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Főszerkesztői megjegyzés: Russell M. Nelson 2018. január 16- án mondta 
ezeket a gondolatokat egy élő közvetítés keretében, miután 2018. január 
14- én elválasztották Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
17. elnökének. Azt kérte, hogy az általa elmondottak ebben a lapszámban 
jelenjenek meg.

Drága fivéreim és nőtestvéreim! Alázatos érzés, hogy 
veletek lehetek ezen a délelőttön. Négy nappal 
ezelőtt végső nyugalomra helyeztünk egy tekinté-

lyes férfiút, Isten prófétáját – Thomas S. Monson elnököt. 
Szavakkal ki sem lehet fejezni életének jelentőségét és 
nagyszerűségét. Örökre becsben fogom tartani barátságun-
kat, hálásan mindazért, amit tőle tanultam. Most pedig az 
Urunkba, Jézus Krisztusba vetett maradéktalan hittel kell 
előretekintenünk a jövőbe, hiszen ez az Ő egyháza.

Két nappal ezelőtt az összes élő apostol összegyűlt a Salt 
Lake templom felső szobájában. Ott egyhangú döntést hoz-
tak: először is arról, hogy most szervezzük meg ismét az 
Első Elnökséget; másodszor, hogy én szolgáljak az egyház 
elnökeként. Nincs rá szó, hogy kifejezzem, mit is éreztem, 
amikor a Fivéreim – azok a Fivérek, akik az összes pap-
sági kulcsnak a birtokában vannak, melyek Joseph Smith 
prófétán keresztül visszaállíttattak ebben az adományozási 
korszakban – a kezüket a fejemre helyezték, hogy elren-
deljenek és elválasszanak az egyház elnökeként. Szent és 
alázatra indító élmény volt.

Ezt követően az én felelősségem lett, hogy felismerjem, 
kiket készített fel az Úr, hogy a tanácsosaim legyenek. 

Hogyan választhatnék mindössze kettőt a tizenkét másik 
apostol közül, akik közül mindegyiket oly nagyon szere-
tem? Mélységesen hálás vagyok az Úrnak, amiért megvá-
laszolta buzgó imáimat. Nagy köszönettel tartozom azért, 
hogy Dallin Harris Oaks elnök és Henry Bennion Eyring 
elnök készen áll velem szolgálni első, illetve második taná-
csosi minőségben. Dieter F. Uchtdorf elnök újra elfoglalta 
helyét a Tizenkét Apostol Kvórumában. Már több jelen-
tős megbízást is kapott, amelyekre ő egyedülálló módon 
alkalmas.

Elismeréssel adózom előtte és Eyring elnök előtt is a 
Monson elnök tanácsosaiként végzett pompás szolgálatu-
kért. Teljességgel hozzáértő, elkötelezett és sugalmazott 

Írta: Russell M. 
Nelson elnök

Amint közösen  
haladunk előre

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T

Megszűnik a havi Első elnökségi  
üzenet rovat
Ez lesz az utolsó a folyóiratokban havonta közölt első 
elnökségi üzenetek közül. Szükség esetén az Első Elnök-
ség továbbra is közzé fog tenni fontos üzeneteket az egy-
ház különböző csatornáin keresztül, beleértve az egyházi 
folyóiratokat és az LDS .org oldalt.
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módon végezték ezt. Nagyon hálásak 
vagyunk értük. Mindketten hajlandóak 
ott szolgálni most, ahol a legnagyobb 
szükség van rájuk.

Mivel Oaks elnök a második ran-
gidős apostol, így ő lesz egyúttal a 
Tizenkét Apostol Kvórumának elnö-
ke is. Azonban az Első Elnökségbe 
történő elhívása miatt, és az egyház 
rendjével összhangban, M. Russell 
Ballard elnök, a következő rangidős 
apostol lesz a kvórum ügyvezető 
elnöke. Az Első Elnökség kéz a 
kézben fog a Tizenkettekkel együtt 
dolgozni, hogy felismerjük az Úr 

akaratát, és előmozdítsuk az Ő szent 
munkáját.

Köszönetet mondunk nektek az 
imáitokért, melyek világszerte szóltak 
értünk. A Monson elnök halálát köve-
tő reggelen egy ilyen imát mondott 
egy Benson nevű négyéves kisfiú. 
Idézek néhány részletet édesany-
ja leveléből, melyet feleségemnek, 
Wendynek írt. Benson így imádkozott: 
„Mennyei Atyám! Köszönjük, hogy 
Thomas S. Monson elnök újra talál-
kozhatott a feleségével. Köszönjük az 
új prófétánkat. Segíts neki, hogy bátor 
legyen, hogy ne féljen azért, mert új. 

Segíts neki, hogy ha felnő, egészsé-
ges és erős legyen. Segíts neki, hogy 
legyen hatalma, mert viseli a papsá-
got. És segíts, hogy mindig kedvesek 
legyünk.”

Köszönetet mondok Istennek 
az ilyen gyermekekért, és az olyan 
szülőkért, akik komolyan veszik az 
igazlelkű, tudatos szülői mivolt iránti 
elkötelezettséget – minden szülőért, 
tanítóért és egyháztagért, aki nehéz 
terheket hordoz, és mégis oly készsé-
gesen szolgál. Más szavakkal, minde-
gyikőtökért a legalázatosabban hálás 
vagyok.

Az apostolok szolgálatának minden egyes 
napja a tanulás, valamint a további jövőbeli 
feladatokra való felkészülés napja.
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Az Úr áll a kormányrúdnál
Amint közösen haladunk előre, arra kérlek benneteket, 

gondolkozzatok el azon, milyen fenséges módon kormá-
nyozza az Úr az Ő egyházát. Amikor meghal az egyház 
elnöke, nincs semmi rejtély abban, hogy ki lesz őt köve-
tően elhíva, hogy abban a hatáskörben szolgáljon. Nincs 
választási korteskedés, nincs kampányolás, csupán az 
utódlás azon isteni tervének csendes munkálkodása, melyet 
maga az Úr fektetett le.

