A hitetek 
vagy erősödik, vagy pedig gyengül. A 
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A hit választás, nem 
pedig véletlen kérdése
A Jézus Krisztusba vetett hit egy mennyei ajándék, melyre úgy  
tehetünk szert, ha úgy döntünk: hiszünk, majd törekszünk a hitre 
és ragaszkodunk hozzá.

betartotta keresztelési szövetségeit, a 
teljes idejű missziós szolgálattal kap-
csolatos reményei azonban szertefosz-
lottak. Az ő missziója innentől az volt, 
hogy a családjáról gondoskodjon.

Hónapokkal később egy úrvacsorai 
gyűlési beszédre való felkészülés köz-
ben Aroldo a szentírásokban Sámuel 
Saul királyhoz intézett feddő szavait 
tanulmányozta. Ezt olvasta: „[ J]obb 
az engedelmesség a[z] áldozatnál”.10 
Aroldo ekkor azt a látszólag lehetetlen 
sugalmazást kapta, hogy engedelmes-
kednie kell a próféta missziós szolgá-
latra szólító elhívásának. Az előtte álló 
akadályokon túlra tekintve hatalmas 
hittel haladt előre.

Aroldo minden egyes cruzeirót 
félretett, melyet csak tudott. 23 éves 
korában megkapta a missziós elhívását. 
Elmondta az öccsének, hogy a bank-
számláról minden egyes hónapban 
mennyit kell majd kivennie a család 
részére. Aroldónak még mindig nem 
volt elég pénze ahhoz, hogy a misszió 
teljes költségét, valamint a testvérei 
megélhetési költségét is állni tudja, mé-
gis hittel lépett be a misszionáriusképző 
központba. Egy héttel később meg-
kapta az elsőt a számos áldás közül. A 
bank, ahol korábban Cavalcante elder 
dolgozott, váratlanul megduplázta azt 



66 ÁLTALÁNOS PAPSÁGI ÜLÉS | 2015. OKTÓBER 3.

az összeget, amely az ottani munkája 
végén járt volna neki. Többek között ez 
a csoda biztosította a szükséges anyagi 
forrást a missziója, valamint távollétében 
a családja költségeinek fedezéséhez.

Most, húsz évvel később, Caval-
cante testvér a brazíliai Recifében a 
Boa Viagem Cövek elnökeként szolgál. 
Visszatekintve, a következőket mondta 
arról az időszakról: „Miközben igye-
keztem igazlelkűen élni, éreztem a Sza-
badító szeretetét és iránymutatását. A 
hitem növekedett, ami pedig lehetővé 
tette számomra, hogy számos kihívást 
legyőzzek.”  11 Aroldo hitét nem a vélet-
lenek, hanem a választásai formálták.

Sok olyan keresztény férfi és nő van 
ma, aki igen mély hittel rendelkezik az 
Úr Jézus Krisztusban, mi pedig becsül-
jük és tiszteljük őket.

A semleges terepet elhagyva
De fivéreim, nekünk valami több is 

adatott: Isten papsága – Isten hatalma, 

melyet szent angyalok állítottak vissza a 
földre. Ez tesz benneteket mássá. Többé 
már nem semleges területen álltok. A 
hitetek nem a véletlen folytán, hanem 
a választásaitok által fog növekedni.

Az, ahogyan az életünket éljük, vagy 
növelni, vagy pedig csökkenteni fogja 
a hitünket. Az ima, az engedelmesség, 
a becsületesség, a tiszta gondolatok és 
cselekedetek, valamint az önzetlenség 
növelik a hitet. Ezek nélkül a hit szerte-
foszlik. Vajon a Szabadító miért mondta 
azt Péternek, hogy „én imádkoztam 
érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hi-
ted”?  12 Azért, mert létezik egy gonosz, 
aki a hitünk lerombolásában találja 
örömét! Rendíthetetlenül védelmezzé-
tek hát hiteteket!

Őszinte kérdések
Az őszinte kérdések megválaszolása 

fontos részét képezi a hit építésének, eh-
hez pedig az értelmünket és a szívünket 
egyaránt használjuk. Az Úr azt mondta: 
„[E]lmédben és szívedben szólok majd 
hozzád”.13 Nem minden válasz fog azon-
nal érkezni, a legtöbb kérdést azonban 
meg lehet válaszolni őszinte tanulmá-
nyozás által, Istentől várva a válaszokat. 
Ha a szívünk nélkül csupán az elménkre 
hagyatkozunk, akkor nem fogunk lelki 
válaszokat kapni. „Isten dolgait [n]em 
ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke 
[által].”  14 Segítségképpen pedig Jézus 
egy „más vígasztalót” is ígért nekünk, 
„az igazságnak ama Lelkét”.15

A hit soha nem követeli meg, hogy 
minden kérdésre választ kapjunk, azt 
azonban igen, hogy szilárdan és bátran 

haladjunk előre, néha felismerve azt, 
hogy „nem tudok mindent, annyit 
azonban igen, hogy továbbhaladhassak 
a tanítványság ösvényén”.16

Ha valaki a hitetlenek és hiteha-
gyottak által táplált állandó kétségekbe 
temetkezik, azzal meggyengíti a Jézus 
Krisztusba és a visszaállításba vetett hi-
tét.17 „Érzéki ember pedig nem foghatja 
meg az Isten Lelkének dolgait: mert 
bolondságok néki”.18

A Joseph Smith prófétával kapcsola-
tos kérdések például nem új keletűek. 
Az őt kritizálók már e munka elejétől 
fogva dobálóznak velük. Azokhoz a 
hívőkhöz szólván, akik a 21. század 
színes ablakán keresztül tekintenek 
rá, és őszinte szándékkal kétkednek 
a Joseph Smithszel kapcsolatos közel 
200 évvel ezelőtti eseményekben vagy 
állításokban, hadd adjak egy barátsá-
gos jó tanácsot: Hagyjátok kicsit békén 
Joseph testvért! Egy nap majd százszor 
több információval fogtok rendelkezni 
e témában, mint amit ma az internetes 
keresőkben találhattok, ráadásul az a 
mi mindent tudó Mennyei Atyánktól 
érkezik majd.19 Tekintsünk Joseph 
életének egészére: szegénységbe szü-
letett, és csak kevés iskolai oktatásban 
részesült, mégis kevesebb mint 90 nap 
alatt lefordította a Mormon könyvét.20 
Több tízezer becsületes és elkötelezett 
férfi és nő állt a visszaállítás ügye mellé. 
38 éves korában Joseph a vérével 
pecsételte meg a tanúbizonyságát. 
Bizonyságot teszek arról, hogy Joseph 
Smith Isten prófétája volt. Higgyétek el, 
és lépjetek tovább!

Aroldo Cavalcante (balra) a testvéreivel.  
Az édesanyjuk képe a falon lóg. 
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Ajándékok, melyek növelik a hitünket
Mind a Biblia, mind pedig a Mormon  

könyve csodálatos bizonyítékként 
szolgál arra, hogy Jézus a Krisztus, 
az Isten Fia. A Mormon könyve első 
francia nyelvű kiadását tartom most a 
kezemben, melyet John Taylor adott 
ki, amikor 1852- ben elkezdett Francia-
országban munkálkodni. A Mormon 
könyve része vagy egésze mostanra 
már 110 nyelven érhető el. Lelki és 
kézzelfogható tanúságként szolgál a 
visszaállítás igaz voltáról. Ti mikor ol-
vastátok el utoljára a Mormon könyvét 
az elejétől a végéig? Olvassátok el újra! 
Növelni fogja a hiteteket.21

Isten egy másik ajándéka, amely 
növeli hitünket, az Első Elnökség és a 
Tizenkettek Kvórumának útmutatása. 
A mai napon a Tizenkettek három új 
tagját támogattuk, én pedig üdvözlöm 
Rasband eldert, Stevenson eldert és 
Rendlund eldert a Tizenkettek Kvóru-
mának szent körében. Pál ezt mondta:

„Ő [elhívott] némelyeket apostolo-
kul, némelyeket prófétákul, […]

A szentek tökéletesbbítése 
czéljából […]:

Míg eljutunk mindnyájan az  
Isten Fiában való hitnek és az Ő megis-
merésének egységére, […]

Hogy többé ne legyünk [olyanok], 
kiket ide s tova hány a hab és hajt a 

tanításnak akármi szele, az emberek-
nek álnoksága által, a tévelygés ravasz-
ságához való csalárdság által”.22

Az Első Elnökség és a Tizenkettek 
iránymutatása segít nekünk a hitünk 
védelmezésében.

Jóllehet a hitetek lángja kezdetben 
még apró, az igazlelkű választások 
azonban nagyobb bizalmat eredmé-
nyeznek Istenben, a hitetek pedig nö-
vekedni fog. A halandóság nehézségei 
ellenetek fognak dolgozni, a gonosz 
erők pedig a sötétségből lesve remélik, 
hogy teljesen kiolthatják majd a hite-
teket. De azáltal, hogy folyamatosan 
jó döntéseket hoztok, bíztok Istenben 
és követitek az Ő Fiát, az Úr még több 
világosságot és tudást fog küldeni, hi-
tetek pedig gyökeret ver és rendíthetet-
lenné válik. Thomas S. Monson elnök 
azt mondta: „Ne féljetek! […] A jövőtök 
ugyanúgy fénylik, ahogy a hitetek.”  23

Porter, Zane és Max Openshaw
Az egyházban lévő fiatal férfiak hite 

igen figyelemreméltó!
Ez év június 12- én kaptam egy e- 

mailt, melyben arról tájékoztattak, hogy 
egy utahi püspök a feleségével és két 
gyermekével együtt egy repülőgép- 
szerencsétlenség során életét vesz-
tette. Egy kis reptérről felszállva Mark 
Openshaw püspök vezette a gépet, 
amikor az hirtelen lezuhant és a földbe 
csapódott. A balesetben Openshaw 
püspök, a felesége, Amy, valamint 
gyermekeik, Tanner és Ellie az életüket 
vesztették. Az ötéves fiuk, Max azonban 
az üléssel együtt kirepült a gépből, és 
csodával határos módon néhány törött 
csonttal megúszta a balesetet.

Megtudtam, hogy fiuk, Porter 
Openshaw elder akkor éppen a 
Marshall- szigetek Majuro Misszióban 
szolgál, 17 éves fiuk, Zane pedig egy 
cserediák program keretében Németor-
szágban van.

Felhívtam a Karácsony- szigeten lévő 
Openshaw eldert. Habár az édesanyja, 
édesapja, öccse és húga váratlan halála 
teljesen letaglózta, Openshaw elder ag-
godalma szinte azonnal a két öccsére 
irányult.

Végül Openshaw elder az öccsével, 
Zane- nel együtt úgy döntött, hogy 
mások segítsenek majd otthon, Porter 
pedig maradjon a misszióján. Tudták, 
hogy a szüleik is ezt akarták volna.

Amikor Openshaw elderrel beszél-
tem, a szomorúsága mellett a hite oltha-
tatlan tüzét is éreztem. „Biztos vagyok 
abban – mondta –, és minden kétséget 
kizáróan tudom, hogy a családomat újra 
látni fogom majd. […] A megpróbáltatá-
saink közepette mindig erőre lelünk… 
Urunkban, Jézus Krisztusban. […] Isten 
mindenható keze annyira nyilvánvalóvá 
vált, miközben engem és a testvéreimet 
átsegítette ezen a rendkívüli kihíváson.”  24

Zane- nel a temetésen találkoztam 
először. A kápolnában az előttünk lévő 

Noha a hitünk lángja a kezdetekben talán 
kicsi, az igazlelkű választásaink megerősítik 
az Istenbe vetett bizalmunkat, és gyarapítják 
hitünket.

Porter Openshaw elder a Marshall-szigeteki 
Majuro Misszóban szolgál.
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négy koporsóra pillantva csodáltam e 
17 éves fiatal férfi hitét, miközben az 
egybegyűltekhez szólt. „A mai napon 
– mondta – alázatos szívvel és meg-
gyötört lélekkel gyűltünk össze, hogy 
megemlékezzünk apa, anya, Tanner és 
Ellie életéről. […] Együtt beszélgettünk, 
együtt sírtunk, együtt emlékeztünk és 
együtt éreztük Isten kezét. […]

Egy nappal azután, hogy hírt kap-
tam a balesetről, találtam a táskámban 
egy levelet anyától. Ezt írta: »Zane! Ne 
feledd, ki vagy és honnan jöttél! Imád-
kozni fogunk érted és hiányozni fogsz.« 
Zane így folytatta: Édesanyámnak 
nem is lehettek volna ennél helyén-
valóbb utolsó szavai. Tudom, hogy 
Tannerrel, Ellie- vel és apával együtt… 
imádkozik értem és [a testvéreimért]. 
Tudom, hogy… imádkoznak azért, 
hogy emlékezzek arra, ki vagyok, …
mivel hozzátok hasonlóan én is Isten 

gyermeke vagyok, és Ő küldött a 
földre. Bizonyságomat teszem arról, 
hogy… mindegy, milyen egyedül érez-
zük magunkat, Isten soha nem fog ben-
nünket elhagyni.”  25

Drága barátaim, a hitetek nem a 
születésetekkel kezdődött, és nem fog 
a halálotokkal véget érni! A hit egy 
döntés. Erősítsétek meg a hiteteket, 
és éljetek úgy, hogy kiérdemeljétek 
a Szabadító elismerő szavait: „Nagy a 
te hited!” Ha így tesztek, megígérem 
nektek, hogy a hitetek – Jézus Krisztus 
kegyelme által – egy nap lehetővé teszi 
majd számotokra azt, hogy a szerette-
itekkel tisztán állhassatok Isten színe 
előtt. Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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 22. Efézusbeliek 4:11–14.
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Végső soron Openshaw elder és testvére, Zane 
(a képen öccsével, Max-szel) döntöttek úgy, 
hogy a többiek tudnak segíteni otthon, Porter 
pedig maradjon a misszióján. Tudták, hogy a 
szüleik is ezt akarták volna.



692015. NOVEMBER

Váljunk olyanná mint egy gyermek
A legifjabb fiú unokánkkal szemlél-

tetem az első tantételt. Miután meg-
tanult mászni, majd felállni, készen 
állt, hogy megpróbáljon járni. Az első 

Randall  K. Bennett elder
a Hetvenektől

A szívem összeszorult nemrégiben 
egy gyűlésen, melyen csodálatos 
utolsó napi szentekkel vettem 

részt. Azt a kérdést tették fel, hogy 
„ki szeretne újra Mennyei Atyánkkal 
élni”? Minden kéz a magasba lendült. 
A következő kérdés ez volt: „Ki bízik 
abban, hogy sikerülni is fog neki?” 
Szomorú és meglepő, de a legtöbb 
kéz leereszkedett.

Mikor észreveszünk egy hézagot a 
között, akik most vagyunk és a között, 
akivé válni szeretnénk, sokan közülünk 
abba a kísértésbe esnek, hogy elveszít-
sék a hitüket és a reményüket.1

Mivel „semmi tisztátalan dolog nem 
lakhat Istennel”,2 ahhoz, hogy újra 
Ővele élhessünk, meg kell tisztulnunk 
a bűntől  3, és meg kell szentelődnünk.4 
Ha mindezt egyedül kellene megten-
nünk, senki nem járna végül sikerrel. 
De nem vagyunk egyedül! Valójában 
soha nem vagyunk egyedül.

Megkaptuk a menny segítségét 
Jézus Krisztus és az Ő engesztelése 
révén.5 A Szabadító azt mondta: „Ha 
hisztek énbennem, hatalmatokban 
lesz mindazt megtenni, amit én jónak 
látok.”  6 Ha gyakoroljuk a hitet, a hit 
növekszik.

Gondoljunk át együtt három tan-
tételt, melyek segítenek a Mennyei 
Atyánkhoz visszavezető utunkon.

A következő lépésetek
Szerető Mennyei Atyánk és Fia, Jézus Krisztus arra szólítanak, hogy 
tegyétek meg a következő lépést. Ne várjatok! Tegyétek meg most!

néhány próbálkozása után elesett, 
sírt és a tekintetéből azt olvastuk ki, 
hogy „én ezt ugyan soha, de soha nem 
fogom újra megpróbálni! Egyszerűen 
tovább mászok.”

A botladozásai és esései során a 
szülei nem érezték úgy, hogy remény-
telen eset lenne, vagy hogy soha nem 
fog tudni járni. Ehelyett kinyújtották 
felé a karjukat és hívogatták, és figyel-
tek rá, ő pedig újra megpróbált eljutni 
hozzájuk, hogy szerető karjukba 
zárhassák.

A szerető szülők mindig kinyújtott 
karral várják, hogy megtegyük akár 
a legkisebb lépéseinket is a helyes 
irányba. Tudják, hogy ha készek va-
gyunk újra és újra megpróbálni, az  
fejlődéshez és végül sikerhez vezet.
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A Szabadító azt tanította, hogy Isten 
királyságának az elnyeréséhez olyanná 
kell válnunk mint amilyen a kisgyer-
mek.7 Így hát – lelki értelemben – az 
első tantétel az, hogy azt kell tennünk, 
amit gyermekként tettünk.8

Gyermeki alázattal, és készen arra, 
hogy Mennyei Atyánkra és a Szaba-
dítóra összpontosítsunk, lépéseket 
teszünk feléjük, és soha nem adjuk 
fel a reményt, akkor sem, ha elesünk. 
Szerető Mennyei Atyánk örül minden 
hithű lépésnek, és ha elesünk, akkor is 
örül minden erőfeszítésünknek, hogy 
felkeljünk és újra próbáljuk.

Hittel cselekedjünk
A második tantételt két hithű szent 

illusztrálja, akik mindketten szívből 
vágytak arra, hogy örökkévaló társat 
találjanak. Mindketten imádságos és  
hittel teli lépéseket tettek ezért.

Jurij, egy orosz utolsó napi szent, 
áldozatokat hozott és takarékoskodott, 
hogy elmehessen egy hosszú útra a 
templomba. A vonaton észrevett egy 
gyönyörű nőt, akinek a tekintetéből 
vidámság áradt. Úgy érezte, meg kell 
osztania a nővel az evangéliumot. Mivel 
semmi más nem jutott eszébe, elkezdte 
olvasni a Mormon könyvét, remélve, 
hogy a nő talán észreveszi majd.

Jurij nem tudta, hogy a hölgy, Marija 
már utolsó napi szent. Mivel a nő sem 
tudta, hogy Jurij egyháztag, követte 
azt a késztetését, hogy megossza a 
férfival az evangéliumot, ezért Marija 
is elkezdte olvasni a Mormon könyvét, 
remélve, hogy a férfi észreveszi.

Mikor egyszerre felnéztek, Jurij és 
Marija megdöbbenve látták a másik 
kezében a Mormon könyvét, és igen, 
miután egymásba szerettek, össze-
pecsételték őket a templomban. Jurij 
és Marija Kutepov Oroszországból, 
Voronyezsből, ma örökkévaló társak, 
és jelentős mértékben hozzájárulnak az 

egyház fejlődéséhez Oroszországban.
A hangsúly itt nem csak a pár azon 

készségén van, hogy hittel cseleked-
tek. Egy második tantételről is szó 
van: amikor hajlandóak vagyunk hittel 
cselekedni, az Úr bőséggel ad. Az Úr 
megígért áldásai nemcsak arányosak 
azon hajlandóságunkkal, hogy lépjünk 
egyet, de meg is haladják azt.

Mennyei Atyánk és a Szabadítónk 
lelkesen várják, hogy megáldhassanak. 
Hiszen csupán egytized részét kérik 
annak, amivel Ők áldottak meg minket, 
azért az ígéretért cserébe, hogy meg-
nyílnak számunkra az egek csatornái.9

Amikor készségesen, Jézus Krisztusba 
vetett hittel cselekszünk és teszünk egy 
újabb lépést, különösen egy változást 
vagy bűnbánatot követelő kellemetlen 
lépést, erővel áldanak meg.10

Bizonyságomat teszem, hogy az 
Úr a következő lépéseinkhez – és 
azokon át is – vezérelni fog minket. 
Ha hajlandóak vagyunk tovább próbál-
kozni, bűnbánatot tartani, és a Mennyei 
Atyánkba és Fiába, Jézus Krisztusba 
vetett hittel előre haladni, akkor saját 
erőfeszítéseinket is felül fogja múlni 
az Ő számunkra adott ereje.

A lelki ajándékok nem csak azoknak 
lettek ígérve, akik szeretik Istent és be-
tartják az összes parancsolatát, hanem 
szerencsére azoknak is, akik „töreked-
nek [azok] megtételére”.11 Erő azoknak 
adatik, akik folyamatosan törekednek.

Van két alapvető útjelző tábla, me-
lyek hétről hétre a Mennyei Atyánkhoz 
visszavezető utunkat jelölik: az úrva-
csorai szertartás örökös szövetsége, és 
a sabbat megtartása. Russell M. Nelson 
elnök a legutóbbi általános konferen-
cián arról tanított, hogy a sabbat az 
Úr számunkra adott ajándéka. Azzal 
mutathatjuk az Úrnak, hogy szeretjük, 
ha minden héten odaadóan megtartjuk 
a sabbatot.12

Minden sabbatnapon tanúságot 
teszünk arról, hogy „az Ő nevét készek 
[vagyunk] magu[nkra] venni, őrá min-
denkor emlékezni, és parancsolatait 
betartani”.13 Bűnbánó szívünkért és 
elkötelezettségünkért cserébe az Úr 
megújítja a bűnök bocsánatára tett 
ígéretét, és lehetővé teszi számunkra, 
hogy „Lelke mindig [velünk] legyen”.14 
A Szent Lélek befolyása fejleszt, erősít, 
tanít és irányít bennünket.

Ha minden sabbaton emlékezünk a 
Szabadítóra, amikor e két fontos útjelző 
tábla által Felé fordítjuk a szívünket, 
erőfeszítéseinket megint csak felül fog-
ják múlni az Ő számunkra ígért áldásai. 
Megígérték nekünk, hogy ha hűen 
megtartjuk a sabbatnapot, akkor miénk 
lesz a föld teljessége.15

A Mennyei Atyánkhoz vezető út az 
Úr házához vezet, ahol mi is és elhunyt 
szeretteink is részesülhetnek a szaba-
dító szertartások áldásaiban. Boyd K. 
Packer elnök azt tanította, hogy a 
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Az óramutató járásával 
megegyező irányban a bal 
felső képtől: egyháztagok és 
misszionáriusok a következő 
városokban: Norvégia, Dram-
men; Chile, Arica; Belize, Beli-
zeváros; USA, Georgia, Athens; 
Fülöp-szigetek, Cavite, Cavite 
City; USA, Kalifornia, Orange 
megye; Ukrajna, Kijev; valamint 
Mexikó, Durango, Bermejillo



752015. NOVEMBER

szertartások és szövetségek hitelesíte-
nek majd minket az Isten jelenlétébe 
való belépéshez.16 Imádkozom, hogy 
mindig érdemesek legyünk templomi 
ajánlásunkra, hogy rendszeresen hasz-
náljuk azt, hogy szolgáljunk.

Legyőzni a természetes embert
A harmadik tantétel: le kell győz-

nünk a természetes ember hajlamát 
a halogatásra és feladásra.17

Miközben a szövetség ösvényén 
haladunk, hibákat fogunk véteni, néme-
lyiket többször is. Néhányan olyan vi-
selkedésformákkal vagy függőségekkel 
küszködünk, melyek leküzdésére nem 
érzünk elég erőt. De a Mennyei Atyába 
és Jézus Krisztusba vetett hit a cselek-
vés és az erő tantétele.18 Ha hajlandóak 
vagyunk cselekedni, akkor erőt kapunk 
a bűnbánathoz és a változáshoz.

Csak akkor bukunk el, amikor nem 
teszünk még egy hithű lépést előre. 
Nem fogunk, nem tudunk elbukni, ha 
a Szabadítójával közös igába vagyunk 
hithűen befogva – Ővele, aki soha 
nem hagyott minket cserben, és soha 
nem is fog!

Megígért áldások
Megígérem nektek, hogy minden 

egyes hittel telt lépést mennyei segít-
ség fog támogatni. Útmutatást fogunk 
kapni, amikor Mennyei Atyánkhoz 
imádkozunk, a Szabadítóra támasz-
kodunk és követjük Őt, valamint 
figyelünk a Szent Lélekre. Erőt fogunk 
kapni Jézus Krisztus engesztelő áldo-
zatának köszönhetően.19 Gyógyulást 
és megbocsátást fogunk nyerni Isten 
kegyelmének köszönhetően.20 Böl-
csességre és türelemre teszünk majd 
szert, ha bízunk az Úr időzítésében. 
Isten élő prófétája, Thomas S. Monson 
elnök követése által pedig védelmet 
fogunk nyerni.

Azért lettetek megteremtve, „hogy 
[örömötök] lehessen,”  21 mely örömet 
érezni fogjátok, amikor érdemesen 
tértek vissza Mennyei Atyátokhoz és 
Szabadítótokhoz, és az Ő szerető ölelé-
sük fogad.

Bizonyságomat teszem ezekről a 
feltétlen igazságokról. Szerető Mennyei 
Atyátok és az Ő Fia, Jézus Krisztus, 
élnek. Ők ismernek benneteket. Szeret-
nek titeket. Szeretettel szólítanak arra, 
hogy tegyétek meg a következő lépést. 
Ne várjatok! Tegyétek meg most! Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼
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Babilonéit. Ő azonban hű maradt a hi-
téhez – szóban és tettben is.

Sokan közületek tudják, milyen érzés 
megvédeni a népszerűtlen igazságot. 
Napjaink internetes szójárását használva 
azt mondjuk, hogy akik nem értenek 
velünk egyet, flémelnek bennünket. Dá-
niel azonban nem csupán a nyilvános 
kigúnyolást kockáztatta. Babilonban 
azok, akik megkérdőjelezték a vallási 
vezetőket, pontosan értették – átvitt 
értelemben és szó szerint is –, mit 
jelent, ha flémelnek, vagyis beégetnek. 
Kérdezzétek csak meg Dániel barátait: 
Sidrákot, Misákot és Abednégót!  2

Nem tudom, mennyire lehetett 
könnyű Dánielnek ilyen környezetben 
hívőnek lennie. Vannak, akik hívő szív-
vel áldattak meg – számukra a hit úgy 
tűnik, mennyei ajándékként érkezik. Én 
azonban úgy képzelem, hogy Dániel-
nek sokunkhoz hasonlóan meg kellett 
dolgoznia a bizonyságáért. Bizonyos 
vagyok afelől, hogy Dániel hosszú 
órákat töltött a térdein imádkozva, a hit 
oltárára helyezve kérdéseit és félelmeit, 
majd az Úrra várva megértésért és 
bölcsességért.

Az Úr pedig meg is áldotta Dánielt. 
Bár hitét próbára tették és kigúnyolták, 
ő igaz maradt ahhoz, amit saját tapasz-
talatából igaznak ismert meg.

Dániel hitt. Dániel nem kételkedett.
Aztán az egyik éjjel Nabukodono-

zor király álmot látott, mely felkavarta 
elméjét. Összehívta hát tudósai és ta-
nácsadói csoportját, és követelte tőlük, 
hogy írják le álmát, és jelentsék meg 
neki annak jelentését.

Természetesen képtelenek vol-
tak erre. „Senki sem képes arra, amit 
kérsz” – esedeztek. Ez azonban csak 
tovább hergelte Nabukodonozort, aki 
megparancsolta, hogy minden bölcset, 
mágust, csillagjóst és tanácsost szabdal-
janak darabokra – köztük Dánielt és a 
többi ifjú tanulót Izráelből.

Dániel Jehova követőjeként nevel-
kedett. Hitt Ábrahám, Izsák és Jákób 
Istenében, és Neki hódolt. Tanul-
mányozta a próféták szavait, és is-
merte Istennek az emberekkel való 
kapcsolatát.

Most azonban, igen fiatalon Babi-
lonba került rab- diákként. Bizonyára 
szörnyű nyomás nehezedett rá, hogy 
feladja korábbi hitelveit és átvegye 

Dieter  F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben

Babilon és Dániel
Kétezer- hatszáz évvel ezelőtt Babi-

lon volt a világ legnagyobb szuperha-
talma. Az egyik ókori történész a várost 
körülvevő falakat úgy írta le, hogy azok 
90 méternél is magasabbak és 25 méter 
vastagok. „Fenségében – írta – nincs 
hozzá fogható város.”  1

Fénykorában Babilon volt a tanu-
lás, a jog és a filozófia világközpontja. 
Katonai ereje páratlan volt. Porrá zúzta 
Egyiptom hatalmát. Megszállta, felper-
zselte és kifosztotta az asszír fővárost, 
Ninivét. Könnyedén bevette Jeruzsále-
met, és elhurcolta Izráel gyermekeinek 
legjavát Babilonba, Nabukodonozor 
király szolgálatába.

E foglyok egyike egy Dániel neve-
zetű ifjú volt. Számos tudós úgy véli, 
hogy Dániel 12 és 17 éves kor között 
lehetett abban az időben. Gondoljatok 
csak bele, szeretett fiatal áronipapság- 
viselőim: Dániel nagy valószínűséggel 
hozzátok hasonló korú lehetett, amikor 
a királyi udvarba hurcolták, hogy a vi-
lági Babilon nyelvét, törvényeit, vallását 
és tudományát megtanítsák neki.

El tudjátok képzelni, milyen érzés 
lehetett számára, amikor otthona elha-
gyására kényszerítették, 800 km- en át 
meneteltették egy idegen városba, és 
ellenségei vallását kényszerítették rá?

Ne félj, csak higgy!
Amikor úgy döntünk, hogy hiszünk, bűnbánatra indító hitet gyakorlunk, 
és követjük Szabadítónkat, Jézus Krisztust, akkor olyan nagyszerű dolgok 
előtt nyitjuk fel lelki szemeinket, amelyeket alig tudunk elképzelni.
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Ti, akik ismeritek Dániel könyvét, 
tudjátok, mi történt ezután. Dániel egy 
kis időt kért Nabukodonozor királytól, 
majd ő és hithű társai az ő hitük és 
erkölcsi erejük forrásához fordultak. 
Istenhez imádkoztak, és isteni segítsé-
get kértek életüknek ebben a döntő 
pillanatában. És „akkor Dánielnek meg-
jelenteték az a titok… látásban”.3

Dániel, a meghódított nép ifjú fia 
– akit kigúnyoltak és üldöztek azért, 
mert idegen vallásában hitt – a király 
elé lépett, és kinyilatkoztatta neki az 
álmát, valamint annak jelentését is.

Attól a naptól kezdve, az ő Istenhez 
való hithűségének közvetlen ered-
ményeként Dániel a király bizalmas 
tanácsadója lett, akit egész Babilonban 
tiszteltek bölcsessége miatt.

A fiú, aki hitt, és hite szerint élt, 
Isten férfija lett. Próféta. Az igazlelkűség 
hercege.4

Vajon mi hasonlítunk Dánielre?
Mindannyiunktól, akik Isten szent 

papságát viseljük, azt kérdezem: 
Hasonlítunk- e Dánielre?

Hűségesen állunk- e Isten mellett?
Gyakoroljuk is, amiről prédikálunk, 

vagy pedig csupán vasárnapi kereszté-
nyek vagyunk?

Mindennapos tetteink tisztán 
tükrözik- e, amiben állításunk szerint 
hiszünk?

Segítjük- e a „szegények[et] és a 
szűkölködők[et], a betegek[et] és a 
nyomorultak[at]”?  5

Csak a szánk jár, vagy lelkesen 
tesszük is, amiről beszélünk?

Fivérek, sokat kaptunk. Megtanítot-
ták nekünk Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliumának isteni igazságait. Pap-
sági felhatalmazást bíztak ránk, hogy 
segítsünk felebarátainknak és felépítsük 
Isten királyságát a földön. A lelki hata-
lom hatalmas kiáradásának idejét éljük. 
Rendelkezünk az igazság teljességével. 

Birtokunkban vannak a kulcsok, hogy 
megpecsételjünk a földön és a menny-
ben. Korábban soha nem látott szentí-
rások és az élők próféták és apostolok 
tanításai vannak a kezünkben.

Kedves barátaim, ne vegyük 
könnyedén ezeket a dolgokat! Ezekkel 
az áldásokkal és kiváltságokkal komoly 
felelősség és kötelezettség jár. Nőjünk 
fel ezekhez!

Babilon ősi városa romokban he-
ver. Pompája már rég a múlté. Babilon 
világiassága és gonoszsága azonban 
tovább él. Most pedig rajtunk a sor, 
hogy hívőkként éljünk egy hitetlen 

világban. Nekünk jutott a kihívás, 
hogy nap nap után gyakoroljuk Jézus 
Krisztus visszaállított evangéliumának 
tantételeit, valamint hogy Isten paran-
csolataihoz igazul éljünk. Higgadtnak 
kell maradnunk a kortárs nyomás elle-
nében is, nem szabad, hogy lenyűgöz-
zenek bennünket a népszerű trendek 
vagy a hamis próféták, figyelmen kívül 
kell hagynunk az istentelenek gúnyo-
lódását, ellen kell állnunk a gonosz 
kísértéseinek, és le kell győznünk a 
saját lustaságunkat.

Gondoljatok csak bele! Mennyivel 
könnyebb lett volna Dánielnek követni 
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Babilon útját. Félretehette volna a 
korlátozó viselkedési szabályokat, 
melyeket Isten adott Izráel gyermeke-
inek. Lakmározhatott volna a bőséges 
ételekből, melyeket a király kínált, 
és elmerülhetett volna a természetes 
ember világi élvezeteiben. Elkerülhette 
volna a kigúnyolást.

Népszerű lett volna.
Beilleszkedhetett volna.
Az útja talán lényegesen egyszerűbb 

lett volna.
Persze csak addig a napig, amikor 

a király követelte álmának megfejtését. 
Akkor Dániel – Babilon több „bölcsé-
hez” hasonlóan – rájött volna, hogy 
elveszítette kapcsolatát a világosság 
és a bölcsesség valódi forrásával.

Dániel kiállta a saját próbáját.  
A miénk még folytatódik.

Bátorság a hithez
Sátán – az ellenségünk – azt akarja, 

hogy elbukjunk. Hazugságokat terjeszt 
azon erőfeszítése részeként, hogy 
lerombolja hitünket. Alattomosan azt 
sugallja, hogy a kétkedők, a szkep-
tikusok, a cinikusok kiműveltek és 
intelligensek, míg azok, akik hisznek 
Istenben és az Ő csodáiban, naivak, 
vakok és agymosottak. Sátán azt 

terjeszti, hogy menő dolog kételkedni 
a lelki ajándékokban és az igaz prófé-
ták tanításaiban.

Bárcsak segíthetnék mindenkivel 
megértetni ezt az egyszerű tényt: azért 
hiszünk Istenben, amit a szívünkkel 
és az elménkkel tudunk, nem pedig 
azért, amit nem tudunk. Lelki élmé-
nyeink olykor túl szentek ahhoz, hogy 
világi szavakkal kifejezzük őket, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ne len-
nének valósak.

Mennyei Atyánk lelki lakomát ké-
szített a gyermekei számára, minden-
féle különleges étekkel, amit csak el 
tudunk képzelni – a cinikusok mégis 
ahelyett, hogy élveznék e lelki aján-
dékokat, megelégszenek azzal, hogy 
távolról figyelik, szürcsölgetve szkep-
ticizmusuk, kétkedésük és tiszteletlen-
ségük poharát.

Miért haladna végig bárki úgy az 
életén, hogy megelégszik saját értel-
mének gyertyafényével, amikor azzal, 
hogy Mennyei Atyánk felé nyújtja a 
kezét, megtapasztalhatná a lelki tudás 
ragyogó napfényét, amely kitágítja 
elméjét bölcsességgel, és eltölti lelkét 
örömmel?

Amikor ti és én a hitről és hitel-
vekről beszélgetünk másokkal, nem 

halljuk- e gyakran: „Bárcsak úgy tudnék 
hinni, mint te”?

Az efféle kijelentésben Sátán egy 
másik megtévesztése rejtőzik: az, hogy a 
hit csak bizonyos embereknek elérhető, 
másoknak nem. A hitnek nincs trükkje. 
Azonban a hinni akarás jelenti azt a 
szükséges első lépést! Isten nem sze-
mélyválogató.6 Ő a ti Atyátok. Beszélni 
szeretne veletek. Ez azonban egy kis tu-
dományos kíváncsiságot igényel – kísér-
letezést Isten szavával –, valamint „egy 
cseppnyi hit…” gyakorlását.7 Kell hozzá 
még egy kis alázat is, valamint nyitott 
szívet és nyitott elmét is követel. Kutako-
dás kell hozzá, a szó teljes jelentésében. 
Végül, talán mind között a legnehezebb 
az, hogy türelem szükségeltetik hozzá, 
hogy kivárjuk az Urat.

Ha nem teszünk erőfeszítést a hit 
érdekében, akkor olyanok vagyunk, 
mint az az ember, aki kihúzza a lámpát, 
majd szemrehányást tesz, hogy tessék, 
nem világít.

A közelmúltban meglepődtem és 
elszomorodtam, amikor hallottam 
egy áronipapság- viselőről, aki úgy 
tűnt, hogy nagyon büszke arra, hogy 
eltávolodott Istentől. Azt mondta: 
„Ha Isten kinyilatkoztatja magát 
nekem, akkor majd hiszek. Addig 
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pedig saját értelmem és bölcsességem 
fényére támaszkodom az igazság kere-
sésének útján.”

Nem ismerem e fiatalember szívét, 
de nem tudtam megállni, hogy ször-
nyű sajnálatot ne érezzek iránta. Mily 
könnyen eldobta az ajándékokat, me-
lyeket az Úr kínált neki! Ez a fiatalem-
ber kihúzta a lámpát, majd önmagával 
elégedetten megállapította, hogy az 
nem világít.

Sajnos manapság nagyon is nép-
szerű hozzáállásnak tűnik ez. Ha a 
bizonyítás terhét Istenre helyezhetjük, 
akkor úgy véljük, felmenthetjük ma-
gunkat az alól, hogy komolyan vegyük 
Isten parancsolatait, és felelősséget 
vállaljunk a Mennyei Atyánkkal való 
kapcsolatunkért.

Fivérek, hadd beszéljek nyíltan: 
semmi nemes vagy lenyűgöző sincs a 
cinizmusban. A kételkedés könnyű – 
bárki képes rá. A hithű élet az, mely 
erkölcsi erőt, elkötelezettséget és 
bátorságot követel. Azok, akik erősen 
kapaszkodnak a hitbe, sokkal lenyű-
gözőbbek azoknál, akik engednek a 

kétségnek, amikor titokzatos kérdések 
vagy aggályok merülnek fel.

Nem kell azonban meglepődnünk 
azon, hogy a hitet nem igazán érté-
keli a társadalom. A világnak komoly 
múltja van már abból, hogy elveti, amit 
nem ért meg. És különösen nehezére 
esik megérteni olyasmit, amit nem lát. 
Azonban önmagában az, hogy valamit 
nem látunk a fizikai szemeinkkel, még 
nem jelenti azt, hogy az nem is létezik. 
Valójában „több dolgok vannak földön 
és egen…, mintsem, bölcselmetek 
álmodni képes” – a könyveinkben, 
tudományos folyóiratainkban és világi 
filozófiáinkban.8 A világegyetem tele 
van mély és bámulatos csodákkal – 
dolgokkal, melyeket kizárólag a lelki 
szemeinkkel lehet felfogni.

A hit ígérete
Amikor úgy döntünk, hogy hi-

szünk, bűnbánatra indító hitet gya-
korlunk, és követjük Szabadítónkat, 
Jézus Krisztust, akkor olyan nagyszerű 
dolgok előtt nyitjuk fel lelki szemein-
ket, amelyeket alig tudunk elképzelni. 

Ezért aztán a hit egyre erősödik, mi 
pedig egyre többet látunk.9

Fivérek, tanúságomat teszem, hogy 
a Szabadító még a legkeményebb idők-
ben is azt mondja majd nektek, amit 
egy aggódó apának mondott a zsúfolt 
galileai utcán: „Ne félj, csak higyj.”  10

Választhatjuk azt, hogy hiszünk.
Mert a hitben felfedezzük a világos-

ság derengését.
Felfedezzük az igazságot.11

Békességre lelünk.12

Hitünk miatt pedig soha meg nem 
éhezünk és meg nem szomjazunk.13 
Isten kegyelmének ajándékai képessé 
tesznek bennünket arra, hogy hűek 
legyünk a hitünkhöz, és eltöltik a 
lelkünket, mint „örök életre buzgó víz-
nek kútfeje”.14 Valódi és tartós örömöt 
tapasztalunk majd.15

Ezért hát, kedves barátaim, szeretett 
fivéreim Isten papságában:

Legyen bátorságotok hinni!
Ne féljetek, csak higgyetek!
Álljatok Dániel mellé!
Azért imádkozom, hogy mind-

annyian – fiatalok és idősek – megújult 
erőre, bátorságra és vágyra leljünk 
a hithez. Mesterünk, Jézus Krisztus  
nevében, ámen. ◼
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vízből, hanem az, hogy megtartsanak 
egy olyan szövetséget, amely előreviszi 
őket az örök élethez vezető ösvényen. 
És ennek megtörténtéhez az Úrnak 
lelki élményben kell részesítenie azt, 
akinek a diakónus felkínálja a tálcát.

Láttam már ilyet egyszer egy idősek 
otthonában, ahol egy diakónus előre-
hajolva odaadta a tálcát egy ősz hajú 
hölgynek, aki úgy tekintett a kenyérre, 
mintha valamilyen drága kincset nyúj-
tottak volna neki. Soha nem felejtem el 
a mosolyát, miközben vett a kenyérből, 
majd kezét felemelve megpaskolta a di-
akónus fejét, elég hangosan mondván: 
„Ó, nagyon köszönöm!”

Ez a diakónus csupán a papsági 
kötelességét teljesítette. Az Úr azon-
ban ekkor megsokszorozta a diakónus 
tettét. Nyilvánvaló, hogy a nőtestvér 
a diakónus szolgálata iránti őszinte 
hálájának kimutatása alatt a Szabadí-
tóra emlékezett. Amikor a diakónus az 
úrvacsorával szolgált neki, biztosítékot 
kapott arra, hogy vele lesz a Lélek. 
A hölgy az idősek otthonában aznap 
nem volt egyedül. A diakónus sem volt 
egyedül szerény szolgálatában.

Az ároni papságban szolgáló fiatal 
tanító talán nem is érzékeli, hogy az 
Úr társa az Ő munkájában akkor, ami-
kor elmegy tanítani egy családot. Még 
mindig emlékszem egy otthonunkba 
ellátogató fiatal házitanítótárs egyszerű 
bizonyságára. A Lélek megerősítette a 
szavait bennem és a családom tagja-
iban. Ő talán már nem is emlékszik 
arra a napra, de én igen.

Az Úr aztán újra felmagasztalja a 
fiatal férfi erőfeszítéseit, amikor elhívást 
kap, hogy pap legyen. Először talán 
egy olyan fiatalt keresztel majd meg 
például, akit nem ismer. Talán aggó-
dik amiatt, hogy a megfelelő szavakat 
mondja és jól végezze a szertartást.

Az Úr azonban, akit szolgál, felma-
gasztalja az elhívását. Az illető, akit 

és az évek során egyre több mindent 
megtanul majd.

Az egyik unokám ma este vesz részt 
az első papsági ülésen. Hat napja ren-
delték diakónussá. Az első papsági fela-
data várhatóan az úrvacsora kiosztása 
lesz jövő vasárnap. Azért imádkozom, 
hogy a maga valóságában lássa majd 
azt a pillanatot.

Talán úgy gondolja, hogy az Úrért 
végzett munkája abból áll, hogy az 
úrvacsorai tálcát odanyújtja az úrvacso-
rai gyűlésen ülő embereknek. Azonban 
az Úr célja nem csupán az, hogy az 
emberek vegyenek a kenyérből és a 

Henry  B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

F ivérek, hálásak vagyunk azért, 
hogy az Úr elhívta Ronald A.  
Rasband eldert, Gary E. Stevenson 

eldert és Dale G. Renlund eldert az Úr 
Jézus Krisztus apostolaiként. Szívünk, 
imáink és hitünk támogatja őket.

Tudjuk, mily nagy dolgokra ké-
pesek. Azonban nekik is, akárcsak 
mindannyiunknak, szükségük van az 
elhívásukban arra a megerősítésre, 
hogy az Úr ott van velük az Ő mun-
kájában. A legfrissebb diakónusnak is 
szüksége van erre a bizonyosságra, és 
szüksége van a legtapasztaltabb főpap-
nak is, aki új elhívást kap.

Ezt a bizonyosságot megerősíti 
annak felismerése, hogy szolgáin 
keresztül Ő hívott el titeket. Buzdí-
tásom annak tudatához kíván hoz-
zásegíteni benneteket, hogy ha ti 
megteszitek a rátok eső részt, akkor 
az Úr az Ő hatalmával ki fogja egészí-
teni erőfeszítéseiteket.

Az Úr királyságában kapott min-
den elhíváshoz többre van szükség 
az emberi ítélőképességünknél és 
saját erőnknél. Ezek az elhívások az 
Úr segítségét igénylik, mely meg is 
fog adatni. Még a friss diakónus is 
meg fogja tapasztalni, hogy ez igaz, 

Nem vagytok egyedül 
a munkában
Egyik papsági szolgálatból a másikba lépve látni fogjátok,  
hogy az Úr ott van veletek a munkában.
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megkeresztel, úgy döntött, hogy rálép 
az örök élethez vezető útra. Az Úr 
megteszi a részét, ami a nagyobb rész. 
Értem is megtette egyszer, amikor az 
általam megkeresztelt fiú, arcán vé-
gigcsorduló könnyekkel azt súgta a fü-
lembe: „Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!”

Egyik papsági szolgálatból a má-
sikba lépve látni fogjátok, hogy az Úr 
ott van veletek a munkában. Évekkel 
ezelőtt egy cövekkonferencián meg-
tanultam ezt, amikor találkoztam az 
egyik elderek kvórumának elnökével. 
A konferencián negyvennél több olyan 
ember nevét olvasták fel, akik ott kap-
ják majd meg a melkisédeki papságot.

A cövekelnök odahajolt hozzám és 
azt súgta: „Ezek a férfiak mindannyian 
kevésbé aktív várományos elderek 
voltak.” Meghökkenve kérdeztem az 
elnöktől, hogy mi volt a programja 
ezeknek a férfiaknak a megmentésére.

Egy fiatalemberre mutatott a ká-
polna hátsó részében. Azt mondta: 
„Ott van. Ezeknek a férfiaknak a 
legtöbbje amiatt az elderek kvórumá-
nak elnöke miatt jött vissza.” A hátsó 
sorban ült, lazán öltözve, ütött- kopott 
csizmát viselő kinyújtott lábait maga 
előtt keresztbe téve.

Megkértem a cövekelnököt, hogy a 
gyűlés után mutasson be neki. Amikor 
találkoztunk, elmondtam a fiatalember-
nek, hogy meglepődtem a teljesítmé-
nyén, és megkérdeztem, hogy csinálta. 
Vállat vont. Nyilvánvalóan nem gon-
dolta, hogy ez az ő érdeme.

Majd halkan hozzáfűzte: „Ismerek 
minden inaktív srácot a városban. 
Legtöbbjük kisteherautóval jár. Én is. 

Ugyanott mosatjuk az autónkat. Idővel 
összebarátkozunk.

Aztán várok, amíg valami elromlik 
az életükben. Mindig van valami. Me-
sélnek róla. Meghallgatom őket és sen-
kit nem hibáztatok. Aztán amikor azt 
mondják, hogy »valami nem stimmel 
az életemben, kell lennie valaminek, 
ami ennél jobb«, akkor megmondom, 
hogy mi hiányzik nekik, és azt is, hogy 
hol találják meg azt. Előfordul, hogy 
hisznek nekem, és ha így van, akkor 
elhozom őket.”

Láthatjátok, miért volt ilyen szerény. 
Tudta, hogy ő csak egy kis részt tett 
meg, a többit az Úr végezte el. Az Úr 
az, aki megérintette ezeknek a férfiak-
nak a szívét a gondjaik közepette. Az 
Úrtól kapták azt az érzést, hogy lennie 
kell számukra valami jobbnak, és a 
reményt arra, hogy rá is fognak találni.

A fiatalember, aki – hozzátok hason-
lóan – az Úr szolgája volt, egyszerűen 
csak hitt abban, hogy ha ő megteszi 
a rá eső kis részt, akkor az Úr segí-
teni fogja ezeket a férfiakat azon az 
úton, mely hazavisz és amely ahhoz 
a boldogsághoz vezet, amelyet csakis 

Ő adhat meg nekik. Ez a férfi azt is 
tudta, hogy az Úr azért hívta el őt az 
elderek kvóruma elnökének, mert meg 
fogja tenni a rá eső részt.

Lesznek a szolgálatotoknak olyan 
időszakai, amikor nem lesz részetek 
olyan figyelemre méltó és szemmel 
látható sikerben, amilyenben ennek a 
fiatal elnöknek volt az elderek kvóru-
mában. Ilyenkor kell biztosnak lennetek 
abban, hogy az Úr az Ő felhatalmazott 
szolgáin keresztül azért titeket hívott el, 
mert tudta, hogy meg fogjátok tenni a 
rátok eső részt. Dédapám, Henry Eyring 
misszionáriusi szolgálatában meghatá-
rozó szerepet játszott az Úr szolgáitól 
kapott elhívásba vetett hite.

1855. március 11- én keresztel-
kedett meg a Missouri állambeli St. 
Louisban. Nem sokkal ezután Erastus 
Snow elrendelte őt a pap hivatalába. 
A St. Louis Cövek elnöke, John H. Hart 
október 6- án elhívta, hogy szolgáljon 
missziót a cseroki nemzet körében.1 
Október 11- én rendelték elderré.  
Október 24- én lóháton indult el a 
Cseroki Misszióba. 20 éves volt, és 
még csak hét hónapja tért meg.

Norvégia, Oslo
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Ha bármely papságviselőnek valaha 
is volt oka alkalmatlannak és felkészü-
letlennek éreznie magát, akkor Henry 
Eyringnak volt. Bizonyára csak azért 
volt mersze elindulni, mert a szíve mé-
lyén tudta, hogy felhatalmazott szolgáin 
keresztül Isten hívta el őt. Ebben rejlett 
bátorságának forrása. És ebben kell rej-
lenie a kitartáshoz szükséges bátorság 
forrásának is, bármi is legyen a papsági 
elhívásunk.

Eyring elder három nehéz éve szol-
gált már, és amikor meghalt a misszió 
elnöke, egy 1858. október 6- án tartott 
gyűlésen Eyring eldert nevezték ki 
és támogatták a misszió elnökeként. 
Meglepődött, és annyira megdöbbent, 
amennyire azt egy friss diakónus tenné. 
Azt írta: „Eléggé váratlanul ért az elhí-
vás egy ilyen felelősségteljes hivatalba, 
de örömmel elfogadtam a fivérek 
akaratát, miközben azt is éreztem, hogy 
nagyon gyenge vagyok és alig van 
tapasztalatom.”  2

Most már Eyring elnökként  
1859- ben bejárta a cseroki, a krík és a 
csaktó nemzetet. Erőfeszítéseinek  kö-
szönhetően az Úr – Henry feljegyzései 
szerint – „számos taggal gyarapította 
egyházát”. Megszervezett két gyüleke-
zetet, de megjegyezte, hogy „nagyon 
kevesen élénkek az ügyben.”  3

Egy évvel később Henry annak ri-
deg valóságával találta szemben magát, 
hogy az általa szolgált nép politikai 
vezetői nem engedik meg többé, hogy 

az utolsó napi szent misszionáriusok 
végezzék köztük a munkájukat. Amikor 
azon gondolkozott, hogy mit tegyen, 
eszébe jutott a korábbi misszióelnöké-
től kapott utasítás, mely szerint 1859- ig 
hosszabbítsa meg a misszióját.4

Ezév októberében Henry útmutatást 
kérve írt Brigham Young elnöknek, de 
nem kapott választ a kérdésére. Henry 
beszámolója szerint: „Mivel az egyház 
elnökségétől nem hallottam semmit, 
imában az Urat szólítottam, és arra 
kértem, hogy nyilatkoztassa ki nekem 
elméjét és akaratát azt illetően, hogy 
maradjak- e, vagy menjek fel Sionba.”

Így folytatta: „Imámra adott válasz-
ként a következő álmot kaptam. Azt 
álmodtam, hogy [Salt Lake] Citybe meg-
érkezve azonnal felkerestem [Brigham]  
Young [elnök] irodáját, és ott is találtam 
őt. Így szóltam hozzá: »Young [elnök]! 
Saját elhatározásomból otthagytam 
a missziómat, ha azonban ez nincs 
rendjén, akkor készen állok rá, hogy 
visszatérjek és befejezzem a misszió-
mat.« [Az álomban a próféta] azt felelte: 
»Elég hosszan maradtál, rendben van.«”

Henry azt írta a naplójába: „Mivel 
már voltak szó szerint beteljesedő 
álmaim, hittem abban, hogy ezzel is így 
lesz, tehát azonnal készülni kezdtem az 
indulásra.”

1860. augusztus 29- én érkezett meg 
Salt Lake Citybe, miután szinte egész 
úton gyalogolt. Két nappal később el-
ment Brigham Young elnök irodájába.5

Henry e szavakkal számolt be élmé-
nyéről: „Felkerestem Young [elnököt], 
aki nagyon kedvesen fogadott. Azt 
mondtam neki: »Young [elnök], úgy 
jöttem, hogy nem küldtek értem, és 
ha rosszul tettem, akkor készen állok 
rá, hogy visszatérjek és befejezzem a 
missziómat.« [Brigham Young] így felelt: 
»Rendben van. […] Már kerestünk.«”

Henry e szavakkal írt az örömé-
ről: „Szó szerint beteljesedett hát az 
álmom.”  6

Öröme abból a megerősítésből 
eredt, hogy az Úr együtt munkálkodott 
vele és őrködött felette. Megtudta azt, 
ami mindannyiunkra igaz – hogy az Úr 
szolgái sugalmazás által ismerik meg az 
Úr akaratát. És Henry Eyring megerősí-
tést nyert abban, amit én is tudok, hogy 
a próféta a papság elnökeként Istentől 
kapott sugalmazás által őrködik az Úr 
szolgái felett és gondoskodik róluk és 
hívja el őket.

Bármi legyen is elhívásotok a 
papságban, időnként talán úgy érzitek, 
mintha Mennyei Atyánk nem tudna 
rólatok. Imádkozhattok, hogy megis-
merjétek az akaratát, és ha őszintén 
megtennétek bármit, amit csak kér 
tőletek, akkor választ fogtok kapni.

Mennyei Atyánk éreztetni fogja 
veletek, hogy ismer benneteket, hogy 
értékeli a szolgálatotokat, és hogy 
éppen arra az Úrtól kapott üdvözlésre 
váltok érdemessé, amelyet oly nagyon 
szeretnétek hallani: „Jól vagyon jó és 
hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra 
bízlak ezután; menj be a te uradnak 
örömébe.”  7

Azért imádkozom, hogy minden 
papságviselő hittel nyújtsa ki kezét 
minden olyan lélek megmentésére, 
akiért felelős. Isten az Ő hatalmával 
fogja kiegészíteni szolgái erőfeszítéseit. 
Meg fogja érinteni valami az emberek 
szívét, és olyan döntéseket hoznak 
majd, melyek az evangélium ösvényén 
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közelebb viszik őket a boldogsághoz 
és távolabb a bánattól.

Azért imádkozom, hogy minden 
papságviselő érezze Mennyei Atyánk-
nak, a Szabadítónak, valamint Isten 
prófétájának szerető és figyelmes gon-
doskodását a papsági elhívásában.

Különleges tanúbizonyságomat te-
szem nektek arról, hogy a feltámadt Úr 
Jézus Krisztus szolgálatában vagyunk. 
Bizonyságot teszek arról, hogy titeket 
és engem is annak tudatában hívott el 
az Ő szolgálatára, hogy mire vagyunk 
képesek és milyen segítségre van 
szükségünk. A legdédelgetettebb vá-
gyainkat meghaladóan fogja megáldani 
az erőfeszítéseinket, ha mindenünket 
odaadjuk az Ő szolgálatában. Bizony-
ságot teszek arról, hogy Isten prófétája, 
aki az egész papság elnöke szerte a 
földön, Istentől kap sugalmazást.

Hálás vagyok a hithű papsági 
vezetők által mutatott példáért, bárhol 
legyenek is. Mennyei Atyánk és a 
Szabadító hálásak azért, hogy meg-
teszitek a rátok eső részt. Ők ismer-
nek titeket, őrködnek felettetek és 
szeretnek benneteket. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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akkor az életünk boldogabb, teljesebb 
és kevésbé bonyolult lesz. Kihívásain-
kat és gondjainkat könnyebben viseljük 
majd, és elnyerjük az Ő megígért 
áldásait. Míg azonban törvényeket és 
parancsolatokat ad nekünk, lehetőséget 
is nyújt arra, hogy megválasszuk, vajon 
elfogadjuk vagy elvetjük- e azokat. Az 
e téren hozott döntéseink határozzák 
majd meg a sorsunkat.

Bizonyos vagyok afelől, hogy 
mindannyiunk végső célja az örök élet 

Thomas  S. Monson elnök

Szeretett fivéreim, jó újra itt lenni 
veletek! Sugalmazást nyújtottak 
számunkra a ma este elhangzott 

szavak. Azért imádkozom, hogy én is 
irányítást nyerjek a mondanivalómhoz.

Ma esti üzenetem hozzátok egészen 
egyértelmű. Így hangzik: Tartsátok be a 
parancsolatokat! 

Isten parancsolatai nem azért adattak, 
hogy megkeserítsék az életünket vagy a 
boldogságunk útjába álljanak. Épp ellen-
kezőleg. Ő, aki bennünket alkotott, és 
aki oly tökéletesen szeret minket, pon-
tosan tudja, hogyan kell élnünk ahhoz, 
hogy a lehető legnagyobb boldogságra 
tehessünk szert. Olyan irányelvekkel 
látott el minket, amelyek – ha követjük 
őket – biztonságban átvezetnek minket 
ezen a gyakran bizonytalan halandó uta-
záson. Emlékszünk az ismerős himnusz 
szavaira: „Tartsd meg a törvényt…, Mert 
lelki nyugalmat és békét ez ad”.1

Mennyei Atyánk eléggé szeret 
bennünket ahhoz, hogy azt mondja: 
Ne hazudj, ne lopj, ne kövess el házas-
ságtörést, szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat és így tovább.2 Ismerjük 
a parancsolatokat, Ő pedig érti, hogy 
amikor betartjuk a parancsolatokat, 

Tartsátok be a 
parancsolatokat!
Ő, aki bennünket alkotott, és aki oly tökéletesen szeret minket, pontosan 
tudja, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy a lehető legnagyobb boldogságra 
tehessünk szert.
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Mennyei Atyánk és az Ő Fia, Jézus 
Krisztus társaságában. Elengedhetetlen 
tehát, hogy olyan döntéseket hozzunk 
az életünk során, amelyek e nagyszerű 
cél felé visznek bennünket. Tudjuk 
azonban, hogy az ellenség elkötelezett 
a kudarcunk iránt. Ő és az ő seregei 
fáradhatatlanul igyekeznek meghiú-
sítani igazlelkű vágyainkat. Súlyos és 
folyamatos fenyegetést jelentenek örök-
kévaló szabadulásunkra, hacsak nem 
vagyunk mi magunk is fáradhatatlanok 
a célunk elérésére vonatkozó elkötele-
zettségünkben és erőfeszítéseinkben. 
Péter apostol így figyelmeztet bennün-
ket: „vigyázzatok; mert a ti ellensé-
getek, az ördög, mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”.3

Bár nincsen olyan időszak az éle-
tünkben, amikor mentesek lennénk a 
kísértésektől, ti, fiatal férfiak, különösen 
sérülékeny korban vagytok. A tiné-
dzser évek gyakran a bizonytalanság, a 
meg nem felelés érzése, a kortársaink 
közti helyünk keresése, és a beillesz-
kedési próbálkozások évei. Kísértést 
érezhettek arra, hogy lejjebb adjátok a 
mércéteket, és a tömeget kövessétek 
azért, hogy elfogadjanak azok, akiket 
barátaitoknak szeretnétek. Arra kérlek, 
legyetek erősek és éberek minden 
olyan dolog kapcsán, amely megfoszt-
hat titeket az örökkévalóság áldásaitól! 
Az itt és most hozott döntéseitek örök-
kévaló jelentőséggel bírnak.

Az 1 Korinthusbeliekben azt ol-
vassuk, hogy „oly sokféle szólás [oly 

sokféle hang] van a világon”.4 Meg-
győző hangok, ámító hangok, leala-
csonyító hangok, kiművelt hangok és 
összezavaró hangok vesznek körül 
minket. Ehhez hozzátehetném, hogy 
ezek erőteljes hangok. Arra intelek 
benneteket, hogy tekerjétek lejjebb a 
hangerőt, és inkább az a halk, szelíd 
hang befolyásoljon, mely biztonságba 
vezet benneteket. Emlékezzetek, hogy 
valaki, aki felhatalmazással bírt, a kezét 
a fejetekre helyezte, miután megkeresz-
telkedtetek, és az egyház tagjává kon-
firmált benneteket, majd azt mondta: 
„Fogadd be a Szentlelket!”  5 Tárjátok ki 
szíveteket, sőt, az egész lelketeket, e 
különleges hang előtt, amely bizonysá-
got tesz az igazságról. Ahogy azt Ésaiás 
próféta megígérte: „És füleid meghallják 
a kiáltó szót…: ez az út, ezen járjatok”.6 
Legyünk mindig összhangban Vele, 
hogy hallhassuk vigasztaló, iránymutató 
hangját, mely biztonságban tart minket.

A parancsolatok elvetése utat nyitott 
afelé, amit én napjaink csapásainak 
tartok. Ilyen például az engedékenység 
csapása, a pornográfia csapása, a ká-
bítószerek csapása, az erkölcstelenség 
csapása és az abortusz csapása, hogy 
csak néhányat említsek. A szentírások 
elmondják nekünk, hogy az ellenség 
„mindezen dolgoknak… az alapítója”.7 
Tudjuk, hogy ő „minden hazugságok 
atyja, hogy megtévessze és elvakítsa az 
embereket”.8

Könyörgök nektek, kerüljetek 
mindent, ami megfoszthat benneteket 

a boldogságotoktól itt, a halandóság-
ban, és az örök élettől az eljövendő 
világban! Ha engeditek neki, akkor 
az ellenség a megtévesztéseivel és 
hazugságaival sikamlós lejtőre vezet 
benneteket, amely a pusztulásotokba 
visz. Valószínűleg ezen a csúszós lejtőn 
lesztek már, mire felismeritek, hogy 
nincs megállás. Hallottátok az ellenség 
üzeneteit. Alattomosan így hívogat: Ez 
az egy alkalom nem számít; mindenki 
csinálja; ne legyél régimódi; megválto-
zott a világ; senkinek sem árt; ez a te 
életed. A gonosz ismer bennünket, és 
tudja, melyek azok a kísértések, ame-
lyeket nehezen tudunk majd figyelmen 
kívül hagyni. Mily életbevágó hát, hogy 
folyamatosan éberek maradjunk, így 
kerülve el, hogy engedjünk az ilyen 
hazugságoknak és kísértéseknek!

Hatalmas bátorság kell majd ahhoz, 
hogy hithűek és igazak maradjunk az 
egyre fokozódó nyomás és alattomos 
hatások közepette, amelyek körülvesz-
nek bennünket, és amelyek eltorzítják 
az igazságot, lerombolják a jót és a 
tisztességeset, valamint megkísérlik ezek 
helyére ültetni a világ emberi filozófiáit. 
Ha a parancsolatokat emberek írták 
volna, akkor az emberek kiváltsága 
lenne megváltoztatni azokat hajlandóság 
vagy törvénykezés által, vagy bármilyen 
más módon. A parancsolatokat azon-
ban Isten adta. Az önrendelkezésünk 
használatával félretolhatjuk őket, meg-
változtatni azonban nem tudjuk azokat, 
ahogyan a következményeket sem, 
amelyek a nekik való engedetlenségből 
és a megszegésükből származnak.

Bárcsak felismernénk, hogy legna-
gyobb boldogságunk ebben az életben 
abból származik majd, ha követjük Isten 
parancsolatait és engedelmeskedünk az 
Ő törvényeinek! Szeretem az Ésaiás 32. 
fejezetének 17. versében található sza-
vakat: „lesz az igazság műve békesség, 
és az igazság gyümölcse nyugalom és 
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biztonság mindörökké.” Az ilyen békes-
ség, az ilyen bizonyosság kizárólag az 
igazlelkűségből származhat.

Nem engedhetjük meg magunknak 
a legkisebb engedékenységet sem a 
bűnnel kapcsolatban! Nem hagyhatjuk, 
hogy azt gondoljuk: részt vehetünk 
„egy kicsit” Isten parancsolatainak áthá-
gásában, mert a bűn vaskézzel ragad el 
bennünket, melynek szorításából csak 
kínzó gyötrelmek árán szabadulha-
tunk. A kábítószerekből, az alkoholból, 
pornográfiából és az erkölcstelenségből 
származó függőségek valósak, és szinte 
lehetetlen komoly küzdelmek és sok 
segítség nélkül megszabadulni tőlük.

Ha bármelyikőtök megbotlott az 
utazás során, biztosítalak benneteket 
afelől, hogy van visszaút. Ezt a folya-
matot bűnbánatnak nevezik. Bár az 
ösvény nehéz, az örök szabadulásotok 
múlik rajta. Mi más érné meg jobban az 
erőfeszítéseiteket? Könyörgök nektek, 
határozzátok el itt és most, hogy meg-
teszitek a teljes bűnbánathoz szükséges 
lépéseket. Minél hamarabb láttok hozzá, 
annál hamarabb lesztek képesek megta-
pasztalni azt a békességet, nyugalmat és 
bizonyosságot, amelyről Ésaiás szólt.

Röviddel ezelőtt hallottam egy 
asszony bizonyságát, aki a férjével letért 
a biztonságos ösvényről, megszegték a 
parancsolatokat, és eközben majdnem 
romba döntötték a családjukat. Amikor 
végül mindketten átláttak a függőség 
sűrű ködén, és felismerték, milyen bol-
dogtalan lett az életük, valamint mennyi 
fájdalmat okoztak a szeretteiknek, 
változni kezdtek. A bűnbánat folyamata 
hosszúnak érződött, és olykor fájdalmas 
volt, de a papsági vezetők segítségével, 
valamint a család és a barátok támoga-
tásával megtették a visszautat.

Megosztom veletek e nőtestvér 
bizonyságának egy részét a bűnbánat 
gyógyító hatalmáról: „Hogyan jut el 
valaki az elveszett bárányok közül és 
a [bűn] markából ahhoz a békesség-
hez és boldogsághoz, amelyet most 
érzünk? Hogyan történik ez? A válasz… 
az, hogy a tökéletes evangélium, a 
tökéletes Fiú és az Ő értem hozott 
áldozatának köszönhetően. […] Ahol 
sötétség volt, most világosság van. 
Ahol elkeseredés és fájdalom volt, most 
öröm és reménység van. Végtelenül ál-
dottak vagyunk a változás miatt, amely 
kizárólag ama bűnbánat révén érkezhet 

el, melyet Jézus Krisztus engesztelése 
tesz lehetővé.”

A Szabadítónk meghalt, hogy szá-
motokra és számomra elérhetővé tegye 
ezt az áldott ajándékot. Annak elle-
nére, hogy az ösvény tényleg nehéz, 
az ígéret valós. Az Úr azt mondta a 
bűnbánóknak:

„Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehé-
rek lesznek”.9

És „vétkei[te]kről többé meg nem 
emlékezem”.10

Egész életünkön át táplálnunk 
kell az erős tanúbizonyságot azzal, 
hogy tanulmányozzuk a szentírásokat, 
imádkozunk, és elgondolkodunk Jézus 
Krisztus evangéliumának igazságain. 
Ha szilárdan áll, akkor az evangélium-
ról, a Szabadítóról és Mennyei Atyánk-
ról való bizonyságunk hatással lesz 
mindenre, amit csak teszünk.

Tanúságomat teszem arról, hogy 
mindannyian Mennyei Atyánk szere-
tett fiai vagyunk, akiket céllal küldtek 
éppen e napokban és korban a földre, 
és akiknek megadatott Isten papsága, 
hogy szolgálhassunk másokat, és Isten 
munkáját végezhessük itt, a földön. Azt 
a parancsolatot kaptuk, hogy úgy éljük 
az életünket, hogy érdemesek marad-
junk e papság birtoklására.

Fivéreim, tartsuk be a parancsolato-
kat! Csodálatos és dicsőséges jutalmak 
várnak ránk, ha így teszünk. Legyen 
részünk ebben az áldásban, ezért imád-
kozom Jézus Krisztus, a mi Szabadítónk 
és Megváltónk nevében, ámen. ◼
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a közönségesség áradatával találjuk 
szembe magunkat. Nehezemre esik 
az Istenség nevét hallani, amikor azt 
tiszteletlenül vagy meggondolatlanul 
használják. A közönséges megnyilvá-
nulások a televízió, a filmek, a könyvek 
és a zene legfőbb jellemzői lettek. Sértő 
megjegyzések és dühös megnyilvánu-
lások repkednek szerteszét. Beszéljünk 
másokkal szeretettel és tisztelettel, 
mindig tisztán tartva a nyelvezetün-
ket, és kerülve azokat a szavakat vagy 
megjegyzéseket, amelyek sértőek vagy 

bántóak lehetnek! Kövessük a Szaba-
dító példáját, aki elnézően és kedves-
séggel szólt szolgálata során!

A Pál által említett következő 
tulajdonság a szeretet vagy jószívű-
ség, amelyet úgy értelmezünk, mint 
„Krisztus tiszta szeretete”.3 Bizonyos 
vagyok afelől, hogy vannak a környe-
zetünkben olyanok, akik magányosak, 
betegek vagy elcsüggedtek. A miénk 
a lehetőség, hogy segítsünk nekik 
és felemeljük a lelküket. A Szabadító 
reményt adott a reményvesztetteknek 
és erőt a gyengéknek. Meggyógyította a 
betegeket: a bénák lábra álltak, a vakok 
szeme megnyílt, a süketek pedig újra 
hallottak. Még a halottakat is feltámasz-
totta. Egész szolgálata során szeretettel 

leveléből való: „[L]égy példa a hívők-
nek a beszédben, a magaviseletben, 
a szeretetben, a lélekben, a hitben, 
a tisztaságban”.2

Úgy vélem, hogy e második szentí-
rás jórészt magyarázatot ad arra, miként 
valósíthatjuk meg az elsőt. Úgy leszünk 
a hívő ember példái, ha Jézus Krisztus 
evangéliuma szerint élünk beszéd-
ben, magaviseletben, jószívűségben, 
lélekben, hitben és tisztaságban. Ha így 
teszünk, akkor a világosságunk fényt 
ad majd, hogy mások is lássanak.

Mindannyian úgy érkeztünk a 
földre, hogy megadatott nekünk 
Krisztus világossága. Amint követjük a 
Szabadító példáját, valamint úgy élünk, 
ahogyan Ő élt és tanított, akkor ez a 
világosság fog égni bennünk, és megvi-
lágítja az utat mások számára is.

Pál apostol a hívő ember hat tulaj-
donságát sorolja fel, melyek lehetővé 
teszik, hogy ragyogjon bennünk a vilá-
gosság. Nézzük meg ezeket egyenként.

Az első két tulajdonságot együtt 
említem – legyünk példák beszédben 
és magaviseletben. A szavaink fele-
melhetnek és ihletet adhatnak, vagy 
sérülést okozhatnak és lealacsonyít-
hatnak. A mai világban úton- útfélen 

Thomas S. Monson elnök

Kedves testvérek, jó újra itt lenni 
veletek! Amint tudjátok, áprilisi 
találkozásunk óta szomorúan 

fogadtuk három szeretett apostolunk 
– Boyd K. Packer elnök, L. Tom Perry 
elder és Richard G. Scott elder – távozá-
sát. Visszatértek mennyei otthonukba. 
Hiányoznak nekünk. Mily hálásak va-
gyunk a krisztusi szeretet azon példájá-
ért és sugalmazott tanításaikért, amelyet 
ránk hagytak.

Szívből jövő üdvözlettel köszönt-
jük legújabb apostolainkat, Ronald A. 
Rasband eldert, Gary E. Stevenson 
eldert és Dale G. Renlund eldert. Az 
Úr munkája iránt elkötelezett férfiak 
ők. Tökéletesen alkalmasak arra, 
hogy betöltsék e fontos pozíciókat, 
amelyekre elhívattak.

Nemrégiben a szentírások olva-
sása és a rajtuk való elmélkedésem 
során két rész érintett meg különö-
sen. Mindkettőt jól ismerjük. Az első 
a hegyi beszédből való: „Úgy fényljék 
a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, 
és dicsőítsék a ti mennyei Atyáto-
kat.” 1 A második szentírás akkor jutott 
eszembe, miközben az elsőn gondol-
kodtam. Pál apostol Timótheushoz írt 
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Legyetek példa 
és világosság!
Amint a Szabadító példáját követjük, lehetőségünk nyílik arra, 
hogy mások életében világosság legyünk.

Mexikó, Durango, Bermejillo
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nyújtott segítő kezet minden szükséget 
látónak. Amint követjük az Ő példá-
ját, életekre hozunk áldást, köztük a 
sajátunkra is.

A következő, hogy példának kell 
lennünk lélekben. Számomra ez azt 
jelenti, hogy igyekszünk az életünkbe 
kedvességet, hálát, megbocsátást és jó 
szándékot vinni. E tulajdonságok révén 
lelkünk megérinti majd a körülöttünk 
élőket. Az évek során lehetőségem volt 
számtalan olyan emberrel találkozni, 
akik ilyen lélekkel bírtak. Különleges 
érzést tapasztalunk, amikor a közelük-
ben vagyunk, olyan érzést, mely vágyat 
ébreszt bennünk, hogy velük legyünk, 
és kövessük a példájukat. Krisztus vilá-
gosságát sugározzák, és segítenek, hogy 
érezzük az Ő irántunk való szeretetét.

Annak szemléltetésére, hogy az 
emberek felismerik a tiszta és szerető 
lélekből áradó világosságot, szeretnék 
megosztani veletek egy sok évvel eze-
lőtti élményt.

Akkoriban az egyház vezetői állami 
hivatalnokokkal tárgyaltak Jeruzsálem-
ben, hogy egy bérleti megállapodást 
dolgozzanak ki arra a földterületre, 
amelyen az egyház Jeruzsálem Köz-
pontja épülne majd. A szükséges 

engedélyek megszerzéséhez az egyház-
nak bele kellett egyeznie abba, hogy 
a központban lévő tagjai semmilyen 
térítő tevékenységet nem folytatnak 
majd. Miután megkötöttük a megálla-
podást, az egyik izraeli hivatalnok – aki 
jól ismerte az egyházat és annak tagjait 
– megjegyezte, hogy tudja: az egyház 
betartja majd a térítést tiltó megálla-
podást. „De – mondta az ott tanuló 
diákokra utalva – mit fogunk kezdeni a 
szemükben ragyogó fénnyel?” 4 Ez a kü-
lönleges világosság ragyogjon mindig 
bennünk is, hogy mások felismerjék és 
értékeljék azt!

A hit példájának lenni annyit tesz, 
hogy bízunk az Úrban és az Ő szavá-
ban. Azt jelenti, hogy a hitelvek, me-
lyeket magunkévá teszünk és ápolunk, 
irányítani fogják a gondolatainkat és 
a tetteinket. Az Úr Jézus Krisztusba és 
Mennyei Atyánkba vetett hitünk min-
denre hatással lesz, amit csak teszünk. 
Korunk zűrzavarában, a lelkiismeret 
konfliktusában és mindennapi életünk 
kavalkádjában a megingathatatlan hit 
válik életünk horgonyává. Emlékezzetek 
rá, hogy a hit és a kétség nem létezhet 
egyszerre ugyanabban az elmében, 
hiszen az egyik szertefoszlatja a másikat! 

Megerősítem, amit már újra és újra hal-
lottunk: annak érdekében, hogy meg-
szerezzük és megtartsuk a szükséges 
hitet, elengedhetetlen, hogy olvassuk és 
tanulmányozzuk a szentírásokat, vala-
mint elgondolkodjunk rajtuk! A Mennyei 
Atyánkkal való kapcsolattartás az imán 
keresztül szintén életbe vágóan fontos. 
Nem engedhetjük meg magunknak 
ezek elhanyagolását, mert a gonosz és 
az ő seregei fáradhatatlanul igyekeznek 
rést találni a pajzsunkon, egy apró meg-
ingást a hithűségünkben. Azt mondta az 
Úr: „Kutassatok szorgalmasan, mindig 
imádkozzatok, és higgyetek, és minden 
dolog összefog a javatokért”.5

Végül pedig tisztának kell lennünk, 
ami azt jelenti, hogy tiszta a testünk, az 
elménk és a lelkünk is. Tudjuk, hogy 
a testünk egy templom, ezért áhítattal 
és tisztelettel kell bánnunk vele. Az 
elménket felemelő és nemesítő gondo-
latoknak kell eltöltenünk, és meg kell 
óvnunk mindentől, ami beszennyez-
heti. Ahhoz, hogy a Szentlélek állandó 
társunk lehessen, érdemesnek kell 
lennünk. Kedves testvérek, a tiszta-
ság nyugodt lelkiismeretet biztosít, 
és feljogosít bennünket a Szabadító 
ígéreteinek elnyerésére, aki azt mondta: 



88 VASÁRNAP DÉLELŐTTI ÜLÉS | 2015. OKTÓBER 4.

„Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert 
ők az Istent meglátják.” 6

Miközben példának bizonyulunk 
a beszédben, a magaviseletben, a 
szeretetben, a lélekben, a hitben és a 
tisztaságban, alkalmassá válunk arra, 
hogy a világ világossága legyünk.

Hadd mondjam azt mindannyió-
toknak – de különösen nektek, fiata-
loknak –, hogy ahogyan a világ egyre 
jobban és jobban távolodik azoktól 
a tantételektől és irányelvektől, ame-
lyeket szerető Mennyei Atyánk adott 
nekünk, úgy egyre inkább kitűnünk 
majd a tömegből, mert mások vagyunk. 
Kitűnünk majd, mert visszafogottan 
öltözködünk. Különbözünk majd, mert 
nem mondunk trágárságokat, és mert 
nem élünk olyan anyagokkal, amelyek 
károsak lehetnek a szervezetünknek. 
Különbözünk majd, mert kerüljük a 
sekélyes humort és a lealacsonyító 
megjegyzéseket. Különbözünk majd, 
amikor úgy döntünk, hogy az elménket 
nem töltjük meg olyan médiával, amely 
közönséges és lealacsonyító, és amely 
eltávolítja a Lelket az otthonunkból és 
az életünkből. Biztosan kitűnünk majd, 
amikor az erkölcsösséggel kapcsolatos 
döntéseket hozunk – olyan döntéseket, 
melyek összhangban állnak az evan-
géliumi tantételekkel és normákkal. 
Mindazon dolgok, melyek különbözővé 

tesznek bennünket a világ nagy részé-
től, egyúttal biztosítják számunkra azt a 
világosságot és lelkületet, amely ragyo-
gón fénylik az egyre sötétülő világban.

Gyakran nehéz másnak lenni és 
egyedül állni a tömegben. Természetes, 
hogy tartunk attól, hogy mások esetleg 
mit gondolnak vagy mondanak. A zsol-
tár szavai vigaszt nyújtanak: „Az Úr az 
én világosságom és üdvösségem: kitől 
féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: 
kitől remegjek?” 7 Amikor Krisztust he-
lyezzük életünk középpontjába, akkor 
félelmeinket felváltja meggyőződésünk 
bátorsága.

Egyikőnk élete sem tökéletes, az 
előttünk álló kihívások és nehézségek 
pedig olykor eluralkodhatnak raj-
tunk, elhalványítva a világosságunkat. 
Mennyei Atyánk segítségével azonban, 
melyhez mások segítsége is társul, 
képesek vagyunk visszanyerni ezt a 
világosságot, amely így ismét bevilágítja 
saját utunkat, és biztosítja a mások szá-
mára szükséges világosságot is.

Szemléltetésként következzenek egy 
olyan kedvenc versem megható szavai, 
amelyet sok- sok évvel ezelőtt olvastam 
először:

A sötét éjben idegen jött felém,
Lámpása kihunyva;
Megálltam, sajátomat nyújtottam,
Hogy lángra lobbantsa.

Később vihar kerekedett –
Eget s földet rázott szerteszét,
Mikor pedig a szél elült,
Az én lámpásom lett sötét.

Visszajött, ím, a vándor:
Lámpása ragyogó,
Feltartotta becses lángját,
S így lett nekem fényhozó.8

Kedves testvéreim, minden egyes 
napon számtalan lehetőségünk nyílik 

arra, hogy ragyogjunk, bármilyen 
körülmények közepette is találjuk 
magunkat. Amennyiben a Szabadító 
példáját követjük, lehetőségünk nyílik 
arra, hogy mások életében világosság 
legyünk – legyenek ezek akár a saját 
családtagjaink és barátaink, a mun-
katársaink, futó ismerősök vagy akár 
teljesen idegenek.

Mindannyiótoknak azt mondom, 
hogy Mennyei Atyánk fiai és leányai 
vagytok. Az Ő színe elől érkeztetek, 
hogy ezen a földön éljetek egy darabig, 
hogy a Szabadító szeretetét és tanítá-
sait tükrözzétek, valamint hogy bátran 
ragyogjon a világosságotok, hogy 
mindenki láthassa azt. Amikor időtök 
a földön lejár, és megtettétek a része-
teket, akkor tiétek lesz a dicsőséges 
áldás, hogy visszatérhettek és Ővele 
élhettek mindörökké.

Mily bizonyosságot adók a Szaba-
dító szavai: „Én vagyok a világ világos-
sága: a ki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.” 9 Őróla teszem tanúságo-
mat. Ő a Szabadítónk és Megváltónk, 
a Közbenjárónk az Atyánál. Ő a mi 
Példánk és az erősségünk. Ő „a vilá-
gosság, amely fénylik a sötétségben”.10 
Azért imádkozom, hogy mindannyian, 
akik hangomat halljátok, megfogadjá-
tok, hogy Őt követitek, és így ragyogó 
világossággá váljatok a világ számára, 
az Ő szent nevében, az Úr Jézus  
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Máté 5:16.
 2. 1 Timótheus 4:12.
 3. Moróni 7:47.
 4. Lásd James E. Faust: A fény a szemükben. 

Liahóna, 2005. nov. 20.
 5. Tan és a szövetségek 90:24.
 6. Máté 5:8.
 7. Zsoltárok 27:1.
 8. Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted 

Pathway, Oct. 1940, 17.
 9. János 8:12.
 10. Tan és a szövetségek 6:21.
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amiért e drága Fivérek lábánál ülve ré-
szesülhettem képzésben és tanításban. 
A legkisebb mértékben sem tudok a 
nyomdokaikba lépni, de megtisztelve 
érzem magam, hogy a példájukat kö-
vetve folytathatom az Úr szolgálatának 
munkáját.