Az apostolok szolgálatának minden egyes napja a 
tanulás, valamint a további jövőbeli feladatokra való 
felkészülés napja. Évtizedek szolgálatába telik, mire egy 
apostol végigjárja a legfiatalabb székétől a legidősebb 
székéig vezető kört. Ez alatt az idő alatt első kézből 
tapasztalja meg az egyház munkálkodásának minden 

oldalát. Megismeri továbbá a föld népeit, ideértve tör-
ténelmüket, kultúrájukat, nyelvüket, miközben megbí-
zásai kapcsán újra és újra bejárja a földet. Az egyház 
vezetésének eme utódlási folyamata egyedülálló. Semmi 
ehhez foghatóról nem tudok. Ezen ne lepődjünk meg, 
hisz’ ez az Úr egyháza. Ő nem az emberek módja szerint 
munkálkodik.

Én már az egyház öt korábbi elnöke alatt szolgáltam 
a Tizenkettek Kvórumában. Láttam, amint minden egyes 
elnök kinyilatkoztatást kap, majd reagál arra a kinyilatkoz-
tatásra. Az Úr mindig is tanította és sugalmazta prófétáit, 
és mindig is ezt fogja tenni. Az Úr áll a kormányrúdnál. 
Mi, akiket elrendeltek, hogy tanúságot tegyünk az Ő szent 
nevéről szerte a világon, továbbra is igyekszünk megtudni 
és követni az Ő akaratát.

Maradjatok meg a szövetség ösvényén! A Szabadító követése 
iránti elkötelezettségetek – azáltal, hogy szövetségeket köttök 
Vele, majd meg is tartjátok azokat a szövetségeket –, minden 
elérhető lelki áldás és kiváltság előtt megnyitja majd az ajtót.
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Maradjatok meg a szövetség ösvényén!
Most pedig az egyház minden egyes tagjához szólva ezt 

mondom: maradjatok meg a szövetség ösvényén! A Sza-
badító követése iránti elkötelezettségetek – azáltal, hogy 
szövetségeket köttök Vele, majd meg is tartjátok azokat a 
szövetségeket –, minden olyan lelki áldás és kiváltság előtt 
megnyitja majd az ajtót, amely csak elérhető a férfiak, nők 
és gyermekek számára mindenhol.

Új elnökségként a végcélt szem előtt tartva szeretnénk 
belevágni. Ezért szólunk ma hozzátok egy templomból. 
Hiszen a végcél, melyre mindegyikünk törekszik, az, hogy 
hatalommal ruháztassunk fel az Úr házában, családként 
eggyé pecsételve, a templomban kötött szövetségekhez hit-
hűen, ami jogosulttá tesz bennünket Isten legnagyszerűbb 
ajándékára – az örök életre. A templom szertartásai és a 

szövetségek, melyeket ott köttök, kulcsfontosságúak ahhoz, 
hogy megerősítsék az életeteket, a házasságotokat és csalá-
dotokat, valamint azon képességeteket, hogy ellenálljatok 
az ellenség támadásainak. Hódolatotok a templomban, 
és az őseitekért ott végzett szolgálatotok több személyes 
kinyilatkoztatással és békességgel áld majd meg titeket, 
valamint megerősíti azon elkötelezettségeteket, hogy a 
szövetség ösvényén maradjatok.

Már most, ha letértetek az ösvényről, arra szeretnélek kér-
ni benneteket, szívem minden reménységével, hogy gyertek 
vissza. Legyen bármilyen aggályotok, bármilyen kihívásotok, 
van hely számotokra itt, az Úr egyházában. Ti is és a még 
meg nem született nemzedékek is áldottak lesznek, ha most 
cselekedtek, és visszatértek a szövetség ösvényére. Mennyei 
Atyánk nagy becsben tartja gyermekeit, és azt szeretné, hogy 
mindannyian visszatérjünk haza, Hozzá. Ez Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik legfőbb célja: hogy 
segítsen mindegyikünknek hazatérni.

Mélységes szeretetemet fejezem ki irántatok – olyan szere-
tetet, mely az évtizedek alatt egyre erősödött, ahogy találkoz-
tam veletek, hódoltam veletek és szolgáltalak benneteket. 
Isteni megbízatásunk, hogy elmenjünk minden nemzethez, 
nemzetséghez, nyelvhez és néphez, és segítsünk felkészíteni 
a világot az Úr második eljövetelére. Ezt az Úr Jézus Krisz-
tusba vetett hittel tesszük, tudván, hogy Ő irányít. Ez az Ő 
munkája és az Ő egyháza. Mi az Ő szolgái vagyunk.

Odaadásomat fejezem ki Isten, a mi Örökkévaló Atyánk 
iránt, valamint Fia, Jézus Krisztus iránt. Ismerem Őket, sze-
retem Őket, és megfogadom, hogy szolgálni fogom Őket – 
és benneteket – életem minden hátralévő leheletével. Jézus 
Krisztus szent nevében, ámen. ◼FÉ
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Isten számos ajándékot adott nekünk, 
nagymértékű sokszínűséget és sok 

különbséget, de van valami alapvető, 
amit mindannyian tudunk egymásról: 
hogy mind az Ő gyermekei vagyunk.

Az egyház tagjaiként az a kihívás 
áll előttünk, hogy mindannyian tanul-
junk egymástól, hogy ezáltal szeressük 
egymást, és együtt fejlődjünk.

Az evangélium tanai nélkülözhetet-
lenek. Fontosságuk alapvető, ám a cso-
magolás szabadon választható. Hadd 
mondjak egy egyszerű példát, mely 
szépen szemlélteti az egyház tanai 
és azok kulturális csomagolása közti 
különbséget. Ebben az üvegben utah- i 
őszibarackokból készült kompót van, 
amelyet egy utah- i háziasszony tett el, 
hogy havazás idején is tudjon mit adni 
a családjának. A hawaii háziasszonyok 
nem főzik be a gyümölcsöket. Annyi 
gyümölcsöt szednek, hogy elég legyen 
néhány napra, és ilyen kosarakban 
tárolják a családjuk számára. Ebben 
a kosárban van egy mangó, banánok, 
egy ananász és egy papaja. Ezeket… 
egy polinéz háziasszony [szedte] a 
családja ellátására egy olyan éghajlaton, 
ahol egész évben érik a gyümölcs.

A kosár és a kompótosüveg két 
különböző tárolóeszköz, de a tartalmuk 

KOSARAK ÉS KOMPÓTOK
Írta: Chieko N. Okazaki

A  S Z Ó S Z É K R Ő L

azonos: a családnak szánt gyümölcs. 
Az üveg jó, a kosár pedig rossz? Nem, 
mindkettő jó. Olyan tárolóedények 
ezek, amelyek megfelelnek az embe-
rek kultúrájának és szükségleteinek. 
És mindkettő megfelelő a benne tárolt 
tartalomhoz, a gyümölcshöz.