Amikor azokra gondolok, akik 
segítettek azzá válnom, aki vagyok, leg-
először angyali és önzetlen örökkévaló 
társamra, Melanie- re gondolok, aki az 
évek során úgy formázott engem, mint 
fazekas az agyagot, hogy segítségével 
Jézus Krisztus kifinomultabb tanítvá-
nyává váljak. Szeretete és támogatása 
felemel és megtart engem, csakúgy, 
mint öt gyermekünké, az ő házastársa-
iké és 24 unokánké. Drága családom, 
szeretlek benneteket!

A régmúlt időkben élt Nefihez 
hasonlóan én is jó szülőktől születtem, 
ahogyan ők is, hat nemzedékre vissza-
menően. Az egyházhoz csatlakozó 
legelső őseim Angliából és Dániából 
származtak. Ezek a korai pionírok min-
denüket feladták Jézus Krisztus evangé-
liumáért, és hogy követendő örökséget 
hagyjanak utódaikra. Nagyon hálás 
vagyok a soknemzedékes utolsó napi 

Teljességgel erőt vesz rajtam és 
minden porcikámban reszketek, ami-
kor belegondolok e szavak jelentésébe 
és jelentőségébe, melyeket szerető 
prófétánk oly gyengéden intézett 
hozzám. Monson elnök, Eyring elnök 
és Uchtdorf elnök szeretlek titeket, és 
teljes szívemmel, lelkemmel, elmém-
mel és erőmmel fogom szolgálni az 
Urat és titeket!

Ó, mennyire szerettem Boyd K. 
Packer elnököt, L. Tom Perry eldert és 
Richard G. Scott eldert. Borzasztóan 
hiányoznak nekem. Áldott vagyok, 

Ronald A. Rasband elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Kedves fivéreim és nővéreim világ-
szerte! Nagyon hálás vagyok az 
Első Elnökségnek, hogy felkértek 

alázatos bizonyságom megosztására 
e sabbatnapon. Egyik kedvenc utolsó 
napi szent himnuszunk szavai jól jel-
lemzik, mit érzek most:

Ámulok, hogy Jézusunk mily nagyon 
szeretett,

Zavarba ejt irántam érzett nagy 
kegyelme… 

Ámulok, mert mennyei trónusát 
elhagyta,

Hogy büszke és lázadó lelkemet 
megváltsa:

Végtelen szeretetét felém kiárassza,
És drága, szent életét értem 

feláldozza… 
Ó, mily csodálatos, csodás ez  

nékem! 1

Néhány nappal ezelőtt abban a ha-
talmas kiváltságban volt részem, hogy 
az Első Elnökséggel való találkozás ke-
retén belül drága prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök átadta nekem ezt az 
elhívást. Szeretném tanúbizonyságo-
mat tenni mindannyiótoknak Monson 
elnök erejéről és szeretetéről, amikor 
így szólt hozzám: „Ez az elhívás az Úr 
Jézus Krisztustól jön.”

Ámulok Jézus szeretetén
Jézus Krisztusról való bizonyságomat számos különleges élmény építette, 
melyek során biztos tudást kaptam arról, milyen nagy szeretettel van 
Ő mindannyiunk iránt.
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szent családomért, és tudom, hogy ez 
olyan cél, melyre érdemes törekedni.

Sokan mások is hozzájárultak ahhoz, 
hogy felkészüljek erre az új elhívásra. 
Közéjük számlálom gyermekkori bará-
taimat és családomat, egykori vezető-
imet, tanítóimat, és egész életemben 
mellettem álló mentoraimat. Itt kell 
megemlítenem mindazokat, akik része-
sei voltak ifjúkori missziómnak a Keleti 
Államokban, továbbá szeretett misszio-
náriusainkat is a New York- i New York 
Északi Misszióban. Nagyon hálás va-
gyok mindazokért, akik hatással voltak 
életemre és formáltak engem.

Örömmel gondolok vissza a Hetve-
nek soraiban lévő fivéreimmel végzett 
szolgálatomra. 15 éven át az egyház 
egyik legnagyszerűbb kvórumának 
és szeretettel teli fivériségének voltam 
tagja. Köszönetet mondok nektek, 
drága szolgatársaim! Most várakozással 
tekintek egy új kvórumban betöltött 
tagságom elé. Russell M. Nelson elnök, 
mély szeretetet érzek irántad és a 
Tizenkét Apostol Kvórumának minden 
tagja iránt.

Rasband nőtestvérrel abban az 
áldásban volt részünk, hogy külön-
féle megbízatások alkalmával számos 

gyülekezetbe és misszióba ellátogat-
hattunk világszerte. Szeretjük az utolsó 
napi szenteket mindenütt! Hitetek gya-
rapította a mi hitünket; bizonyságotok 
hozzátett a miénkhez.

Ha csak egyetlen rövid üzene-
tet hagyhatok veletek ma, akkor az 
legyen az Úr következő szavai: „a mint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek 
ti is egymást.” 2 Bizonyos vagyok ab-
ban, hogy egyikünk sem hozhat olyan 
rossz döntést vagy követhet el olyan 
bűnt vagy hibát, amely megváltoztat-
hatná az Úr irántunk érzett szeretetét. 
Ez nem jelenti azt, hogy elnézné a bű-
nös viselkedést – biztos vagyok benne, 
hogy nem –, azt viszont igen, hogy 
szeretettel kell kezünket nyújtanunk 
embertársaink felé, hogy meghívjuk, 
meggyőzzük, szolgáljuk és megment-
sük őket. Jézus Krisztus túltekintett 
az emberek bőrszínén, pozícióján és 
körülményein, hogy megtanítsa nekik 
ezt a mély igazságot.

Sokszor kérdezték már tőlem, hogy 
mikor szereztem a saját bizonyságomat.

Nem emlékszem olyan időszakra, 
amikor ne hittem volna Mennyei 
Atyánkban és Jézus Krisztusban. Szere-
tem Őket, amióta csak hallottam Róluk 
angyali édesanyám ölében ülve, aki 

szentírásbeli és evangéliumi történe-
teket olvasott nekem. Az a kezdeti hit 
mostanra biztos tudássá és tanúbizony-
sággá érett arról a szerető Mennyei 
Atyáról, aki meghallja és megválaszolja 
az imáinkat. Jézus Krisztusról való 
bizonyságomat számos különleges 
élmény építette, melyek során biztos 
tudást kaptam arról, milyen nagy sze-
retettel van Ő mindannyiunk iránt.

Hálás vagyok Szabadítónk engesz-
teléséért, és Almához hasonlóan én is 
szeretném Isten harsonájával hirdetni 
azt.3 Tudom, hogy Joseph Smith Isten 
visszaállítás kori prófétája, és hogy a 
Mormon könyve Isten szava. Tudom, 
hogy Thomas S. Monson elnök Isten 
igaz szolgája és prófétája a földön 
napjainkban.

Azért imádkozom, hogy prófétánkat 
követve jószívűség éljen szívünkben 
minden ember iránt, és váljunk élő 
tanújává és valóban ámuljunk, hogy  
Jézusunk mily nagyon szeret minket. 
Legyen ez csodálatos és csodás né-
künk! Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Ámulok Jézus szeretetén. Himnuszok, 

115. sz.
 2. János 13:34.
 3. Lásd Alma 29:1.
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kiváltotta, bizonyára méltóságomon 
aluli, hallhatóan nehéz légzésem 
közepette – elfogadtam. Ezt követően – 
mielőtt még megfogalmazhattam volna 
az engem elborító leírhatatlan érzel-
mek áradatát, melyek túlnyomó része 
alkalmatlanságommal volt kapcsolatos 
– Monson elnök kedvesen segítségemre 
sietett, és elmondta, hogyan hívta el őt 
apostolnak sok évvel ezelőtt David O.  
McKay elnök, és hogy akkor ő is 
alkalmatlannak érezte magát. Nyugodt 
hangján így okított: „Stevenson püspök! 
Az Úr alkalmassá teszi azokat, akiket el-
hív.” Egy próféta e megnyugtató szavai a 
békesség forrásaként szolgáltak, a nyu-
galom szigeteként a fájdalmas önvizs-
gálat és a gyengéd érzelmek viharában, 
melyet az azt követően eltelt nappalok 
és éjszakák gyötrelmes óráiban átéltem.

Később, a nap folyamán felidéz-
tem a történteket szeretett társamnak, 
Lesának, a Templom tér egyik csendes 
sarkában ülve, a templom és a törté-
nelmi Tabernákulum békés látványa 
mellett. Miközben igyekeztünk fel-
fogni és feldolgozni a nap eseményeit, 
horgonyra leltünk a Jézus Krisztusba 

az asztalnál ülve, mivel ő igyekezett 
kedves szavaival megnyugtatni. Életko-
romat látva megjegyezte, hogy egé-
szen fiatalnak tűnök, a koromnál még 
fiatalabbnak is.

Aztán néhány pillanaton belül  
Monson elnök kifejtette, hogy az Úr 
akarata szerint elhívást ad nekem a 
Tizenkettek Kvórumába. Megkérdezte, 
hogy elfogadom- e ezt az elhívást, 
melyet én – a teljes megrökönyödés 

Gary E. Stevenson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Kedves testvérek, sok évtizede már, 
hogy olyan általános konferen-
ciára került volna sor, amelyen 

Boyd K. Packer elnök, L. Tom Perry 
elder vagy Richard G. Scott elder ne 
ült volna a pulpitus mögött, és ne szólt 
volna hozzánk az egyik ülésen. Emlé-
kük élénken él a szívünkben, és én is 
mély elismeréssel adózok előttük, akik 
olyan különbözőek, a Jézus Krisztusról 
és az Ő engeszteléséről való tanúsá-
gukban és bizonyságukban mégis oly 
összhangban voltak.

Továbbá hozzátok hasonlóan jóma-
gam is támogatom Thomas S. Monson 
elnököt prófétaként, látnokként és 
kinyilatkoztatóként, erőt merítek be-
lőle, és bámulattal tölt el hithű és  
kötelességtudó apostoli szolgálata, 
mely már több mint 50 kiemelkedő 
évre nyúlik vissza.

Így volt ez most kedden reggel 
is, amikor röviddel 9 óra után kihív-
tak a Püspökség megbeszéléséről a 
konferencia miatt itt tartózkodó Ázsia 
Terület Elnökségével, hogy találkozzak 
Monson elnökkel és két tanácsosával. 
Pár pillanattal később, amikor átsé-
táltam az irodája melletti tárgyalóba, 
minden bizonnyal idegesnek tűnhettem 

Egyértelmű és becses 
igazságok
Mennyei Atyánk bőkezűen azzal kárpótol bennünket, amiért nehéz 
időkben élünk, hogy egyúttal az idők teljességében is élhetünk.
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vetett hitünkben, valamint a boldog-
ság nagyszerű tervének ismeretében. 
Ennek kapcsán szeretném kifejezni 
legmélyebb szeretetemet Lesa iránt. Ő a 
napfény az életemben, Isten figyelemre 
méltó leánya. Élete önzetlen szolgálat-
tal és feltétel nélküli szeretettel átitatott 
mindenki iránt. Igyekezni fogok, hogy 
érdemes maradjak örökkévaló házassá-
gunk áldására.

Szeretném kifejezni legmélyebb sze-
retetemet négy fiunk és az ő családjaik 
iránt, akik közül hárman itt vannak 
gyönyörű feleségükkel, hat unokánk 
édesanyjával; a negyedik pedig, aki 
misszionárius, különleges engedéllyel 
fennmaradhatott a misszionáriusi idő-
beosztás ellenére, így élőben figyelheti 
az eseményeket a tajvani misszióház-
ban a misszióelnöke és a misszióelnök 
felesége társaságában. Mindannyiukat 
szeretem, és szeretem azt, hogy ők sze-
retik a Szabadítót és az evangéliumot.

Szeretném kifejezni szeretetemet 
családom minden tagja iránt: ked-
ves édesanyám és édesapám iránt, 
akik tavaly hunytak el, és akik belém 
csepegtették a bizonyságomat, mely a 
legkorábbi emlékeim óta él bennem. 
Hálát mondok továbbá testvéreimnek 
és hithű házastársaiknak, valamint 
Lesa családjának is, akik közül sokan 

szintén itt vannak ma. Hálám hálóját 
kiterjesztem számos távolabbi család-
tagra, barátra, misszionáriusra, vezetőre 
és tanítóra is.

Abban az áldásban van részem, 
hogy szoros kapcsolatban lehettem 
az Első Elnökség, a Tizenkettek, a 
Hetvenek és az általános segédszer-
vezeti elnökségek tagjaival. Kifejezem 
szeretetemet és megbecsülésemet 
mindannyiótok iránt, nőtestvérek és 
fivérek, és igyekezni fogok majd, hogy 
érdemes legyek a további együttműkö-
désünkre. Az Elnöklő Püspökség szinte 
mennyei egységet élvez. Hiányozni 
fog a napi kapcsolat Gérald Caussé 
püspökkel, Dean M. Davies püspökkel 
és a személyzettel.

Az Úr szavainak bizonyítékaként 
állok előttetek, melyeket a Tan és a 
szövetségek első szakaszában jegyeztek 
fel: „Hogy [az] evangélium… teljessé-
gét az erőtlenek és egyszerűek által 
lehessen hirdetni a föld széleinek, 
és királyok és uralkodók előtt.” 1 E 
szavakat az Úr azon kijelentése előzi 
meg, amely  egy Atya gyermekei iránti 
szeretetét példázza: „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”.2

Szerető Mennyei Atyánk és az Ő 
Fia, Jehova, a kezdetektől ismervén a 
véget,3 megnyitotta a mennyeket és 
egy új adományozási korszakot, hogy 
ellensúlyozza a csapásokat, melyekről 
tudták, hogy elérkeznek. Pál apostol a 
„nehéz idők” 4 kifejezéssel jellemezte az 
elkövetkező csapásokat. Számomra ez 
azt sugallja, hogy Mennyei Atyánk bő-
kezűen azzal kárpótol bennünket, ami-
ért nehéz időkben élünk, hogy egyúttal 
az idők teljességében is élhetünk.

Miközben a hét során hiányossá-
gaim felett gyötrődtem, határozott 
benyomásom támadt, amely egyszerre 
fedett meg és nyújtott vigaszt is szá-
momra: hogy ne arra figyeljek, amire 
képtelen, hanem arra, amire képes va-
gyok. Tanúságomat teszem az evangé-
lium egyértelmű és becses igazságairól.

A következő szavakat száz meg száz 
alkalommal osztottam meg az egyház-
hoz tartozókkal, illetve sokakkal, akik 
nem tagjai annak: „Isten a mi [szerető] 
Mennyei Atyánk. Az Ő gyermekei 
vagyunk. […] Együtt sír velünk, amikor 
szenvedünk, és örvendezik, amikor 
azt tesszük, ami helyes. Kommunikálni 
akar velünk, és az őszinte ima által mi 
is kommunikálni tudunk Vele. […]

Mennyei Atyánk utat biztosított 
számunkra, gyermekei számára, mely 
által… visszatérhetünk az Ő színe elé. 
Atyánk tervének középpontjában Jézus 
Krisztus engesztelése áll…” 5

Mennyei Atyánk a földre küldte az 
Ő Fiát, hogy engesztelést hozzon az 
egész emberiség bűneire, és legyőzze 
a halált. Az evangélium egyértelmű és 
becses igazságairól teszem bizonyságo-
mat, Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 1:23.
 2. Tan és a szövetségek 1:17.
 3. Lásd Ábrahám 2:8.
 4. 2 Timótheus 3:1.
 5. Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a 

misszionáriusi szolgálathoz (2006). 31–32.
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Történik valami csodálatos a misszi-
onáriusi szolgálatban, amikor a misszio-
nárius felismeri, hogy az elhívás nem 
őróla szól, hanem az Úrról, az Ő mun-
kájáról és Mennyei Atyánk gyermekei-
ről. Ezt egy apostol esetében is igaznak 
érzem. Ez az elhívás nem rólam szól, 
hanem az Úrról, az Ő munkájáról, és 
Mennyei Atyánk gyermekeiről. Nem 
számít, mi a feladatunk vagy az elhívá-
sunk az egyházban, csak akkor tudunk 
jól szolgálni, ha szem előtt tartjuk, hogy 
mindenki, akit szolgálunk, „mennyei 
szülők szeretett lélekfia vagy lélekleá-
nya, és mint ilyenek, isteni természettel 
és rendeltetéssel rendelkeznek” 2.

Munkámat illetően szívelégtelenségre 
és szívátültetésre szakosodott kardio-
lógus voltam. A pácienseim zöme vál-
ságos állapotú beteg volt. A feleségem 
viccesen azt mondja, hogy rossz előjel, 
ha valaki hozzám kerül betegként. A 
tréfát félretéve, nagyon sok embert lát-
tam meghalni, és ennek következtében 
egyfajta érzelmi távolságot tartottam a 
betegeimmel, amikor rosszra fordultak 
a dolgok. Ez kicsit tompította a bánat 
és a csalódottság érzetét.

1986- ban egy Chad nevű fiatalem-
beren szívelégtelenség miatt szívá-
tültetést végeztünk. A beavatkozást 
követően másfél évtizedig nagyon 
jól volt. Mindent megtett azért, hogy 
egészséges maradjon és amennyire 
csak lehet, hétköznapi életet éljen. 
Missziót szolgált, dolgozott, és a szüle-
inek odaadó fia volt. Élete utolsó né-
hány éve azonban sok kihívást rejtett, 
és gyakran volt kórházban.

Egy este hirtelen szívleállással 
hozták be a sürgősségi osztályra. 
Munkatársaimmal sokáig próbáltuk 
visszaállítani a keringését, ám végül 
nyilvánvalóvá vált, hogy Chadet nem 
fogjuk tudni újraéleszteni. Abbahagy-
tuk hiábavaló erőfeszítéseinket, és 
halottnak nyilvánítottam. Bár szomorú 

Évtizedekkel ezelőtt, amikor elhívást 
kaptam, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok keleti részén püspök legyek 
egy egyházközségben, a fivérem, aki 
kicsit idősebb és sokkal bölcsebb 
nálam, felhívott telefonon. Azt mondta: 
„Tudnod kell, hogy az Úr nem azért 
hívott el, amit eddig tettél. A te eseted-
ben talán pont annak ellenére hívott 
el, amit eddig tettél. Arra hívott el, amit 
általad kíván elvégezni, és erre csak 
akkor kerülhet sor, ha az Ő módján 
munkálkodsz.” Úgy látom, hogy fivé-
rem e bölcs mondása ma fokozottan 
vonatkozik rám.

Dale G. Renlund elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Kedves testvéreim, köszönöm, hogy 
tegnap támogattatok a Tizenkét 
Apostol Kvóruma tagjaként. Nehéz 

szavakba önteni, mily sokat jelent ez 
nekem. Különösen hálás voltam éle-
tem két legkülönlegesebb hölgyének 
támogató szavazatáért. Ők a feleségem: 
Ruth, és a lányom: Ashley.

Elhívásom ékes bizonyítéka azon 
állítás igaz voltának, melyet még ezen 
adományozási korszak elején tett az 
Úr: „Hogy evangéliumom teljességét az 
erőtlenek és egyszerűek által lehessen 
hirdetni a föld széleinek” 1. Én ezen 
erőtlenek és egyszerűek egyike vagyok. 

Isten szemével
Most már tudom, hogy csak úgy szolgálhatunk hatékonyan,  
ha szülői szemmel, Mennyei Atyánk szemével tekintünk másokra.

Az egyház elnökeinek mellszobrai a Konferencia-központban 
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voltam és csalódott, mégis igyekeztem 
kizárólag szakmai szemmel tekinteni a 
dologra. Arra gondoltam: „Chad jó el-
látásban részesült. Sokkal több évet élt 
meg így, mint amennyi ideig egyébként 
élt volna.” Ám ez az érzelmi távolságtar-
tás azonnal darabokra hullott, amikor 
a szülei bejöttek a sürgősségire, és a 
hordágyon megpillantották halott fiu-
kat. Abban a pillanatban az édesanyja 
és az édesapja szemével tekintettem 
Chadre. Láttam, milyen nagy remények 
és elvárások voltak bennük vele kap-
csolatban, és mennyire szerették volna, 
hogy csak egy kicsit tovább, egy kicsit 
jobban éljen. Ez a felismerés könnyekre 
fakasztott. A szerepkörök különös 
megváltozásával, és olyan kedvesség-
gel, melyet soha nem felejtek el, Chad 
szülei vigasztaltak engem.

Most már tudom, hogy az egyházban 
csak úgy szolgálhatunk hatékonyan, 
ha szülői szemmel, Mennyei Atyánk 
szemével tekintünk másokra. Csak 
akkor kezdhetjük el felismerni a lélek 
igazi értékét. Csak akkor érezhetjük azt 
a szeretetet, melyet Mennyei Atyánk 
érez minden gyermeke iránt. Csak akkor 
érezhetjük a Szabadító irántuk érzett 
gondoskodó aggódását. Amíg nem Isten 
szemével tekintünk rájuk, addig nem 

teljesíthetjük teljes mértékben a szövet-
ségben vállalt kötelezettségünket, mely 
szerint gyászolunk a gyászolókkal, és 
megvigasztaljuk a vigasztalásra szoru-
lókat.3 Ez a szélesebb látókör megnyitja 
szívünket mások csalódásai, félelmei és 
szívfájdalmai előtt. Azonban Mennyei 
Atyánk is a segítségünkre siet és megvi-
gasztal minket, ahogyan Chad szülei tet-
ték azt velem oly sok éve. Látó szemre, 
halló fülre, és ismerő, érző szívre van 
szükségünk annak a mentésnek a végre-
hajtásához, melyre oly gyakran buzdít 
minket Thomas S. Monson elnök.4

Csak akkor tölthet el minket 
„Krisztus tiszta szeretete” 5, ha Mennyei 
Atyánk szemével látunk. Mindennap 
könyörögnünk kell Istenhez ezért a 
szeretetért. „Imádkozzatok tehát, szere-
tett testvéreim, szívetek minden erejével 
az Atyához, hogy eltöltsön benneteket 
ez a szeretet, melyet mindenkinek meg-
adott, aki igaz követője Fiának, Jézus 
Krisztusnak” 6.

Teljes szívemből Jézus Krisztus igaz 
követője szeretnék lenni.7 Szeretem Őt. 
Csodálom Őt. Tanúbizonyságot teszek 
élő valóságáról. Tanúbizonyságot te-
szek arról, hogy Ő a Felkent, a Messiás. 
Tanúja vagyok az Ő páratlan irgalmá-
nak, kegyelmének és szeretetének. 

Bizonyságomat hozzáfűzöm az apos-
tolokéhoz, akik 2000- ben kijelentették, 
hogy „Jézus az Élő Krisztus, Isten hal-
hatatlan Fia. […] Ő a világ világossága, 
élete és reménysége.” 8

Bizonyságot teszek arról, hogy 1820 
ama bizonyos napján az Úr megje-
lent Istennel, a mi Mennyei Atyánkkal 
együtt Joseph Smith prófétának New 
York állam északi részén egy ligetben, 
pontosan úgy, ahogy azt Joseph Smith 
kijelentette. Ma a földön vannak a sza-
badítást és felmagasztosulást lehetővé 
tevő papsági kulcsok. Ezt tudom. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 1:23.
 2. A család: Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 

2010. nov. 129.; Gordon B. Hinckley elnök 
olvasta fel azon az általános segítőegyleti 
gyűlésen, melyet 1995. szeptember  
23- án tartottak a Utah állambeli 
Salt Lake City- ben.

 3. Lásd Móziás 18:8–10.
 4. Lásd például, Thomas S. Monson: 

Mentésre fel! Liahóna, 2001. júl. 
57–60.; A megmentés felelőssége. 
Liahóna 2013. okt. 2013, 4–5. Monson 
elnök 2015. szeptember 30- án elismételte 
ezeket a gondolatokat az általános 
felhatalmazottaknak szóló üzenetében, 
emlékeztetve a jelenlévőket, hogy 
szeretné újra kihangsúlyozni azt az 
üzenetet, melyet a 2009. áprilisi általános 
konferencia képzési gyűlésein mondott az 
általános felhatalmazottaknak és területi 
hetveneseknek.

 5. Moróni 7:47.
 6. Moróni 7:48.
 7. Lásd Tan és a szövetségek 18:27–28:

„És a tizenkettek a tanítványaim lesznek, 
és magukra veszik majd az én nevemet; 
és a tizenkettek azok, akik szívük minden 
szándékával magukra kívánják venni az 
én nevemet.

És ha szívük minden szándékával 
magukra kívánják venni az én 
nevemet, akkor elhívást kapnak, hogy 
menjenek el az egész világba, és 
minden teremtménynek prédikálják 
evangéliumomat.”

 8. „Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága.” 
Liahóna, 2000. ápr. 3. Az idézettel 
jelképesen én is aláírom a dokumentumot, 
pontosan ugyanolyan bizonyságot téve, 
amilyet azok az apostolok tettek.
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Amikor az események e váratlan for-
dulatán tűnődök, mindig felötlik ben-
nem egy olyan benyomás, amelyet a 
maguk mögött hagyott drága feleségeik 
tettek rám. Elmémben kitörölhetetlen 
nyomot hagyott Donna Smith Packer 
nőtestvér és Barbara Dayton Perry 
nőtestvér békessége, amint ott voltak 
férjük ágya mellett, telve szeretettel, 
igazsággal és tiszta hittel.

Ahogyan Packer nőtestvér ott ült 
férje mellett az ő utolsó óráiban, su-
gárzott belőle „az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felül halad” 1. 
Noha tudta, hogy férje, aki közel 
70 esztendőn át volt szeretett társa, 
hamarosan eltávozik, ő mégis egy 
hittel teli asszony nyugalmát árasztotta. 
Angyali kisugárzása volt, csakúgy, mint 
ezen a Utahi Brigham City templom 
felszentelésén készült fényképükön.

Ugyanilyen szeretet és hit megnyil-
vánulását láttam Perry nőtestvérben is. 
Tisztán látszott a férje és az Úr iránti 
odaadása, és ez mélyen megérintett 
engem.

Férjeik utolsó óráiban és egészen a 
mai napig ezek a rendíthetetlen asszo-
nyok olyan erőt és bátorságot tanúsí-
tottak, amely a szövetségeiket megtartó 
nőkben mindig megmutatkozik.2 
Lehetetlenség felmérni, mekkora hatást 
gyakorolnak az ilyen nők nemcsak a 
családokra, hanem az Úr egyházára is 
feleségként, anyaként és nagymama-
ként, testvérként és nagynéniként, taní-
tóként és vezetőként, különösen pedig 
példaképként és a hit védelmezőjeként.3

Így volt ez minden evangéliumi 
adományozási korszakban Ádám és 
Éva napjaitól fogva. A mostani adomá-
nyozási korszakban élő nők azonban 
határozottan különböznek más korok 
asszonyaitól, mert ez az adományo-
zási korszak is más, mint a többi.4 Ez a 
különbözőség kiváltságokat és felelős-
ségeket is hordoz magában.

melyeket oly sok korábbi konferencián 
tett. És csupán 12 nappal ezelőtt Scott 
elder hazahívatott, és most újra együtt 
lehet az ő hőn szeretett Jeanene- jével.

Részem volt abban a kiváltság-
ban, hogy mindhárom fivéremmel 
ott lehettem utolsó napjaiban. Packer 
elnök és Scott elder szűkebb családjá-
nak körében jelen voltam az ágyuknál 
közvetlenül a haláluk előtt. Nehezen 
tudom felfogni, hogy ez a három drága 
barát, az Úr e kiváló szolgái, nincsenek 
köztünk többé. El sem tudom mondani, 
mennyire hiányoznak.

Russell M. Nelson elnök
a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke

Kedves Rasband elder, Stevenson 
elder és Renlund elder, fivérei-
tekként köszöntünk benneteket 

a Tizenkét Apostol Kvórumában. Kö-
szönjük Istennek a kinyilatkoztatásokat, 
melyeket az Ő prófétájának, Thomas S. 
Monson elnöknek ad.

Fivérek és nőtestvérek! Amikor hat 
hónappal ezelőtt összegyűltünk az 
általános konferencián, egyikünk sem 
sejtette a közelgő változásokat, melyek 
az egész egyházat szíven ütötték és 
megrázták. L. Tom Perry elder erőteljes 
üzenetet adott át arról, milyen pótol-
hatatlan szerepet tölt be a házasság és 
a család az Úr tervében. Megdöbben-
tünk, amikor csupán néhány nappal 
később tudomást szereztünk rákos 
megbetegedéséről, amely hamarosan 
el is vitte őt közülünk.

Noha Boyd K. Packer elnök egész-
sége már jó ideje hanyatlott, ő mégis 
határozottan „menetelt tovább” az Úr 
munkájában. Áprilisban is gyengélke-
dett, mégis eltökélt szándéka volt, hogy 
kinyilvánítsa tanúbizonyságát egészen 
az utolsó lélegzetvételig. Csupán 34 
nappal Perry elder távozása után Pac-
ker elnök is átlépett a fátyol túloldalára.

Hiányzott Richard G. Scott elder a 
legutóbbi általános konferenciánkon, 
de visszatekintettünk a Szabadítóról 
szóló erőteljes tanúbizonyságaira, 

Kérés a nőtestvéreimhez
Szükségünk van a ti erőtökre, megtérésetekre, meggyőződésetekre, 
vezetői képességeitekre, bölcsességetekre és hangotokra.
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Harminchat évvel ezelőtt, 1979- ben  
Spencer W. Kimball elnök mély 
értelmű jövendölést tett arról, hogy a 
szövetségeiket megtartó nők milyen 
hatással lesznek az Úr egyházának 
jövőjére. Ezt jövendölte: „Az egyház 
utolsó napokban bekövetkező erőteljes 
növekedésének java részét az idézi 
majd elő, hogy a világon élő sok derék 
nő… tömegesen jön… majd az egy-
házba. Ez pedig annak függvényében 
történik, hogy az egyház nőtestvérei 
milyen mértékben tanúsítanak igaz-
lelkűséget és tisztaságot az életükben, 
valamint hogy mennyire látszanak 
majd különbözőnek és másnak – jó 
értelemben – a világban élő nőktől.” 5

Drága nőtestvéreim! Ti, akik oly 
létfontosságú társaink vagytok ebben 
az utolsó korszakban, a nap, amelyet 
Kimball elnök előre látott, ma van! 
Ti vagytok azok a nők, akiket előre 
látott! A ti erényetek, világosságotok, 
szeretetetek, tudásotok, bátorságotok, 
jellemetek, hitetek és igazlelkű életetek 
soha nem látott mértékben fogja majd 
az egyházhoz vonzani a világon élő 
jóravaló nőket, a családjukkal együtt.6

Szükségünk van a ti erőtökre, meg-
térésetekre, meggyőződésetekre, veze-
tői képességeitekre, bölcsességetekre 
és hangotokra. Isten királysága nem 
teljes és nem is lehet teljes olyan nők 
nélkül, akik szent szövetségeket kötnek 
és betartják azokat, olyan nők nélkül, 
akik Isten hatalmával és felhatalmazá-
sával szólnak! 7

Packer elnök kijelentette:
„Olyan nőkre van szükségünk, akik 

szervezettek és képesek szervezni. 
Olyan nők kellenek, akik képesek vég-
rehajtani, képesek tervezni, irányítani 
és cselekedni; olyan nők, akik tudnak 
tanítani, akik képesek felszólalni. […]

Olyan nőkre van szükségünk, akik-
ben megvan a tisztánlátás ajándéka, 
akik képesek megvizsgálni a világ 

irányvonalait és kiszűrni azokat, ame-
lyek népszerűségük ellenére sekélye-
sek vagy veszélyesek.” 8

Ma hadd tegyem hozzá, hogy olyan 
nőkre van szükségünk, akik tudják, ho-
gyan segítsenek elő fontos dolgokat a 
hitük által, valamint akik az erkölcsös-
ség és a családok bátor védelmezői egy 
bűntől fertőzött világban. Olyan nőkre 
van szükségünk, akik elkötelezetten 
terelgetik Isten gyermekeit a felma-
gasztosulás felé vezető ösvényen, akik 
tudják, hogyan kapjanak személyes 
kinyilatkoztatást, akik értik a templomi 
felruházással járó erőt és békességet, 
akik tudják, hogyan hívják le a menny 
hatalmait a gyermekek és a családok 
megvédelmezésére és megerősítésére, 
és akik félelem nélkül tanítanak.

Áldott voltam egész életem során, 
mert ilyen nők vettek körül. Ilyen 
asszony volt néhai feleségem, Dantzel 
is. Mindig hálás leszek neki, amiért 
egész életemre kiható befolyással volt 
életem minden területére, ideértve a 
nyitott szívműtétek területén végzett 
úttörő erőfeszítéseimet is.

Ötvennyolc évvel ezelőtt felkértek 
egy kislány megoperálására, akinek 
súlyos veleszületett szívrendellenessége 
volt. Bátyja addigra már életét vesztette 
hasonló betegsége miatt. Szülei segít-
ségért esedeztek. Nem voltam derűlátó 
a kimenetelt illetően, de megfogadtam, 
hogy minden tőlem telhetőt megteszek 
a kislány megmentéséért. Minden erő-
feszítésem ellenére a gyermek meghalt. 
Később ugyanez a szülőpár egy másik 
kislányát is elhozta hozzám, aki akkor 
még csak 16 hónapos volt, és szintén 
szívelégtelenségben szenvedett. Ismé-
telt kérésükre elvégeztem a műtétet. Ez 
a gyermek is meghalt. Ez a harmadik 
szörnyű veszteség ugyanabban a csa-
ládban szó szerint letaglózott.

Fájdalomtól lesújtva tértem haza. 
A nappali padlójára roskadva egész 

éjjel zokogtam. Dantzel végig mellet-
tem maradt, és hallgatta, ahogy újra 
és újra kijelentem, hogy soha többé 
nem fogok egyetlen szívműtétet sem 
végezni. Aztán olyan hajnali 5 óra táján 
rám nézett, és szeretetteljesen így szólt: 
„Befejezted a sírást? Akkor öltözz fel! 

Menj vissza a laboratóriumba! Láss 
munkához! Többet kell tanulnod. Ha 
most feladod, másoknak kell fájdalmas 
úton megtanulni mindazt, amit te most 
már tudsz.”

Ó, mily nagy szükségem volt 
feleségem látásmódjára, határozottsá-
gára és szeretetére! Visszatértem hát a 
munkámhoz, és többet tanultam. Ha 
nem lett volna Dantzel és az ő sugal-
mazott ösztökélése, nem mélyedtem 
volna el a nyitott szívműtétekben, és 
nem lettem volna felkészült annak az 
operációnak az elvégzésére 1972- ben, 
amely megmentette Spencer W.  
Kimball elnök életét.9

Nőtestvérek, felismeritek- e a mély-
ségét és távlatát a hatásotoknak, ami-
kor kimondjátok azokat a dolgokat, 
melyeket a Lélek sugalmazása ültet 
szívetekbe és elmétekbe? Egy kiváló 
cövekelnök mesélt nekem egyszer 
egy cövektanács gyűlésről, melyen 
nehéz kihívással küszködtek. A gyűlés 

Barbara Perry nőtestvér és L. Tom Perry elder 
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folyamán egyszer csak ráébredt, hogy 
a cövek Elemi elnöke még nem szólalt 
fel, így hát megkérdezte, támadt- e va-
lamilyen benyomása. „Nos, igen, ami 
azt illeti” – felelte a nőtestvér, aztán 
megosztott egy gondolatot, amely tel-
jességgel új mederbe terelte a gyűlés 
menetét. A cövekelnök így folytatta: 
„Miközben beszélt, a Lélek bizonysá-
got tett nekem, hogy ez a nőtestvér 
annak a kinyilatkoztatásnak adott han-
got, melyet tanácsként kerestünk.”

Drága nőtestvéreim! Bármilyen 
elhívásotok legyen is, bármilyen körül-
mények között éljetek is, szükségünk 
van benyomásaitokra, meglátásaitokra 
és sugalmazásotokra. Szükségünk van 
arra, hogy felszólaljatok az egyház-
községi és cöveki tanácsokon. Szük-
séges, hogy minden férjezett nőtestvér 

„közreműködő és teljes jogú társként” 10 
szóljon, amikor férjével együtt kormá-
nyozza a családját. Akár házasok, akár 
egyedülállók vagytok, ti, nőtestvérek, 
olyan megkülönböztető képességek 
és különleges megérzések birtokában 
vagytok, melyeket Isten ajándékaként 
kaptatok. Mi, férfitestvérek, nem tudjuk 
utánozni a ti páratlan hatásotokat.

Tudjuk, hogy az egész teremtés 
munkájának mindent betetőző eleme 
az asszony megalkotása volt.11 Szüksé-
günk van az erőtökre!

Az egyház, a tanaink és az élet-
módunk elleni támadások fokozódni 
fognak. Emiatt szükségünk van olyan 
nőkre, akik szikla szilárdan értik Krisz-
tus tanát, és akik ezt a megértést egy 
bűnnek ellenálló nemzedék tanítására 
és felnevelésére fogják fordítani.12 
Olyan nőkre van szükségünk, akik 
képesek felismerni a megtévesztést an-
nak minden formájában. Olyan nőkre 
van szükségünk, akik tudják, hogyan 
tudnak hozzáférni Isten hatalmához, 
melyet Ő elérhetővé tesz a szövetsé-
geiket betartók számára, illetve akik 
magabiztosan és jószívűséggel osztják 
meg a hitelveiket. Olyan nőkre van 
szükségünk, akikben megvan Éva 
anyánk bátorsága és látásmódja.

Drága nőtestvéreim! Semmi nem bír 
nagyobb jelentőséggel örök életetek 
tekintetében, mint a saját megtérése-
tek. A megtért szövetséges nők – mint 
amilyen drága társam, Wendy is – azok, 
akiknek az élete egyre inkább ki fog 

tűnni a hanyatló világban, és akiket 
így a lehető legjobb értelemben fognak 
másnak látni.

Így aztán arra kérlek benneteket 
ma, nőtestvéreim Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházá-
ban, hogy lépjetek előre! Foglaljátok 
el jogos és szükséges helyeteket az 
otthonotokban, a közösségetekben és 
Isten királyságában – sokkal inkább, 
mint eddig bármikor is. Kérlek benne-
teket, váltsátok valóra Kimball elnök 
jövendölését. És megígérem nektek, 
Jézus Krisztus nevében, hogy miköz-
ben így tesztek, a Szentlélek eddig 
soha nem látott módon fogja felerősí-
teni a hatásotokat!

Tanúbizonyságomat teszem az Úr 
Jézus Krisztus valóságáról és az Ő 
megváltó, engesztelő és megszentelő 
erejének valóságáról. Apostolainak 
egyikeként pedig köszönetet mondok 
nektek, drága nőtestvéreim, és megál-
dalak benneteket, hogy képesek legye-
tek teljes nagyságotokban felemelkedni 
és betölteni teremtésetek mértékét, 
miközben kart karba öltve haladunk 
ebben a szent munkában. Közösen 
segítünk felkészíteni a világot az Úr 
második eljövetelére. Erről teszem 
bizonyságomat fivéretekként Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd Filippibeliek 4:7.
 2. Ennek részét képezik a könnyek is – 

amikor eleget teszünk a szövetségnek, 
hogy siratjuk azokat, akiket szeretünk, 
amikor ők továbblépnek ebből az életből 
(lásd Tan és a szövetségek 42:45).

 3. Lásd Rebeka hatását Izsákra és fiukra, 
Jákóbra itt: 1 Mózes 27:46; 28:1–4.

 4. Lásd Joseph Fielding Smith, Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–66), 
4:166. Megjegyzés: Az összes korábbi 
adományozási korszak a világ egy kis 
részére korlátozódott, és mindegyiknek 
hitehagyás vetett véget. Ezzel szemben 
a mostani adományozási korszaknak 
nincsenek határai sem térben, sem 
időben. Be fogja tölteni az egész világot, 

Donna S. Packer nőtestvér és  
Boyd K. Packer elnök
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úgy, ahogy egy ember gördülékenyen 
beszél és halad szóról szóra, a dal-
lamnak is úgy kell áramlania, egyik 
hangjegyről a másikra haladva.

Együtt nevettünk, ahogy újra és 
újra nekigyürkőzött. Gödröcskés arcán 
szélesebb lett a mosoly, amint egy 
ismerős dallam kezdett előkúszni a 
hangok korábbi vad kavalkádjából. Az 
üzenet világossá vált: „Isten gyermeke 
vagyok, Ő küldött a földre.” 1 Megkér-
deztem Andrew- t, hogy érzi- e a kü-
lönbséget az üzenetben. Így válaszolt: 
„Igen, érzem, Nagyapa!”

Pál apostol a korinthusbelieknek 
írt levelében arra tanított bennünket, 

Gregory A. Schwitzer elder
a Hetvenektől

Nyáron a feleségemmel két fiatal 
fiúunokánkra vigyáztunk, amíg 
a szüleik egy pionír túrán vettek 

részt a cövekükben. A lányunk biz-
tos akart lenni abban, hogy a fiúk a 
vendégeskedés alatt is gyakorolják a 
zongorázást. Tudta, hogy pár nap a 
nagyszülőknél könnyen elfeledteti a 
gyakorlást. Az egyik délután úgy dön-
töttem, hogy leülök a 13 éves unokánk, 
Andrew mellé, és meghallgatom a 
zongorajátékát.

Az a fiú tele van energiával, és odáig 
van a természetért. Könnyen el tudná 
tölteni az egész napját vadászattal és 
horgászással. Miközben a zongorán 
gyakorolt, láttam rajta, hogy szíveseb-
ben horgászna éppen a közeli folyó-
ban. Hallgattam, ahogy egymás után 
ütötte le egy ismerős dal akkordjait. 
Minden hangjegyet ugyanazzal az erő-
vel és ütemben játszott, amitől nehéz 
volt világosan felismerni a dallamot. Le-
ültem mellé a padra és elmagyaráztam, 
mennyire fontos egy kicsit nagyobb 
erővel megszólaltatni a dallam hangje-
gyeit, és egy kicsivel kevesebb erővel 
azokat, amelyek a dallam aláfestésére 
szolgálnak. Elbeszélgettünk arról, hogy 
a zongora több mint egy műszaki 
csoda. A saját hangjának és érzéseinek 
a kiterjesztése lehet, és egy csodálatos 
kommunikációs eszközzé válhat. Pont 

Zengjen a harsona!
A világnak szüksége van Krisztus olyan tanítványaira, akik világosan 
és szívből tudják közvetíteni az evangéliumot.

és beleolvad majd az Úr második 
eljövetelébe.

 5. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: 
Spencer W. Kimball (2006), 222–23. 
Lásd még Leányaim a királyságomban 
(2011). 103.

 6. Születésemkor kevesebb mint 600 000 
egyháztag élt. Ma több mint 15 millióan 
vagyunk, ez a szám pedig tovább fog 
növekedni.

 7. Joseph Fielding Smith elnök ezt 
mondta a segítőegyleti nőtestvéreknek: 
„Felhatalmazás által szólhattok, mert az 
Úr felhatalmazást helyezett rátok.” Azt is 
mondta, hogy a Segítőegylet „hatalmat 
és felhatalmazást [kapott] rengeteg dolog 
megtételére. Az általuk végzett munkát 
isteni felhatalmazás által végzik” (“Relief 
Society—an Aid to the Priesthood,”  
Relief Society Magazine, Jan. 1959, 4, 5). E 
szavakat idézte Dallin H. Oaks elder is egy 
konferenciai beszédében: A papság kulcsai 
és felhatalmazása. Liahóna, 2014. máj. 51.

 8. Boyd K. Packer, “The Relief Society,” 
Ensign, Nov. 1978, 8; lásd még M. Russell 
Ballard, Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the 
Church and in the Family (1997), 93.

 9. Lásd Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle (2003), 146, 
153–56. Megjegyzés: Kimball elnök  
1964- ben elválasztott engem cövekelnök-
ként, és megáldott azzal, hogy csökkenni 
fog a halálozási mutató az aortabillentyűn 
végzett úttörő erőfeszítéseimnek köszön-
hetően. Egyikünk sem sejtette még akkor, 
hogy nyolc évvel később olyan műtétet 
fogok végrehajtani Kimball elnökön, mely-
nek részét képezte a nem megfelelően 
működő aortabillentyűjének cseréje.

 10. „Amikor a házasságról mint társulásról 
beszélünk, akkor teljes társulásról 
beszéljünk. Nem szeretnénk, ha az 
UNSZ nők csendestársak vagy korlátolt 
felelősségű társak lennének ebben az 
örök megbízatásban! Kérlek, legyetek 
közreműködő és teljes jogú társak” 
(Spencer W. Kimball, “Privileges and 
Responsibilities of Sisters,” Ensign, 
Nov. 1978, 106).

 11. „A világ és minden benne lévő dolog 
célja teljességgel semmissé lenne az 
asszony nélkül, aki a teremtés papsági 
boltívének záróköve” (Russell M. Nelson, 
“Lessons from Eve,” Ensign, Nov. 1987, 
87). „Éva volt Isten végső teremtménye, 
a korábban lezajlott csodálatos munka 
pompás betetőzése” (Gordon B. Hinckley: 
Az életünkben lévő nők. Liahóna, 2004. 
nov. 83).

 12. Lásd Russell M. Nelson, “Children of the 
Covenant,” Ensign, May 1995, 33.
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hogy a kommunikáció hangszerekhez 
hasonlít:

„Hiszen ha az élettelen hangszerek, 
akár fuvola, akár czitera, nem adnak 
megkülönböztethető hangokat, mimó-
don ismerjük meg, a mit fuvoláznak 
vagy cziteráznak?

Mert ha a trombita bizonytalan zen-
gést tészen, kicsoda készül a harczra?” 2

Nem volt a világnak még ekkora 
szüksége Krisztus olyan tanítványa-
ira, akik világosan és szívből tudják 
közvetíteni az evangéliumot, mint 
most. A harsona zengő hívására van 
szükségünk.

Természetesen Krisztus volt a 
legjobb példa számunkra. Mindig bá-
torságot tanúsított abban, hogy kiálljon 
azért, ami helyes. Évszázadokon át 
visszhangzó szavaival hív bennünket, 
hogy ne felejtsük el szeretni Istent 
és felebarátainkat, megtartani Isten 
minden parancsolatát, és világosság-
ként élni a világ számára. Nem félt 
felszólalni a földi hatalmasságok vagy 
korának uralkodói ellen, még akkor 
sem, amikor ezek szembeszegül-
tek a Mennyei Atyja által Őrá bízott 
küldetéssel. Szavai nem az emberek 
szívének összezavarására, hanem azok 
megindítására szolgáltak. Világosan is-
merte Atyja akaratát mindenben, amit 
mondott és tett.

Szeretem Péter példáját is, aki pün-
kösd napján bátran és érthetően vá-
gott vissza a világi férfiaknak. Azon a 
napon számos országból gyűltek össze 
emberek, akik bírálták a korai szente-
ket, mert hallva őket nyelveken szólni, 
azt hitték róluk, hogy részegek. Péter, 
akiben felgerjedt a Lélek, felállt, hogy 
megvédje az egyházat és annak tagjait. 
E szavakkal tett bizonyságot: „Zsidó 
férfiak és mindnyájan, kik lakoztok 
Jeruzsálemben, legyen ez néktek tud-
totokra, és vegyétek füleitekbe az én 
beszédimet!” 3

Azután a Krisztusról szóló próféci-
ákat tartalmazó szentírásokból idézett, 
és ezt az egyértelmű bizonyságot tette: 
„Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek 
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá 
tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti 
megfeszítettetek.” 4

Sokan hallották a szavait, érezték a 
Lelket, és 3000 fő csatlakozott a korai 
egyháztagok sorához. Erőteljes bizonyí-
téka ez annak, hogy igenis képes válto-
zást elérni egyetlen férfi vagy nő is, aki 
kész bizonyságot tenni, amikor a világ 
mintha az ellenkező irányba haladna.

Amikor egyháztagokként úgy 
döntünk, hogy kiállunk és erőteljes 
tanúságot teszünk Isten tanáról és az 
Ő egyházáról, valami megváltozik 
bennünk. Magunkra vesszük a képmá-
sát. Közelebb kerülünk az Ő Lelkéhez. 
Ő pedig előttünk jár majd, és ott lesz 
a jobb és a bal kezünkön, és Lelke a 
szívünkben lesz, angyalai pedig körü-
löttünk, hogy hordozzanak.5

Krisztus igaz tanítványai nem ke-
resnek kifogásokat a tanra, amikor az 
éppen nem felel meg a világ aktuális 

elképzeléseinek. Pál egy másik olyan 
derék tanítvány volt, aki bátran kijelen-
tette, hogy „nem szégyenl[i] a Krisztus 
evangyéliomát; mert Istennek hatalma 
az minden hívőnek idvességére” 6 Az 
igaz tanítványok akkor is képviselik az 
Urat, amikor ez talán nem kellemes. 
Az igaz tanítványok vágya az, hogy az 
emberek szívét lelkesítsék, nem pedig 
az, hogy elkápráztassák őket.

Gyakran nem praktikus vagy 
kényelmes kiállni Krisztusért. Biztos 
vagyok benne, hogy ez volt a helyzet 
akkor is, amikor Pált Agrippa király elé 
hívatták, és felszólították, hogy tisz-
tázza magát és mondja el a történetét. 
Pál habozás nélkül kijelentette a hitét, 
olyan erővel, hogy a félelmetes király 
beismerte: „majdnem” meggyőzte őt 
arról, hogy váljon kereszténnyé.

Pál válasza azon vágyáról tanúsko-
dott, hogy maradéktalanul megértesse 
a mondanivalóját az emberekkel. El-
mondta Agrippa királynak azon vágyát, 
hogy az őt hallók ne csak „majdnem” 
legyenek keresztényekké, hanem vál-
janak „teljesen” Krisztus tanítványaivá.7 
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Azok, akik világosan szólnak, véghez-
vihetik ezt.

Hosszú éveken át, amikor a Lehi ál-
máról szóló történetet tanulmányoztam 
a Mormon könyvében,8 mindig úgy 
gondoltam a nagy és tágas épületre, 
mint egy olyan helyre, ahol csak a 
leginkább lázadó szelleműek laknak. 
Az épület tele volt emberekkel, akik 
gúnyolódtak és mutogattak a hithűekre, 
akik az Isten igéjét jelképező vasrúdba 
kapaszkodva haladtak az élet fája felé, 
mely Isten szeretetét jelképezte. Egye-
sek nem bírták elviselni a nyomást, 
melyet a gúnyolódó emberek miatt 
éreztek, és elkóboroltak. Mások úgy 
döntöttek, hogy csatlakoznak az épü-
letben lévő gúnyolódókhoz. Hát nem 
volt bátorságuk merészen felszólalni 
a világ bírálata vagy üzenetei ellen?

Ahogy azt figyelem, miként távo-
lodik a mai világ Istentől, úgy vélem, 
hogy az épület egyre tágul. Sokan 
találják magukat a nagy és tágas épület 
folyosóin barangolva, fel nem ismerve 
azt, hogy valójában már elkezdtek 
részévé válni annak a kultúrának. 
Gyakran engednek a kísértéseknek 

és az üzeneteknek. Végül pedig azt 
látjuk, hogy megtalálják a közös hangot 
a bírálókkal és gúnyolódókkal.

Évekig úgy gondoltam, hogy a gú-
nyolódó tömeg azt neveti ki, ahogyan 
a hithűek az életüket élik, az épületből 
jövő hangoknak azonban mára meg-
változott a modora és a hozzáállása. 
A gúnyolódók gyakran az evangélium 
egyszerű üzenetét igyekeznek elfojtani 
azáltal, hogy az egyház történelmé-
nek valamely részét támadják, illetve 
csípős bírálattal illetik a prófétát vagy 
más vezetőket. Támadják emellett 
tanaink legbelső magját és Istennek a 
föld megalkotásától fogva adott törvé-
nyeit is. Jézus Krisztus tanítványaiként 
és az Ő egyházának tagjaiként mi soha 
nem engedhetjük el azt a vasrudat! 
Muszáj, hogy a saját lelkünkből zeng-
jen a harsona!

Az egyszerű üzenet az, hogy Isten 
a mi szerető Mennyei Atyánk, Jézus 
Krisztus pedig a Fia. Az evangélium 
visszaállíttatott ezen utolsó napokban 
az élő prófétákon keresztül, és ennek 
a Mormon könyve a bizonyítéka. A 
boldogság ösvénye azon az alapvető 

családi egységen keresztül vezet,  
melyet Mennyei Atyánk eredetileg 
megszervezett és kinyilatkoztatott. 
Ez az üzenet ama ismerős dallama, 
melyet sokan képesek felismerni,  
mivel már hallották azt a halandóság 
előtti életükben.

Utolsó napi szentekként itt az idő, 
hogy kiálljunk és bizonyságot te-
gyünk! Itt az idő, hogy az evangélium 
dallamának hangjai a világ zaja fölé 
emelkedjenek! Kiegészítem a világ 
Szabadítójának és Megváltójának 
üzenetét a saját bizonyságommal: Ő 
él! Evangéliuma visszaállíttatott, és az 
Ő parancsolatai szerinti életet élve és 
az Ő ösvényén haladva a boldogság és 
békesség áldásai elnyerhetők ebben az 
életben. Ez az én bizonyságom Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Isten gyermeke vagyok, Himnuszok, 

189. sz.
 2. 1 Korinthusbeliek 14:7–8.
 3. Apostolok cselekedetei 2:14.
 4. Apostolok cselekedetei 2:36.
 5. Lásd Tan és a szövetségek 84:88.
 6. Rómabeliek 1:16.
 7. Vö. Apostolok Cselekedetei 26:26–30.
 8. Lásd 1 Nefi 8.
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hogy csupán az érintésétől meggyó-
gyul majd.3

• Amikor megjelent a tanítványainak 
a tengeren járva.4

• Amikor a tanítványokkal az Emma-
usba vezető úton ment, és felnyi-
totta értelmüket a szentírásokkal 
kapcsolatosan.5

• Amikor megjelent az amerikai föld-
részen az embereknek, és kérte őket, 
hogy jöjjenek Őhozzá, és bocsássák 
kezüket az oldalába, és tapintsák 
meg a szögek nyomait a kezén és 
a lábán, hogy tudhassák: Ő „Izráel 
Istene, és az egész föld Istene, és 
megölt[é]k a világ bűneiért” 6.

Örvendek, hogy tudhatom, hogy 
vannak olyan szülők, akik Krisztusról 
szóló történeteket mesélnek gyerme-
keiknek. Észreveszem ezt, amikor a 
gyermekeket figyelem az egyházban, 
az elemis programokon és egyéb 
alkalmakkor.

Hálás vagyok a szüleimnek, hogy 
tanítottak engem Krisztusról. Továbbra 
is látom, miként segít a Szabadító 
példája nekem és kedves feleségemnek 
gyermekeink tanításában.

Szívem csordultig telik örömmel, 
amikor látom a gyermekeimet, hogy 
Krisztusról szóló történeteket mesélnek 
az unokáimnak. Erről az egyik ked-
venc szentírásom jut eszembe, amely a 
3 János 1. fejezet 4. versében olvasható: 
„Nincs annál nagyobb örömem, mintha 
hallom, hogy az én gyermekeim az 
igazságban járnak.” És akkor már miért 
nem az unokáink is?

Hálás vagyok a vezetőinknek, akik 
folyamatosan tanítanak bennünket 
Krisztusról, a sabbat napjának meg-
szenteléséről, valamint arról, hogy min-
den vasárnap vegyünk az úrvacsorából 
a Szabadító tiszteletére.

Sokkal élvezetesebbé tehet-
jük a sabbatot és az úrvacsorát, ha 

tanítanak engem, és megerősítenek 
lelkileg.

Ilyen pillatanok a következők:

• Amikor a földre köpött, majd sarat 
csinált a nyálából, ezzel bekente a 
vak ember szemét, és azt mondta 
neki: „Menj el, mosakodjál meg a 
Siloám tavában”. A férfi pedig enge-
delmeskedett, „megmosakodék, és 
megjöve látva”.2

• Amikor meggyógyította a vérfo-
lyásos asszonyt, aki megérintette 
a ruhája szegélyét, mivel hitte, 

Claudio R. M. Costa elder
a Hetvenektől

Nagyon szeretem az elemis  
éneket, mely így szól: 

Mesélj most Jézusról, kérlek, úgy 
szeretném!

Ha itt lenne, oly sok mindent 
megkérdeznék:

Mit tett az úton, a tengeren?
Kérlek, meséljél Róla nekem! 1

Úgy vélem, hogy ha hagyománnyá 
tesszük azt, hogy Jézussal kapcsolatos 
történeteket mesélünk a gyermeke-
inknek és a családunknak, az nagyon 
különleges módja a sabbat megszente-
lésének az otthonainkban.

Ez bizonyára különleges lelkiséget 
hoz majd az otthonunkba, és magától 
a Szabadítótól származó példákat tanít 
a családunknak.

Szeretem tanulmányozni az Ő 
életét, aki mindent odaadott értem és 
mindannyiunkért, és szeretek elgon-
dolkodni azon.

Szeretem olvasni a bűntelen 
életéről szóló szentírásrészeket, és 
miután elolvastam az Őáltala átélt ese-
ményekről szóló szentírásokat, becsu-
kott szemmel igyekszem elképzelni 
ezeket a szent pillanatokat, melyek 

„Hogy mindig 
emlékeznek őrá”
Szeretem tanulmányozni az Ő életét, aki mindent odaadott értem 
és mindannyiunkért, és szeretek elgondolkodni azon.
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tanulmányozzuk a Krisztusról szóló tör-
téneteket. Ezzel olyan hagyományokat 
alakítunk ki, amelyek építik a hitünket 
és a bizonyságunkat, valamint egyúttal 
megvédik a családunkat is.

Néhány héttel ezelőtt, miköz-
ben Russell M. Nelson elnök elmúlt 
konferencián elhangzott beszédét 
tanulmányoztam, és a sabbat napján 
gondolkoztam, mély hálát éreztem azért 
az áldásért és kiváltságért, hogy vehetek 
az úrvacsorából. Számomra ez nagyon 
ünnepélyes, szent és lelki élmény. Na-
gyon élvezem az úrvacsorai gyűlést.

Az elmélkedéseim során alaposan 
tanulmányoztam a kenyérre és a vízre 
mondott áldást. Elolvastam és mélyen 
átgondoltam az imákat és az úrvacsora 
szertartását. Elkezdtem áttekinteni az 
elmémben és a szívemben az ahhoz 
kapcsolódó eseményeket.

Az elmélkedés szellemében gon-
doltam arra a napra, a kovásztalan 
kenyerek ünnepének első napjára, ami-
kor Jézus a tanítványai azon kérdésére 
válaszolva, hogy hol készüljenek elő a 
húsvétra, azt mondta nekik: „Menjetek 
el a városba ama bizonyos emberhez, 
és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: 
Az én időm közel van; nálad tartom 
meg a husvétot tanítványaimmal.” 7

Megpróbáltam magam elé képzelni, 
ahogyan a tanítványok ételt vesznek, 
és gondosan elkészítik az asztalt, hogy 
ezen a különleges napon Vele egye-
nek: asztalt 13 főre, Neki és a tizenkét 
tanítványnak, akiket szeretett.

Sírva képzeltem magam elé, amint 
Krisztus együtt étkezik velük, kijelent-
vén: „Bizony mondom néktek, ti közü-
letek egy elárul engem.” 8

Az elszomorodott tanítványokra 
gondoltam, amint azt kérdezik: „Én 
vagyok- é az, Uram?” 9

Aztán amikor Júdás is felteszi ugyan-
ezt a kérdést, Ő higgadtan azt vála-
szolja: „Te mondád.” 10

Láttam magam előtt a kezeket 
– melyek gyógyítottak, vigaszt nyúj-
tottak, felemeltek és megáldottak –, 
amint megtörik a kenyeret, és Jézus 
azt mondja: „Vegyétek, egyétek; ez 
az én testem.” 11

Aztán fogta a borral teli poharat, és 
hálát adván átnyújtotta nekik, mond-
ván: „Igyatok ebből mindnyájan; Mert 
ez az én vérem, az új szövetségnek 
vére, a mely sokakért kiontatik bűnök-
nek bocsánatára.” 12

Képzeletben egyenként a tanítvá-
nyokra néztem, és aggódást láttam a 
szemükben Mesterük iránt, akit oly 

nagyon szerettek. Úgy éreztem, mintha 
én is közöttük ülnék, és mindent 
látnék. Erős szívfájdalmat éreztem, 
gyásszal és szomorúsággal telve amiatt, 
amit hamarosan átél majd értem.

A lelkemet túláradó vágy töltötte 
el aziránt, hogy jobb ember legyek. 
A bűnbánat és a szomorúság közepette 
hőn áhítottam, hogy akárcsak néhány 
cseppet is felszáríthassak az Ő Gecse-
mánéban kiontott véréből.

Aztán az úrvacsoráról kezdtem 
gondolkodni, amelyet minden héten 
az Ő emlékezetére veszünk. Eközben 
átgondoltam a kenyérre és a vízre 
mondott áldás minden szavát. Mélyen 
elgondolkodtam a következő szavakon: 
„őrá mindenkor emlékezni” a kenyér 
áldásában, illetve „hogy mindig emlé-
keznek őrá” a víz áldásában.13

Elgondolkodtam azon is, mit jelent 
Őrá mindenkor emlékezni.

Számomra ez a következőket jelenti:

• Emlékezni az Ő halandóság előtti 
életére, amikor megteremtette ezt 
a gyönyörű bolygót.14

• Emlékezni az Ő szerény szüle-
tésére a júdeai Betlehem egyik 
jászolában.15

• Emlékezni arra, amikor 12 éves fiú-
ként már a törvénytudókat tanította 
és prédikált nekik a templomban.16

• Emlékezni arra, mikor félrevonult 
magában a pusztába, hogy felké-
szüljön halandó szolgálatára.17

• Emlékezni arra, amikor színeválto-
zott a tanítványai előtt.18

• Emlékezni arra, amikor bevezette 
az úrvacsorát a tanítványaival eltöl-
tött utolsó vacsora során.19

• Emlékezni, amikor a Gecsemáné 
kertjébe ment, és oly szörnyen 
szenvedett ott a bűneinkért, fájdal-
mainkért, csalódásainkért és beteg-
ségeinkért, hogy minden pórusából 
vér fakadt.20
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• Emlékezni arra, amikor oly sok 
szenvedés és heves fájdalom után, 
még a Gecsemánéban, egy csókkal 
elárulta Őt az a tanítvány, akit barát-
jának nevezett.21

• Emlékezni arra, amikor Pilátus és 
Heródes elé hurcolták bűnperre.22

• Emlékezni arra, mikor megalázták, 
megpofozták, leköpték, megütötték 
és megostorozták a húsát felszag-
gató ostorral.23

• Emlékezni arra, amikor töviskoronát 
tettek kegyetlenül a fejére.24

• Emlékezni arra, hogy fel kellett 
vinnie a saját keresztjét a Golgotára, 
és hogy ott a kereszthez szegezték, 
ahol minden fizikai és a lelki fájdal-
mat elszenvedett.25

• Emlékezni arra, amikor a keresz-
ten jószívűség töltötte el bensőjét, 
letekintett azokra, akik keresztre 
feszítették, és a mennyre emelve 
tekintetét így könyörgött: „Atyám! 
bocsásd meg nékik; mert nem tud-
ják mit cselekesznek.” 26

• Emlékezni arra, amikor Ő – tudván, 
hogy beteljesítette az egész embe-
riség megszabadítására irányuló 
küldetését – az Atyja, a mi Atyánk 
kezébe adta lelkét.27

• Emlékezni feltámadására, amely 
biztosítja a saját feltámadásunkat,  
valamint a lehetőséget, hogy mel-
lette éljünk az egész örökkévalóság-
ban, a döntéseinktől függően.28

Továbbá mikor elgondolkodom 
az úrvacsorai imán, és ezen ima igen 
különleges és jelentőségteljes szavain, 
az emlékeztet arra, milyen csodálatos 
elnyerni az ígéretet az úrvacsora meg-
áldása alatt, hogy amennyiben mindig 
emlékezünk Őrá, az Ő Lelke mindig 
velünk lesz.29

Úgy hiszem, az Úrnak saját időzítése 
van arra, hogy mikor ad nekünk kinyi-
latkoztatást. Egyértelműen megértettem 

ezt, amikor a Prédikátor 3:1, 6-ot tanul-
mányoztam, amely így szól:

„Mindennek rendelt ideje van, 
és ideje van az ég alatt minden 
akaratnak. […]

Ideje van a keresésnek és ideje a 
vesztésnek; ideje a megőrzésnek és 
ideje az eldobásnak.”

Az úrvacsora annak is ideje, hogy 
Mennyei Atyánk tanítson bennünket 
az Ő Szeretett Fiának – a mi Szaba-
dítónknak, Jézus Krisztusnak – az 
engeszteléséről, valamint kinyilatkoz-
tatást adjon nekünk erről. Ez az ideje 
annak, hogy „zörgess[ünk], és megnyit-
tatik nék[ünk]” 30, hogy tudást kérjünk 
és kapjunk. Ez az ideje annak, hogy 
áhítattal kérjünk tudást Istentől. Ha így 
teszünk, semmi kétségem sincs afelől, 
hogy el fogjuk nyerni ezt a tudást, 
amely mérhetetlen áldást hoz majd 
az életünkre.

Szeretem a sabbatot, az úrvacso-
rát és mindazt, amit az jelent. Teljes 
lelkemmel szeretem a Szabadítót. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Mesélj most Jézusról. Gyermekek 

énekeskönyve, 36.
 2. János 9:7.
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 7. Máté 26:18.
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 9. Máté 26:22.
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 16. Lásd Lukács 2:41–52.
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 30. Máté 7:7.
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Már önmagában emiatt az egyet-
len ok miatt is könnyű belátni, miért 
törekednek arra az Úr szolgái, hogy 
fokozzák az Isten iránti hódolatunkat 
az úrvacsorai gyűléseinken. Ha hittel 
veszünk az úrvacsorából, a Szentlélek 
képes lesz megvédeni bennünket és 
szeretteinket azoktól a kísértésektől, 
melyek egyre hevesebben és gyakrab-
ban érkeznek.

A Szentlélek társasága teszi a jót 
vonzóbbá és a kísértést kevésbé 
meggyőzővé. Már ez önmagában 
elég kellene legyen ahhoz az eltökélt-
ségünkhöz, hogy jogosulttá váljunk 
arra, hogy a Lélek mindig velünk 
lehessen.

Miközben a Szentlélek megerősít 
minket a gonosz ellenében, hatalmat 
is ad nekünk az igazságnak a hamis-
ságtól való megkülönböztetésére. Azt 
az igazságot, mely a leginkább számít, 
csak egy Istentől jövő kinyilatkoztatás 
hitelesítheti. Emberi értelmünk és a 
fizikai érzékeink használata nem lesz 
elégséges. Olyan időket élünk, amikor 
még a legbölcsebbek is csak nagyon 
nehezen tudják megkülönböztetni az 
igazságot a ravasz megtévesztéstől.

készek magukra venni, őrá mindenkor 
emlékezni, és parancsolatait betartani, 
melyeket nekik adott.”

Ezt követi azután a magasztos ígéret: 
„Hogy Lelke mindig velük legyen” 
(T&Sz 20:77; kiemelés hozzáadva).

Ha a Lélek mindig velünk van, 
akkor a Szentlélek kalauzolása és irány-
mutatása a mindennapi életünk része. 
A Lélek például figyelmeztethet, hogy 
álljunk ellen a gonosz cselekedetekre 
csábító kísértésnek.

Henry B. Eyring elnök
első tanácsos az Első Elnökségben

Drága fivéreim és nővéreim, hálás 
vagyok, hogy veletek lehe-
tek ezen a sabbatnapon az Úr 

egyházának általános konferenciáján. 
Éreztem, ahogyan ti is, amint a Lé-
lek – a Szentlélek bizonyságot tesz az 
elhangzott szavak igaz voltáról.

Az a célom a mai napon, hogy 
fokozzam arra irányuló vágyatokat és 
eltökéltségeteket, hogy igényt tartsa-
tok az ajándékra, melyre mindannyian 
ígéretet kaptunk a keresztelkedésünk 
után. A konfirmálás során e szavakat 
hallottuk: „Fogadd be a Szentlelket!” 1 
Attól a pillanattól fogva az életünk 
örökre megváltozott.

Ha arra érdemesen élünk, akkor 
nemcsak elvétve lehet velünk a Lélek 
áldása – ahogy azt a mai csodálatos 
élményeink kapcsán is megtapasztaltuk 
–, hanem mindig. Az úrvacsorai ima 
szavaiból tudjátok, hogyan teljesedik be 
az az ígéret: „Ó Istenünk, Örökkévaló 
Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében 
kérünk, hogy áldd meg és szenteld 
meg ezt a kenyeret mindazok lelke 
számára, akik ebből vesznek, hogy 
azt Fiad testének emlékezetére ehes-
sék, és tanúsítsák neked, Ó Istenünk, 
Örökkévaló Atyánk, hogy Fiad nevét 

Legyen társatok 
a Szentlélek!
Ha arra érdemesen élünk, akkor nemcsak elvétve lehet velünk  
a Lélek áldása, hanem mindig.
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Az Úr azt tanította Tamás apostol-
nak, aki az Ő sebeinek megtapintásá-
val kívánt fizikai bizonyítékot szerezni 
a Szabadító feltámadására, hogy a 
kinyilatkoztatás biztosabb bizonyíték: 
„Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál 
engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik 
nem látnak és hisznek” ( János 20:29).

Azokat az igazságokat, melyek 
az Istenhez hazavezető utat jelzik, a 
Szentlélek hitelesíti. Nem mehetünk 
el a ligetbe, hogy lássuk az Atyát és 
a Fiút az ifjú Joseph Smithhez szólni. 
Semmiféle fizikai bizonyíték, sem  
bármiféle logikai érvelés nem igazol-
hatja, hogy Illés a megígért módon 
eljött azon papsági kulcsok átruházá-
sára, melyeket most egy élő próféta,  
Thomas S. Monson visel és használ.

Az igazság megerősítése Isten 
ama fiához vagy leányához érkezik, 
aki jogot formált a Szentlélek elnye-
résére. Minthogy bármikor elénk 
tárhatnak hamisságokat és hazug-
ságokat, ezért az igazság Lelkének 
állandó befolyására van szükségünk, 
hogy megkíméljük magunkat a kétség 
pillanataitól.

Amikor a Tizenkét Apostol Kvóru-
mának tagja volt, George Q. Cannon 
arra buzdított, hogy tegyük állandó 
célkitűzésünkké azt, hogy a Lélek 
velünk legyen. Azt ígérte – és ezt én 
is megígérem –, hogy ha ezen az úton 
járunk, akkor „soha nem szenved[ünk] 
majd hiányt az [igazság] ismeret[é]ben, 
soha nem le[szünk] kétségben vagy 
setétségben”, és a „hit[ünk] erős lesz, 
öröm[ünk] teljes”.2

Más okból is szükségünk van 
a Szentlélek társaságából fakadó 
ama állandó segítségre. Egy szeret-
tünk halála váratlanul érhet minket. 
A Szentlélek tanúsága – a szerető 
Mennyei Atya valóságosságáról és 
a feltámadt Szabadítóról – az, mely 
reményt és vigaszt nyújt nekünk egy 

szerettünk elvesztésekor. E bizonyság-
nak frissnek kell lennie, amikor a halál 
bekövetkezik.

Így hát számos oka van annak, hogy 
szükségünk van a Szentlélek állandó 
társaságára. Vágyunk rá, azonban ta-
pasztalatból tudjuk, hogy nem könnyű 
fenntartani azt. Mindannyian gondo-
lunk, mondunk és teszünk olyanokat a 
mindennapi életünkben, ami megbánt-
hatja a Lelket. Az Úr azt tanította ne-
künk, hogy a Szentlélek állandó társunk 
lesz, amikor szívünket a jószívűség tölti 
be, és amikor gondolatainkat szüntele-
nül az erény díszíti (lásd T&Sz 121:45).

Azoknak, akik küszködnek a Lélek 
társaságának ajándékára jogosító magas 
mérce elérésével, a következő bátorítást 
nyújtom: Voltak már időszakok, amikor 
éreztétek a Szentlélek hatását. Talán ma 
is megtörtént veletek.

Úgy bánhattok a sugalmazás e pil-
lanataival, mint a hit Alma által említett 
magjaival (lásd Alma 32:28). Ültessé-
tek el mindegyiket! Ezt megtehetitek 
azáltal, hogy a kapott késztetés szerint 
cselekedtek. A legértékesebb sugalma-
zás számotokra az lesz, hogy tudni fog-
játok: mit szeretne Isten, mit tegyetek. 
Ha ez az, hogy tizedet fizessetek, vagy 

meglátogassátok egy gyászoló baráto-
tokat, akkor tegyétek meg. Bármi is az, 
tegyétek meg! Amikor tanúsítjátok az 
engedelmességre való hajlandóságo-
tokat, a Lélek további benyomásokat 
fog küldeni arról, hogy Isten milyen 
tetteket vár el tőletek.

Amikor engedelmeskedtek, a Lé-
lektől jövő benyomások gyakrabban 
érkeznek majd – egyre inkább állandó 
társsá válik. Növekedni fog a jó válasz-
tásához szükséges erőtök.

Tudhatjátok, hogy ezek a benyomá-
sok, hogy az Ő nevében cselekedjetek, 
mikor érkeznek a Lélektől és nem a sa-
ját vágyaitokból. Amikor a benyomások 
egybeesnek azzal, amit a Szabadító és 
az Ő élő prófétái és apostolai mond-
tak, akkor bizalommal választhatjátok 
azt, hogy engedelmeskedtek. Akkor az 
Úr el fogja küldeni az Ő Lelkét, hogy 
támogasson benneteket.

Ha például olyan lelki benyomást 
kaptok, hogy szenteljétek meg a sabbat 
napját – különösen, amikor ez nehéz-
nek tűnik –, Isten el fogja küldeni az 
Ő Lelkét, hogy segítsen.

Apám is részesült ebben a segítség-
ben sok évvel ezelőtt, amikor a mun-
kája Ausztráliába szólította. Az egyik 
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vasárnap egyedül volt, és szeretett 
volna venni az úrvacsorából. Nem talált 
az utolsó napi szentek összejövetele-
ivel kapcsolatos tájékoztatást, így hát 
elindult sétálni. Minden kereszteződés-
nél imádkozott, hogy megtudja, melyik 
irányba forduljon. Miután egy órán 
keresztül sétált és kanyargott, ismét 
megállt imádkozni. Azt a benyomást 
érezte, hogy forduljon be egy bizonyos 
utcába. Hamarosan meghallotta, hogy 
egy közeli társasház földszintjéről ének-
szó szűrődik ki. Benézett az ablakon, 
és azt látta, hogy néhány ember ül egy 
fehér terítővel leterített asztal közelé-
ben, amelyen úrvacsorai tálcák voltak.

Na mármost, ez talán nem tűnik 
olyan nagy dolognak számotokra, de 
számára valami csodálatos volt! Tudta, 
hogy beteljesedett az úrvacsorai ima 
ígérete: „[Ő]rá mindenkor emlékezni, és 
parancsolatait betartani, melyeket nekik 
adott; hogy Lelke mindig velük legyen” 
(T&Sz 20:77).

Ez csak egy példa volt egy olyan 
alkalomra, amikor imádkozott, azután 
pedig azt tette, amit a Lélek szerint 
Isten akart, hogy tegyen. Az évek során 
továbbra is így tett, ahogyan ti is és én 
is így fogunk tenni. Soha nem beszélt a 
lelkiségéről. Csupán folyamatosan meg-
tett olyan kis dolgokat az Úrért, melyek 
megtételére sugalmazást érzett.

Amikor az utolsó napi szentek egy- 
egy csoportja arra kérte, hogy szóljon 
hozzájuk, ő megtette. Nem számított, 
hogy 10 ember volt ott vagy 50, vagy 
hogy milyen fáradt volt. Bizonyságát 
tette az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekről 
és a prófétákról, amikor csak a Lélek 
erre serkentette.

A legmagasabb egyházi elhívása a 
Utahi Bonneville Cövek főtanácsába 
szólt, ahol is a cövek gazdaságában 
gyomlált, és egy vasárnapi iskolai 
osztályt tanított. Az évek során, amikor 
szüksége volt rá, a Szentlélek ott volt a 
társa gyanánt.

Apám mellett álltam a kórteremben. 
Anyám, aki 41 éve volt a felesége, az 
ágyon feküdt. Órák óta néztük őt. Lát-
tuk, ahogy a fájdalom ráncai kezdenek 
kisimulni az arcán. Kezének ökölbe 
szorított ujjai ellazultak, karja megpi-
hent a teste mellett.

Az évtizedekig tartó rák miatti fáj-
dalmai a végük felé közeledtek. Békés 
kifejezést láttam az arcán. Vett még né-
hány apró lélegzetet, majd egy nagyot, 
és utána már mozdulatlanul feküdt. 
Ott álltunk, várva, hogy vesz- e újabb 
lélegzetet.

Végül Apa halkan ezt mondta: „Egy 
kislány hazatért.”

Nem hullatott könnyeket. Azért 
nem, mert a Szentlélek által már sokkal 

korábban világos képet kapott arról, 
hogy ki is volt Anya, honnan jött, kivé 
vált és hova tartott. A Lélek számos 
alkalommal bizonyságot tett neki egy 
szerető Mennyei Atyáról; egy Szaba-
dítóról, aki megtörte a halál hatalmát; 
és annak a templomi pecsételésnek a 
valóságosságáról, melyen a feleségével 
és a családjával osztozott.

A Lélek már sokkal korábban bizto-
sította őt arról, hogy anyám jósága és 
hite feljogosította őt a mennyei ott-
honába történő visszatérésre, ahol az 
ígéret csodálatos gyermekeként emlé-
keznek rá, és tisztességgel várják haza.

Apa számára ez több volt mint 
remény. A Szentlélek valósággá tette 
számára.

Na mármost, egyesek azt mondhat-
ják, hogy a mennyei otthonnal kapcso-
latos szavai és az elméjében élő képek 
csupán kedves érzelmek voltak – egy 
veszteségét megélő férj zavarodott vé-
leménye. Ő azonban azon az egyetlen 
módon ismerte meg az örök igazságot, 
ahogyan az megismerhető.

Tudós volt, aki egész felnőtt életé-
ben a fizikai világ igazságait kutatta. 
Elég jól alkalmazta a tudomány eszkö-
zeit ahhoz, hogy a szakma világszerte 
elismerje. A vegyészetben elért ered-
ményei nagy része onnan eredt, hogy 
fejben látta a molekulák mozgását, és 
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ezen elképzeléseit azután laboratóriumi 
kísérletekkel igazolta.

A számára – és mindannyiunk 
számára – igazán fontos igazságok ki-
derítésében azonban más utat követett. 
Csak a Szentlelken keresztül láthatjuk 
az embereket és a történéseket úgy, 
ahogy Isten látja őket.

Ez az ajándék a felesége halála 
után is vele maradt a kórházban. 
Összegyűjtöttük anyám holmijait, 
hogy hazavigyük. Apa meg- megállt és 
köszönetet mondott minden nővérnek 
és orvosnak, akivel útban az autónk 
felé találkoztunk. Emlékszem, kissé 
ingerült voltam, és úgy éreztem, ideje 
lenne elmennünk, hogy egyedül le-
hessünk a gyászunkkal.

Ma már értem, hogy ő valami 
olyat látott, amit csak a Szentlélek 
mutathatott meg neki. Olyannak látta 
azokat az embereket, mintha angyalok 
lennének, akiket Isten küldött, hogy 
gondoskodjanak a kedveséről. Lehet, 
hogy ők egészségügyi szakemberek-
nek tekintették magukat, de Apa a 
Szabadító nevében mondott nekik 
köszönetet a szolgálatukért.

A Szentlélek befolyása vele maradt 
akkor is, amikor hazaértünk a szüleim 
otthonába. Néhány percig a nappaliban 
beszélgettünk. Apa elnézést kért és 
átment a szomszédos hálószobába.

Pár perc múlva visszajött a nappa-
liba. Kedvesen mosolygott. Odajött 
hozzánk, és halkan így szólt: „Aggód-
tam, hogy Mildred esetleg egyedül 
érkezik a lélekvilágba. Úgy gondoltam, 
hogy talán elveszettnek fogja érezni 
magát a tömegben.”

Ezután derűsen ezt mondta: „Az 
előbb imádkoztam. Tudom, hogy Mild-
red rendben van. Anyám ott volt, hogy 
fogadja őt.”

Emlékszem, mosolyogtam en-
nek hallatán, ahogy elképzeltem a 
nagya nyámat, amint a rövid lábain 

tüsténkedik a tömegben, hogy biztosan 
odaérjen és fogadni tudja a menyét, és 
átölelhesse, amint megérkezik.

Na mármost, az egyik ok, amiért 
apám vigaszt kért és kapott, az volt, 
hogy gyermekkora óta mindig is hittel 
imádkozott. Megszokta, hogy szí-
vébe érkező válaszokat kap, amelyek 
vigaszt és iránymutatást nyújtanak. 
Az ima szokásán túl rendelkezett a 
szentírások és az élő próféták szavai-
nak ismeretével is. Így hát felismerte a 
Lélek ismerős suttogásait, melyet talán 
ti is éreztetek ma.

A Lélek társasága nem csupán vi-
gasztalta és kalauzolta őt; Jézus Krisztus 
engesztelése által meg is változtatta. 
Amikor elfogadjuk azt az ígéretet, hogy 
a Lélek mindig velünk lesz, akkor a 
Szabadító biztosíthatja számunkra az 
örök élethez, Isten minden ajándéka 
közül a legnagyobbhoz szükséges meg-
tisztulást (lásd T&Sz 14:7).

Emlékeztek a Szabadító szavaira: 
„Most ez a parancsolat: Tartsatok 
bűnbánatot, mind ti földnek szélei, 
és jöjjetek hozzám és keresztelked-
jetek meg az én nevemben, hogy a 
Szentlélek befogadása megszentelhes-
sen benneteket, hogy szeplőtelenül 
állhassatok előttem az utolsó napon” 
(3 Nefi 27:20).

E parancsolatok mellé a következő 
ígéretet adja az Úr:

„És most, bizony, bizony mondom 
neked, helyezd bizalmadat abba a 
Lélekbe, amely a jó megtételére vezet 
– igen, hogy igazságosan tegyél, hogy 
alázatosan járj, hogy igazlelkűen ítél-
kezz; és ez az én Lelkem.

Bizony, bizony mondom neked, 
adni fogok neked a Lelkemből, amely 
megvilágosítja az elmédet, és örömmel 
tölti el a lelkedet” (T&Sz 11:12–13).

Tanúságomat hagyom veletek, hogy 
az Atyaisten él, hogy a feltámadt Jézus 
Krisztus vezeti az Ő egyházát, hogy 

Thomas S. Monson elnök viseli a pap-
ság összes kulcsát, és hogy a Szentlé-
lek általi kinyilatkoztatás irányítja és 
tartja fenn Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházát és annak 
alázatos tagjait.

Továbbá bizonyságomat teszem 
nektek arról, hogy e csodálatos férfia-
kat, akik az Úr Jézus Krisztus tanúiként 
és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagja-
iként szóltak ma hozzánk, Isten hívta 
el. Tudom, hogy a Lélek vezette arra 
Monson elnököt, hogy elhívja őket. 
És miközben őket és a bizonyságaikat 
hallgattátok, a Szentlélek megerősítette 
bennetek, amit most nektek mondok. 
Isten hívta el őket. Támogatom és 
szeretem őket, és tudom, hogy az Úr 
szereti és támogatni fogja őket a szol-
gálatukban. Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása. 