Mi hát a gyümölcs? Pál ezt mondja 
nekünk: „[A] Léleknek gyümölcse: 
szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség [és] 
mértékletesség” [Galátziabeliek 5:22]. 
A Lélek gyümölcse szeretetben, öröm-
ben és békességben egyesít minket 
a Segítőegylet nőtestvériségében, a 
papsági kvórumok férfi testvériségé-
ben, az úrvacsoravétel miatti áhítatos 
összegyűlésben – akár Tajpejben, akár 
Tongán van az a Segítőegylet; akár 
Montanában, akár Mexikóban van 
az a papsági kvórum; és akár a Fidzsi- 
szigeteken, akár a Fülöp- szigeteken 
zajlik az az úrvacsorai gyűlés.

[…] Amikor elhívtak a Segítőegylet 
általános elnökségébe, [Gordon B.] 
Hinckley elnök ezt a tanácsot adta 
nekem: „Különleges jellegzetesség-
gel gazdagítod ezt az elnökséget. 
Úgy fognak rád tekinteni, mint aki 
az Amerikai Egyesült Államok és 
Kanada határain kívül lévőket is 

Ez az új sorozat az At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017)  
[A szószékről: 185 esztendő prédikációi utolsó napi szent nőktől (2017)] című könyvben szereplő  
elkötelezett nők életét és üzeneteit mutatja be.

KI VOLT OKAZAKI 
NŐTESTVÉR?

Chieko Nishimura 
Okazaki (1926–2011) 

az Amerikai Egyesült 
Államokban, Hawaiin nevel-

kedett, egy japán származású 
buddhista családban. 15 éves korában 
csatlakozott az egyházhoz.

Addigra Okazaki nőtestvér már tisz-
tában volt vele, hogy milyen bonyolult is 
az ő etnikai és kulturális helyzete. Afeletti 
aggodalmukban, hogy mit fognak gon-
dolni róluk mások azt követően, hogy 
a japán haderő lebombázta a Hawaiin 
fekvő Pearl Harbort, Okazaki nőtestvér 
az édesanyjával összeszedett és elégetett 
minden tárgyi emléket, amelyek a csalá-
dot Japánhoz kötötték. Utána azonban 
belenézett a tükörbe, és azt gondolta: 
„Soha nem jártam Japánban. A szívem 
mélyén nem vagyok japán. Mégsem 
futhatok el önmagam elől. A szemem, 
a bőröm és a hajam japán.” 1

Okazaki nőtestvérnek egész élete 
során küzdenie kellett a rasszizmus 
ellen. Nem sokkal a második világhábo-
rút követően kezdett tanítani, amikor 
a japánellenes érzelmek még erősek 
voltak az Amerikai Egyesült Államokban. 
Három anyuka nem is volt hajlandó 
megengedni, hogy a gyermekük az 
általa tanított osztályba járjon. Okazaki 
nőtestvér azonban hamarosan megnyer-
te őket magának.2

Okazaki nőtestvér volt az első nő, 
aki mindhárom női segédszervezet 
testületében szolgált: először a Fiatal 
Nőknél, majd az Elemiben, végül a 
Segítőegyletben.3

Az itt olvasható üzenet az 1996. 
áprilisi általános konferencián elmon-
dott, egységről és a sokszínűségről szóló 
beszédének részlete (központozás és 
nagybetűs írásmód szabványosítva).
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képviseli… Az egyházzal meglévő 
saját egységüket fogják látni benned.” 
Megáldott engem azzal, hogy meg-
oldódhasson a nyelvem, amikor az 
emberekhez szólok.4

[Amikor más országokban beszél-
tem,] éreztem, hogy a Lélek elviszi a 
szavaimat a szívükhöz, és éreztem, 
ahogy „a Léleknek gyümölcse” a 
szeretetüket, az örömüket és a hitüket 
hozza nekem cserébe. Éreztem, ahogy 
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a Lélek eggyé tesz bennünket.
Fivérek és nőtestvérek! Legyenek 

bár a gyümölcseitek barackok vagy 
banánok, és hozzátok bár azokat 
kompótosüvegekben vagy kosarak-
ban, köszönjük nektek, amiért szere-
tettel ajánljátok fel azokat. Atyánk a 
mennyben, hadd legyünk egyek és 
hadd legyünk a tiéid 5 – ezért imád-
kozom a Szabadítónk, Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. Lásd Okazaki, Lighten Up!, 48–50; 

Gregory A. Prince, “‘There Is Always a 
Struggle’: An Interview with Chieko N. 
Okazaki,” Dialogue: A Journal of Mormon 
Thought 45, no. 1 (Spring 2012): 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko,” Deseret News, 
Aug. 7, 2011.

 4. Lásd Prince, “There Is Always a Struggle,” 
121. Amikor Okazaki nőtestvért 1990- ben 
elhívták, Gordon B. Hinckley első tanácsos 
volt az Első Elnökségben.

 5. Lásd Tan és szövetségek 38:27.
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Tudjuk, mit jelent a feltámadás: ami-
kor a lélek és a test újra egyesül 

annak tökéletes formájában. […]
El tudjátok ezt képzelni? Az erőnk 

teljében élt életet? Mindörökké beteg-
ségek nélkül, mindörökké fájdalmak 
nélkül, mindörökké azon bajok terhe 
nélkül, amelyek oly gyakran gyötör-
nek bennünket a halandóságban?

Keresztényekként a feltámadás áll 
hitelveink középpontjában. […]

[A]mikor a Szabadító kiemelke-
dett a sírból, azzal olyat tett, …amire 
senki más nem volt képes. Széttépte a 
halál kötelékeit, nemcsak saját maga, 
hanem mindazok számára, akik vala-
ha is éltek: az igazak és a hamisak 
számára.

…mindenki számára elérhetővé 
tette ezt az ajándékot. Ezzel a fenséges 
cselekedettel továbbá enyhített azon a 
pusztító és emésztő fájdalmon, amely 

azok lelkét mardossa, akik elveszítet-
ték drága szeretteiket.