(2010). 20.3.10.
 2. Lásd George Q. Cannon, in “Minutes of a 

Conference,” Millennial Star, May 2, 1863, 
275–76.
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Hogyan valósítja meg az Úr egy-
háza az Ő céljait? Fontos felismerni, 
hogy Isten legfőbb célja a fejlődé-
sünk. Az a vágya, hogy „kegyelemről 
kegyelemre halad[junk] tovább, míg 
teljességet nem kap[unk]” 5 mindabból, 
amit Ő csak adhat. Ez többet követel 
az egyszerű kedvességnél vagy a lel-
kiség érzeténél. Ez megköveteli a hitet 
Jézus Krisztusban, a bűnbánatot, a víz 
és a Lélek általi keresztelést, valamint 
a mindvégig való hithű kitartást.6 
Elszigeteltségben nem tudja az ember 
ezt teljes mértékben megvalósítani, így 
hát az egyik fő ok, amiért az Úrnak 
egyháza van az, hogy a szentek olyan 
közösségét alkossa meg, akik támogat-
ják egymást a „szoros és keskeny ös-
vényen, mely az örök élethez vezet” 7.

„És [Krisztus] adott némelyeket 
apostolokul, némelyeket prófétákul, 
némelyeket evangyélistákul, némelye-
ket pedig pásztorokul és tanítókul…

[a] szolgálat munkájára, a Krisztus 
testének építésére:

Míg eljutunk mindnyájan az Isten 
Fiában való hitnek és az Ő megisme-
résének egységére, érett férfiúságra, a 
Krisztus teljességével ékeskedő kornak 
mértékére” 8.

Jézus Krisztus „hit[ünk] szerzője 
és beteljesítője” 9. Az, hogy egységbe 
vonjuk magunkat Krisztus testével (az 
egyházzal), fontos részét alkotja annak, 
hogy magunkra vesszük az Ő nevét.10 
Olvashatjuk, hogy az ősi egyház is 
„gyakran találkozott, hogy böjtöljenek 
és imádkozzanak, és hogy lelkük jólété-
ről beszélgessenek egymással” 11, „és az 
Úr szavát hallják” 12. Ma is így van ez az 
egyházban. Hitben összegyűlve tanítjuk 
és emeljük fel egymást, és a tanítvány-
ság teljes mértékének megközelítésére, 
„a Krisztus teljességével ékeskedő 
kornak mértékére” törekszünk. Arra 
törekszünk, hogy segítsünk egymásnak 
megismerni Isten Fiát,13 egészen addig 

történelmében Alma egy papokból és 
tanítókból álló egyházat hozott létre.

Az idők delén azután Jézus oly mó-
don szervezte meg a munkáját, hogy 
az evangélium párhuzamosan több 
nemzet és sokféle nép között is meg-
alapításra kerülhessen. Az a szervezet, 
Jézus Krisztus egyháza „az aposto-
loknak és prófétáknak alapkövé[re 
épült], lévén a szegletkő maga Jézus 
Krisztus”.3 Voltak benne további 
tisztségviselők is, úgymint hetvenek, 
vének, püspökök, papok, tanítók és 
diakónusok. Feltámadását követően 
Jézus hasonlóképpen alapította meg 
az egyházát a nyugati féltekén.

A földi tartózkodása idején Őáltala 
megszervezett egyház hitehagyását 
és széthullását követően az Úr ismét 
helyreállította Jézus Krisztus egyházát 
Joseph Smith prófétán keresztül. Az 
ősi cél változatlan, vagyis a jó hír – 
Jézus Krisztus evangéliuma – prédiká-
lása, valamint a szabadító szertartások 
elvégzése; más szóval az emberek 
Krisztushoz vezetése.4 Most pedig, a 
visszaállított egyház mint eszköz által, 
a megváltás ígérete elérhető közelség-
ben van még a holtak lelkei számára 
is, akik halandó életük során keveset 
vagy semmit sem tudtak a Szabadító 
kegyelméről.

D. Todd Christofferson elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Életem során az egyház általános 
konferenciái mindig felpezsdítő 
lelki élmények voltak, maga az 

egyház pedig az a hely, ahova el lehet 
jönni megismerni az Urat. Tisztában va-
gyok vele, hogy vannak, akik magukat 
vallásos vagy lelki embernek tartják, 
mégis elutasítják a részvételt bármilyen 
egyházban, sőt akár az ilyesfajta intéz-
mény szükségességét is. Számukra a 
vallásgyakorlás tisztán személyes jellegű. 
Az egyház azonban annak az alkotása, 
akire lelkiségünk összpontosít: Jézus 
Krisztusé. Érdemes megállni és belegon-
dolni, hogy Ő miért dönt úgy, hogy egy 
egyházat – az Ő egyházát, Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
házát – használja arra, hogy a saját és az 
Atyja munkáját végezze, „[véghezvíve] az 
ember halhatatlanságát és örök életét.” 1

Ádámtól kezdve prédikálták Jézus 
Krisztus evangéliumát, a szabadítás 
alapvető szertartásait pedig, mint pél-
dául a keresztelést, egy családi alapú 
papsági renden keresztül végezték.2 
Amint a társadalmak összetettsége 
meghaladta a nagycsaládok egyszerű 
szintjét, Isten prófétákat, hírnököket 
és tanítókat is elhívott. Mózes idején 
már egy összetettebb szervezetről 
olvashatunk, beleértve véneket, pa-
pokat és bírákat. A Mormon könyve 
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Minek az egyház?
Érdemes megállni és belegondolni, hogy miért dönt úgy Jézus Krisztus, 
hogy egy egyházat – az Ő egyházát – használja arra, hogy a saját és 
az Atyja munkáját végezze.
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a napig, amíg „nem tanítja többé senki 
az ő felebarátját…, mondván: Ismerjé-
tek meg az Urat, mert ők mindnyájan 
megismernek engem, kicsinytől fogva 
nagyig, azt mondja az Úr” 14.

Az egyházban nem csupán tanuljuk 
az isteni tant, hanem megtapasztaljuk 
annak alkalmazását is. Krisztus teste-
ként az egyház tagjai a mindennapi 
élet valóságában szolgálják egymást. 
Mindannyian tökéletlenek vagyunk: 
megbánthatunk és megbántódhatunk. 
Gyakran tesszük egymást próbára 
az egyéni sajátosságainkkal. Krisztus 
testében túl kell lépnünk az elmélete-
ken és a magasztos szavakon, és valós, 
„kétkezi” tapasztalatokat kell szerez-
nünk, miközben megtanuljuk, hogyan 
„élj[ünk] együtt szeretetben” 15.

Ez a vallás nem csak az énnel fog-
lalkozik; mindannyiunkat szolgálatra 
hívnak el. Mi vagyunk Krisztus testének 
szeme, keze, feje lába és egyéb testré-
szei, és még „a melyek a test legerőtele-
nebb tagjainak látszanak, azok [is] igen 
szükségesek” 16. Szükségünk van ezekre 
az elhívásokra, és szükségünk van arra, 
hogy szolgáljunk.

Az egyházközségemben az egyik 
férfi úgy nőtt fel, hogy nemhogy 
szülői támogatást nem kapott, hanem 
inkább szülői ellenállásban volt része 

az egyházi tevékenységét illetően. 
Az egyik úrvacsorai gyűlésen ezt a 
megfigyelést tette: „Apám nem képes 
megérteni, miért jár bárki is egyházba, 
amikor síelni is mehetne, de én va-
lóban szeretek az egyházba járni. Az 
egyházban mindannyian ugyanannak 
az utazásnak a részesei vagyunk, en-
gem pedig megihletnek ezen az úton 
az erős fiatalok, a tiszta gyermekek és 
az, amit más felnőttektől látok és ta-
nulok. Megerősítenek ezek a kapcso-
latok, és örömteli izgatottsággal élem 
az evangéliumot.”

Az egyház egyházközségei és gyüle-
kezetei a pihenés és megújulás heti gyű-
léseit kínálják; a világ hátrahagyásának 
idejét és helyét: a sabbatot. Olyan nap 
ez, amikor „gyönyörűsége[tek] lesz az 
Úrban” 17, amikor megtapasztalhatjátok 
az úrvacsorával járó lelki gyógyulást, és 

megkaphatjátok azt a megújított ígéretet, 
mely szerint Lelke velünk lehet.18

Az egyik legnagyobb áldás, amely 
abból fakad, hogy Krisztus testének le-
hetünk a részei (még ha az adott pilla-
natban nem is tűnik áldásnak), a bűnök 
és tévedések miatti feddés. Hajlamosak 
vagyunk kimagyarázni és mentegetni 
a hibáinkat, néha pedig egyszerűen 
nem tudjuk, min és hogyan kellene 
javítani. Ha nem lennének azok, akik 
„a kellő időben élesen [megfeddhetnek 
bennünket], amikor a Szentlélek arra 
késztet[i őket]” 19, akkor talán nem is 
lenne bátorságunk ahhoz, hogy vál-
tozzunk és tökéletesebben kövessük a 
Mestert. A bűnbánat egyéni, de a támo-
gató közösség ezen az olykor fájdalmas 
ösvényen az egyházban található.20

Amikor Krisztus testeként beszélünk 
az egyházról, két dolgot kell mindig 

India, Mumbai
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szem előtt tartanunk. Az egyik, hogy 
nem az egyházhoz, hanem Krisztushoz 
és az Ő evangéliumához való megté-
résre törekszünk; az egyház elősegíti 
ezt a megtérést.21 A Mormon könyve 
fejezi ki ezt a legjobban, amikor azt 
mondja, hogy az emberek „megtértek 
az Úrhoz, és csatlakoztak Krisztus 
egyházához”.22 A másik, hogy nem 
feledhetjük, hogy kezdetekben az egy-
ház a család volt; még ma is, különálló 
intézményekként is, a család és az 
egyház egymást szolgálják és erősítik. 
Egyik sem szorítja ki a másikat, és az 
egyház nyilván még a legjobb formájá-
ban sem helyettesítheti a szülőket. Az 
evangélium tanításának és a papsági 
szertartások egyház általi elvégzésének 
lényege, hogy a családok jogosulttá vál-
janak az örök életre.

Van egy második fő oka is annak, 
amiért a Szabadító egy egyházon – az 
Ő egyházán – keresztül munkálkodik: 
ez pedig az, hogy olyan szükséges 
dolgokat tegyen meg, amelyeket 
egyének vagy kisebb csoportok nem 
képesek megvalósítani. Az egyik nyil-
vánvaló példa a szegénység kezelése. 
Igaz, hogy egyénekként és csalá-
dokként odafigyelünk mások fizikai 
szükségleteire, „adván egymásnak fi-
zikailag és lelkileg is, szükségleteik és 
igényeik szerint” 23, azonban együtt, az 
egyházban, a szegényekről és szüksé-
get látókról való gondoskodás képes-
sége megsokszorozódik, kielégítve a 

tágabb szükségleteket is, a remélt ön-
ellátás pedig sokak számára valósággá 
válik.24 Továbbá az egyház, annak 
Segítőegyletei és papsági kvórumai 
rendelkeznek azzal a képességgel, 
hogy sokaknak nyújtsanak segítsé-
get, számos olyan helyen, amelyeket 
természeti csapások, háborúk vagy 
üldöztetés sújtanak.

Ha nem állnának rendelkezésre az 
Ő egyházának lehetőségei, akkor nem 
lehetne megvalósítani a Szabadító azon 
küldetését, hogy az egész világnak 
elvigye az evangéliumot.25 Nem lenné-
nek meg az apostoli kulcsok, a szerve-
zet, a pénzügyi feltételek, valamint a 
misszionáriusok ezreinek és ezreinek 
ama odaadása és áldozata, mely a 
munka elvégzéséhez szükséges. Ne 
feledjétek: „a királyság ezen evangéliu-
mát az egész világban prédikálni [kell], 
tanúságként minden nemzet számára, 
és akkor jön el a vég.” 26

Az egyház templomokat tud építeni 
és működtetni – az Úr házait –, ahol 
létfontosságú szertartásokra és szö-
vetségekre kerülhet sor. Joseph Smith 
kijelentette, hogy Isten célja népének 
bármely korban történő összegyűjté-
sével az, „hogy építsenek az Úrnak 
egy házat, ahonnan kinyilatkoztathatja 
népének háza szertartásait és királysá-
gának dicsőségeit, és megtaníthatja né-
pének a szabadulás útját; mert vannak 
bizonyos szertartások és tantételek, 
amelyeket, ha tanítják és gyakorolják 

őket, egy arra a célra felépített helyen 
vagy házban kell elvégezni.” 27

Ha valaki úgy hiszi, hogy minden út 
a mennybe visz, vagy hogy a szaba-
dulásnak nincsenek konkrét feltételei, 
akkor nem fogja szükségét látni az 
evangélium hirdetésének vagy a szer-
tartásoknak és szövetségeknek, akár 
az élők, akár a holtak megváltására. Mi 
azonban nemcsak a halhatatlanságról, 
hanem az örök életről is beszélünk, 
ehhez pedig alapvető fontosságú az 
evangélium ösvénye és az evangéliumi 
szövetségek. A Szabadítónak pedig 
egyházra van szüksége, hogy ezeket 
Isten minden gyermeke számára bizto-
sítsa, legyenek azok élők vagy holtak.

Az utolsó ok, melyet felhozok 
arra, hogy az Úr miért alapította meg 
az egyházát, lesz a legkivételesebb: 
bárhogy legyen is, az egyház Isten 
királysága a földön.

Miközben az 1830- as években folyt 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházának megalapítása, az 
Úr ezt mondta Joseph Smith prófétának: 
„Emeljétek fel a szíveteket és örven-
dezzetek, mert a királyság, vagyis más 
szavakkal az egyház kulcsai nektek 
adattak.” 28 E kulcsok felhatalmazása 
révén őrzik meg az egyház papsági 
tisztségviselői a Szabadító tanának 
tisztaságát és az Ő szabadító szertartása-
inak sértetlenségét.29 Segítenek felké-
szíteni mindazokat, akik szeretnének 
részesülni bennük, elbírálják a jelent-
kezők alkalmasságát és érdemességét, 
majd pedig elvégzik azokat.

A királyság kulcsainak birtokában 
az Úr szolgái képesek felismerni az 
igazságot és a hamisságot, és hatá-
rozottan újra kijelenteni: „Így szól az 
Úr.” Sajnálatos módon egyesek azért 
viseltetnek ellenérzéssel az egyház 
iránt, mert a saját igazságukat akarják 
megfogalmazni – valójában azonban 
felülmúlhatatlan áldást jelent „a dolgok 
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ismerete úgy, ahogy azok [valójában] 
vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy 
azok el fognak jönni” 30, olyan mértékig, 
amennyire az Úr ki akarja nyilatkoztatni 
azt. Az egyház oltalmazza és nyilvános-
ságra hozza Isten kinyilatkoztatásait: a 
szentírás kánonját.

Amikor Dániel megmagyarázta Na-
bukodonozor király álmát, tudtára adva 
a királynak, hogy „mi lészen az utolsó 
napokban” 31, kijelentette, hogy „támaszt 
az egek Istene birodalmat, mely soha 
örökké meg nem romol, és ez a biro-
dalom más népre nem száll át hanem 
szétzúzza és elrontja [a más] birodalma-
kat, maga pedig megáll örökké.” 32 Az 
egyház maga ez a megjövendölt utolsó 
napi királyság, melyet nem ember al-
kotott, hanem a menny Istene alapított 
meg, és amely a hegyből kéz nélkül ki-
vágott kő módjára gördül tovább, hogy 
betöltse az egész földet.33

Sorsa az, hogy megalapítsa Siont, 
felkészülve Jézus Krisztus visszatérésére 
és ezeréves uralkodására. Az előtt a 
nap előtt nem válik királysággá sem-
miféle politikai értelemben; amint azt 

a Szabadító mondta: „Az én országom 
nem e világból való.” 34 Ehelyett viszont 
az Ő felhatalmazásának letéteményese 
az a földön, szent szövetségeinek 
intézője, templomainak gondnoka, 
igazságának védelmezője és hirdetője, a 
szétszóratott Izráel összegyűjtésének he-
lye, valamint „[védelem és menedék] a 
zivatar, valamint a harag elől, amikor az 
elegyítetlenül kiömlik az egész földre.” 35

A Próféta fohászával és imájával 
zárom:

„Szólítsátok az Urat, hogy királysága 
előrehaladhasson a földön, hogy annak 
lakói befogadhassák azt, és felkészül-
hessenek az eljövendő napokra, amikor 
az Ember Fia lejön a mennyben, di-
csőségének ragyogásába öltözve, hogy 
találkozzon Isten királyságával, amely 
fel lett állítva a földön.

Haladjon tehát előre Isten király-
sága, hogy eljöhessen a menny király-
sága, hogy te, Ó Isten, megdicsőíttessél 
a mennyben, valamint a földön, hogy 
ellenségeid legyőzessenek; mert tiéd 
a tisztelet, a hatalom és a dicsőség, 
örökkön- örökké.” 36

Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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annál. Megmondom: Minden héten 
„gondolizáljatok” 3 egy szentírásverset! A 
gondolizál szó nincs benne a szótárban, 
de az én szívembe bevésődött. Mit jelent 
gondolizálni? Szeretek úgy fogalmazni, 
hogy ez 80 százalék tartós átgondolás és 
20 százalék memorizálás ötvözete.

Két egyszerű lépésből áll:
Először is, válasszatok ki minden 

héten egy szentírásverset, és tegyétek 
ki valahova, ahol mindennap szem 
előtt van!

Másodszor, mindennap olvassátok 
el vagy idézzétek fel magatoknak több-
ször is a verset, és a hét folyamán gon-
doljátok át, mit jelentenek a benne lévő 
szavak és kulcsfontosságú kifejezések!

Képzeljétek el, milyen felemelő ered-
ményekhez vezet az, ha hat hónapon, 
egy éven, 10 éven vagy akár hosszabb 
időn keresztül is megteszitek ezt!

Ez az erőfeszítés fokozott mértékű 
lelkiséget ad majd nektek. Jelentőség-
teljesebb módon taníthatjátok és emel-
hetitek fel azokat, akiket szerettek.

Ha a heti gondolizálást választjá-
tok, talán úgy érzitek majd magatokat, 
mint aki régen élvezte, hogy búvárpi-
pával a felszínen úszkál, de most úgy 

nyílik mások pénzügyi megsegítésére. 
Képzeljétek el, milyen pozitív következ-
ményekkel jár az, ha hat hónapon, egy 
éven, 10 éven vagy akár hosszabb időn 
keresztül is hetente félretesztek vala-
mennyi pénzt! A hosszú időn átívelő 
apró erőfeszítések jelentős eredménye-
ket hozhatnak.2

A második felhívás
A második felhívás igencsak külön-

bözik az elsőtől és sokkal fontosabb 

Devin G. Durrant
első tanácsos a Vasárnapi Iskola Általános Elnökségében

Foglalkozásomat tekintve befektető 
vagyok. Hitemet tekintve Jézus 
Krisztusnak, Isten Fiának a tanítvá-

nya.1 Az üzleti életben józan pénzügyi 
alapelveket követek, a hitemet pedig 
olyan lelki tantételek szerint igyekszem 
élni, amelyek segítenek nekem hason-
lóbbá válni a Szabadítóhoz.

A felhívások áldásokat eredményeznek
Az életben számos személyes jutal-

mat annak következtében kaptam meg, 
hogy valaki felhívást intézett hozzám 
egy nehéz feladat elvégzésére. Ennek 
szellemében ma két felhívást szeretnék 
intézni mindannyiótokhoz. Az első 
pénz ügyi vonatkozású, a második felhí-
vásnak pedig lelki vonatkozásai vannak. 
E felhívások elfogadása esetén a jutalom 
elnyerése mindkét esetben hosszú ideig 
tartó, fegyelmezett erőfeszítést igényel.

Az első felhívás
Az első felhívás egyszerű: Tegyetek 

félre minden héten valamennyi pénzt! 
Az összegnek nincs különösebb jelen-
tősége, rátok bízom. Ha kialakítjátok a 
takarékoskodás szokását, az a javatokra 
fog válni. Az is lehet, hogy szorgal-
matok eredményeként lehetőségetek 

Szívem szüntelenül 
elgondolkozik rajtuk
Őszintén imádkozom, hogy úgy döntsetek: hosszan és mélyen  
át fogjátok gondolni Isten szavait.
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döntött, hogy kipróbálja a mélyvízi 
búvárkodást. Ezzel a döntéssel mélyeb-
ben megértitek majd az evangéliumi 
tantételeket, és új lelki vetületek fogják 
megáldani az életeteket.

Amint minden héten eltöprengtek 
a kiválasztott versen, az szavakat és 
kifejezéseket ír majd a szívetekre.4 
Az elmétekre is szavak és kifejezések 
íródnak majd. Másképp fogalmazva: a 
memorizálás könnyen és természetes 
módon megy végbe. A gondolizálás el-
sődleges célja azonban az, hogy legyen 
a gondolataitok számára egy felemelő 
hely, ahová elvonulhatnak – egy olyan 
hely, mely közel tart benneteket az Úr 
Lelkéhez.

A Szabadító azt mondta, hogy 
„tegyétek félre elmétekben állandóan 
az élet szavait” 5. A gondolizálás ennek 
egyszerű és felemelő módja.

Szerintem Nefi gondolizáló volt. Azt 
mondta, hogy „lelkem gyönyörködik a 
szentírásokban, és szívem [állandóan] 
elgondolkozik rajtuk, és leírom őket 
gyermekeim okulására és hasznára” 6. A 
szentírásokon elgondolkodva és azokat 
írva a gyermekeit tartotta szem előtt. A 
ti családotoknak miként válhatna javára 
az, ha ti állandóan igyekeznétek Isten 
szavaival megtölteni az elméteket?

Az én versem
Nemrég az Alma 5:16 - ot gondolizál-

tam. Ez áll benne: „Azt kérdezem tőle-
tek, el tudjátok- e képzelni magatokban, 
hogy az Úr szavát halljátok, azt mondva 
nektek azon a napon: Jöjjetek hozzám, 
ti áldottak, mert íme, cselekedeteitek 
az igazlelkűség cselekedetei voltak 
a föld színén?”

A hét végére végül ez íródott az 
elmémre: Képzeljétek el, hogy az Úr 
szavát halljátok, mondván: „Jöjjetek 
hozzám, ti áldottak, mert íme, cseleke-
deteitek az igazlelkűség cselekedetei 
voltak” (Alma 5:16).

Mint látjátok, nem memorizáltam 
szóról szóra az egész verset, azonban 
újra és újra átgondoltam a vers kulcs-
fontosságú elemeit, és hogy hol találom 
azt. A legjobb azonban az volt ebben 
a folyamatban, hogy volt a gondo-
lataim számára egy magasabbrendű 
hely, ahová elvonulhattak. Egész héten 
magam elé képzeltem, amint a Sza-
badító buzdító szavakat szól hozzám. 
Ez a látvány megérintette a szívemet, 
és arra ihletett, hogy „az igazlelkű-
ség cselekedetei[t]” akarjam tenni. Ez 
történhet akkor, ha „minden gondolat-
ban” 7 Krisztusra tekintünk.

Fel kell vennünk a harcot!
Feltehetitek a kérdést: „Miért kellene 

megtennem ezt?” Válaszom az, hogy 
az egyre inkább terjedő gonoszság 
időszakában élünk. Nem engedhetjük 
meg, hogy a status quót elfogadva 
szinte mindenhonnan csúnya szavak 
és bűnös képek záporozzanak ránk, 
mi pedig semmit nem teszünk. Fel kell 
vennünk a harcot! Ha felemelő gondo-
latok és képek töltik be az elménket, 
ha „őrá mindenkor emlékez[ünk]” 8, 
akkor nem marad hely a szennynek 
és a szemétnek.

A Mormon könyvében Jézus Krisztus 
mindenkihez azt a felhívást intézi, hogy 
gondolkodjunk el azokon a dolgokon, 
melyeket mondott.9 Legyen a gondoli-
zálás a személyes és családi szentírás- 
tanulmányozásotok kiegészítése, de 

soha ne váltsátok fel vele azt! A gon-
dolizálás olyan, mint amikor új, hosszú 
időn át felszívódó vitaminnal egészítitek 
ki a lelki étrendeteket.

Túl nehéz!
Talán azt mondjátok: „A gondo-

lizálás túl nehéznek hangzik.” Ez ne 
rettentsen el titeket! A nehéz is lehet jó. 
Krisztus sok nehéz dolog megtételére 
hív minket, mert tudja, hogy az erő-
feszítéseink eredményeként áldottak 
leszünk.10

Az egyik fiatal szomszédunk rátalált 
a gondolizálás egy egyszerű módjára. 
Az adott heti szentírást mindig kiteszi a 
telefonja képernyőjére. Egy másik ötlet, 
melyet kipróbálhattok az, ha a verse-
teket megosztjátok a testvéretekkel, a 
gyermeketekkel vagy egy barátotokkal. 
Mi a feleségemmel, Julie- val, segítünk 
egymásnak. Mindig vasárnap választjuk 
ki a szentírásunkat. Ő a hűtőre teszi ki 
a sajátját, én a kisteherautómba. A hét 
folyamán aztán megosztjuk egymással 
a saját versünkre vonatkozó gondola-
tainkat. A gyermekeinkkel is szeretünk 
beszélgetni a versünkről. Ez által úgy 
tűnik, ők is könnyebben osztják meg 
velünk a gondolataikat Isten szaváról.

Julie és én egy olyan online cso-
portnak is tagjai vagyunk, amelyben 
a családtagok, barátok és misszioná-
riusok minden héten megoszthatják 
egymással a szentírásukat, és időnként 
hozzáfűznek egy- egy gondolatot vagy 
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bizonyságot. Egy csoport részeként 
könnyebben maradunk következete-
sek. A középiskolás lányom és a baráti 
köre a közösségi médián és szöveges 
üzeneteken keresztül osztja meg egy-
mással a szentírásait.

Kérlek, ne vonakodjatok más hitet 
valló embereket is felvenni a csoporto-
tokba! Ők is keresik a módját gondo-
lataik felemelésének és annak, hogy 
közelebb érezzék magukat Istenhez.

Mi jó származik ebből?
És hogy mi jó származik ebből? Julie 

és én most már bő három éve gondoli-
zálunk hetente egy- egy verset. Erede-
tileg ezt egy 20 éves célnak szántuk. 
Nemrég azt mondta nekem: „Amikor 
felhívást intéztél hozzám, hogy 20 éven 
keresztül minden héten gondolizáljak 
egy szentírást, először azt sem tudtam, 
egy hónapon keresztül meg tudom- e 
csinálni. Most már nincsenek bennem 
ilyen kételyek. Nem is gondoltam volna, 
milyen klassz minden héten kitenni 
egy szentírást a hűtőre, és felemeli 
a lelkemet az, ha rápillantva mindig 
gondolizálom.”

Hathetes gondolizálás után azt 
mondta egy texasi nőtestvér az Ame-
rikai Egyesült Államokból: „Megerő-
södött a bizonyságom, …és közelebb 
érzem magam Mennyei Atyámhoz. […] 
Imádom, ahogy Isten szava egyre jobbá 
tesz engem.”

Egy serdülő barátunk azt írta: 
„Igazán élvezem, hogy [gondolizálha-
tok], mert segít, hogy az igazán fontos 
dolgokra összpontosítsak.”

Az egyik misszionáriusunk ezt osz-
totta meg: „2014 júniusa óta gondoli-
zálok minden héten egy- egy verset, és 
imádom! […] Ezek a szentírások olyan 
barátaimmá váltak, akikre szükség 
esetén támaszkodhatok.”

Ami engem illet, még teljesebb mér-
tékben érzem a Lelket, mióta hetente 
gondolizálok. Azon igyekezetemből 
adódóan, hogy szüntelenül erény 
díszítse a gondolataimat,11 még jobban 
megszerettem a szentírásokat.

Gondoljátok át Nefi következő fel-
hívását, és az általa említett rendkívüli 
áldást: „Ha… előre törekedtek, Krisztus 
szaván lakmározva, és mindvégig ki-
tartotok, íme, ezt mondja az Atya: Örök 
életetek lesz.” 12 A „Krisztus szaván lak-
mározva” hasonlattal élve a gondolizá-
lás olyan, mint amikor beveszünk egy 
falatot valami nagyon finom ételből, az-
tán nagyon, nagyon lassan megrágjuk, 
hogy teljes mértékben élvezni tudjuk.

Mi a ti versetek?
Megteszitek, hogy a hónap végéig 

minden héten gondolizáltok egy szent-
írásverset? Az év végéig? Talán tovább 
is? Julie és én arra kértük az összes 
bátor misszionáriusunkat a Texasi  
Dallas misszióban, hogy 20 éven ke-
resztül gondolizáljanak velünk. Röpke 
17 év múlva át is haladunk együtt a 
célvonalon. Akkor majd kitűzünk egy 
új célt, mely felemeli a gondolatainkat 
és közelebb visz minket Krisztushoz.

Ellenőrizhettek minket, ha meg-
kérdezitek: „Mi a te versed?” Ám ha 
ezt teszitek, álljatok készen a saját 

szentírásotok megosztására is! A beszél-
getésünk eredményeként mindannyian 
felemeltetünk.

El tudjátok képzelni, milyen változá-
sok állnak majd be a saját életetekben 
és a családotok életében, ha a követ-
kező néhány hónap vagy év során 
– vagy talán tovább is – minden héten 
írtok egy új szentírásverset a szívetekre 
és az elmétekre?

Jézus Krisztus a mi példánk
Jézus Krisztus bizonyára már 

fiatalon megszerette a szentírásokat. 
Már kisgyermekként olvasnia kellett 
a szentírásokat és át kellett gondolnia 
azokat, ha 12 évesen a templomban 
tartalmas beszélgetéseket folytatott a 
bölcs doktorokkal.13 30 évesen kezdte 
el a misszióját,14 és már szolgálata korai 
időszakától fogva gyakran hivatkozott a 
szentírásokra.15 Hát nem állíthatjuk bi-
zonyosan, hogy Jézus a missziójára való 
felkészülése részeként legalább 20 évet 
töltött a szentírások tanulmányozásával 
és átgondolásával? Nem kellene nektek 
is már ma megtennetek valamit azért, 
hogy lelkileg felkészüljetek a családotok 
és mások tanítását és megáldását bizto-
sító jövőbeli lehetőségekre?

Gyakoroljatok hitet és lássatok hozzá!
Áttekintésként, remélem, hogy úgy 

döntötök: minden héten félretesztek 
valamennyi pénzt. Gyakoroljatok hitet, 
fegyelmezzétek magatokat és lássatok 
hozzá! Azért is őszintén imádkozom, 
hogy úgy döntsetek: heti rendsze-
rességgel – hosszan és mélyen – át 
fogjátok gondolni Isten szavait. Gyako-
roljatok hitet, fegyelmezzétek magato-
kat és lássatok hozzá!

 Az első, pénzt félretevő felhívá-
sommal ellentétben a második, lelket 
megmentő felhívásom minden haszna 
örökre a tiétek maradhat, nem emészti 
fel e világ molya és rozsdája.16
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hogy meglovagoljuk ezeket a hatalmas 
hullámokat! Az öbölben keletkező 
kisebb hullámokra kimehetünk, de az 
akadály lehetetlenné teszi a kijutást a 
nagyokhoz. Fogalmunk sincs, miért 
van ott az a háló, de annyi biztos, hogy 
alaposan tönkretette az utunkat.”

Miközben az amerikai szörfösök 
egyre hevesebben háborogtak, fel-
figyeltem egy másik szörfösre – egy 

Von G. Keetch elder
a Hetvenektől

Néhány éve, amikor Ausztráli-
ában jártam, ellátogattam egy 
gyönyörű, patkó alakú öbölhöz, 

mely közkedvelt volt a szörfözők kö-
rében. A parton sétálva lenyűgözött az 
öblön kívül magasodó hullámhegyek 
és a parthoz közelebbi szakaszon höm-
pölygő kisebb hullámok szépsége.

Andalgásom során összefutottam egy 
csapat amerikai szörfössel, akik láthatóan 
dühösek voltak valami miatt. Hangosan 
méltatlankodtak és a tenger irányába 
mutogattak. Amikor megkérdeztem tő-
lük, mi a gond, az öböl szájára mutattak, 
ahol a nagy hullámok megtörtek.

„Nézzen csak oda! – horkant fel 
egyikük. – Látja ott azt a hálót?” Jobban 
szemügyre véve észrevettem, hogy az 
öböl nyílásának teljes hosszában egy 
háló húzódott, éppen ott, ahol az óri-
ási, csábító hullámok megtörtek. Úgy 
tűnt, mintha valamiféle sűrű szövésű 
háló lenne, és bóják tartották fenn a 
víz színén. A szörfösök szerint egészen 
a tengerfenékig lenyúlt.

Az amerikai szörfös így folytatta: „Itt 
állunk életünk nagy lehetősége előtt, 

Áldottak és boldogok 
azok, akik betartják 
Isten parancsolatait
Az Úr által felhúzott védőhálók biztonságos kikötőt nyújtanak a gonosz 
és romboló hatásoktól.

D. Todd Christofferson elder a 
következő világos tanácsot és ígéretet 
adta: „Tanulmányozzuk [a szentírá-
sokat] figyelmesen és átgondoltan. 
Elmélkedjünk rajtuk, és imádkozzunk 
felőlük. A szentírások kinyilatkoztatá-
sok, melyek még több kinyilatkozta-
táshoz vezetnek.” 17

Zárszó
Megígérem, hogy nem fogjátok 

megbánni, ha minden héten írtok az 
elmétekre és a szívetekre egy- egy 
szentírásverset. A hosszan tartó lelki 
céltudatosság, védelem és erő érzését 
fogjátok megtapasztalni.

Ne feledjétek Krisztus ezen 
szavait: „[T]egyétek azon dolgokat, 
amiket engem megtenni láttatok.” 18 
Alkalmazzuk szavait teljes mértékben 
az életünkben, ezért imádkozom, 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd 3 Nefi 5:13.
 2. Lásd Alma 37:6; Tan és a szövetségek 

64:33.
 3. A gondolizál  szó a gondol  (átgondol, 

elmélkedik) és a memorizál  szó 
összevonásával jött létre.

 4. Lásd 2 Korinthusbeliek 3:3.
 5. Tan és a szövetségek 84:85; kiemelés 

hozzáadva.
 6. 2 Nefi 4:15; lásd még 5 Mózes 6:7;  

2 Nefi 4:16.
 7. Tan és a szövetségek 6:36.
 8. Lásd Tan és a szövetségek 20:77, 79.
 9. 3 Nefi 17:3; lásd még Moróni 10:3.
 10. Lásd Máté 16:25; 1 Nefi 2:20; Tan és 

a szövetségek 14:7.
 11. Tan és a szövetségek 121:45; kiemelés 

hozzáadva.
 12. 2 Nefi 31:20; kiemelés hozzáadva.
 13. Lásd Lukács 2:42, 46–47.
 14. Lásd Lukács 3:23.
 15. Lásd Máté 4:3–4; lásd még Máté 21:13. 

Számos más vers is használja a „meg 
van írva” kifejezést és ehhez hasonlókat, 
melyek jelzik, hogy jól ismerte a 
szentírásokat.

 16. Lásd Máté 6:19–20.
 17. D. Todd Christofferson: A szentírás 

áldása. Liahóna, 2010. máj. 35.
 18. 2 Nefi 31:12; lásd még 3 Nefi 27:21.
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korosabb, szemmel láthatóan helyi 
férfira. Látszott, hogy egyre inkább 
bosszantja a háló miatti panaszáradat.

Végül aztán felállt, és odalépett 
a csoporthoz. Egy szót sem szólva 
előhúzott a hátizsákjából egy távcsö-
vet, és a védőháló irányába mutatva 
odanyújtotta az egyik szörfösnek. Sorra 
mindegyikük belenézett. Amikor sorra 
kerültem, a nagyítólencsék segítségével 
megláttam valamit, amit addig nem 
vettem észre: hátuszonyokat! A háló 
túloldalán hatalmas cápák lakmároztak 
egy zátony közelében.

A szörfösöknek elakadt a szava. Az 
idősebb férfi eltette a távcsövét, sarkon 
fordult, és útnak indult, de előbb még 
mondott valamit, amit soha nem fogok 
elfelejteni: „Ne legyenek túl kritikusak 
a védőhálóval szemben! – mondta. 
– Az az egyetlen dolog, ami mega-
kadályozza, hogy cápaeledel váljon 
magukból.”

Ott állva, azon a gyönyörű parton, 
a látásmódunk egy csapásra gyökere-
sen megváltozott. Az addig merevnek 

és korlátozónak tűnő hálóra – amely 
akadályozni látszott az óriáshullámok 
meglovaglásának örömét és élveze-
tét – most hirtelen teljesen másképp 
tekintettünk. A felszín alatt meglapuló 
veszély újonnan szerzett ismeretével 
szemlélve a háló most már védelmet, 
biztonságot és békét jelentett.

Az élet ösvényein járva, álmaink 
valóra váltására törekedve Isten paran-
csolatai és normái – a hálóhoz hason-
lóan – néha szintén nehezen érthetőek. 
Merevnek és hajthatatlannak látszanak, 
elzárva előlünk egy olyan utat, amely 
élvezetesnek és izgalmasnak látszik, és 
amelyen oly sok más ember jár. Aho-
gyan Pál apostol mondta: „most tükör 
által homályosan látunk”,1 oly korlátolt 
szemszögből, hogy gyakran észre se 
vesszük a felszín alatt megbújó hatal-
mas veszélyeket.

Ő azonban, aki „minden dolgot fel-
fog…” 2, pontosan tudja, hol húzódnak 
meg ezek a veszélyek. Isteni iránymu-
tatást ad nekünk parancsain és szerető 
útmutatásán keresztül, hogy el tudjuk 

kerülni a veszélyeket – hogy olyan utat 
szabhassunk az életünknek, amely 
védve van a lelki ragadozóktól és a bűn 
tátongó állkapcsától.3

Azzal mutatjuk ki Isten iránti szere-
tetünket – és Belé vetett hitünket –,  
ha nap mint nap a tőlünk telhető 
legjobban igyekszünk azon az úton 
járni, amelyet Ő kijelölt számunkra, és 
betartjuk a Tőle kapott parancsolatokat. 
Különösen olyan helyzetekben nyil-
vánul meg ez a hit és szeretet, amikor 
nem pontosan értjük Isten parancsának 
okát, vagy hogy miért kell az adott 
ösvényen járnunk. Viszonylag könnyű 
úgy dönteni, hogy a hálón belüli részen 
maradunk, ha egyszer már tudjuk, hogy 
a hálón túl hemzsegnek a borotvaé-
les fogú ragadozók. Sokkal nehezebb 
belül maradnunk, ha nem látunk mást, 
mint izgalmas és csábító hullámokat 
a túloldalon. Mégis ezek azok az idők 
– amikor úgy döntünk, hogy hitet 
gyakorolunk, bizodalmunkat Istenbe 
vetjük és kimutatjuk Iránta érzett szere-
tetünket –, amelyek során a leginkább 
növekedünk és gyarapodunk.

Az Újszövetségben Ananiás fel nem 
foghatta, miért parancsolja neki az Úr, 
hogy keresse fel és áldja meg Sault – 
azt az embert, akinek hatalmában állt 
börtönbe vetni a Krisztusban hívőket. 
Mégis, mivel eleget tett Isten paran-
csának, Ananiás eszközül szolgált Pál 
apostol lelki születése során.4

Amikor bízunk az Úrban, gyakorol-
juk hitünket, engedelmeskedünk Isten 
parancsolatainak, és követjük az utat, 
melyet Ő kijelölt számunkra, akkor 
sokkal inkább azzá válunk, akivé az Úr 
szeretné. Ez a folyamat – ez a szívbéli 
megtérés – az, ami mindennél fonto-
sabb. Amint azt Dallin H. Oaks elder 
tanította: „Senki esetében nem elég a 
dolgok puszta elvégzése. Az evangélium 
parancsolatai, szertartásai és szövetségei 
nem betétek listáját alkotják, melyekre 
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szükség van valamely mennyei szám-
lán. Jézus Krisztus evangéliuma olyan 
terv, mely megmutatja nekünk, hogyan 
váljunk azzá, akivé Mennyei Atyánk 
szeretné, hogy váljunk.” 5

A valódi engedelmesség tehát abból 
áll, hogy önmagunkat teljes mértékben 
átadjuk Istennek, és engedjük, hogy Ő 
jelölje ki utunkat mind a csendes, mind 
a háborgó vizeken, tudva, hogy Ő töb-
bet képes kihozni belőlünk, mint amire 
mi valaha is képesek lennénk.

Amikor alávetjük magunkat az Ő 
akaratának, elmélyül a békességünk és a 
boldogságunk. Benjámin király azt taní-
totta, hogy akik betartják Isten parancso-
latait, azok „áldottak [és boldogok] ők 
minden dologban, mind a fizikai, mind 
a lelki dolgokban” 6. Isten azt szeretné, 
hogy boldogok legyünk. Azt akarja, 
hogy békességünk legyen. Azt akarja, 
hogy sikerrel járjunk. Azt szeretné, hogy 
biztonságban legyünk, védve a körülöt-
tünk lévő világi hatásoktól.

Másképp fogalmazva: az Úr paran-
csolatai nem valamiféle bosszantó, 

víz alatti hálórendszert képeznek, 
melyet meg kell tanulnunk fogun-
kat összeszorítva elviselni ebben az 
életben, hogy a következő életben 
felmagasztosulhassunk. Az Úr által 
felhúzott védőhálók inkább bizton-
ságos kikötőt nyújtanak mindazon 
gonosz és romboló hatásoktól, melyek 
máskülönben levonszolnának bennün-
ket a kétségbeesés mélységeibe. Az Úr 
parancsolatai szeretetből és gondosko-
dásból adatnak; céljuk épp annyira a 
boldogságunk ebben az életben,7 mint 
a következő életben elérhető örömünk 
és felmagasztosulásunk. Meghatá-
rozzák, miként cselekedjünk, és ami 
ennél is fontosabb: megvilágítják, kivé 
kell válnunk.

Mint minden jó és igaz dologban, 
ebben is Jézus Krisztus a legjobb 
példaképünk. Abban mutatkozott meg 
a legnagyobb fokú engedelmesség az 
egész örökkévalóság során, hogy a Fiú 
alávetette magát az Atya akaratának. 
Legmélyebb alázattal kérve, hogy tá-
vozzon el a pohár – hogy hadd lépjen 

másik útra, mint amelyet kijelöltek 
számára –, Krisztus alávetette magát 
annak az ösvénynek, melyre Atyja 
szánta. Olyan ösvény volt ez, amely 
Gecsemánétól Golgotáig vezetett, ahol 
felfoghatatlan kínt és gyötrelmet szen-
vedett el, és ahol teljességgel magára 
hagyatott, amikor Atyja Lelke vissza-
húzódott. Ugyanez az ösvény azonban 
egy üres sírboltban tetőzött a harmadik 
napon, amikor az Őt szeretők fülében 
és szívében visszhangzott e kiáltás: 
„Feltámadott!” 8 Magában foglalta még 
azt a mérhetetlen örömet és vigaszt 
is, amely engesztelésében összponto-
sult Isten minden gyermeke számára 
az egész örökkévalóságon át. Azáltal, 
hogy engedte, hogy akarata egybe-
olvadjon az Atya akaratával, Krisztus 
lehetőséget biztosított számunkra az 
örök békességre, az örök boldogságra 
és az örök életre.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
egy szerető Isten gyermekei vagyunk. 
Tanúságomat teszem, hogy Ő azt 
szeretné, ha boldogok és áldottak len-
nénk, és biztonságban volnánk. Ennek 
érdekében kijelölt számunkra egy 
Hozzá visszavezető utat, és védőháló-
kat húzott fel, melyek megvédelmez-
nek minket utunk során. Ha minden 
tőlünk telhetőt megteszünk ennek 
az útnak a követéséért, akkor valódi 
biztonságra, boldogságra és békességre 
lelünk. Miközben pedig alávetjük ma-
gunkat az Ő akaratának, azzá fogunk 
válni, akivé Ő szeretné. Jézus Krisztus 
nevében, ámen. ◼
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arról: jó ötlet, ha becsatolva marad az 
ülésében. Nem sikerült meggyőznöm! 
Végül úgy döntöttem megpróbálom a 
ha–akkor megközelítést.

Azt mondtam: „Chloe, ha becsatolva 
maradsz az ülésedben, akkor amint a 
nagyihoz érünk, gyurmázhatunk.”

Semmi válasz.
„Chloe, ha becsatolva maradsz az 

ülésedben, akkor süthetünk kenyeret, 
amikor a nagyihoz érünk.”

Semmi válasz.
Újra megpróbáltam. „Chloe, ha 

becsatolva maradsz az ülésedben, 
akkor megállhatunk a boltnál egy 
meglepetésért.”

Három próbálkozás után rá kellett 
jönnöm, hogy hasztalan kísérletezek. 
Eltökélt volt, és semmilyen mennyi-
ségű ha–akkor nem volt elég, hogy 
meggyőzzem arról, hogy a helyén 
maradjon.

Nem tölthettük a napot az út szé-
lén, viszont szerettem volna betartani 
a törvényt is, és bizony nem lett volna 
biztonságos úgy vezetni, hogy Chloe 
közben ott áll mögöttem. Csendes  

Ott találtam hát magam az út szélén 
álló autóban, komoly hatalmi harcban 
egy háromévessel, aki nagyon is nye-
résre állt!

Mindent bevetettem, ami csak 
eszembe jutott, hogy meggyőzzem 

Carole M. Stephens
első tanácsos a Segítőegylet Általános Elnökségében

Amikor a legidősebb leányunk, 
Jen, hazahozta a harmadik kis-
lányát a kórházból, elmentem 

hozzájuk segíteni. Miután a legidő-
sebb lányukat elindítottuk az isko-
lába, úgy döntöttünk, hogy Jennek 
leginkább pihenésre van szüksége, 
így a legnagyobb segítséget azzal 
nyújthatom, hogy hazaviszem ma-
gamhoz középső lányát, Chloét, hogy 
az édesanyja és az újszülött testvére 
pihenhessenek.

Becsatoltam Chloét a gyermekü-
lésbe, és magamat is bekötöttem, majd 
elindultunk a kocsifeljárójukról. Még az 
utca végére sem értem, mire Chloe már 
kicsatolta magát az ülésből, és mögöt-
tem állva a vállam felett nézelődött, és 
élénken magyarázott! Félrehúzódtam az 
út szélére, kiszálltam, és ismét becsatol-
tam az ülésébe.

Megint elindultunk, de újfent alig 
haladtunk, mire már megint kimászott. 
Megismételtem az előző lépéseket, 
de még vissza se tudtam ülni a saját 
helyemre, Chloe máris felállt.

„Ha engem szerettek, 
az én parancsolataimat 
megtartsátok”
Isten parancsolatai az Ő irántunk érzett szeretetének megnyilvánulásai, 
míg a parancsolatai iránti engedelmességünk a mi Iránta érzett 
szeretetünk megnyilvánulása.
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imát mondtam, a Lélek pedig azt 
súgta: „Tanítsd!”

Szembefordultam vele, és elhúztam 
magamtól az övemet, hogy lássa. Azt 
mondtam: „Chloe, azért csatolom be az 
övet, hogy megvédjen. Viszont, ha te 
nem kapcsolod be, akkor nem leszel 
biztonságban. Én pedig nagyon szo-
morú leszek, ha valami bajod esik.”

Rám nézett, és szinte hallottam, 
ahogyan zakatolnak a kerekek a kis 
fejében, miközben izgatottan vártam 
a válaszát. Végül felcsillantak hatalmas 
kék szemei, és azt mondta: „Nagyi, 
azért akarod, hogy becsatoljam ma-
gam, mert szeretsz!”

A Lélek betöltötte az autót, amint 
elmondtam ennek a drága kislánynak, 
mennyire szeretem. Nem akartam 
elveszíteni ezt az érzést, mégis tudtam, 
hogy itt a lehetőség, és becsatoltam az 
ülésébe, majd így kérleltem: „Chloe, 
bennmaradnál az ülésedben, kérlek?” 
És bennmaradt – egészen a boltig, a 
meglepi miatt. Aztán becsatolva maradt 
a bolttól hazáig, ahol kenyeret sütöt-
tünk, és gyurmáztunk, mivel Chloe 
nem felejt!

Amikor aznap visszagördültem az 
útra az autóval, egy szentírás töltötte ki 
a gondolataimat: „Ha engem szerettek, 
az én parancsolataimat megtartsá-
tok.” 1 Azért vannak a szabályok, hogy 
tanítsuk, irányítsuk és megvédelmez-
zük a gyermekeket. Miért? Az irántuk 
érzett hatalmas szeretetünk miatt. Amíg 
azonban Chloe nem értette meg, hogy 
azért kívántam, hogy becsatolja magát 
az ülésbe, mert szeretem őt, addig nem 
volt hajlandó alávetni magát annak, 
amit ő korlátozásnak tartott. Úgy érezte, 
hogy a biztonsági öv korlátozza a 
szabadságát.

Chloéhoz hasonlóan mi is dönt-
hetünk úgy, hogy korlátozásként 
fogjuk fel a parancsolatokat. Olykor 
úgy érezhetjük, hogy Isten törvényei 

korlátozzák személyes felelősségünket, 
elveszik az önrendelkezésünket, és 
korlátozzák a növekedésünket. Ami-
kor azonban mélyebben igyekszünk 
megérteni mindezt, és engedjük, hogy 
Atyánk tanítson bennünket, elkezdjük 
megérteni, hogy törvényei az irántunk 
érzett szeretetének megnyilvánulásai, 
míg a törvényei iránti engedelmessé-
günk a mi Iránta érzett szeretetünk 
megnyilvánulása.

Ha észreveszitek, hogy képletesen 
szólva az út szélére húzódva álltok, 
akkor javasolnék néhány tantételt, 
amelyet követve segítséget kaptok majd 
„a hit és az engedelmesség útjá[ra]” való 
visszatéréshez.2

Először is: bízzatok Istenben! 
Bízzatok az Ő rátok vonatkozó örök 
tervében! Mindegyikünk „mennyei szü-
lők szeretett lélekfia vagy lélekleánya”. 
Irántunk érzett szeretetük nyilvánvaló 
a parancsolatokban. A parancsolatok 
elengedhetetlenek a tanításunkhoz, 
irányításunkhoz, illetve a védelmünk-
höz, miközben „földi tapasztalatokhoz 
jut[unk]” 3.

A halandóság előtti világban önren-
delkezésünket használva elfogadtuk 
Isten tervét 4, és megtanultuk, hogy az 
Isten örökkévaló törvényeinek való 
engedelmesség létfontosságú e terv 
sikeréhez. „Van egy törvény, amely már 
a világ megalapítása előtt visszavonha-
tatlanul el lett rendelve a mennyben, 
amelyen minden áldás alapszik.” 5 Ha 

engedelmeskedünk a törvénynek, 
elnyerjük az áldást.

Isten még a halandó tapasztalatun-
kat kísérő összes hiba, ellenkezés és 
tanulás ellenére sem veszíti szem elől 
örökkévaló lehetőségeinket, még akkor 
sem, ha mi igen. Bízhatunk Benne, 
„mivel Isten azt szeretné, ha gyermekei 
visszatérnének”,6 Fia, Jézus Krisztus 
engesztelése révén pedig biztosította 
a lehetőséget erre. Az engesztelés a 
szabadítás tervének lényege.7

Másodszor: bízzunk Jézusban! 
Az engedelmesség és a szeretet legfőbb 
kifejezése Jézus Krisztus engesztelése. 
Önmagát az Atya akarata alá rendelve 
az életét adta értünk. Azt mondta: „Ha 
az én parancsolataimat megtartjátok, 
megmaradtok az én szeretetemben; a 
miképen én megtartottam az én Atyám-
nak parancsolatait, és megmaradok az 
ő szeretetében” 8.

Jézus azt is tanította:
„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
erődből.

Ez az első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: 

Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 9

Minden vasárnap lehetőségünk 
nyílik arra, hogy elgondolkozzunk 
és emlékezzünk Szabadítónk tiszta 
szeretetére, miközben az Ő végtelen 
engesztelésének jelképeiből veszünk. 
Az úrvacsora során figyelem, ahogyan 
kinyúlnak a kezek és karok, hogy 
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kiosszák a kenyeret és a vizet. Ahogy 
kinyújtom a kezem és veszek belőle, 
szövetséget kötök, hogy hajlandó 
vagyok magamra venni az Ő nevét, és 
mindig emlékezni Őrá, valamint betar-
tani az Ő parancsolatait. Ő pedig megí-
géri, hogy Lelke mindig velünk lesz.10

Harmadszor: bízzunk a Lélek 
suttogásaiban! Ne feledjük, hogy a 
Chloéval kapcsolatos élményem során 
a Lélek egy szentírást súgott nekem. A 
János 14:15-öt: „Ha engem szerettek, az 
én parancsolataimat megtartsátok.” Ezt 
a következő fontos versek követik:

„És én kérem az Atyát, és más 
vígasztalót ád néktek, hogy veletek 
maradjon mindörökké.

Az igazságnak ama lelkét: a kit a 
világ be nem fogadhat, mert nem látja 
őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek 
őt, mert nálatok lakik, és bennetek 
marad.” 11

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza minden érdemes 
és konfirmált tagjának jogában áll a 
Szentlélek társaságát élvezni. A böjtö-
lés, az ima, a szentírás- tanulmányozás, 
valamint az engedelmesség nagyban 
fejlesztik azon képességünket, hogy 
halljuk és érezzük a Lélek késztetéseit.

Amikor az elméteket kétségek és 
zavaros gondolatok töltik el, az Atya 
és a Fiú elküldi a Szentlelket, hogy 
figyelmeztessen titeket, és biztonságban 

átvezessen benneteket e halandó uta-
zás veszélyein. Segít majd emlékezni, 
vigasztalni és eltölteni benneteket „re-
ménnyel és tökéletes szeretettel” 12.

Negyedszer: bízzunk az élő 
próféták tanácsaiban! Atyánk módot 
adott nekünk arra, hogy meghalljuk az 
Ő szavát, és prófétáin keresztül megis-
merjük az Ő törvényét. Az Úr kijelen-
tette: „Szavam… mind beteljesül, akár 
saját hangom, akár szolgáim hangja 
által, az ugyanaz.” 13

A közelmúltban az élő próféták ta-
nácsot adtak azzal kapcsolatban, hogy 
emlékezzünk meg a sabbat napjáról, 
hogy megszenteljük azt,14 valamint, 
hogy éljünk a böjt törvénye szerint. Ha 
engedelmeskedünk e prófétai tanács-
nak, akkor az módot ad nekünk arra, 
hogy engedelmesek legyünk Isten 
azon parancsolata iránt, hogy szeres-
sük Őt és a felebarátainkat, miközben 
gyarapítjuk hitünket Jézus Krisztusban, 
és segítő kezet nyújtunk másoknak a 
szeretet és a törődés jegyében.15

Biztonság rejlik abban, ha követjük 
az Úrnak az Ő prófétáin keresztül adott 
szavát. Isten prófétáknak, látnokoknak 
és kinyilatkoztatóknak hívta el Tho-
mas S. Monsont, a tanácsosokat az Első 
Elnökségben és a Tizenkét Apostol 
Kvórumát. Az egyre növekvő félelem, 
zűrzavar, gonoszság és indulat világában 
rájuk tekintve láthatjuk, hogyan néznek 

ki, hogyan hallatszanak és miként 
reagálnak a megosztó ügyekre Jézus 
Krisztus jószívűséggel eltelt tanítványai. 
Tanúságot tesznek Jézus Krisztusról, és 
jószívűséggel, Jézus Krisztus tiszta szere-
tetével reagálnak, akinek a tanúi.

Chloéval kapcsolatos élményemet 
követően olyan verseket kerestem 
a szentírásokban, amelyek a paran-
csolatokat és a szeretetet említik. Sok 
ilyet találtam. E versek mindegyike 
emlékeztet bennünket arra, hogy az 
Ő parancsolatai az irántunk érzett 
szeretetének megnyilvánulásai, míg 
a parancsolatai iránti engedelmessé-
günk a mi Iránta érzett szeretetünk 
megnyilvánulása.

Bizonyságomat teszem arról, hogy 
amikor bízunk Istenben, az Örökké-
való Atyánkban és az Ő Fiában, Jézus 
Krisztusban, és hitet gyakorlunk az Ő 
engesztelésében; ha bízunk a Lélek 
suttogásaiban; és bízunk az élő prófé-
ták szavaiban, akkor rájövünk, hogyan 
induljunk el az út széléről, és haladjunk 
tovább biztonságban a hazafelé vezető 
utunkon – nemcsak túlélve azt, hanem 
úgy, hogy örömünket is leljük benne. 
Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
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volt, mint gondoltam. Dühbe gurultam, 
toporzékoltam és követeltem, hogy 
engedjen be, de az ajtó zárva maradt.

Át voltam ázva, sár borított, fáztam, 
és gyermeki képzeletemben felmerült, 
hogy talán a saját udvarunkon fogok 
meghalni. Végül megkérdeztem tőle, 
mit kell tennem ahhoz, hogy beme-
hessek. Hamarosan a hátsó udvarban 
találtam magamat, a nagyanyám pedig 
lemosott engem a locsolócsővel. Egy 
örökkévalóságnak tűnő idő után 
nagyanyám tisztának nyilvánított, és 
beengedett a házba. A házban meleg 
volt, én pedig száraz, tiszta ruhába 
bújhattam.

E valós életből vett példázat- 
szerűséget szem előtt tartva, kérlek, 
gondolkodjatok el Jézus Krisztus kö-
vetkező szavain: „És semmi tisztátalan 
dolog nem kerülhet be a királyságába, 
tehát senki nem kerül be az ő nyu-
galmába, csak azok, akik ruházatukat 
hitük, és minden bűnük megbánása, és 
mindvégig való kitartásuk miatt tisztára 
mosták a véremben.” 1

Ahogy kezdett lehűlni a levegő, 
átkeltem az úton, hogy bemenjek a 
házunkba. Nagyanyám az ajtóban várt 
és nem engedett be. Azt mondta, hogy 
ha beengedne, akkor széthordanám 
a sarat az általa frissen kitakarított 
házban. Így hát azt tettem, amit ilyen-
kor minden kilencéves tenne: a hátsó 
ajtóhoz rohantam. Ő azonban gyorsabb 

Allen D. Haynie elder
a Hetvenektől

Kilencéves koromban az ősz hajú, 
1,5 m magas anyai nagyanyám 
eljött hozzánk néhány hétre. 

Látogatása alatt történt, hogy az egyik 
délutánon a két bátyámmal úgy dön-
töttünk, ásunk egy gödröt az út túlol-
dalán lévő mezőn. Nem tudom, hogy 
miért csináltuk; néha a fiúk egysze-
rűen csak gödröket ásnak. Egy kicsit 
koszosak lettünk, de semmi olyasmi 
nem történt, amiért igazán bajba 
kerülhettünk volna. A környéken lakó 
többi fiú látta, hogy milyen izgalmas 
gödröt ásni, és elkezdtek segíteni. 
Azután együtt egyre koszosabbak 
lettünk. A föld kemény volt, úgyhogy 
odahúztunk egy kerti locsolócsövet, 
és eresztettünk egy kis vizet a gödör 
aljára, hogy felpuhítsuk. Ásás közben 
ragadt ugyan ránk egy kis sár, de a 
gödör egyre mélyült.

Valaki a csoportból úgy döntött, 
hogy csináljunk úszómedencét a gö-
dörből, úgyhogy feltöltöttük vízzel. A 
legfiatalabb lévén, és mert be akartam 
vágódni, meggyőztek, hogy ugorjak 
bele és próbáljam ki. Most már valóban 
koszos voltam. Az elején még nem ter-
veztem, hogy tetőtől talpig sáros leszek, 
de ez lett a vége.

Emlékezni arra, 
hogy kiben bíztunk
Az Atyával való újbóli életünk reménye Jézus Krisztus  
engesztelésétől függ.
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Állni az udvaron, miközben nagya-
nyám egy kerti tömlővel locsolt engem, 
kellemetlen és kényelmetlen volt. 
Megfosztatni attól a lehetőségtől, hogy 
visszatérjünk és az Atyánkkal legyünk 
a mennyben, mert úgy döntünk, hogy 
a bűn sárgödrében vagy annak sarától 
bekoszolódva maradunk – örökkéva-
lóan tragikus lenne. Ne tévesszük meg 
saját magunkat azt illetően, hogy mi 
szükséges a Mennyei Atyánk színe elé 
történő visszatéréshez és ottmaradás-
hoz. Tisztának kell lennünk.

Mielőtt erre a földre jöttünk volna, 
Isten lélekfiaiként és lélekleányaiként 
részt vettünk egy nagy tanácskozás-
ban.2 Mindannyian figyeltünk, senki 
nem aludt el. A tanácskozás során 
Mennyei Atyánk bemutatott egy tervet. 
Mivel a terv megőrizte az önrendelke-
zésünket, és azt követelte meg, hogy 
ne csak az Ő tapasztalataiból tanuljunk, 
hanem a sajátjainkéból is, Ő tudta jól, 
hogy bűnöket fogunk elkövetni. Azt is 

tudta, hogy a bűn tisztátalanná, ezáltal 
pedig alkalmatlanná tesz majd bennün-
ket arra, hogy visszatérjünk a színe elé, 
hiszen ahol Ő él, az még a nagyanyám 
által kitakarított háznál is tisztább hely.

Mivel Mennyei Atyánk szeret 
bennünket, és az a célja, „hogy [vég-
hezvigye] az ember halhatatlanságát 
és örök életét”,3 a terve tartalmazott 
egy szabadítói szerepet is: olyasvala-
kiét, aki segít majd nekünk tisztává 
válni, bármennyire is koszolódjunk be. 
Amikor Mennyei Atyánk bejelentette, 
hogy szükség lesz egy Szabadítóra, úgy 
hiszem, mindannyian Jézus Krisztus 
felé fordultunk, a Lélekben Elsőszülött 
felé, az Egyetlen felé, aki fejlődésének e 
pontján már hasonlóvá vált az Atyához.4 
Úgy hiszem, mindannyian tudtuk, hogy 
Ő lesz az, és hogy közülünk senki más 
nem tudná megtenni, Ő azonban képes 
és hajlandó is lesz rá.

A Gecsemáné kertjében és a Golgota  
keresztjén Jézus Krisztus testben és 

lélekben is szenvedett, reszketett a fáj-
dalomtól, minden pórusából vér fakadt, 
könyörgött az Atyjának, hogy vegye 
el a keserű poharat Őtőle 5, ám végül 
mégis kiitta azt.6 Miért tette ezt? Saját 
szavaival, dicsőséget akart szerezni az 
Atyjának, és befejezni „előkészületei[t] 
az emberek gyermekeiért” 7. Meg akarta 
tartani a szövetségét, és lehetővé tenni, 
hogy hazatérhessünk. Minek a megté-
telét kéri tőlünk cserébe? Egyszerűen 
arra kérlel bennünket, hogy valljuk 
meg bűneinket, és tartsunk bűnbánatot, 
hogy ne kelljen majd úgy szenved-
nünk, ahogyan Ő szenvedett.8 Arra hív 
bennünket, hogy váljunk tisztává, hogy 
ne kelljen kint maradnunk Mennyei 
Atyánk háza előtt.

Bár a bűn elkerülése az életben 
követendő minta, Jézus Krisztus en-
gesztelésének hatásosságát tekintve 
nem számít, hogy milyen bűnöket 
követtünk el, vagy hogy milyen mélyre 
süllyedtünk abba a képletes gödörbe. 
Nem számít, hogy szégyenkezünk vagy 
zavarban vagyunk ama bűnök miatt, 
melyek – Nefi szavaival szólva – „oly 
könnyen zaklatnak” bennünket.9 Nem 
számít, hogy valaha elcseréltük az első-
szülöttségünket egy tál lencséért.10

Az számít, hogy Jézus Krisztus, az 
Isten Fia „mindenféle fájdalmat és meg-
próbáltatást és kísértést” elszenvedett, 
hogy „a test szerint tudhassa, hogyan 
segítse népét”.11 Az számít, hogy Ő haj-
landó volt leereszkedni,12 eljönni erre a 
földre és „mindenek alá” 13 ereszkedni, 
és „hatalmasabb ellentmondások[at 
szenvedett el] mint az bármely ember 
számára” valaha is lehetséges lenne.14 
Az számít, hogy Krisztus könyörög az 
ügyünkben az Atyához, „[m]ondván: 
Atyám, tekintsd annak szenvedéseit 
és halálát, aki bűnt nem cselekedett, 
akivel nagyon elégedett voltál… Ezért, 
Atyám, kíméld meg ezeket a testvére-
imet, akik hisznek az én nevemben, 
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hogy énhozzám jöhessenek és örökké 
tartó életük lehessen.” 15 Ez az, ami va-
lóban számít, és ami mindannyiunknak 
megújult reményt kellene adjon, aho-
gyan eltökéltséget is, hogy még egyszer 
megpróbáljuk, mert Ő nem feledkezett 
meg rólunk.16

Bizonyságomat teszem, hogy a Sza-
badító soha nem fog hátat fordítani ne-
künk, amikor alázatosan keressük Őt, 
hogy bűnbánatot tartsunk; soha nem 
fog veszett ügynek tartani bennünket; 
soha nem fogja azt mondani: „Jaj ne, 
már megint te!”. Soha nem fog elutasí-
tani bennünket azért, mert ne értené, 
milyen nehéz elkerülni a bűnt. Töké-
letesen ért mindent, beleértve a bánat, 
szégyen és bosszúság érzését, mely a 
bűn elkerülhetetlen következménye.

A bűnbánat valós és működik. Nem 
egy kitalált élmény, sem nem egy „őrült 
elme” 17 szüleménye. Hatalma van lee-
melni a terheket és reményre cserélni 
azokat. Hatalmas szívbéli változáshoz 
vezethet, melynek eredményeképpen 
nem lesz „hajlandóságunk arra, hogy 
gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy 
állandóan jót tegyünk” 18. A bűnbánat 
szükségszerűen nem könnyű. Az örök-
kévaló jelentőséggel bíró dolgok ritkán 
könnyűek. Az eredmények azonban 
megérik. Ahogyan Boyd K. Packer 
elnök mondta a Hetvenekhez intézett 
utolsó bizonyságában: „A gondolat így 
szól: az engesztelés nem hagy barázdát, 
nem hagy nyomokat. Amit megjavít, 
az meg van javítva. […] Az engesztelés 
nem hagy nyomokat, nem hagy baráz-
dát. Csak begyógyít; és amit begyógyít, 
az gyógyult marad.” 19

Így van hát, hogy az Atyával való 
újbóli életünk reménye Jézus Krisztus 
engesztelésétől függ; a bűntelennek 
a hajlandóságától, hogy – bár az igaz-
ságosság nem követeli ezt meg tőle 
– magára vegye az egész emberiség 
vétkeinek összesített terhét, beleértve 

azokat a bűnöket is, melyekért Isten 
egyes fiai és leányai szükségtelenül 
szenvednek magukban.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagjaiként nagyobb 
hatalmat tulajdonítunk a Szabadító 
engesztelésének mint a legtöbben, mert 
tudjuk, hogy ha szövetségeket kötünk, 
folyamatosan bűnbánatot tartunk, 
valamint mindvégig kitartunk, akkor 
Ő örököstársakká tesz bennünket 
maga mellett 20, és Őhozzá hasonlóan 
elnyerünk mindent, amivel az Atya ren-
delkezik.21 Ez egy világrengető, mégis 
igaz tan. Jézus Krisztus engesztelése 
az elkeserítően távoliból tökéletesen 
lehetségessé teszi a Szabadító ama 
felhívását, mely szerint „legyetek azért 
ti tökéletesek, miként a ti mennyei 
Atyátok tökéletes” 22.

A szentírások azt tanítják, hogy 
minden egyénnek meg kell „[ítéltetnie] 
Isten szent ítélkezése szerint” 23. Egy 
nap majd nem lesz lehetőség elrej-
tőzni egy nagyobb csoportban, vagy 
másokra mutogatni tisztátalanságunk 
kifogásaként. Hálásak lehetünk, amiért 
a szentírások azt is tanítják, hogy Jézus 
Krisztus, aki elszenvedte bűneinket, aki 
a Szószólónk az Atyánál, aki a baráta-
inak nevez minket, aki a legvégsőkig 

szeret bennünket – Ő lesz a végén a 
bíránk. Jézus Krisztus engesztelésének 
egyik gyakran figyelmen kívül hagyott 
áldása az, hogy „az Atya… az ítéletet 
egészen a Fiúnak adta” 24.

Testvérek, ha csüggedtnek érzitek 
magatokat, vagy azon tűnődtök, hogy 
kikeveredtek- e valaha is az általatok 
ásott lelki gödörből, kérlek, emlékezze-
tek arra, ki az, aki „az igazságosság és 
[miközénk]” áll, „könyörülettel telve az 
emberek gyermekei iránt”, aki magára 
vette gonoszságainkat és vétkeinket, és 
„kielégítette az igazságosság követel-
ményeit”.25 Másképpen szólva – aho-
gyan Nefi is tette, amikor kételkedett 
magában –, egyszerűen csak emlékez-
zetek, hogy „kiben bízta[tok]” 26, vagyis 
Jézus Krisztusban, majd pedig tartsatok 
bűnbánatot, és éljétek át ismét a „töké-
letesen ragyogó reménység[et]” 27. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼
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mélyen a szívükbe vésődött.9 Állhata-
tosak voltak és engedelmesek.10 Bátran 
és hatalommal prédikálták az evangéli-
umot és építették fel Isten királyságát.11 
Örömük volt az Úr Jézus Krisztusban.

Sok a közös bennünk és az idők de-
lén élt ezen hithű férfiakban és nőkben. 
Mi is olyan időkben élünk, amikor az 
Úr Jézus Krisztus csodákat tesz közöt-
tünk: meggyógyítja a betegeket, meg-
tisztít minket a bűntől, megváltoztatja 
a szívünket, és biztosítja a szabadítást Is-
ten gyermekei számára a fátyol mindkét 
oldalán. A mi időnkben is vannak élő 
próféták és apostolok, papsági hatalom, 
lelki ajándékok, valamint a szabadítás 
szertartásainak mennyei áldásai.

Veszélyes időket élünk, a nagy 
gonoszság és kísértések idejét, a 
zűrzavar és a felfordulás idejét. 
Ezekben a vészterhes időkben az Úr 
földi prófétája, Thomas S. Monson 
elnök felhívást intézett hozzánk, hogy 
mentsük meg azokat, akiknek sebet 
kapott a lelkük,12 hogy bátran álljunk 
ki az igazságért,13 és építsük Isten 
királyságát.14 Legyen bármilyen szintű 
is a jelenlegi lelkiségünk, hitünk vagy 
engedelmességünk, az előttünk álló 

Mielőtt a Gecsemánéban és a 
Kálvárián szenvedett volna, Jézus ezt 
a figyelemre méltó ígéretet tette a tanít-
ványainak: „A ki hisz én bennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, 
a melyeket én cselekeszem; és nagyob-
bakat is cselekszik azoknál; mert én az 
én Atyámhoz megyek.” 6

Jézus betöltötte ezt az ígéretet: 
pünkösd napjától kezdve a tanítvá-
nyok megáldattak a tűz és a Szentlélek 
keresztségével.7 Krisztusba vetett hitük, 
valamint a bűnbánat és az engedel-
messég által a Szentlélek társukká vált, 
megváltoztatta a szívüket, és mara-
dandó tanúbizonysággal áldotta meg 
őket az igazságról.

Ezek az ajándékok és áldások 
megerősítették az Úr tanítványait. Bár 
veszélyes és zűrzavaros időkben éltek, 
megkapták annak lelki ajándékát, hogy 
szemük látott és fülük hallott. A Szent-
lélek hatalma által elkezdték meglátni a 
dolgok igazságát, ahogy azok valójában 
vannak, különösen az Úr Jézus Krisztus 
és az Ő közöttük végzett munkája 
kapcsán.8 A Szentlélek megvilágosította 
az értelmüket, és tisztábban hallották az 
Úr hangját. Jézus Krisztus evangéliuma 

Kim B. Clark elder
a Hetvenektől

Halandó szolgálata idején Jézus 
olyan hatalmas gyógyító csodá-
kat tett, és olyan felhatalmazással 

és hatalommal tanított, hogy a szentí-
rások azt mondják: „És elterjede az ő 
híre egész Siriában…, és nagy sokaság 
követé”.1

Némelyek, akik látták gyógyítani 
és hallották tanítani, elutasították Őt. 
Mások egy ideig követték, de aztán 
nem jártak többé Ővele.2 Az Úr Jézus 
Krisztus ott volt előttük, de ők nem 
látták meg, hogy kicsoda valójában. 
Vakok voltak, és úgy döntöttek, hogy 
elfordulnak. Jézus azt mondta róluk:

„Az enyéimhez jöttem, és az enyéim 
nem fogadtak be.” 3

„…füleikkel nehezen hallanak, és 
szemeiket behunyják”.4

Azonban sok olyan férfi és nő is 
volt, akik – hithű apostolait is beleértve 
– Őt állították az életük középpontjába. 
Bár ellenük munkálkodtak a világ za-
varó tényezői; az, hogy nem értették a 
tanításait; és talán féltek is – mégis hit-
tek Őbenne, szerették és követték Őt.

Jézus azt mondta róluk: „A ti szeme-
itek pedig boldogok, hogy látnak; és 
a ti füleitek, hogy hallanak.” 5

Szemeket, hogy lássatok, 
és füleket, hogy halljatok
Ha Krisztusra tekintünk, és kinyitjuk a szemünket és a fülünket, akkor 
a Szentlélek megáld minket, hogy észrevegyük az Úr Jézus Krisztus 
munkálkodását az életünkben.
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munkához az nem lesz elegendő! Na-
gyobb lelki világosságra és erőre van 
szükségünk! Szemünknek tisztábban 
kell látnia a Szabadító munkálkodását 
az életünkben, fülünknek pedig úgy 
kell meghallania a hangját, hogy még 
mélyebben a szívünkbe vésődjön!

Ez a csodálatos áldás akkor jő el, ha 
szívünket megnyitva befogadjuk,15 iga-
zán befogadjuk életünkbe az Úr Jézus 
Krisztust, az Ő tanát és az Ő egyházát. 
Nem kell tökéletesnek lennünk, de 
jónak és egyre jobbnak kell lennünk. 
Igyekeznünk kell az evangélium vilá-
gos és egyszerű igazságai szerint élni. 
Ha magunkra vesszük Krisztus nevét, 
Őbelé vetett hittel cselekedve megbán-
juk a bűneinket, betartjuk a parancso-
latait és mindig emlékezünk Őrá, akkor 
Jézus Krisztus irgalma és kegyelme által 
elnyerjük a Szentlélek társaságát.

Az egyszerű engedelmesség a 
szívünkbe hozza a Lelket. Otthon hittel 
imádkozunk, kutatjuk a szentírásokat 
és megszenteljük a sabbat napját. A 
kápolnában veszünk az úrvacsorából, 
és Krisztus nevében szent ígéreteket 
teszünk Mennyei Atyánknak. A szent 
templomban a fátyol másik oldalán 
lévő testvéreinkért szent szertartások-
ban veszünk részt. A családunkban 
és az Úrtól kapott megbízatásainkban 
terhüket felemelve és Krisztushoz híva 
őket nyújtjuk ki kezünket mások felé.

Testvéreim, tudom, hogy ha meg-
tesszük ezeket a dolgokat, a Szentlélek 
eljön! Növekedni fog a lelkiségünk, és 
több tapasztalatot szerzünk a Szentlé-
lekkel, aki a társunk lesz. Ha Krisztusra 
tekintünk, és kinyitjuk a szemünket és 
a fülünket, akkor a Szentlélek megáld 
minket, hogy észrevegyük az Úr Jézus 
Krisztus munkálkodását az életünkben, 
ami aztán bizonyossággal és bizonyí-
tékokkal erősíti meg az Őbelé vetett 
hitünket. Egyre inkább úgy tekintünk 
majd minden testvérünkre, ahogyan 

Isten látja őket, szeretettel és együtt-
érzéssel. A Szabadító hangját fogjuk 
hallani a szentírásokban, a Lélek sutto-
gásában és az élő próféták szavaiban.16 
Látni fogjuk, amint Isten hatalma meg-
pihen a prófétáján, valamint az Ő igaz 
és élő egyházának minden vezetőjén, 
és biztosan fogjuk tudni azt, hogy ez 
Isten szent munkája.17 Úgy látjuk és ért-
jük majd meg magunkat és a körülöt-
tünk lévő világot, ahogyan a Szabadító. 
Pál apostol szavaival élve: elnyerjük „az 
Úrnak értelmét” 18. Lesz szemünk, hogy 
lássunk, és fülünk, hogy halljunk, és 
Isten királyságát fogjuk építeni.

Lehet, hogy az élet nehézzé, za-
varossá, fájdalmassá és csüggesztővé 
válik. Tanúbizonyságomat teszem nek-
tek arról, hogy a Szentlélek társaságán 
keresztül Jézus Krisztus evangéliumá-
nak világossága áthatol a zűrzavaron, 
a fájdalmon és a sötétségen. Érkezzen 
bár robbanásszerűen vagy csendes fo-
lyamként, ez a dicső lelki erő gyógyító 
szeretettel és vigasszal árasztja el a 
bűnbánó, megsebzett lelket; az igazság 
világosságával eloszlatja a sötétséget; 
és Krisztusba vetett reménységgel 
eltávolítja a csüggedést. Látni fogjuk 
ezen áldások eljövetelét, és a Lélek 
tanúságtétele által tudni fogjuk, hogy az 
Úr Jézus Krisztus munkálkodik az éle-
tünkben. Terheink valóban el fognak 
merülni a mi Megváltónk örömében.19

Édesanyám és édesapám egy 
sok évvel ezelőtti élménye annak 

fontosságát és erejét szemlélteti, hogy 
legyen szemünk, mely lát, és fülünk, 
mely hall. 1982- ben szüleim elhívást 
kaptak, hogy a Fülöp- szigeteki Davao 
Misszióban szolgáljanak. Amikor 
édesanyám kibontotta a levelet, és 
meglátta, hova hívták el őket, így 
kiáltott édesapámnak: „Nem! Fel kell 
hívnod őket, és meg kell mondanod 
nekik, hogy a Fülöp- szigetekre nem 
mehetünk! Ők is tudják, hogy asztmás 
vagy.” Édesapám már sok éve asztmá-
ban szenvedett, és édesanyám nagyon 
aggódott érte.

Néhány éjszakával később édesa-
nyám hajnali fél 3 tájt ezzel ébresztette 
fel az apámat: „Merlin, hallottad ezt a 
hangot?”

„Nem, semmilyen hangot nem 
hallottam.”

„Nos, háromszor is hallottam ma 
éjjel egy hangot, mely azt kérdezte: 
»Miért aggódsz? Nem tudod, hogy én 
tudom, hogy asztmája van? Gondos-
kodni fogok róla, és rólad is gondos-
kodni fogok. Készülj fel arra, hogy a 
Fülöp- szigeteken szolgáljatok!«”

Édesanyám és édesapám szolgált 
a Fülöp- szigeteken, és csodálatos él-
ményben volt részük. A Szentlélek volt 
a társuk, áldottak voltak és védelmet 
élveztek. Apámnak soha semmi gondja 
nem volt az asztmájával. Első tanácsos-
ként szolgált a misszióelnökségben, 
édesanyámmal együtt misszionáriusok 
százait és hithű utolsó napi szentek 
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szökőár zúdult a Szendai Misszió terü-
letére, és mindent elsodort az útjából: 
autókat, házakat, gyárakat, szántóföl-
deket. Megdöbbenve néztem a tragikus 
képeket, és könnyekre fakadtam. Buz-
gón imádkoztam azért, hogy Mennyei 
Atyánk védje meg és segítse meg az 
ezen a vidéken élő összes olyan em-
bert, akit oly nagyon szeretek.

Később megerősítették, hogy a 
misszionáriusok és az egyháztagok 
egytől egyig biztonságban vannak, bár 
sokukat érte veszteség: családtagjaik, 
otthonuk, javaik elveszítése. Húszezer 
körüli ember veszett oda, közösségek 
semmisültek meg, és egy, az atomerő-
művet ért baleset következtében sokak-
nak kellett elhagyni az otthonukat.

Ehhez hasonló szerencsétlenségek 
a világ sok részén pusztítanak ma is, 
sokak életét követelve. Figyelmeztettek 
minket, hogy katasztrófák, háborúk és 
nehézségek sokaságai következnek 
majd be a világban.

Amikor hirtelen ilyen csapások 
zúdulnak ránk, talán azt kérdezzük: 
„Miért történik velem ilyesmi?” vagy 
„Miért kell szenvednem?”

Az evangéliumhoz történő meg-
térésem után még sokáig nem 
tudtam világos választ adni arra a 
kérdésre, hogy „miért érnek engem 

Aojagi Koicsi elder
A Hetvenek nyugalmazott tagja

2011. március 11- én a tokiói 
Sinagava pályaudvar  

peronján álltam, hogy ellátogassak  
a Japán Kóbe Misszióba. Délután 
háromnegyed három körül egy 9- es 
erősségű hatalmas földrengés sújtott le. 
A heves rázkódás miatt nem is tudtam 
állva maradni, szorosan egy lépcső-
korlátba kapaszkodtam. A közelben a 
mennyezeti lámpák potyogni kezdtek 
a földre. Egész Tokió pánikba esett.

Szerencsére nem sérültem meg, és 
négy órával később megkönnyebbülve 
értesültem arról, hogy az egész csalá-
dom biztonságban van.

A televízió rémisztő, megdöbbentő 
felvételeket közvetített. Hatalmas 

Tarts ki utadon!
Mindegy, milyen próbatétellel néztek szembe, tegyétek Istent első 
helyre! Szeressétek Istent! Higgyetek Krisztusban, és mindenben 
bízzátok magatokat Őrá!

ezreit készítették fel arra, hogy ha-
marosan egyházközségek és cövekek 
legyenek Mindanao szigetén. Olyan 
szemmel áldattak meg, amely látott, 
és olyan füllel, amely hallott.

Testvéreim, tanúbizonyságot teszek 
Jézus Krisztusról. Tudom, hogy Ő él. 
Ő a mi Szabadítónk és Megváltónk. 
Tudom, hogy ha befogadjuk Őt az 
életünkbe és az Ő evangéliumának 
világos és egyszerű igazságai sze-
rint élünk, akkor élvezni fogjuk a 
Szentlélek társaságát. Annak becses 
ajándékában lesz részünk, hogy lesz 
szemünk, amely lát, és fülünk, amely 
hall. Erről teszek bizonyságot Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Máté 4:24–25.
 2. Lásd János 6:66.
 3. 3 Nefi 9:16.
 4. Apostolok cselekedetei 28:27; lásd még 

Máté 13:15.
 5. Máté 13:16.
 6. János 14:12.
 7. Lásd Apostolok cselekedetei 2:1–4.
 8. Lásd például Apostolok cselekedetei 

10:9–15.
 9. Lásd Énós 1:3.
 10. Lásd Apostolok cselekedetei 2:42.
 11. Lásd Apostolok cselekedetei 4:8–12.
 12. Lásd Thomas S. Monson: Visszatekintve 

és előre haladva. Liahóna, 2008. máj. 90.
 13. Lásd Thomas S. Monson: Légy bátor és 

erős! Liahóna, 2014. máj. 66–69.
 14. Lásd Thomas S. Monson: A szabadítás 

munkájának meggyorsítása. Világméretű 
vezetőképző gyűlés, 2013. jún. lds. org/ 
broadcasts.