Arra gondolok, hogy mennyire 
sötét volt az a pénteki nap, amikor 
Krisztust a keresztre emelték.

[A] föld megrázkódott és  
elsötétült. […]

Azok a gonosz emberek, akik az 
életére törtek, örvendeztek. […]

Azon a napon kettéhasadt a temp-
lom kárpitja.

Mária Magdalénán és Márián, Jézus 
édesanyján, erőt vett a gyász… A fen-
séges férfi, akit szerettek és tiszteltek, 
élettelenül csüngött a kereszten.

[A]z apostolok feldúltak voltak. 
Jézus, a Szabadítójuk – a férfi, aki a 
vízen járt és halottakat támasztott fel –, 
most gonosz emberek kezére  
került. […]

Ez egy pusztító és emésztő fájda-
lommal teli péntek volt…

AZON A RAGYOGÓ VASÁRNAP REGGELEN
Írta: Joseph B. Wirthlin elder (1917–2008)
a Tizenkét Apostol Kvórumából

Azon a napon a feltámadt Úr széttépte a halál kötelékeit. Felemelkedett a sírból, és dicsőn,  
győzedelmesen jelent meg az emberiség Szabadítójaként.

E V A N G É L I U M I  K L A S S Z I K U S O K

Úgy gondolom, hogy e világ tör-
ténelmének kezdete óta ez a péntek 
volt mind közül a legsötétebb nap.

[A kétségbeesés azonban] nem 
időzött sokáig, mert vasárnap a feltá-
madt Úr széttépte a halál kötelékeit. 
Felemelkedett a sírból, és dicsőn, győ-
zedelmesen jelent meg az emberiség 
Szabadítójaként.

Az örökké könnyező szemek pedig 
egy pillanat alatt szárazzá lettek. Az 
ajkak, melyek addig gyötrelemmel és 
gyásszal teli imákat suttogtak, most 
csodálatos dicsőítéssel töltötték meg a 
levegőt, mert Jézus a Krisztus, az élő 
Isten Fia ott állt előttük, …bizonyí-
tékául annak, hogy a halál csupán a 
kezdete egy új és csodás létezésnek.

Mindegyikünknek meglesznek 
a saját péntekeink – azok a napok, 
amikor úgy tűnik, hogy az egész 
világ darabokra tört, és mi ott állunk, 
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körülöttünk a világunk szétszóródott 
szilánkjaival. […]

Én azonban tanúságomat teszem 
Annak a nevében, aki legyőzte a halált, 
hogy el fog jönni a vasárnap. Fájdalmunk 
sötétségében is jönni fog a vasárnap.

[A] fájdalmunk ellenére is el fog jönni 
a vasárnap. Akár ebben, akár a követke-
ző életben, de el fog jönni a vasárnap!

Bizonyságomat teszem nektek arról, 
hogy a feltámadás nem egy mese. 
Rendelkezünk azoknak a személyes 

bizonyságával, akik látták Őt. Az 
Ó-  és az Újvilág sok ezer lakója volt 
szemtanúja a feltámadt Szabadítónak. 
Megtapintották a kezein, a lábain és 
az oldalán lévő sebeket. […]

A tanítványok megújultak a feltá-
madás után. Beutazták a világot, …
nyíltan hirdetve, hogy Jézus a Krisztus, 
az élő Isten feltámadott Fia.

Sokan [haltak közülük vértanúha-
lált], ajkukon még ekkor is a feltáma-
dott Krisztusról való bizonysággal.

A feltámadás megváltoztatta 
mindazok életét, akik tanúi voltak. 
Nem kellene hát, hogy a miénket is 
megváltoztassa?

Mind fel fogunk támadni a sírból. […]
A világ Szabadítójának élete és 

örökkévaló áldozata miatt újra egye-
sülhetünk azokkal, akik oly nagyon 
drágák számunkra.

[…] Azon a napon örvendezni 
fogunk, hogy a Messiás mindent 
legyőzött, hogy mi örökké élhessünk.

Azon szent szertartásoknak 
köszönhetően, amelyekben a szent 
templomokban részesülünk, az e 
röpke halandóságból való távozásunk 
nem választhat szét sokáig olyan 
kapcsolatokat, amelyeket az örök-
kévalóság kötelékeivel erősítettek 
egymáshoz.

Ünnepélyes bizonyságomat teszem 
arról, hogy a halál nem jelenti a léte-
zés végét. […]

Értsük hát meg azokat a felbecsül-
hetetlen ajándékokat – és éljünk hálát 
adva azokért –, amelyeket egy szerető 
Mennyei Atya fiaiként és leányaiként 
kapunk, és annak a ragyogó napnak 
az ígéretéért, amikor diadalmasan 
mind feltámadunk a sírból.

[N]em számít, milyen sötét a pénte-
künk, el fog jönni a vasárnap. ◼

Egy 2006. októberi általános konferenciai  
beszéd alapján.
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A Szabadító 
végső,  
magányos útja
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Írta: Chakell Wardleigh
Egyházi folyóiratok

Halandó élete során a Szabadítónak sok 
utazásban volt része – csecsemőként 
Betlehemből Egyiptomba vitték; 40 nap-

ra kivonult a pusztaságba; szolgálattétele során 
számos alkalommal ment el különböző váro-
sokba és falvakba, emberek otthonaiba tanítani, 
gyógyítani és áldást adni; és még sorolhatnánk. 
Volt azonban egy út, amelyre a Szabadítónak 
egyedül kellett elindulnia, és olyan út volt ez, 
amelyet egyedül Ő volt képes végigjárni.
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„Húsvét vasárnapján a világtörténelem legrégebb 
óta várt és legdicsőségesebb eseményét ünnepeljük.

Ez az a nap, amely mindent megváltoztatott.
Ezen a napon megváltozott az én életem.
És megváltozott a ti életetek is.
Isten minden gyermekének sorsa megváltozott.”

Dieter F. Uchtdorf elnök, második tanácsos az Első Elnökségben:  
A kegyelem ajándéka. Liahóna, 2015. máj. 107.

Páratlan szenvedés

„Egyetlen halandó elme sem tudja felfogni a teljes jelentő-
ségét annak, amit Krisztus tett a Gecsemánéban.

Azt tudjuk, hogy óriási vércseppek hullottak minden 
pórusából, miközben kiitta azt a keserű poharat, melyet 
Atyja adott neki.