 15. A befogad szónak több, ebben a 
szövegkörnyezetben fontos jelentése 
van: elméjével vagy érzékeivel feldolgoz, 
beenged, igaznak fogad el, hisz és 
örömmel fogad (lásd Merriam- Webster’s 
Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], 
“receive”).

 16. Lásd Tan és a szövetségek 18:34–36; 
68:3–4.

 17. Harold B. Lee elnök azt tanította, hogy ez 
a tanúbizonyság elengedhetetlen volt az 
Úrhoz való megtéréshez (lásd “Be Loyal 
to the Royal within You” [Brigham Young 
University devotional, Sept. 11, 1973], 
4, speeches. byu. edu).

 18. 1 Korinthusbeliek 2:16.
 19. Alma 27:17; lásd még Alma 31:38.
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megpróbáltatások?”. Értettem a szaba-
dítás tervének azt a részét, amely azt 
mondja, hogy próbára tétetünk. A va-
lóságban azonban, amikor ez a kérdés 
felmerült, nem volt bennem elég erős 
meggyőződés ahhoz, hogy megfelelő 
választ adhassak rá. Azonban eljött az 
idő, amikor nekem is nagy próbatétel-
ben lett részem.

30 éves koromban a munkámból 
adódóan a Nagoja Missziót látogattam 
meg éppen. A gyűlés után a misszi-
óelnök kedvesen elintézte, hogy az 
elderek kivigyenek a repülőtérre. Ám 
egy hosszan elnyúló domb alján lévő 
kereszteződéshez érve hátulról egy 
nagy kamiont hallottunk hatalmas 
sebességgel felénk száguldani. Az 
autónk hátuljába csapódott, több mint 
20 métert repítve rajta. Az egészben 
az volt a félelmetes, hogy a kamion-
ban nem ült sofőr. Az ütközés az au-
tónk hátulját eredeti méretének felére 
tömörítette. Szerencsére az elderek 
és én is túléltük.

Másnap azonban kezdtem fájdalmat 
érezni a nyakamban és a vállamban, 
és komoly fejfájásom támadt. Attól a 
naptól kezdve nem tudtam aludni, és 
mindennap mind testi, mind mentális 
fájdalommal kellett együtt élnem. Imád-
koztam Istenhez, hogy gyógyítsa meg 
fájdalmamat, ám ezek a tünetek még 
körülbelül 10 évig megmaradtak.

Ekkor elkezdtek kételyek férkőzni 
az elmémbe, és feltettem a kérdést: 
„Miért kell ilyen sok fájdalmat elszen-
vednem?” Azonban annak ellenére, 
hogy a kívánt gyógyulás nem követ-
kezett be, igyekeztem hithűen betar-
tani Isten parancsolatait. Továbbra is 
imádkoztam azért, hogy választ tudjak 
találni a próbatételeimmel kapcsolatos 
kérdéseimre.

Eljött egy olyan időszak, amikor 
több teljesen új személyes problémám 
is akadt, és zaklatott voltam, mert nem 

tudtam, hogyan birkózzak meg ezzel 
az új próbatétellel. Válaszért imádkoz-
tam. Azonban nem kaptam azonnal 
választ. Így hát elmentem és beszéltem 
egy olyan vezetővel az egyházban, 
akiben megbíztam.

Beszélgetésünk közben szeretet-
teljes hangon azt kérdezte: „Aojagi 
testvér, vajon nem azzal a céllal vagy 
itt a földön, hogy megtapasztald ezt 
a bizonyos próbatételt? Nem azzal a 
céllal, hogy úgy fogadd ennek az élet-
nek minden próbatételét, ahogy azok 
vannak, és a többit az Úrra hagyd? Nem 
gondolod, hogy ez a gond megoldódik, 
amikor feltámadunk?”

E szavak hallatán nagyon erősen 
éreztem az Úr Lelkét. Már számta-
lanszor hallottam ezt a tant, azonban 
értelmem szemei még soha nem nyíltak 
meg annyira, mint ekkor. Megértettem, 
hogy pontosan ezt a választ kértem 
imáimban az Úrtól. Tisztán fel tudtam 
fogni Mennyei Atyánk szabadulásunkra 
vonatkozó tervét, és új megvilágításban 
láttam ezt a fontos tantételt.

Ábrahám könyvében azt mondja az 
Úristen: „És próbára tesszük őket ezzel, 
hogy meglássuk, vajon megtesznek- e 
minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő 
Istenük megparancsol nekik” 1.

A tantétel az, hogy az egeket és 
a földet megteremtő Isten ismeri az 
erre a földre vonatkozó nagy tervet; a 
mennyekben és a földön is mindenek 
felett fennhatósága van; és a szabadítás 
tervének véghezvitele érdekében sok 
különböző tapasztalatot – más néven 
próbatételt – biztosít nekünk, míg ezen 
a földön vagyunk.

És az Úr a következőket mondta 
Joseph Smithnek:

„…tudjad, fiam, hogy mindezen 
dolgok tapasztalatot adnak neked, 
és a javadra válnak majd.

Tarts ki tehát utadon…, mert  
Isten örökkön örökké veled lesz.” 2

A próbatételek ezen a földön – a 
betegséget és a halált is beleértve ebbe 
– mind részét képezik a szabadítás 
tervének, és szükségszerű tapasztala-
tokkal szolgálnak. Ki kell tartanunk az 
utunkon, és hittel kell elfogadnunk a 
próbatételeinket.

Életünk célja azonban nem csupán 
az, hogy elviseljük a próbatételeket. 
Mennyei Atyánk elküldte az Ő Szere-
tett Fiát, Jézus Krisztust, a mi Szaba-
dítónkként és Megváltónkként, hogy 
legyőzhessük azokat a próbatételeket, 
amelyekkel ezen a földön szembesü-
lünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
Ő erőssé teszi számunkra a gyenge  
dolgokat.3 Kiengesztel a bűneinkért 
és a fogyatkozásainkért, valamint lehe-
tővé teszi számunkra a halhatatlanság 
és az örök élet elnyerését.

Henry B. Eyring elnök azt mondta: 
„A… próbatétel…, melyet szerető 
Mennyei Atyánk adott nekünk, nem 
az, hogy vajon kitartunk- e a nehézsé-
gekben, hanem az, hogy ezt hogyan 
tesszük. Azáltal álljuk ki a próbát, hogy 
megmutatjuk, hogy emlékezünk Őrá 
és azokra a parancsolatokra, amelyeket 
Ő adott.” 4

A „tarts ki utadon” kulcsfontosságú 
döntés a próbatételek idején. Fordítsuk 
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hogy nevéről „bizonyságot tegyenek… 
minden nemzet, nemzetség, nyelv és 
nép köz[ött]” (T&Sz 112:1).

Imádkozom azért, hogy a Szentlélek 
mindannyiunkat tanítson, miközben 
együtt megvizsgáljuk ezt a nagy jelen-
tőséggel bíró témakört.

Egy életre szóló lecke
Erről a témáról most egy kimon-

dottan egyedi nézőpontból fogok 
beszélni. Az elmúlt 11 év során életkor 
szempontjából én voltam a Tizenkettek 
legfiatalabb tagja. Szolgálatom idején 
az Első Elnökségben és a Tizenkét 
Apostol Kvórumában szolgáló fivérek 
átlagéletkora 77 év volt – nem volt 
több olyan 11 éves periódus ebben az 
adományozási korszakban, amikor az 
apostolok átlagéletkora ennél maga-
sabb lett volna.

Ez idő alatt kollektív apostoli, 
személyes és szakmai tapasztalattal 
és meglátásokkal áldattam meg azon 
kvórumtagok révén, akikkel együtt 
szolgálok. A Robert D. Hales elderrel 

David A. Bednar elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Gordon B. Hinckley elnök 1996- 
ban szerepelt a 60 Minutes 
[Hatvan perc] című országos 

televíziós műsorban. Hinckley elnököt 
a tapasztalt és állhatatos újságíró, Mike 
Wallace interjúvolta meg számos fontos 
kérdésben.

A beszélgetésük végén Wallace úr 
megjegyezte: „Egyesek szerint Önök-
nél gerontokrácia van. Az egyházukat 
csupa öregember vezeti.”

Hinckley elnök habozás nélkül, vi-
dáman így válaszolt: „Hát nem csodála-
tos, hogy egy érett férfi áll az élen, egy 
megfelelő ítélőképességgel bíró férfi, 
akit nem hány ide s tova mindenféle 
tan szele?” (1996. ápr. 7- i adás).

Mai beszédem célja az, hogy elma-
gyarázzam, miért is csodálatos, hogy 
hatalmas lelki érettséggel és jó ítélőké-
pességgel rendelkező idősebb férfiak 
szolgálnak Jézus Krisztus visszaállí-
tott egyházának vezető pozícióiban, 
és hogy miért kell hallgatnunk (lásd 
Móziás 2:9) ezeknek a férfiaknak a 
tanításaira, akiket az Úr választott ki, 

„Akiket kiválasztottam, 
hogy nevemről 
bizonyságot tegyenek”
Csodálatos, hogy Jézus Krisztus visszaállított egyházának rangidős 
vezetői pozícióit hatalmas lelki érettséggel és ítélőképességgel 
rendelkező idősebb férfiak töltik be.

szívünket Isten felé, különösen ak-
kor, amikor próbatételekkel nézünk 
szembe! Engedelmeskedjünk aláza-
tosan Isten parancsolatainak! Hitet 
tanúsítva békítsük meg kívánságain-
kat Isten akaratával!

Térjünk most vissza erre a hátulról 
jött ütközésre Nagojában. Meg is hal-
hattam volna ebben a balesetben. Az 
Úr kegyelme által azonban csodála-
tos módon túléltem. És tudom, hogy 
a szenvedéseim a tanulásomat és a 
fejlődésemet szolgálták.5 Mennyei 
Atyám megtanított megacélozni a 
türelmemet, kifejleszteni az együttér-
zésemet, és vigaszt nyújtani a szenve-
dőknek. Ezt felismerve szívem a hála 
érzésével van tele Mennyei Atyám 
iránt ezért a próbatételért.

Mindegy, milyen próbatétellel 
néztek szembe, tegyétek Istent első 
helyre! Szeressétek Istent! Higgyetek 
Krisztusban, és mindenben bízzátok 
magatokat Őrá! Moróni a következő 
ígéretet teszi az ilyen embereknek: 
„…és ha minden istentelenségtől 
megtartóztatjátok magatokat, és teljes 
lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel 
szeretitek Istent, akkor elegendő 
számotokra a kegyelme, hogy ke-
gyelme által tökéletesek lehessetek 
Krisztusban”.6

Szívből jövő bizonyságot teszek ar-
ról, hogy az Atyaisten és az Ő Szeretett 
Fia, Jézus Krisztus él, és hogy Isten 
azoknak tett ígéretei, akik kitartanak 
az útjukon és szeretik Őt, a próbatéte-
lek közepette is beteljesednek. Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd Ábrahám 3:25.
 2. Tan és a szövetségek 122:7, 9; kiemelés 

hozzáadva.
 3. Lásd Ether 12:27.
 4. Henry B. Eyring: Az Úr erejével. 

Liahóna, 2004. máj. 17.
 5. Lásd Zsidók 12:7–9.
 6. Moróni 10:32.
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való együttműködésemből vett példa 
jól szemlélteti azokat a rendkívüli 
lehetőségeket, amikor alkalmam van 
e vezetőkkel szolgálni és tanulni tőlük.

Jó néhány évvel ezelőtt, amikor 
Hales elder éppen egy súlyos beteg-
ségből lábadozott, együtt töltöttünk egy 
vasárnap délutánt az otthonában. Be-
szélgettünk a családjainkról, a kvórum-
ban lévő felelősségeinkről és fontosabb 
tapasztalatainkról.

Beszélgetésünk során a következőt 
kérdeztem tőle: „Te mindig is sikeres 
férj, apa, sportoló, pilóta, üzletem-
ber és egyházi vezető voltál. Milyen 
leckéket tanultál meg, miközben egyre 
idősebb lettél és lecsökkent a fizikai 
teljesítőképességed?”

Hales elder egy pillanatra elgondol-
kodott, majd így válaszolt: „Amikor már 
nem tudod megtenni azt, amire mindig 
is képes voltál, akkor már csak azt 
teszed, ami igazán számít.”

Velős és egyszerű válasza teljesen 
lenyűgözött. Szeretett apostoltársam 
egy életre szóló leckét osztott meg 
velem. Olyat, melyre a fájdalmas fizikai 
szenvedés és a lelki kutakodás tűzpró-
bája által lehet szert tenni.

Emberi korlátok és törékenység
Az előrehaladott életkorral természe-

tes módon együtt járó korlátok a lelki 
tanulás valóban figyelemre méltó for-
rásává tudnak válni. Azok a tényezők, 
melyekről egyesek azt gondolhatják, 
hogy behatárolják e szolgák hatékony-
ságát, az ő legnagyobb erősségeikké 
válhatnak. A fizikai korlátok kitágítják 
a látóterünket. A korlátozott állóké-
pesség segít a fontossági sorrendek 
tisztázásában. Az, hogy számos dolgot 
már nem tudunk megtenni, segít arra a 
pár dologra összpontosítanunk, melyek 
igazán fontosak.

Néhányan úgy vélik, hogy a 
modern világban tapasztalt súlyos 

kihívások hatékony kezeléséhez fia-
talabb és élénkebb egyházi vezetőkre 
lenne szükség. Az Úr az Ő céljainak 
beteljesítéséhez azonban nem modern 
vezetői filozófiát és gyakorlatokat kö-
vet (lásd Ésaiás 55:8–9). Számíthatunk 
rá, hogy az egyház elnöke és rangidős 
vezetői idősebb és lelkileg tapasztalt 
férfiak lesznek.

Az Úr kinyilatkoztatott mintája, mely 
szerint egyházában tanácsok által kell 
kormányozni, csillapítja és ellensú-
lyozza az emberi gyengeségek hatását. 
Érdekes, hogy e férfiak halandó korlátai 
tulajdonképpen megerősítik azon ki-
nyilatkoztatások isteni eredetét, melyek 
nekik és általuk adatnak. Ezeket a férfi-
akat prófécia által valóban Isten hívta el 
(lásd Hittételek 1:5).

A felkészülés mintája
A fivéreimen megfigyelhettem, hogy 

– legalábbis részben – milyen célja van 
az Úrnak azzal, hogy szellemileg és 
ítélőképességben is érettebb, idősebb 
férfiakat hív el az egyház vezető pozí-
cióiba. Ezeket a férfiakat jó ideje tanítja 
az Úr, akit képviselnek, szolgálnak és 
szeretnek. Elsajátították a Szentlélek 
isteni nyelvezetét, valamint az Úr által 
a kinyilatkoztatás elnyerésére adott 

mintát. E hétköznapi férfiak olyan kü-
lönleges fejlődési folyamaton mentek 
keresztül, mely megélesítette látásu-
kat, kitágította gondolkodásmódjukat, 
kifejlesztett bennük egy nemzettől és 
körülménytől független, minden ember 
iránti szeretetet, és megerősítette ben-
nük a visszaállítás valóságát.

Számtalanszor tanúja voltam an-
nak, ahogy a Fivéreim szorgalmasan 
igyekeztek betölteni és felmagasztalni 
elhívásaikat, miközben súlyos fizikai 
problémákkal küszködtek. A nehézsé-
gek őket sem kerülik el, de áldást és 
erőt kapnak, hogy a próbatételek köze-
pette is képesek legyenek állhatatosan 
továbbhaladni.

Az Úr e képviselőivel való szol-
gálatom során megtudtam, hogy a 
legnagyobb vágyuk az, hogy felismer-
jék és megtegyék Mennyei Atyánk és 
az Ő Szeretett Fia akaratát. A tanács-
kozásaink során olyan sugalmazások 
érkeznek és olyan döntések születnek, 
melyek a világosság egy olyan szintjét 
és igazságát tükrözik, amely messze túl-
mutat az emberi intelligencián, érvelé-
sen és tapasztalaton. Amint egységben 
dolgozunk egy- egy bonyolult problé-
mán, a kérdéssel kapcsolatos kollektív 
tudásunk a Szentlélek hatalma által 
csodás módokon bővül.

Áldás számomra, hogy naponta meg-
figyelhetem e vezetők egyéni személyi-
ségjegyeit, képességeit és nemes jellemét. 
A Fivérek emberi hibáit néhány ember 
aggasztónak és hitét gyengítőnek tartja. 
E tökéletlenségek azonban számomra 
inkább biztatóak és hitet építőek.

Még egy lecke
Mostanra tanúja voltam annak, hogy 

a fizikai halál állapotán áthaladva a 
Fivéreim közül immár hatan tesznek 
eleget új felelősségeknek a lélekvilág-
ban: James E. Faust elnök, Gordon B. 
Hinckley elnök, Joseph B. Wirthlin 
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elder, L. Tom Perry elder, Boyd K.  
Packer elnök és Richard G. Scott elder.

E bátor Fivérek teljes lelküket fela-
jánlották (lásd Omni 1:26) azért, hogy 
az egész világon bizonyságot tegye-
nek Jézus Krisztus nevéről. Tanításaik 
összessége felbecsülhetetlen értékű.

Halandó szolgálatuk utolsó éveiben 
e szolgák olyan erőteljes lelki tanítá-
sokat osztottak meg velünk, melyekre 
több évtizednyi odaadó szolgálat által 
tettek szert. Ezek a vezetők még akkor 
is hatalmas értékű igazságokat adtak 
át, amikor néhányan úgy vélték, pont 
tőlük számíthatunk a legkevesebbre.

Gondoljatok csak a szentírásokban 
lévő nagyszerű próféták utolsó taní-
tásaira! Nefi például e szavakkal zárta 
feljegyzéseit: „[M]ert ezt parancsolta 
nekem az Úr, és nekem engedelmes-
kednem kell” (2 Nefi 33:15).

Élete végéhez közeledvén Jákób 
így intett:

„[T]artsatok bűnbánatot és menjetek 
be a szoros kapun, és haladjatok az 
úton, mely keskeny, míg örök életet 
nem nyertek.

Ó, legyetek bölcsek; mi mást mond-
hatnék?” ( Jákób 6:11–12).

A lemezek összeállításának mun-
káját Moróni a feltámadásra tekintő 
reményteljes várakozással zárta: 
„Nemsokára elmegyek, hogy Isten 
paradicsomában pihenjek, míg ismét 
újra nem egyesül lelkem és testem, és 
győzedelmesen elő nem hoznak a lé-
gen át, hogy a nagy Jehovának, az élők 
és halottak Örök Bírájának örömet adó 
ítélőszéke előtt találkozzam veletek” 
(Moróni 10:34).

Nektek és nekem is áldásunkra 
szolgált, hogy utolsó napi prófé-
ták és apostolok végső tanításaiban 
részesülhettünk. Ezek a nevek ma 
nem Nefi, Jákób és Moróni, hanem 
Faust elnök, Hinckley elnök, Wirthlin 
elder, Perry elder, Packer elnök és 
Scott elder.

Nem azt akarom sugallni, hogy e 
szeretett férfiak utolsó üzenetei szük-
ségképpen a szolgálatuk leginkább 
figyelemreméltó tanításai voltak. A 
lelki tanulmányaik és élettapasztala-
taik összefoglalása azonban lehetővé 
tette e vezetők számára azt, hogy 
az örökkévaló igazságokat abszolút 
hitelesen és átható felhatalmazással 
nyomatékosíthassák.

Utolsó általános konferenciai beszé-
dében, 2007 áprilisában, Faust elnök 
kijelentette:

„A Szabadító mindannyiunk számára 
becses békét kínál az Ő engesztelése 
által, ebben viszont csak akkor lehet 
részünk, ha hajlandóak vagyunk elvetni 
a harag, a gyűlölködés és a bosszú 
negatív érzéseit. […]

Emlékezzünk arra, hogy meg kell 
bocsátanunk ahhoz, hogy mi is meg-
bocsátást nyerjünk. Teljes szívemmel 
és lelkemmel hiszek abban a gyógyító 
erőben, amely a miénk lehet, amikor 
követjük a Szabadító tanácsát, hogy 
minden embernek bocsássunk meg 
[lásd T&Sz 64:10 ]” (Vö. A megbocsátás 
gyógyító ereje. Liahóna, 2007. máj. 69.).

Faust elnök üzenete egy életre szóló 
tanítás egy olyan embertől, akit szere-
tek, és aki az általam valaha ismert leg-
megbocsátóbb emberek közé tartozik.

Hinckley elnök 2007 októberében az 
utolsó általános konferenciáján a követ-
kező bizonyságát tette: „…megerősítem 
előttetek a tanúságomat Joseph próféta 
elhívásáról, a munkájáról és arról, hogy 
bizonyságát a vérével pecsételte meg 
az örök igazság vértanújaként. […] Ti és 

Az óramutató járásával megegyező irányban a bal felső képtől: James E. Faust elnök, Gordon B. 
Hinckley elnök, Richard G. Scott elder és Joseph B. Wirthlin elder; fent: Boyd K. Packer elnök és 
L. Tom Perry elder
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én azzal a határozott kérdéssel találjuk 
magunkat szembe, hogy elfogadjuk- e 
az első látomás és az azt követő ese-
mények igaz voltát. Ennek valóságán 
áll vagy bukik az egyház igaz volta. 
Ha ez az igazság, és én bizonyságomat 
teszem, hogy az, akkor ez a munka, 
melynek részesei vagyunk, a legfonto-
sabb munka a földön” (Vö. A hegyből 
kivágott kő. Liahóna, 2007. nov. 86.).

Hinckley elnök tanúbizonysága egy 
olyan ember életre szóló tanítását erő-
síti meg, akit szeretek, és akiről tudom, 
hogy Isten prófétája volt.

Wirthlin elder az utolsó általános 
konferencia beszédét 2008 októberé-
ben mondta el.

„Még mindig emlékszem arra a 
tanácsra, melyet [édesanyám] azon a 
napon adott nekem, amikor a csapatom 
elvesztette a mérkőzést. »Jöjjön, aminek 
jönnie kell, és szeresd azt!«

[…] A megpróbáltatás, amennyiben 
helyesen viszonyulunk hozzá, áldás 
lehet az életünkben.

Miközben a dolgokban a humort 
keressük, örökkévaló szemléletre törek-
szünk, megértjük a kárpótlás alapel-
vét és ezek által közelebb kerülünk 
Mennyei Atyánkhoz, úgy képesek 
vagyunk kitartani a nehézségekben 
és a megpróbáltatásokban. Mi is azt 
mondhatjuk majd, amit az édesanyám: 
»Jöjjön, aminek jönnie kell, és szeresd 
azt!«” ( Jöjjön, aminek jönnie kell, és 
szeresd azt! Liahóna, 2008. nov. 28.).

Wirthlin elder üzenete szintén egy 
olyan ember életre szóló tanítása, akit 
szeretek, és aki élő szónoklatként állt 
előttünk arra, hogy a Szabadítóba 
vetett hit által miként győzzük le a 
nehézségeket.

Perry elder csupán hat hónapja még 
itt állt ennél a pulpitusnál. Egyikünk 
sem gondolta, hogy akkor elhangzott 
bizonysága lesz az utolsó, melyet általá-
nos konferencián mond majd.

„Hadd tegyek végül tanúbizonyságot 
arról – és a földön eltöltött kilenc évti-
zedem feljogosít arra, hogy ezt mond-
jam –, hogy minél idősebb vagyok, 
annál inkább megértem, hogy a család 
az élet központja és az örökkévaló 
boldogság kulcsa.

Hálás vagyok a feleségemért, a 
gyermekeimért, az unokáimért, a 
dédunokáimért, [és a] tágabb családért, 
akik ilyen gazdaggá és igen, örök-
kévalóvá teszik az életemet. Erről az 
örök igazságról teszem legerősebb és 
mindennél szentebb tanúbizonyságo-
mat” (A házasság és a család fontossága 
világszerte. Liahóna, 2015. máj. 42.).

Perry elder üzenete ugyancsak egy 
olyan ember életre szóló tanítása, akit 
szeretek, és aki széleskörű tapasztala-
tai által igazán megértette a család és 
az örök boldogság közti létfontosságú 
kapcsolatot.

Packer elnök a hat hónappal ezelőtti 
általános konferencián az Atya boldog-
ságtervére, a Szabadító engesztelésére, 
valamint az örökkévaló családokra 
helyezte a hangsúlyt:

„Tanúságot teszek arról, hogy Jézus 
a Krisztus és az élő Isten Fia. Ő áll az 
egyháznak az élén. Az Ő engesztelése, 
valamint a papság hatalma révén a 
halandóságban kezdődő családok az 
örökkévalóságokban is együtt lehetnek.

Nagyon hálás vagyok az… engesz-
telésért, amely minden foltot képes 
tisztára mosni, nem számít, milyen ne-
héz is, mennyire hosszú ideig tart vagy 
hányszor ismétlődik meg. Az engesz-
telés felszabadíthat, hogy [újra] előre 
tudj haladni, tisztán és érdemesen” 
(A boldogság terve. Liahóna, 2015. 
máj. 28.).

Packer elnök utolsó üzenete egy 
olyan ember életre szóló tanítása, 
akit szeretek, és aki határozottan, újra 
és újra kijelentette, hogy „az összes 
egyházi tevékenység… célja annak 

biztosítása, hogy a férfi és a nő boldo-
gok legyenek otthon a gyermekeikkel, 
és hogy az időre és az egész örök-
kévalóságra összepecsételjék őket” 
(Liahóna, 2015. máj. 26.).

Scott elder az utolsó általános 
konferenciai beszédében, 2014 
októberében kijelentette: „Pontosan 
azért jöttünk a halandó életbe, hogy 
a próbáktól és megpróbáltatásoktól 
növekedjünk. A kihívások segítenek, 
hogy hasonlóbbakká váljunk Mennyei 
Atyánkhoz, Jézus Krisztus engesztelése 
pedig lehetővé teszi, hogy elviseljük 
e kihívásokat. Tanúságomat teszem, 
hogy amint aktívan igyekszünk Őhozzá 
jönni, képesek leszünk keresztüljutni 
minden kísértésen, minden szívfájdal-
mon, minden előttünk álló kihíváson” 
(A hit gyakorlása legyen elsődleges 
fontosságú. Liahóna, 2014. nov. 94.).

Scott elder üzenete egy olyan ember 
erőteljes és életre szóló leckéje, akit 
szeretek, és aki Krisztus nevének szere-
tett, különleges tanúja az egész világon 
(lásd T&Sz 107:23).

Ígéret és bizonyság
„…akár saját hangom, akár szolgáim 

hangja által, az ugyanaz” (T&Sz 1:38). 
Halljuk meg és szívleljük meg az Úr 
felhatalmazott képviselői által tanított 
örök igazságokat! Ha így teszünk, meg-
ígérem, hogy a Mennyei Atyánkba és 
Jézus Krisztusba vetett hitünk megerő-
södik, továbbá saját körülményeinkre 
és szükségleteinkre szabott lelki út-
mutatásban és védelemben fogunk 
részesülni.

Lelkem minden erejével tanúbizony-
ságomat teszem arról, hogy a feltámadt 
és élő Krisztus irányítja visszaállított 
és élő egyházát a szolgái által, akiket 
arra választottak ki, hogy az Ő nevéről 
bizonyságot tegyenek. Erről teszem 
tanúságomat Jézus Krisztus szent  
nevében, ámen. ◼



132 185. FÉLÉVI ÁLTALÁNOS KONFERENCIA | 2015. SZEPTEMBER 26. – OKTÓBER 4.

Ők szóltak hozzánk

őt és elérhető- e a számára. Olvasd 
el vagy meséld el újra a családodnak 
ezt a történetet, és beszélgessetek 
egy olyan alkalomról, amikor érez-
tétek Isten szeretetét. Milyen érzés 
számodra az a tudat, hogy Isten 
gyermeke vagy? Hogyan segíthetsz 
másoknak felismerni, hogy Isten 
gyermekei?

• 121. oldal: Allen D. Haynie elder a 
Hetvenektől egy olyan időszakról 

mesélt, amikor két fiútestvérével 
együtt ástak egy nagy lyukat, mely-
ből aztán medencét alakítottak ki. 
A fiúk nagyon sárosak lettek, amikor 
ebben játszottak. Haynie elder nagy-
mamája addig nem engedte be őt a 
házba, amíg tisztára nem mosta. Mit 
tanít ez a történet Jézus Krisztus en-
geszteléséről? Miért fontos tisztának 
lenni Isten előtt?

Fiataloknak
• 83. oldal: Thomas S. Monson elnök 

azt mondta, hogy Isten parancsolatai 
nem akadályokat képeznek, inkább 
utat mutatnak a boldogság eléré-
séhez. „Ő, aki bennünket alkotott, 
– mondta – …tudja, hogyan kell 
élnünk ahhoz, hogy a lehető legna-
gyobb boldogságra tehessünk szert.” 
Tedd próbára Monson elnök szavait, 
és tartsd be az Úr parancsolatait! Ne 
lepődj meg, ha isteni segítséget és 
védelmet kapsz.

• 6. oldal: Ha másoktól függ az 
önbecsülésünk, akkor az gyakran 
csalódáshoz vezet. Rosemary M. 
Wixom nőtestvér, az Elemi általános 
elnöke azt mondta: „Önértékelésün-
ket fentről, [az Úrtól], nem pedig a 
bennünket körülvevő világtól, netán 
a facebookos és instagramos be-
jegyzésekből kapjuk.” Ezen a héten 
írj a naplódba isteni természetedről, 
és azokról az áldásokról, amelyek 
ennek tudatából erednek.

• 20. oldal: Dieter F. Uchtdorf el-
nök, aki második tanácsos az Első 
Elnökségben, azt mondta: „…ha 
valaha is felmerül bennetek, hogy 
az evangélium nem működik olyan 
jól számotokra, akkor arra kérlek, 
lépjetek hátra, vizsgáljátok meg az 
életeteket magasabb nézőpontból, 
és egyszerűsítsétek a tanítványsággal 
kapcsolatos megközelítéseteken! 
Összpontosítsatok az evangélium 

Gyermekeknek
• 86. oldal: Thomas S. Monson elnök 

arra kért minket, hogy Jézus Krisztust 
követve legyünk jó példák mások 
előtt. Őt követve a világ világossága 
lehetünk. Te hogyan mutathatsz pél-
dát a családodnak és a barátaidnak? 
Kezdésként kitűzhetsz egy célt, hogy 
megteszel valamit, amivel hason-
lóbbá válsz Jézushoz.

• 104. oldal: Henry B. Eyring elnök, 
első tanácsos az Első Elnökségben, 
elmesélt egy történetet az apjáról, aki 
Ausztráliában járt éppen, és vasárnap 
megpróbált eljutni az egyházi gyű-
lésekre. Mivel nem tudta, hol tartják 
ezeket, minden útkereszteződésnél 
imádkozott, hogy merre menjen 
tovább. Hamarosan énekszóra lett 
figyelmes, és tudta, hogy a Szentlélek 
útbaigazította őt. Gondolj egy olyan 
alkalomra, amikor érezted a Szentlel-
ket. Milyen érzést váltott ki benned?

• 6. oldal: Rosemary M. Wixom nő-
testvér, az Elemi általános elnöke, 
mesélt egy Amy nevű lányról. Amy 
imádkozott, mert tudni szerette 
volna, hogy Isten valóban szereti- e 

Életünk részévé tenni a konferenciát
Az itt található tevékenységek és kérdések felhasználásával 
elindíthatsz egy családi beszélgetést, vagy segítségükkel te 
magad is elgondolkodhatsz.
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alapvető tanaira, tantételeire és 
alkalmazásaira!” Ha úgy érzed, hogy 
túl nagy nyomás vagy túl sok feladat 
hárul rád, akkor gondold át, hogyan 
tudnád egyszerűbbé tenni az élete-
det és az evangéliumi hódolatodat.

• 65. oldal: Neil L. Andersen elder a Ti-
zenkét Apostol Kvórumából egy olyan 
fiatalemberről mesélt, aki szeretett 
volna missziót szolgálni, de megtudta, 
hogy ehelyett a családjáról kell gon-
doskodnia. Erős hitének és az Úrtól 
kapott áldásoknak köszönhetően 
végül mégis szolgálhatott missziót. 
Hogyan haladhatunk őhozzá hason-
lóan hittel előre annak ellenére, hogy 
akadályok vannak az utunkon?

• 33. oldal: Larry R. Lawrence elder 
a Hetvenektől egy visszatért misszio-
náriusról mesélt, akit nyomasztot-
tak a kötelezettségei, mígnem úgy 
döntött, hogy a vasárnapot Isten 
szolgálatának és az evangélium 
tanulmányozásának szenteli. „Ez az 
apró változtatás aztán meghozta azt 
a békét és egyensúlyt, amelyre vá-
gyott” – mondta Lawrence elder. Te 
mit tehetsz azért, hogy még inkább 
az Úrnak szenteld a vasárnapot?

Felnőtteknek
• 86. oldal: Thomas S. Monson elnök 

emlékeztetett minket, hogy legyünk 
példák és világosság a világ szá-
mára. „Amint követjük a Szabadító 
példáját, valamint úgy élünk, aho-
gyan Ő élt és tanított – mondta  
Monson elnök –, akkor ez a világos-
ság fog égni bennünk, és megvi-
lágítja az utat mások számára is.” 
Milyen dolgokat tehetsz meg azért, 
hogy még inkább olyan világosság 
legyél, „amely ragyogón fénylik az 
egyre sötétülő világban”?

• Russell M. Nelson elnök, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnöke, és 
Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét 

Apostol Kvórumából a nők és 
az anyaság fontosságáról beszélt. 
Holland elder azt tanította: „Nincs 
a halandóságban olyan szeretet, 
amely jobban megközelítené Jézus 
Krisztus tiszta szeretetét, mint az 
odaadó édesanya önzetlen szere-
tete gyermeke iránt” (47. oldal). 
Nelson elnök azt tanította, hogy 

a szövetségeiket betartó megtért 
nők „élete egyre inkább ki fog 
tűnni a hanyatló világban” (95. 
oldal). Imádságos lélekkel gondold 
át ezeket az üzeneteket, és beszél-
jétek meg, hogyan támogathatják a 
család tagjai a nőket Istentől kapott 
szerepköreikben.

• Több beszélő is szóba hozta a 
csapások idején megtapasztalt erőt. 
Hugo Montoya elder a Hetvenektől 
azt tanította, hogy mindenkit érnek 
próbatételek és kísértések, „egyúttal 
azonban erőt is adnak nekünk és 
növekedést, amint sikeresen legyőz-
zük őket” (53. oldal). Olvasd el ezt 
a beszédet, valamint a következő 
személyek beszédeit: James B.  
Martino elder a Hetvenektől 

(58. oldal); Aojagi Koicsi elder, a 
Hetvenek nyugalmazott tagja (126. 
oldal); és Neill F. Marriott, máso-
dik tanácsos a Fiatal Nők általános 
elnökségében (30. oldal). Gondold 
át, hogyan erősítheted meg a Jézus 
Krisztusba vetett hited, és Ő ho-
gyan segíthet neked a csapások 
közepette.

• 33. oldal: Beszédében Larry R. 
Lawrence elder a Hetvenektől azt ta-
nította: „…a Lélek folyamatosan arra 
ösztönöz bennünket, hogy legyünk 
jobbak és jussunk el magasabbra. […] 
Ha alázatosak és taníthatóak va-
gyunk, Ő kézen fog és hazavezet 
minket.” Beszédét elolvasva keresd a 
Lélek útmutatását, hogy tudd, hogyan 
fejlődhetnél és változhatnál.

• 104. oldal: Henry B. Eyring elnök, 
aki első tanácsos az Első Elnök-
ségben, azt tanította: „Ha a Lélek 
mindig velünk van, akkor a Szentlé-
lek kalauzolása és iránymutatása a 
mindennapi életünk része.” Gondold 
át, mit tehetnél vagy mivel hagy-
hatnál fel azért, hogy mindig veled 
legyen a Lélek. ◼
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Konferenciai történetek tárgymutatója

Beszélő Történet

Neil L. Andersen (65) Édesanyja halálát követően egy fiatal férfi a testvéreivel együtt anyagi áldásokban részesül, miután elfogadja a teljes idejű misszió szolgálatára szólító elhívást. 
Szüleik és két testvérük repülőszerencsétlenségben bekövetkezett halála után két testvér a Jézus Krisztusba vetett hit által leli meg a továbblépéshez szükséges erőt.

Aojagi Koicsi (126) Aojagi Koicsi egy egyházi vezetővel beszélgetve a Szentlélek által jobban megérti, milyen szerepet játszanak a szabadítás tervében a csapások.

David A. Bednar (128) David A. Bednar megtudja Robert D. Hales eldertől, hogy ha nem tudod elvégezni, amit mindig is megtettél, akkor csak a leglényegesebbeket tedd meg.

Randall K. Bennett (69) Randall K. Bennett legkisebb unokája járni tanul és elbotlik, de a szülei biztatására újra megpróbálja. Két orosz utolsó napi szent, akik késztetést éreznek arra, 
hogy megosszák egymással az evangéliumot, végül templomi házasságot kötnek.

Kim B. Clark (124) A Lélek hangjának biztatására Kim B. Clark szülei elfogadják a Fülöp- szigetekre szólító misszionáriusi elhívást.

Quentin L. Cook (39) Fiatal misszionáriusként Quentin L. Cook megtudja, mit jelent „rendben lenni, mint a bristoli hajó”. Quentin L. Cook részt vesz egy zsidó sabbaton.

Henry B. Eyring (80) Egy idős nőtestvér megköszöni egy diakónusnak az úrvacsorát. Egy elderek kvórumának elnöke erőfeszítésein keresztül az Úr számos kevésbé tevékeny 
leendő elder szívét érinti meg. Henry B. Eyring ükapja örül annak, hogy az Úr őrködött felette és sugalmazást adott neki egy nehéz misszióban.
(104) A Szentlélek elvezeti Henry B. Eyring édesapját egy úrvacsorai gyűlésre Ausztráliában. Felesége halála után Henry B. Eyring édesapját megvigasztalja a Szentlélek.

Bradley D. Foster (50) Anne Sullivan olvasni tanítja a süket és vak Helen Kellert. Bradley D. Foster egy érdemes leendő misszionáriussal interjút tartva sürgős késztetést érez arra, 
hogy segítsen a gyermekeinek és az unokáinak az evangéliumi igazságok megértésében.

Allen D. Haynie (121) Allen D. Haynie- t kisfiúként a pocsolyában játszás után addig nem engedik be a házba, amíg a nagymamája tisztára nem mossa őt a locsolóval.

Jeffrey R. Holland (47) Az egyház egy kevésbé tevékeny, haldokló tagja fél édesanyja elé állni a következő életben. Egy odaadó édesanya segít a fiának visszatérni az egyházba. 
Lisa Tuttle Pieper segít a lányának részt venni a hozsanna kiáltásban.

Von G. Keetch (115) A szörfösök, akik nem örülnek egy ausztrál öböl szájánál kifeszített hálónak, megtudják, hogy az a cápáktól védi őket.

Larry R. Lawrence (33) Larry R. Lawrence több példát is hoz rá, hogyan ad a Szentlélek „személyre szabott tanácsot”, hogy segítsen az embereknek fejlődni.

Neill F. Marriott (30) Neill F. Marriott 10 éven keresztül imádkozik és keresi Istent, majd rátalál az egyházra és befogadja azt. Marriott nőtestvér családja hitet gyakorol abban, 
hogy örökké együtt élhetnek majd az egyik lányukkal, aki meghal egy biciklisbaleset után.

James B. Martino (58) James B. Martino őszintén tanulmányozza a Mormon könyvét is imádkozik arról, majd úgy dönt, hogy megkeresztelkedik.

Richard J. Maynes (27) Aoba Taiicsi elder arra tanítja a fiatalokat, hogy tegyék életüket a fazekas korongjának közepére. Nancy Maynes rátalál Jézus Krisztus evangéliumára, meg-
éli azt, és igazi örömöt fedez fel.

Carol F. McConkie (12) Egy 102 éves nőtestvér azt mondja, hogy mindennapos bűnbánattal érdemelte ki a Fiatal Nő Elismerést.

Thomas S. Monson (83) Egy nő és a férje bűnbánatot tartva és az egyházba visszatérve békére és reményre lel Jézus Krisztus evangéliuma által.
(86) Egy izraeli hivatalnok felveti, hogy mit kezdjenek a BYU Jeruzsálem Központba járó utolsó napi szentek szemében ragyogó fénnyel.

Hugo Montoya (53) Russell M. Nelson mosolya megnyugtatja Hugo Montoyát, akit épp elhívtak a Hetvenekhez.

Russell M. Nelson (95) Nyílt szívműtéteket végző fiatal és elkeseredett sebészként Russell M. Nelson a felesége jövőképének, szeretetének és biztatásának köszönhetően tér vissza a 
munkájához. Egy cöveki Elemi elnök sugalmazott hozzászólása új irányt szab egy cövektanács gyűlésnek.

Linda S. Reeves (9) Miután egy barátnője felidéz néhány olyan kihívást, melyben része volt, Linda S. Reeves szíve megsajdul azok miatt, akiket bántanak.

Dale G. Renlund (93) Dale G. Renlund püspöki elhívása után a bátyja azt mondja neki, hogy az Úr azért hívta el őt, amit általa kíván elvégezni. Egy szívelégtelenség miatt elhunyt 
fiatalember szülei megvigasztalják Dale G. Renlundot.

Gregory A. Schwitzer (98) Gregory A. Schwitzer segít az unokájának átérezni egy himnusz dallamát és üzenetét, amikor zongorázni gyakorol.

Vern P. Stanfill (55) Vern P. Stanfill a sötét alagúton átkerekező biciklis csoport által kibocsátott fényre hagyatkozva győzi le az aggódását.