Tudjuk, hogy olyan mértékű testi és lelki szenvedésen 
ment keresztül, amilyet az ember nem lenne képes elviselni, 
mert belehalna.

Tudjuk, hogy valamilyen számunkra felfoghatatlan módon 
a szenvedése kielégítette az igazság követelményeit, megvál-
totta a bűnbánó lelkeket a bűn fájdalmától és az azzal járó 
büntetéstől, valamint elérhetővé tette az irgalmat azok számá-
ra, akik hisznek az Ő szent nevében.

Tudjuk, hogy a végtelen teher súlya okozta fájdalmaktól 
és kínoktól reszketve a földre borult, és azt kívánta, hogy ne 
kelljen kiinnia a keserű poharat.”

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából:  
A Gecsemáné tisztító ereje. Liahóna, 2011. ápr. 56.

Személyes alkalmazás: Bár talán nem mindig 
gondolunk bele, de a Szabadító mindenféle 
fájdalmat elszenvedett az engesztelés során. Ő 
megért minden fizikai fájdalmat, a törött csont-
tól kezdve egészen a legsúlyosabb krónikus 
betegségig. Átérezte az olyan mentális állapo-
tokkal járó sötétséget és kétségbeesést, mint 
amilyen a depresszió, a szorongás, a függőség, 
a magány és a gyász. És az összes lelki sebet 
is érezte, mert magára vette az emberiség 
minden bűnét.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából ezt tanította: „Gyenge pillanata-
inkban talán így kiáltunk fel: »Senki sem tudja, 
milyen ez! Senki sem érti meg!« Isten Fia azon-
ban tökéletesen tudja és érti, mivel Ő érezte 
és hordozta minden egyéni terhünket” (Hogy 
könnyen el tudják viselni a terheiket. Liahóna, 
2014. máj. 90.).
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Egyedül Ő volt rá képes

„Amit Ő tett, azt egyedül egy Istenség tehette meg. Az Atya  
Egyszülött Fiaként a testben Jézus isteni tulajdonságokat 

örökölt. Ő volt a halandóságba valaha is született egyedüli személy, 
aki végre tudta hajtani ezt az igen jelentőségteljes és mennyei tettet. 
A földön valaha is élt egyedüli bűntelen Emberként nem volt kitéve 
a lelki halálnak. Isteniségének köszönhetően a fizikai halál felett is 
hatalommal rendelkezett. Így Ő megtette értünk azt, amit mi nem 
tudtunk volna megtenni magunkért. Széttörte a halál dermesztő 
szorítását. Azt is lehetővé tette számunkra, hogy rendelkezzünk 
a Szentlélek ajándékának legfőbb és békés vigaszával.”
Vö. James E. Faust elnök (1920–2007), második tanácsos az Első Elnökségben:  
A kiengesztelés: a mi legnagyobb reménységünk. Liahóna, 2002. jan. 20.

Személyes alkalmazás: Engesztelése által 
a Szabadító kioldotta a halál kötelékeit, és 
mindannyiunkat megváltott a bűneinktől, 
hogy minden egyes embernek örök élete 
lehessen. Ő volt az egyetlen, aki képes volt 
végrehajtani egy ilyen félelmetes és lehetet-
len feladatot. Amikor komoly kihívásokkal 
nézünk szembe, vigaszt lelhetünk abban a 
tudásban, hogy a Szabadító valóban képes 
lehetségessé tenni a lehetetlent.
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Nem fordult vissza

„Miközben tehetetlen követői csak szemlélhették az eseményeket[,] 
egy Kálváriának nevezett dombon a kereszthez szögezték sebzett 

testét. Könyörtelenül gúnyt űztek belőle, átkozták és kinevették. […]
Halálához közeledve egyre csak teltek- múltak a kínnal teli órák. 

Kicserepesedett ajkait e szavak hagyták el: »Atyám, a te kezeidbe teszem 
le az én lelkemet.« »És ezeket mondván, meghala.« […]

A Mester az utolsó pillanatban még visszakozhatott volna. De nem 
tette. Mindenek alá ereszkedett, hogy mindeneket megmentsen. Élette-
len testét sietve, de óvatosan egy kölcsönvett sírkamrába helyezték.”
Vö. Thomas S. Monson elnök (1927–2018): Feltámadott! Liahóna, 2010. máj. 89.

Személyes alkalmazás: A Szabadítót 
gyötrő fájdalom, magány és kétségbe-
esés kínozta, mégis kitartott, és mél-
tósággal végezte be halandó utazását 
– mindeközben pedig még az Atyja bocsá-
natát is kérte azok számára, akik keresztre 
feszítették. Tökéletes példájának köszön-
hetően méltósággal nézhetünk szembe a 
saját megpróbáltatásainkkal és nehézsége-
inkkel, és az Ő segítségével mi is képesek 
vagyunk mindvégig kitartani.
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Személyes alkalmazás: Habár mi magunk 
nem tartozunk azok közé, akik látták a 
Megváltó feltámadt és tökéletessé vált 
testét, mégis képesek vagyunk az Ő tanú-
iként állni napjainkban. Ő mindig az éle-
tünk középpontjában lehet, függetlenül 
attól, hogy hol is vagyunk éppen térben 
és időben. Jézus Krisztus igaz tanúiként 
állunk minden alkalommal, amikor fel-
ajánljuk a szívünket és a kezünket mások 
szolgálatára; amikor gyengédséget, ked-
vességet és tiszteletet tanúsítunk mindenki 
iránt; amikor védelmezzük az igazságot; és 
amikor megosztjuk az evangéliumról való 
bizonyságunkat.

Feltámadásának számos tanúja

„Hiszek a Szabadító feltámadása számos tanújának, kiknek tapasz-
talata és bizonysága megtalálható az Újszövetségben – Péternek 

és társainak a Tizenkettek [soraiban], valamint a kedves, tiszta Mária 
Magdalénának, többek között. Hiszek a Mormon könyvében található 
bizonyságoknak – többek között Nefinek, az apostolnak, a névtelen 
sokasággal együtt a Bőség földjén. És hiszek Joseph Smith és Sidney 
Rigdon bizonyságának is, akik – számos egyéb bizonyság után – ezen 
utolsó adományozási korszak nagyszerű tanúságát adták nekünk arról, 
»Hogy ő él! Mert láttuk őt«. Mindent látó szemének pillantása alatt állok 
magam is tanúként arra, hogy a názáreti Jézus a feltámadott Megváltó, és 
tanúságot teszek mindarról, [ami] az Ő feltámadásának tényéből követke-
zik. [Nyerjétek el] ugyanezen tanúbizonyság meggyőződését és békéjét”!