Carole M. Stephens (118) Carole M. Stephens szeretettel győzi meg az unokáját arról, hogy maradjon benne az autósülésben.

Gary E. Stevenson (91) Apostoli elhívását követően Gary E. Stevenson és felesége, Lesa, úgy vélik, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit és a szabadítás tervének ismerete jelentik 
számukra a horgonyt.

Dieter F. Uchtdorf (15) Egy 11 éves kislány a nénikéjétől megtanulja, hogy a boldogság kulcsa az, ha szereti Istent és Isten gyermekeit.
(20) Egy segítőegyleti oktató egész éjszaka fennmarad azért, hogy takarót készítsen egy olyan lecke szemléltetéséhez, mely az egyszerűsítésről szól.
(76) Dieter F. Uchtdorf meglepődve és szomorúan értesül arról, hogy egy áronipapság- viselő eltávolodott Istentől.

Rosemary M. Wixom (6) Mennyei Atyánk megválaszolja egy fiatal nő imáját, és tudatja vele, hogy szereti őt. Etiópiában egy éhező férfi egy árván maradt csecsemő jóléte miatt aggódik.

Ez a lista az általános konferencián elhangzott történeteket sorolja fel, melyeket felhasználhatsz a személyes tanulmányozásodhoz, 
valamint a családi estekhez és más tanításokhoz. A számok a beszédek első oldalára utalnak.
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Az egyház hírei

Ronald A. Rasband elder
a Tizenkét Apostol Kvóruma

Miután Ronald A.  
Rasband elder meg-

kapta elhívását a Tizenkét 
Apostol Kvórumába, felolvasta a János 15:16- ot: „Nem ti  
választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és  
én rendeltelek titeket”.

Rasband elder azt mondta: „Az a lelki benyomásom támadt, 
hogy semmi olyan nincs ebben [az elhívásban], amire… én 
magam vágytam volna. Ez az Úr döntése.”

Rasband elder 19 évesen már megtanult valami hasonlót 
arról, hogy alávesse magát az Úr döntéseinek. Azt remélte, 
hogy Németországban fog missziót szolgálni, ahol édesapja 
és  bátyja is szolgált, azonban a Keleti Államok Misszióba 
(USA) kapott elhívást. A szentírásához fordult és a Tan és 
a szövetségek 100. szakaszában ezt olvasta: 

„Kövessetek tehát engem, és hallgassatok a tanácsra, ame-
lyet nektek adok.

…hatékony ajtó nyílik majd meg a környező vidékeken 
ebben a keleti országrészben. […]

Bizony mondom tehát nektek, emeljétek fel hangotokat 
ehhez a néphez” (2., 3., 5. vers).

Tanúbizonyságot kapott az Úr akaratáról, mely szerint szol-
gáljon a Keleti Államok Misszióban.

Rasband elder, aki 1951. február 6- án született, szerény 
körülmények között nőtt fel. „Édesapám [kenyeret szállító] 
teherautót vezetett, édesanyám otthon volt velünk” – mondja. 
Több generációs utolsó napi szent családból származik, mely 
örökséget nagyra becsül.

1973- ban Rasband elder feleségül 
vette Melanie Twitchellt. 5 gyerme-
kük és 24 unokájuk van. Rasband 
elder a 42 éve mellette levő feleségé-
nek tulajdonítja, hogy azzá vált, ami. 
„A feleségem kézbe vett, akár a faze-
kas az agyagot, és olyanná formált, 
ami tényleg számít. […] Az ő lelki 
hatása vezetett el engem ehhez a 
csodaszép és különleges elhíváshoz, 
és mindahhoz, amit lelki értelemben 
valaha is tettem.”

1987- ben Rasband elder egy ké-
miai anyagokkal foglalkozó világmé-
retű vállalat elnöke és üzemeltetési 
vezérigazgatója lett. Vezetőitől meg-
tanulta, hogyan legyen hatékonyabb 

az egyházi szolgálatban. „A szakmámban megtanultam, 
…hogy az emberek sokkal fontosabbak mindannál, amit  
tehetünk.” Sok olyan vezetési készséget is tanult, amelyek 
aztán jó szolgálatot tettek neki általános felhatalmazottként.

Rasband eldernek rengeteg lehetősége volt e készsé-
gek gyakorlására. Szolgált püspökként; misszióelnökként; 
2000 áprilisa óta általános felhatalmazott hetvenesként; 
Észak- Amerika Nyugati, Északnyugati, és három Utahi Terület 
felügyelőjeként; tanácsosként a Közép- Európai Terület Elnök-
ségében; a Templomi Osztály ügyvezető igazgatójaként; 2005 
óta a Hetvenek Elnökségének tagjaként; és 2009 áprilisa óta a 
Hetvenek rangidős elnökeként.

Egyházi feladatai megszerettették vele az utolsó napi 
szenteket, bárhol éljenek is. Az egyháztagoknak azt mondja: 
„Hitetek gyarapította a mi hitünket; bizonyságotok hozzátett 
a miénkhez” (90. oldal).

Rasband elder alázatosan fogadja az elhívást, hogy az 
Úr Jézus Krisztus apostolaként szolgáljon. „Mindig is megvolt 
bennem a vágy, hogy szolgáljam Őt – mondja. – Életem hátra-
levő részében ennek szentelem az időmet, a tehetségeimet, és 
mindenemet, amim csak van. Elköteleztem magam emellett. 
Megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt tehetem.” ◼
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Felidézve elhívását a Tizen-
két Apostol Kvórumába, 

Gary E. Stevenson elder arra 
a következtetésre jutott, hogy 

az Úr királyságában, és különösen apostolként végzett szolgá-
lata inkább a szolgálat általi vezetésről szól majd, mintsem a 
vezetés általi szolgálatról.

„Jézus Krisztus is szolgának tartotta magát” – mondta  
Stevenson elder a támogatása után egy sajtókonferencián.  
„Mi is szolgáknak tartjuk magunkat” (lásd Márk 10:44).

Stevenson eldert váratlanul érte elhívása a Tizenkét Apostol 
Kvórumába. Azonban úgy érzi, hogy az egyházban végzett szol-
gálata – különösen általános felhatalmazott hetvenesként 2008 
és 2012 között, majd pedig elnöklő püspökként 2012 márciusá-
tól – felkészítette őt az új feladataira.

Mennyei Atyánk gyermekeinek óriási értéke az egyik 
legfontosabb dolog, amit az Úr szolgálatában megtanult. 
Stevenson elder örömmel várja, hogy apostolként még több 
lehetősége legyen találkozni Isten gyermekeivel szerte a vilá-
gon, és tanúbizonyságot tehessen nekik.

Azt is örömmel várja, hogy továbbra is együtt dolgozhasson 
azokkal, akik az Úr egyházát vezetik. Saját elmondása szerint 
csodálatos élményeknek néz elébe annak kilátásával, hogy 
együtt tanácskozhat velük, tanulhat tőlük, érezheti az erejüket 
és bizonyságukat Jézus Krisztusról és az Ő engeszteléséről.

Gary E. Stevenson 1955. augusztus 6- án született Evan N. és 
Vera Jean Stevenson gyermekeként. Családi gyökerei Utah korai 
utolsó napi szent pionírjaihoz nyúlnak vissza. A Utah állam 
északi részén található Cache- völgyben nőtt fel, egy evangéli-
umközpontú otthonban, ahol megtanulta a kemény munka érté-
két és a szolgálat fontosságát. Fiatalkorában Stevenson eldernek 
az édesapja volt a püspöke, aki gyakran elhívta magával, amikor 
meglátogatta az egyházközségükben lakó számos özvegyet. Az 
ifjú Gary sok olyan leckét tanult meg apjától a krisztusi gondos-
kodásról és szolgálatról, mely kitöröl-
hetetlen benyomást tett rá, és később 
elnöklő püspökként hasznára vált.

„Valójában az egyház püspökei az  
én hőseim” – mondja.

Stevenson elder szolgálata akkor kez-
dődött el igazán az egyházban, amikor 
teljes idejű misszionáriusi elhívást kapott 
a Japán Fukuoka Misszióba, ahol örökre 
megszerette a japán embereket és  
a nyelvüket, melyet még mindig folyé-
konyan beszél. A missziója után a Utah 

Állami Egyetemre járt, és itt találkozott Lesa Jean Higleyvel. 
1979- ben házasodtak össze az Idahói Idaho Falls templomban, 
és négy fiúgyermekük van. Stevenson elder vállalati gazdálko-
dási szakon diplomázott, az értékesítésre helyezve a hangsúlyt. 
Később társalapítója, elnöke és üzemeltetési vezérigazgatója 
lett a világ egyik vezető, sportfelszereléseket gyártó és forgal-
mazó cégének.

A Stevenson család több éven keresztül Japánban lakott. 
2004- ben Stevenson elder elhívást kapott, hogy a Japán Nagoja 
Misszió elnökeként szolgáljon. Miután 2008- ban elhívták a 
Hetvenekhez, tanácsosként és elnökként szolgált az Ázsia 
Északi Területen. Területi elnökként szolgált 2011- ben, amikor 
erős földrengés rázta meg Japán északi partvidékét, ezrek éle-
tét követelő szökőárt indítva el. Ez a tapasztalat meghatározó 
pillanatnak bizonyult az életében.

Stevenson elder segített alakot ölteni az egyházi segítség-
nyújtásnak, mely ételt, készleteket, támogatást és hosszú távú 
segítséget biztosított.

„Megnyilvánulása volt ez Jézus Krisztus egyháza azon isteni 
megbízatása betöltésének, hogy gondoskodjon a szegényekről 
és szükséget látókról” – emlékszik vissza. Saját szavai szerint 
szent kiváltság volt „szolgálni, megáldani, és megszervezni a 
segítségnyújtást”.

Stevenson elder felidézte, hogy az Úr ezt a tanácsot adta 
az utolsó napi szenteknek: „segítsd a gyengéket, emeld fel a 
lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket” 
(T&Sz 81:5). A sajtókonferencián azt mondta, hogy „ezzel együtt 
jár az a megbízás, melyet a Tizenkettek Kvórumának tagjai-
ként és apostolokként 
a magunkénak érzünk, 
hogy krisztusi szolgálatot 
nyújtsunk”. ◼

Gary E. Stevenson elder
a Tizenkét Apostol Kvóruma
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Dale G. Renlund elder
a Tizenkét Apostol Kvóruma

elder ekkor visszavonult orvosi és professzori hivatásából, 
azonban mint mondja, a felesége „még nagyobb áldozatot ho-
zott”. Ruth saját ügyvédi irodájának elnöke volt Renlund elder 
elhívásakor, és ő is visszavonult a munkájából. Férje elmon-
dása szerint azonban az 1977- es házasságkötésük óta mindig 
is teljes mértékben támogatta őt, és az erő nagyszerű forrását 
jelentette számára.

Afrikában a szentek megtanították Renlund eldernek és 
Renlund nőtestvérnek, hogy „mi számít igazán”. Egyszer a 
Kongói Demokratikus Köztársaságban Renlund elder megkér-
dezte az egyháztagoktól, hogy mik a kihívásaik. Visszaemlé-
kezése szerint némi unszolásra „felállt egy idősebb úriember, 
és azt kérdezte: »Renlund elder, hogy lehetnének kihívásaink? 
Itt van nekünk Jézus Krisztus evangéliuma.«” Renlund elder 
szavait idézve: „A feleségem és én szeretnénk olyanok lenni, 
mint ezek a kanangai szentek. […] Úgy tűnik, mintha semmi-
jük sem lenne, pedig mindenük megvan.”

Renlund elder ezzel a bizonysággal zárta apostolként 
elmondott első beszédét: „Teljes szívemből Jézus Krisztus 
igaz követője szeretnék lenni. Szeretem Őt. Csodálom Őt.  
Tanúbizonyságot teszek élő valóságáról. Tanúbizonyságot 
teszek arról, hogy Ő a Felkent, a Messiás” (94. oldal). ◼

Dale G. Renlund elder 
először meglepődött 

elhívásán a Tizenkét Apostol 
Kvórumába, majd a felesége, 

Ruth társaságában letérdelt, és tanúbizonyságot kért arról, 
hogy „Isten áll emögött”.

Renlund elder már sokszor kért ilyesfajta útmutatást –  
általános felhatalmazott hetvenesként, kardiológusként, férj-
ként és apaként. Például amikor rezidens orvosként Maryland 
államban dolgozott, a feleségének petefészekrákja alakult ki.  
A kislányuk, Ashley, még csak 16 hónapos volt. Ezekben a  
nehéz napokban Renlund elder újra közel érezte magát az  
Úrhoz, amikor Ruth imában megköszönte az Úrnak a temp-
lomi pecsételésüket.

Renlund elder kardiológusként dolgozott, szívelégtelen-
ségben szenvedő betegeket kezelt. A betegei közül sokan 
meghaltak. Azonban egy Chad nevű beteg halálát követően 
darabokra hullott az orvosként válsághelyzetben általa fenn-
tartott érzelmi távolságtartás, amikor Chad szülei beléptek a 
sürgősségire. Abban a pillanatban az ő szemükön keresztül 
tekintett Chadre.

Renlund elder azt mondta erről az élményéről: „Most már 
tudom, hogy az egyházban csak úgy szolgálhatunk hatéko-
nyan, ha szülői szemmel, Mennyei Atyánk szemével tekintünk 
másokra. Csak akkor kezdhetjük el felismerni a lélek igazi 
értékét” (94. oldal).

Renlund elder gyermekkora és egyházi szolgálata is segített 
őt felkészíteni arra, hogy az Úr szemével tekintsen másokra 
és meg tudja érteni az egyház oly 
változatos tagságát.

Dale Renlund 1952. november 
13- án született, svéd bevándorlók 
gyermekeként, akik azért jöttek 
Utahba, hogy egymáshoz pecsételjék 
őket a templomban. Dale kisfiúkorá-
ban a család Finnországba költözött, 
majd vissza Svédországba. Három 
évvel később a család visszatért Utah 
államba. 19 éves korában elhívást 
kapott, hogy Svédországban szolgál-
jon teljes idejű missziót.

2009- ben Renlund elder elhívást 
kapott, hogy általános felhatalmazott 
hetvenesként szolgáljon. Első meg-
bízatása az Afrika Délkeleti Terület 
elnökségébe szólította. Renlund 
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L. Whitney Clayton elder már fiatalon megtanulta szeretni  
a munkát és a családot. Szombatonként édesapja, aki 

orvos volt, már korán reggel munkába indult. Mielőtt elindult 
volna, egy táblára felírta az aznapi teendőket. Amikor hazajött, 
akkor csatlakozott a fiaihoz és velük együtt végezte a munkát. 
Clayton elder olyan munkamorált tanult édesapjától, mely 
megáldotta az életét.

Clayton elder családja azt is tudta, hogy a vacsoraidő a csa-
láddal töltött idő. „Beszélgettünk politikáról, az iskolai dolgok-
ról, a közösségünkről, az evangéliumról és az egyházról. […] 
Gyermekkorom szép emlékei ezek.” Az étkezések alatti beszél-
getés szokását a feleségével és saját gyermekeivel is folytatja.

Clayton elder 2015. október 6- án lett a Hetvenek rangidős 
elnöke. Ronald A. Rasband helyére lép, aki a Tizenkét Apostol 
Kvórumába lett elhíva.

Clayton eldert 2001. március 31- én támogatták általános 
felhatalmazott hetvenesként. 2008 óta szolgál a Hetvenek 
Elnökségének tagjaként, és a Utah államban található területe-
kért volt felelős. Segítségére volt David A. Bednar eldernek a 
Tizenkét Apostol Kvórumából az Afrika Délkeleti és az Afrika 
Nyugati Terület felügyeletében. A Közönségkapcsolati Bizott-
ság tagjaként is szolgál. 2002–2003 között a Dél- Amerika Déli 
Terület elnökségében tanácsosként, 2003–2006 között pedig 
elnökként szolgált.

1950- ben született a Utah állambeli Salt Lake Cityben, az 
Amerikai Egyesült Államokban, és 1973- ban vette feleségül 
Kathy Ann Kippet a Salt Lake templomban. 7 gyermekük és 
20 unokájuk van.

Clayton elder a Utah Egyetemen szerzett pénzügyi alapdip-
lomát, majd a Pacific Egyetemen jogi diplomát. 1981 és 2001 
között ügyvéd volt Kalifornia államban.

Szolgált már területi hetvenesként, regionális képviselő-
ként, misszióelnök tanácsosaként, főtanács tagjaként, püspök-
ként, cöveki misszió elnökeként, valamint Evangéliumi Tan 
oktatóként. 1970 és 1971 között szolgált teljes idejű missziót 
Peruban. ◼

L. Whitney Clayton elder
a Hetvenek rangidős elnöke

Gerrit W. Gong elder
Hetvenek Elnöksége

Gerrit W. Gong elder, aki nemrég elhívást kapott, hogy 
szolgáljon a Hetvenek Elnökségében, emlékszik rá, 

milyen késztetést érzett, miközben misszionáriusként szolgált 
Tajvanon.

Egy érdeklődő jött be az úrvacsorai gyűlésre. „Késztetést 
éreztem, hogy morzekóddal írjak neki egy rövid üzenetet, 
melyben valami ilyesmi állt: »Üdvözöllek az úrvacsorai gyűlé-
sen. Örülök, hogy itt látlak!«

Az érdeklődő történetesen rádiós volt, és nagyon örült az 
üzenetnek. Én pedig meglepődtem, hogy valami, amit évekkel 
korábban tanultam, segíthet nekem… ilyen különleges módon 
utat találni valakihez” – mondja Gong elder.

Gong elder életének gyermekkora óta részét képezte a 
tanulás és az, hogy utat találjon másokhoz, a morzejeleket 
még cserkészként tanulta meg. 1977- ben ázsiai tanulmányok 
és egyetemi tanulmányok szakon szerzett alapdiplomát a 
Brigham Young Egyetemen, 1979- ben mesterfokozatot szer-
zett filozófia szakon, 1981- ben pedig PhD fokozatot az Oxford 
Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán.

Gong elder számos egyházi elhívásban szolgált már, volt 
főtanácstag, főpapok csoportjának vezetője, cöveki Vasárnapi 
Iskola elnök, ifjúsági hitoktató, püspök, cöveki misszióelnök, 
cövekelnök és területi hetvenes. Amikor 2010- ben elhívást 
kapott, hogy általános felhatalmazott hetvenes legyen, éppen 
a Utah Déli Területen szolgált a Hetvenek Ötödik Kvórumá-
nak tagjaként.

Gong elder 1985- ben az Amerikai Egyesült Államok  
Külügyminisztériumának különleges tanácsadójaként szolgált, 
1987- ben pedig az amerikai nagykövet különleges tanácsadó-
jaként dolgozott a kínai Pekingben. 1989 és 2001 között több 
állást is betöltött a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok 
Központjában, a fővárosban, Washingtonban.

Gerrit W. Gong 1953- ban született a Kalifornia állambeli 
Redwood Cityben. A feleségével, Lindsay Gonggal négy 
gyermekük és három unokájuk van. Gong elder nagyszülei 
Kínából vándoroltak be az Amerikai Egyesült Államokba. 33 
nemzedéken át visszavezette már a leszármazását, egészen az 
első Dragon Gongig, aki Kr. u. 837- ben született Dél- Kínában, 
a késői Tang- dinasztia idején. ◼
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Gérald Caussé püspök
elnöklő püspök

Dean M. Davies püspök
első tanácsos az Elnöklő Püspökségben

Gérald Caussé 33 éves korában még éppen csak elkezdte 
karrierjét a francia élelmiszer forgalmazási iparágban, 

amikor a cég elnöke félrehívta őt. Felfigyelt Gérald lelki termé-
szetű meggyőződéseire, józan ítélőképességére és arra, hogy 
egységesíteni tudja az alkalmazottakat – mely jellemvonásokat 
az egyházi tevékenység, szolgálat és vezetés során alakított 
ki. Az elnök arra a következtetésre jutott, hogy Gérald olyan 
ember, akiben megbízhat.

Gérald meglepetésére hamarosan 1800 alkalmazott igaz-
gatásáért felelt. Mire egy évtizeddel később, 2008 áprilisában 
elhívást kapott, hogy általános felhatalmazott hetvenesként 
szolgáljon, már több élelmiszer- forgalmazó céget igazgatott.

Caussé püspök üzleti és igazgatási készségei papsági szol-
gálatával és vezetési tapasztalatával párosulva jó szolgálatot 
tesznek majd neki az egyház új elnöklő püspökeként. Caussé 
püspök, aki 2012 márciusa óta első tanácsosként szolgált 
az Elnöklő Püspökségben, pár nappal az októberi általános 
konferencia után kapta meg új elhívását. Gary E. Stevenson 
helyére lép, akit 2015. október 3- án támogattak a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjaként.

Gérald Jean Caussé püspök, az egyház 15. elnöklő püspöke, 
1963- ban született a franciaországi Bordeaux- ban. 1986- ban 
kötött házasságot Valérie Babinnal a Svájci Bern templomban. 
Öt gyermekük és öt unokájuk van.

Az Elnöklő Püspökségben és a Hetvenek tagjaként szer-
zett tapasztalata mellett szolgált már tanácsosként az Európa 
Terület Elnökségében, valamint területi hetvenesként, cövek-
elnökként, cövekelnök tanácsosaként, püspök tanácsosaként, 
főpapok csoportjának vezetőjeként és elderek kvóruma 
elnökként.

Fiatal férfiként Caussé püspöknek örömöt és hitet is adott  
az egyházi szolgálat. 12 évesen zongoristaként szolgált az  
Elemiben, 16 évesen pedig Vasárnapi Iskola elnökként.  
Az ároni papság kötelességeit is lelkesen végezte.

„Az egyházi szolgálat”, beleértve ebbe azt is, amikor apjá-
hoz csatlakozott püspöki és gyülekezeti elnöki kötelességei 
végzése közben, „segített bizonyságot nyernem” – mondja.

Caussé püspök a franciaországi ESSEC Business School üz-
letvezetés szakán szerzett mesterfokozatot 1987- ben. Karrierje 
elkezdése előtt szolgált a francia légierőknél, melynek kötelé-
kében egy NATO szervezethez osztották be. ◼

„Serdülőként – mondja Dean M. Davies püspök – nagy örö-
mömre szolgált, ha a miénk volt a legszebbre nyírt pázsit, 

és megtanultam azt a fontos leckét, hogy egy kis extra erőfe-
szítés valós változást hozhat szinte mindenbe, amit teszünk.” 
A kicsit több erőfeszítés olyan normává vált, amely hasznos 
marad számára az Elnöklő Püspökség új első tanácsosaként.

Davies püspök második tanácsosként szolgált Gary E. 
Stevenson püspök mellett, akit 2015. október 3- án a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagjaként támogattak.

Dean Myron Davies 1951- ben született a Utah állambeli  
Salt Lake Cityben, az Amerikai Egyesült Államokban. A család-
jában nyolc gyermek volt. Hálás a szüleiért, akik nem csupán 
szerették és nevelték a gyermekeiket, de a munka áldásainak 
értékeléséhez is hozzásegítették őket. Darla Jamest 1973- ban 
vette feleségül a Salt Lake templomban. 5 gyermekük és 14 
unokájuk van.

Davies püspök akkor is megtanult egy fontos leckét, ami-
kor 1989- ben a Kalifornia állambeli San Franciscóban laktak. 
Egy földrengés alkalmával tanúja volt annak, milyen nagy kár 
keletkezik azokban a lakásokban, amelyek nem szilárd alapra 
épültek. „Miközben annak a napnak az eseményein tűnődöm, 
az elmémben és a szívemben egyre biztosabb vagyok abban, 
hogy az élet viharainak, földrengéseinek és csapásainak csak 
úgy tudunk sikeresen ellenállni, ha biztos alapra építünk…, 
Jézus Krisztus alapjára” (Biztos alap. Liahóna, 2013. máj. 9).

Davies püspök 1995 júliusa óta áll az egyház alkalmazásá-
ban. Legutóbb a Különleges Projektek Osztály ügyvezető igaz-
gatója volt, különleges célú ingatlanokért, templomi tervekért 
és templomépítésért felelt.

Egyházi alkalmazása előtt Davies püspök a Pennsylvania 
állambeli Lancasterben található High Industries vállalatnak, 
valamint a Kalifornia állambeli San Franciscóban található 
Bechtel Investments vállalatnak dolgozott. Alapdiplomáját a 
Brigham Young Egyetem mezőgazdasági szakán szerezte, és 
a Stanford és a Northwestern Egyetemen végzett el vezetői 
továbbképző programokat.

Davies püspök szolgált már a Puerto Ricó-i San Juan 
Misszió elnökeként, misszióelnök tanácsosaként, cövekelnök-
ként, cövekelnök tanácsosaként, cövek végrehajtó titkárként, 
főtanács tagjaként, számos püspökségben, valamint teljes idejű 
misszionáriusként az Uruguay/Paraguay Misszióban. ◼
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W. Christopher Waddell 
püspök
második tanácsos az Elnöklő Püspökségben

Brian K. Ashton testvér akkor kapott elhívást, hogy szol-
gáljon a Vasárnapi Iskola általános elnökségében, amikor 

befejezte misszióelnöki szolgálatát a Texasi Houston Déli 
Misszióban. Az elhívást júniusban jelentették be, és a 2015. 
októberi általános konferencián támogatták őt.

Tad R. Callister testvér továbbra is általános elnökként 
szolgál, Devin G. Durrant testvér pedig, aki 2014 áprilisa óta 
második tanácsosként szolgált, most első tanácsos lett.

Az elnökségben az okozott üresedést, hogy John S. Tannert 
kinevezték a Brigham Young Egyetem – Hawaii elnökévé. 

Brian Kent Ashton a Utah állambeli Provóban született, az 
Amerikai Egyesült Államokban, 1969- ben, Kent és Vicki Brown 
Ashton gyermekeként. Kilenc gyermek közül ő a legidősebb. 
Emlékszik, hogy szülei következetesen tanították otthon az 
evangéliumot.

Ashton testvér a Perui Lima Déli Misszióban szolgált teljes 
idejű missziót. Ezt a döntést egy jó barátja segített meghozni, 
aki késztetést érzett rá, hogy megmondja neki: missziót kellene 
szolgálnia. Amikor ez a barát kifejezésre juttatta az érzéseit, 
Brian érezte a Lélek megerősítését. A missziójában komoly 
egészségügyi gondokkal küszködött, amikor elhívást kapott, 
hogy szolgáljon egy nagy gyülekezet elnökeként. Ebben az 
időszakban buzgón és folyamatosan segítségért imádkozott 
Mennyei Atyánkhoz. „Megtanultam Őreá hagyatkozni, és a 
segítségemre sietett” – mondja. „Az változtatott meg mindent, 
hogy megtanultam bízni Őbenne.”

A missziója után a Brigham Young Egyetemre járt, és itt ta-
lálkozott leendő feleségével, Melinda Earllel. Mielőtt azonban 
összeházasodtak volna, Melinda missziót szolgált a Spanyol 
Malaga Misszióban, miközben Ashton testvér az Amerikai 
Egyesült Államok középnyugati vidékén dolgozott. Ezt kö-
vetően a Utahi St. George templomban kötöttek házasságot. 
Hét gyermekük van.

Ashton testvér a Harvard Egyetemen szerzett mesterdip-
lomát vállalati gazdálkodási szakon, míg Ashton nőtestvér  
orvosi egyetemre járt. Ashton testvér vállalkozó, több céget  
is alapított.

Ashton testvér szolgált már püspökként, főtanácstagként, 
elderek kvórumának elnökeként, és Evangéliumi Tanok  
oktatóként. ◼

Brian K. Ashton
második tanácsos a Vasárnapi Iskola 
Általános Elnökségében

Egyetemi sportolóként Christopher Waddell röplabda 
ösztöndíjat kapott a Kalifornia állambeli San Diego Állami 

Egyetemen. Megtanult azonban hálás lenni egy olyan püspö-
kért, aki más dolgokról kérdezte őt, amikor hazalátogatott.

„Nem azt kérdezte: »Hogy megy a röplabda?«, hanem azt: 
»Hogy vagy? Imádkozol, erős maradsz, tevékeny vagy az egy-
házban?« Nagyra értékeltem ezeket a kérdéseket… a legfonto-
sabb dolgok[ról]” – emlékszik vissza Waddell püspök.

A legfontosabb dolgokra történő összpontosítás segített 
Waddell püspöknek, hogy megfeleljen két családi jelmondat-
nak: „Térj vissza becsülettel” és „Bízz az Úrban!”. Ez a bizalom 
segített neki egy időre abbahagyni a röplabdázást és missziót 
szolgálni. A missziójáról hazatérve pedig lehetővé tette szá-
mára egy távkapcsolat fenntartását szerelmével, egy másik 
egyetemre járó fiatal nővel. Később, miután összeházasodtak, 
az Úrba vetett bizalom lehetővé tette számukra, hogy hallgas-
sanak a Lélekre, amikor eldöntik, hova költöznek.

„Tegyél mindent az Úr módján – mondja, – és a dolgok 
elrendeződnek.”

Az Úrba vetett bizalom továbbra is áldást jelent majd  
Waddell püspöknek, aki 2011 áprilisa óta szolgál általános  
felhatalmazott hetvenesként, most pedig második tanácsos  
lesz az Elnöklő Püspökségben.

Wayne Christopher Waddell 1959- ben született a Kalifornia 
állambeli Los Angelesben. 1984- ben vette feleségül Carol 
Stanselt a Kaliforniai Los Angeles templomban. Négy gyerme-
kük és három unokájuk van. Eddig tanácsos volt a Dél- Amerika 
Északnyugati Terület elnökségében, és egy rövid ideig még 
Peruban marad.

Waddell püspök 1984- ben szerzett alapdiplomát a San  
Diego Állami Egyetemen. A BYU szakközgazdász MBA prog-
ramjára járt diploma utáni képzésre. 1984- ben kezdett el dol-
gozni Marill Lynch- nél, ahol a befektetések első alelnöke lett.

Waddell püspök szolgált már területi hetvenesként, a 
Spanyolországi Barcelona Misszió elnökeként (ahol korábban 
fiatal teljes idejű misszionáriusként szolgált), cövekelnökként, 
tanácsosként misszióelnökségben, püspökként, valamint 
tanácsosként püspökségben. ◼
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Az egyház három fő vezető tanács-
ban nőket is felkért a szolgálatra.

Linda K. Burton nőtestvér, a 
Segítőegylet általános elnöke, a Pap-
sági és Családi Végrehajtó Tanácsban 
(korábban Papsági Végrehajtó Tanács) 
szolgál majd. Bonnie L. Oscarson nő-
testvér, a Fiatal Nők általános elnöke, 
a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban 
szolgál majd. Rosemary M. Wixom 

nőtestvér pedig, az Elemi általános 
elnöke, a Templomi és Családtörténeti 
Végrehajtó Tanácsban fog szolgálni.

Bár a Segítőegylet, a Fiatal Nők  
és az Elemi általános elnökségeiben 
szolgáló nők már évtizedek óta hoz-
zájárulnak ezeknek a tanácsoknak a 
munkájához és tanácsokat adnak nekik, 
ez a felkérés állandó részvételt biztosít 
számukra a tanácsokban. ◼

Női vezetők az egyházi tanácsokban

Balról jobbra: Rosemary M. Wixom, az Elemi általános elnöke; Bonnie L. Oscarson, a Fiatal 
Nők általános elnöke; Linda K. Burton, a Segítőegylet általános elnöke

A Biblia portugál UNSZ kiadása 
szeptemberben vált elérhetővé 

az AsEscrituras. lds. org honlapon, 
valamint az Evangéliumi könyvtár 
mobilalkalmazásában. Más formátu-
mok is rendelkezésre állnak, például 
ePub és PDF változatok. Nyomta-
tott változat 2016 márciusától lesz 
elérhető, és 2016- ban hanganyag 
és Braille kiadás is várható.

Az új, Bíblia Sagrada, Almeida 
2015 címet viselő kiadás alapját 
a Biblia João Ferreira Annes de 
Almeida fordításának 1914- es kia-
dása képezi, melyre a fordítás kiváló 
minősége miatt esett a választás. Az 
UNSZ kiadás átnézésén és előkészí-
tésén az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvórumának irányítása 
alatt öt éven keresztül dolgozott 
egy általános felhatalmazottakból, 
területi hetvenesekből, hivatásos 
nyelvészekből és egyháztagokból álló 
csoport. Az egyház közel 1,4 millió 
tagja beszél portugálul. ◼

A Biblia portugál 
UNSZ kiadása
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Az UNSZ Szeretetszolgálatok, 
az egyház emberbaráti karja, 
továbbra is segítséget nyújt ott, 

ahol különböző válsághelyzetek sok 
embert ádáz körülmények között hagy-
tak. Három példa erre:
• Az ukrajnai konfliktus miatt 2014 

óta már egymillióan kényszerültek 
otthonuk elhagyására. Ezeknek az 
embereknek a 60 százaléka idős. Az 
UNSZ Szeretetszolgálatok az Egye-
sült Nemzetek fejlesztési programját 
erősítve helyi, nem kormányzati 
szervezetekkel együttműködve 
tesz erőfeszítéseket a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült szegény és 
idős emberek ellátására. Az UNSZ 
Szeretetszolgálatok higiéniai készle-
tekkel, egészségügyi csomagokkal és 
3 hónapra elegendő élelemmel látott 
el 37 létesítményt, melyek összesen 
13 ezer embert szolgálnak ki.

• Január óta 350 ezernél több, a szíriai 
polgárháború elől menekülő sze-
mély kért menedéket Európában, és 
ez a szám év végéig előreláthatólag 

meg fog kétszereződni. Az UNSZ 
Szeretetszolgálatok nemzetközi, 
nem kormányzati szervezetekkel, 
helyi önkormányzatokkal és kor-
mányzati képviseletekkel együtt-
működve igyekszik kielégíteni a 
menekültek szükségleteit, és az 
egyház helyi gyülekezetei számára 
forrásokat biztosít a segítségnyújtási 
erőfeszítésekhez.

• A világ különböző részein található 
menekülttáborok szálláslehetősé-
geinek javításához az UNSZ Szere-
tetszolgálatok részt vesz az ENSZ 
Menekültügyi Főbizottsága egyik 
projektjében. Egy nemzetközi bú-
torkereskedő a sátornál előnyösebb 
építményt tervezett. Biztonságo-
sabb, mert vannak ajtajai és ablakai, 
és szilárdabb tető védi lakóit az 
időjárás viszontagságaitól. Jelenleg 
333 olyan lakóegység összeszerelése 
van folyamatban, melyeket az UNSZ 
Szeretetszolgálatok bocsát egy me-
nekülttábor rendelkezésére az iraki 
Kurdisztánban. ◼

Segítségnyújtás a menekülteknek

2015 karácsonyi időszaká-
ban az egyház „Szaba-

dító született” címmel megjelentet 
egy multimédia kezdeményezést. 
A kezdeményezés Jézus Krisztus 
megtalálására, megismerésére és 
követésére összpontosít, valamint 
az Ő születése, tanításai és engesz-
telése által lehetővé tett áldások 
elnyerésére. A kezdeményezés köz-
ponti eleme egy új kisfilm, amelyen 
gyerekek szerte a világból megoszt-
ják bizonyságukat a Szabadítóról és 
ünneplik az Ő 2000 évnél is régebbi 
betlehemi születését. Ide ellátogatva 
nézd meg ezt a kisfilmet és tudj meg 
még többet Jézus Krisztus jelentősé-
géről: karacsony. mormon. org. ◼

Karácsonyi média 
kezdeményezés
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A gyermekek világszerte lelkesen 
reagáltak egy, az egyházi folyóira-

tok által elindított szolgálati kampányra.  
A folyóiratok arra kérték a gyermeke-
ket, hogy találjanak módot a szolgá-
latra, majd rajzolják körbe a kezüket 
egy papírlapon, írják bele, hogy milyen 
szolgálatot végeztek, és küldjék el ezt 
a Liahóna szerkesztőségébe.

A folyóiratok harmincezernél több 
kéznyomot kaptak olyan gyermekek-
től világszerte, akik kezüket kinyújtva 
megosztották a Szabadító szeretetét, 
családokat és közösségeket áldva  
meg ezzel.

A kampányt egy 2010. áprilisi  
általános konferenciai beszéd 
ihlette, melyet Dieter F. Uchtdorf 
elnök mondott, az Első Elnökség 

második tanácsosa, Ti vagytok a kezem 
címmel. Uchtdorf elnök elmesélte a  
második világháborúban megsérült  
Jézus Krisztus szobor történetét. 
Mivel a restaurátorok nem tudták 
helyrehozni a szobor kezeit, a város 
lakói ezt írták az alapzatra: „Ti vagytok 
a kezem.”

A gyermekek által elvégzett szolgá-
lat mindig ugyanolyan egyedi volt, mint 
a beküldött kéznyomaik. Például:

Natalie S., 5 éves, Hongkongból két 
kéznyomot küldött. Az egyiken ez állt: 
„Segítettem anyának itthon”, a másikon 
pedig ez: „Segítettem valakit tolni a 
tolószékben”.

Erik S., 11 éves, Oroszországból, 
a következő magyarázattal szolgált: 
„A városban, ahol lakunk, hidegek 
a telek.” A városukba költözött egy 
család, akiknek nem voltak meleg 
ruháik. „Én oda tudtam adni a kabá-
tomat Artúrnak – mondta Erik –, és 
összebarátkoztunk.”

A tízéves Gabriela P. Venezuelából  
ezt írta a kéznyomára: „Az iskolában 
sakk szakkörön voltunk a baráta-
immal. Épp társat kerestem, akivel 
játszhatnék, amikor észrevettem egy 
új fiút, aki szomorúnak tűnt. Segíteni 
akartam, de nem tudtam, hogyan. 
Akkor egy hang azt mondta nekem, 
hogy csak legyek a barátja. Odamen-
tem hozzá és beszélgettem vele. 
Most már a legjobb barátok vagyunk.”

A kéznyomok szeptember és ok-
tóber két hetében ki lesznek állítva 
az egyház központjában a Utah 

állambeli Salt Lake Cityben. ◼

A gyermekek azt mondják:  
„Mi vagyunk az Ő keze”



2015. szeptember 19- én  
Russell M. Nelson, 

a Tizenkét Apostol Kvórumának el-
nöke elnökölt annak a helyszínnek a 
felszentelésén Pennsylvania államban, 
ahol Joseph Smith és Oliver Cowdery 
Keresztelő Jánostól megkapták az  
ároni papságot. Az 1820- as években  
ez a terület a Pennsylvania állambeli 
Harmonyként volt ismert, és a vissza-
állított egyház korai történetének sok 
eseménye játszódott itt:

• Joseph Smith és Emma Hale  
találkozása, az udvarlás, és  
házasságuk eleje.

• Oliver Cowdery érkezése, hogy 
írnokként segítséget nyújtson a  
Mormon könyve fordításánál.

• A Mormon könyve nagy részének 
lefordítása.

• Az ároni papság visszaállítása, 
és (bár ennek pontos helye nem 
ismert) a melkisédeki papság 
visszaállítása.

• A napjainkban papsági felhatalma-
zással végzett első keresztelések.

• Kinyilatkoztatások elnyerése, melyek 
most a Tan és a szövetségek 15 
szakaszát, valamint a Nagyértékű 
gyöngy egy részét alkotják.

Az újonnan rendbe hozott terüle-
ten van egy látogatóközpont, mely a 
helyi gyülekezet gyülekezeti házaként 
is szolgál; Joseph és Emma, valamint 
Emma szülei: Isaac és Elizabeth Hale 
újjáépített otthona; továbbá lejárat a 
Susquehanna- folyó azon szakaszához, 
ahol sor kerülhetett Joseph és Oliver 
keresztelésére.

„Harmony lelki egyedüllétet és  
védelmet biztosított Joseph számára,  
és lehetővé tette, hogy a Mormon 
könyve fordítására összpontosítson” 
– mondta Nelson elnök. „Ebben az 
időszakban az Úr felkészítette Josephet 
prófétai, látnoki és kinyilatkoztatói 
szerepkörére.” ◼

A papság visszaállítása  
helyszínének felszentelése

Az ifjúsági hitoktatásban tanulók 
jól reagálnak a végbizonyítvány 

megszerzéséhez szükséges, múlt 
évben bevezetett magasabb köve-
telményekre. A nemrég megjelent 
adatok szerint a beiratkozott tanulók 
81 százaléka teljesítette a szemesz-
tert záró felmérőt, az órai részvétel 
71 százalékról 77 százalékra növeke-
dett, és a tanulók közel 80 százaléka 
eleget tett az olvasásra vonatkozó 
követelményeknek.

Az új követelmények lehetővé 
teszik az oktatók számára kulcsfon-
tosságú tanok kihangsúlyozását a 
tanításuk során, a tanulók számára 
pedig azt, hogy ezekre a tanokra 
összpontosítsanak.

Világszerte mintegy 400 ezer fia-
tal férfi és fiatal nő van beiratkozva 
ifjúsági hitoktatásra. ◼

Az ifjúsági  
hitoktatásban  
tanulók maga-
sabbra emelik a 
tanulásuk szintjét

Russell M. Nelson és fe-
lesége, Wendy, bejárják 
Joseph és Emma Smith 

azon otthonának má-
solatát, ahol a Mormon 

könyve nagy részének 
fordítására sor került.
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„Kedves testvéreim, minden egyes napon 
számtalan lehetőségünk nyílik arra, hogy 

ragyogjunk, bármilyen körülmények közepette is 
találjuk magunkat – mondta Thomas S. Monson 

elnök az egyház 185. félévi általános konferenciáján. 
– Amennyiben a Szabadító példáját követjük, 

lehetőségünk nyílik arra, hogy mások életében 
világosság legyünk – legyenek ezek akár a saját 
családtagjaink és barátaink, a munkatársaink, 
futó ismerősök vagy akár teljesen idegenek.”