D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából: Jézus Krisztus feltámadása. 
Liahóna, 2014. máj. 114.
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Nem kell magunkban járnunk

„E húsvéti időszak egyik nagy vigasza az, hogy mivel 
Jézus teljesen egyedül végigjárta ezt a hosszú, magá-

nyos ösvényt, ezért nekünk már nem kell így tennünk. 
Az Ő magányos útja nagyszerű társaságot eredményezett 
számunkra az ösvény szerényebb, saját változatán: Mennyei 
Atyánk irgalmas gondoskodását, szeretett Fiának soha nem 
szűnő társaságát, a Szentlélek tökéletes ajándékát, angya-
lokat a mennyben, családtagokat a fátyol mindkét oldalán, 
prófétákat és apostolokat, tanítókat, vezetőket, barátokat. 
Mindezeket és még többet is kaptunk, hogy végigkísérjék 
halandó utazásunkat, köszönhetően Jézus Krisztus engesz-
telésének és az Ő evangéliuma visszaállításának. A Kálvária 
hegyéről felharsant az igazság, miszerint soha nem leszünk 
magunkra hagyva, sem pedig segítség nélkül, még ha olykor 
így is érezzük. […]

[Á]lljunk Jézus Krisztus oldalán »mindig és mindenben, 
és minden helyen, ahol csak vagy[unk], méghozzá egészen 
halál[unk]ig«, hiszen Ő valóban így állt mellettünk – még 
halála idején is, amikor teljes egészében egyedül kellett 
helytállnia.”
Vö. Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából: Senki nem volt 
Vele. Liahóna, 2009. máj. 88.

Személyes alkalmazás: Ezen a húsvéton emlékezz vissza 
a Szabadító végső, magányos útjára! Mindenét feláldozta, 
hogy te és a földön minden ember megtisztulhasson és örök 
életet nyerhessen. Tanulj az Ő tökéletes példájából! Tartsd 
Őt a gondolataidban és a szívedben! És mindig emlékezz 
arra, hogy soha nem vagy egyedül! Mivel Ő teljes és tökéle-
tes magányában is kitartott a végső útján, nem fog elhagyni 
téged. Az irántad való szeretete végtelen és változatlan, és 
készen áll arra, hogy békét, vigaszt és reményt nyújtson 
neked, miközben haladsz előre a saját utadon. Engesztelésé-
nek ajándéka örökké tartó, és megadatott neked. ◼
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Nézd meg az lds .org/ go/ 41817 oldalon, hogyan segít nekünk a páskha  
ünnepe a húsvét megértésében.
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Írta: Gary E.  
Stevenson elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából
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Jézus Krisztusnak az utolsó napokban megalapított 
egyháza vagyunk. Ugyanúgy, ahogy az Úr az Ő 
ősi tanítványait is utasította, mi is ezt a megbízást 

kaptuk az utolsó napokban: „Elmenvén e széles világ-
ra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek” 
(Márk 16:15).

Nefi, az ősi próféta, tömören így összegezte ezt a kül-
detést és üzenetet, valamint a mögöttes célt: „És Krisz-
tusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról 
prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, és próféciáink 
szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen for-
ráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért” (2 Nefi 25:26).

Móziás könyvében arról olvasunk, hogy a Mormon 
könyve- beli ősi próféta, Benjámin király, miként gyűj-
tötte egybe a népét szerte az országból a templomhoz, 
építtetett tornyot, és tanította őket. Miközben tanítot-
ta őket, egyúttal a mi napjainkról is jövendölt nekik: 
„Továbbá pedig azt mondom nektek, hogy el fog jönni 
az idő, amikor egy Szabadító ismerete terjed el minden 
nemzet, nemzetség, nyelv és nép között” (Móziás 3:20).

A mi üzenetünk 
a békesség üze-
nete, ti pedig a 

hírvivők vagytok, 
akik prédikáljá-

tok azt. Ehhez 
pedig a techni-
ka új és izgal-

mas csatornáit 
használhatjátok.

Osszuk 
MEG A 

SZABADÍTÓRÓL  
VALÓ TUDÁSUNKAT!
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példát találunk erre, néhányat akár személye-
sen is fel tudunk idézni.

Az első látomást követő 10 éven belül, egy 
hónappal az egyház megszervezése előtt, 5000 
példányban kiadták a Mormon könyvét. Azóta 
már 175 millió példányban lett kinyomtatva.

Bármelyik vasárnap reggel meghall-
gathatjátok vagy megnézhetitek a Zene és 
Próza közvetítését, amelynek lassan már az 
5000. adása közeledik. Az első élő közvetí-
tés 1929- ben történt a rádión keresztül. Az 
általános konferencia első televíziós közve-
títése 1949- ben volt.

Érdekes, hogy David O. McKay elnök 
(1873–1970) is szólt az eljövendő dolgokról 
1966- ban: „[E] felfedezésekben oly hathatós 
erő rejlik – akár az emberi lények megáldásá-
ra, akár az elpusztításukra –, hogy az ellenőr-
zésük iránti emberi felelősségnél hatalmasabb 
még nem helyeztetett az ember kezébe. [E]z a 
kor tele van határtalan veszélyekkel, de egyút-
tal temérdek lehetőséggel is.” 1

1974- ben Spencer W. Kimball elnök (1895–
1985) beszélt arról, hogy milyennek látja az 
eljövendő napokat: „Az Úr számos… műhold-
dal áldotta meg a világot. Magasan az égben 
állomásoznak, közvetítések jeleit sugározva 
szét a föld felszínének majd’ minden zugá-
ba. […] Bizonyos, hogy e műholdak csupán a 
kiindulópontját jelentik annak, ami a világmé-
retű közvetítések jövőjében várható. [H]iszem, 
hogy az Úr alig várja, hogy olyan találmányo-
kat adjon a kezünkbe, melyeket mi, laikusok, 
eddig el sem tudtunk képzelni.” 2

Elnézve a technikai fejlődést a kommuni-
kációban és a médiában, amelyet manapság 
leginkább az internet hoz magával, úgy tűnik, 
hogy még a mi életünkben tanúi lettünk 
annak, ahogy beteljesednek Benjámin király, 
McKay elnök és Kimball elnök próféciái.

Megfigyelhető továbbá egy világos minta 
abban, ahogy a technika alkalmazásra kerül az 
Úr földi királyságának építésében. Szeretném 
megosztani veletek ennek néhány példáját.

Egy Szabadító ismerete
Az egyik legdrágább ajándék, amellyel ren-

delkezünk a családunkban, és amelyet mások-
nak továbbadhatunk, annak ismerete, hogy 
van „egy Szabadító”, vagyis Jézus Krisztus.

Az idők teljességének adományozási 
korszaka megnyitásával együtt járt az egész 
emberiség megvilágosodása, és a technikai 
vívmányok zuhataga is. Magával hozta az 
iparosodás korát és a kommunikáció eszkö-
zeit, lehetővé téve Benjámin király jövendö-
lésének beteljesedését.

A Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként 
– akit elhívtak „Krisztus neve különleges 
tanú[já]nak az egész világon” (T&Sz 107:23), 
és akinek konkrét feladatai vannak a Társa-
dalmi Kapcsolati Bizottságban és a Kommu-
nikációs Szolgáltatások Bizottságban – arra 
összpontosíthatok, hogy ez a jövendölés, 
vagyis egy Szabadító ismeretének elterjeszté-
se a világban, a rendelkezésünkre álló legú-
jabb technika segítségével is beteljesedjen.

Minden nemzet, nemzetség,  
nyelv és nép között

A történelem során a nyomtatás terén 
elért fejlődés, illetve a rádió és a televízió 

feltalálása lehe-
tővé tette, hogy 
a visszaállítás 
üzenete minden-
hova eljusson a 
világon. Számos 

1830

5000 
példányban 
megjelenik 
a Mormon 
könyve

1850

1870

1890
Zene és 
Próza: 
1929- ben 
indult – 
mostanáig 
közel 5000 
közvetítés.

1950

1974

2010

2030
Ma: 175 MILLIÓ 
példányban 
jelent már meg a 
Mormon könyve

„[A] műholdak csupán 
a kiindulópontját 
jelentik annak, ami a 
világméretű közvetíté-
sek jövőjében várható. 
[H]iszem, hogy az Úr 
alig várja, hogy olyan 
találmányokat adjon a 
kezünkbe, melyeket mi, 
laikusok, eddig el sem 
tudtunk képzelni.” 
– Spencer W.  
Kimball elnök
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Az LDS.org és a Mormon.org
1996- ban az egyház elkezdte hivatalos üzenetköz-

vetítési és kommunikációs eszközként használni a 
világhálót. Azóta körülbelül 260 egyházi fenntartású 
weboldal lett elindítva, beleértve azokat az oldalakat 
is, amelyek szinte minden olyan országban elérhető-
ek helyi nyelven, ahol egyháztagok élnek.

Példaként megemlítek két jól ismert webol-
dalt ezek közül. Az első az 1996- ban létrehozott 
LDS .org oldal, amelynek ma évente 24 millió új 
látogatója van, a heti látogatószám pedig egymillió 
felett van. Sok egyháztag itt keresi meg a tananya-
got és a korábbi általános konferenciák beszédeit. 
A második a Mormon .org, amely arra szolgál, hogy 
bemutassa az evangéliumot azon ismerőseinknek és 
barátainknak, akik nem tagjai az egyháznak. Ezen az 
oldalon évente több mint 16 millió egyedi látogató jár.

Mobilalkalmazások
Természetesen a technika nyaktörő iramban fejlő-

dik, jelentős erőfeszítés és források igénybevételével 
lehet csak lépést tartani vele. Az okostelefonok felta-
lálása magával hozta az arra való képességet, hogy 
hatalmas mennyiségű adatot lehessen összegyűjteni 
és elérni egy tenyérnyi felületen. Ezen adatok zöme 
mobilalkalmazásokba – „appokba” – van szervezve. Az 
első egyházi készítésű alkalmazás 2007- ben jelent meg.

Rengeteg példa van arra, hogy milyen hasznosan 
tudjuk használni a mobilalkalmazásokat arra, hogy 
a Szabadítóról való ismeretünket terjesszük. Nem 
fogom részletezni annak a számos alkalmazásnak 
a tartalmát, amelyekért csak ki kell nyújtanotok az 
ujjatokat, de íme néhány példa, amelyeket való-
színűleg jól ismertek:

• Evangéliumi 
könyvtár

• Mormon Channel

• LDS Tools
• LDS Music
• Family Tree

Felhasználók milliói több milliószor használják 
ezeket minden héten.

Közösségi média
Meghatározása szerint a közösségi média olyan 

számítógép- alapú technikát jelent, amely lehetővé 

teszi egyéneknek és szervezeteknek, hogy vir-
tuális közösségeken és hálózatokon keresztül 
tekintsenek meg, hozzanak létre és osszanak meg 
információt, gondolatokat és a kifejezés különbö-
ző egyéb formáit.

Az egyház körülbelül 2010- ben kezdte el komo-
lyan alkalmazni a közösségi médiát arra, hogy meg-
valósítsa „egy Szabadító ismeret[ének]” terjesztését. 
Ez egy nagy sebességű, lendületes digitális közeg. 
Szinte nincs is párja abban, amilyen gyorsan változik.

A közösségi média egyik megfigyelhető jelleg-
zetessége, hogy mire valaki megismeri és meg-
szokja az egyik platformot, már fel is bukkan egy 
újabb, nagyobb, vagy szemmel láthatóan jobb és 
menőbb.

Röviden felvázolom azt az öt közösségimédia- 
platformot, amelyet az egyház kommunikációs 
csatornaként használ:

1. A Facebook világszerte több mint 2 milliárd 
felhasználóval rendelkezik. Az emberek itt saját 
hálózatot építenek az online ismerőseikből.

2. Az Instagram olyan közösségi oldal, amely 
képekre és videókra összpontosít.

3. A Pinterest olyan, mint egy virtuális faliúj-
ság. Ezen „pineknek” nevezett képeket tűznek 
ki a falra. Ezek lehetnek inspiráló üzenetek vagy 
ihletadó képek.

4. A Twitter egy közösségi háló, amely lehetővé 
teszi a felhasználóknak, hogy rövid, 280 karakter-
ből álló üzeneteket – „tweeteket” – küldjenek és 
olvassanak.FÉ
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Az okostele-
fonok feltalá-
lása magával 
hozta az arra 
való képes-
séget, hogy 
hatalmas 
mennyiségű 
adatot lehes-
sen összegyűj-
teni és elérni 
egy tenyérnyi 
felületen.



22 L i a h ó n a

5. A Snapchat olyan fényképeket és rövid 
videókat tartalmaz, amelyek azonnal vagy 
legkésőbb 24 órán belül eltűnnek.

Intézményként erőteljes módon használjuk 
ezen közösségimédia- oldalakat.

FACEBOOK
Talán emlékeztek arra a depresszióról 

szóló gyengéd konferenciai üzenetre, amelyet 
Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja osztott meg néhány évvel 
ezelőtt.3 A beszédéből készült egy rövidfilm-
részlet, amelyet csak a Facebookon több mint 
kétmillióan láttak, és kedvelések, megosz-
tások, valamint pozitív hozzászólások ezreit 
eredményezte.4

INSTAGRAM
2016 augusztusában Dieter F. Uchtdorf 

elnök kitett az Instagramra egy rövidfilmet, 
amelyben az evangélium tantételeit tanítja az 
unokájának, Eriknek, egy – ki nem fogjátok 
találni! – repülő pilótafülkéjében.5 Uchtdorf 
elnök Instagram- posztja több ezer embernek 
tetszett, és számos pozitív hozzászólás kísérte.

Az egyház 2017 novemberében megje-
lentetett az Instagram-fiókján keresztül egy 
rövidfilmet arról is, amikor Dallin H. Oaks 
és M. Russell Ballard elderek megválaszolták 
egy fiatal nő kérdéseit a nőtestvérek missziós 
szolgálatával kapcsolatban. Ezt a posztot több 
mint 112 000 alkalommal tekintették meg.

PINTEREST
A Pinteresten pinek százai találhatóak az  

LDS.org oldalról, és még annál is több az egyes 
egyháztagoktól, akik másokat lelkesítenek velük.

Sokan osztják meg például a régi és a 
mai próféták szavait. A Thomas S. Monson 
elnök egyik tanítása alapján készült pin sze-
rint: „Az életben oly sok minden múlik a 
hozzáállásunkon.” 6

TWITTER
David A. Bednar eldernek, a Tizenkét Apos-

tol Kvóruma tagjának egyik tweetjét, amelyet 
a tavalyi év húsvétvasárnapjának reggelén 
tett közzé, 210 000 alkalommal látták. Bednar 
elder megmutatta, hogy egy rövid, egyszerű 
üzenet – „Nincsen itt, mert feltámadott” (Máté 
28:6) – átütő és tartós hatást gyakorolhat.

SNAPCHAT
Végül pedig, nemrégiben a Snapchaten is 

megjelentek a Monson elnök első elnökségi üze-
neteinek egyikét tolmácsoló képek és szavak.

Kapcsolódó kockázatok
Miután pedig előszámláltuk ezen új techni-

kai vívmányok összes erényét, és szemléltettük 
a helyénvaló használatukat, úgy gondolom, az 
is hasznos, ha szót ejtünk a hozzájuk kapcsoló-
dó kockázatok közül is néhányról.

Mindannyiunknak tisztában kell lennie 
azzal, hogy milyen sok időt emészthet fel a 
közösségi média, vagy a mobilalkalmazások 
használata. A közösségi média használata 
a személyes érintkezés visszaszorulásának 
kockázatát is hordozza, ami sok fiatalunknál 
visszavetheti a szociális készségek fejlődését.

A nem helyénvaló tartalmakkal járó veszé-
lyeket pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A társadalomban járványos méreteket ölt a 
pornográfiafüggőség, amely még az egyház 
tagjaira és családjaikra is romboló hatással 
van, és közülük is szedi áldozatait.

Végül két további, összekapcsolódó 

2016 augusztu-
sában Dieter F. 
Uchtdorf elnök 
kitett az Instagram-
ra egy rövidfilmet, 
amelyben az evan-
gélium tantételeit 
tanítja az unokájá-
nak, Eriknek, egy 
– ki nem fogjátok 
találni! – repülő 
pilótafülkéjében.
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kockázatot emelnék ki, amelyek gyakorlatilag min-
denkire kivetik a hálójukat, beleértve a fiatal nőket, 
valamint a millenniumi nemzedékhez tartozó anyákat 
és feleségeket is. Én úgy hívom ezt a két kockázatot, 
hogy „idealizált valóság” és „bénító összehasonlítá-
sok”. Úgy gondolom, a legjobban úgy lehet leírni ezt 
a két kockázatot, ha felhozok néhány példát.

Általánosságban elmondható, hogy a közösségi 
médián keresztül közzétett képek hajlamosak az 
életet a legjobb színben feltüntetni, gyakorta akár 
valószerűtlenül is. Gyakran vannak tele gyönyörű 
lakberendezési képekkel, csodaszép üdülési hely-
színekkel és aprólékosan elkészített ételekkel. A 
veszély természetesen abban rejlik, hogy sok ember 
elkedvetlenedik, amikor látszólag nem képes meg-
felelni ennek az idealizált virtuális valóságnak.

Az unokahúgom, fellelkesülve egy születésnapi 
„palacsintatortát” bemutató pin láttán, kiposztolta 
a saját ilyen irányú próbálkozását. Nem engedte, 
hogy emiatt felesleges nyomás nehezedjen rá, 
hanem úgy döntött, hogy inkább másokat is a saját 
„Pinterest- kudarcának” kiposztolásával fog lelkesí-
teni (lásd a palacsintát ábrázoló képet).

Remélhetőleg meg tudunk tanulni több 
humorra lelni és kevesebb csüggedést 
tapasztalni, amikor olyan képekkel szem-
besülünk, amelyek az idealizált valóságot 
láttatják, és amelyek túlságosan gyakran 
vezethetnek bénító összehasonlításokhoz.

Úgy néz ki, hogy ez nemcsak a mi 
időnknek a jele, hanem – Pál szavaiból 
ítélve – a régebbi koroké is: „[D]e azok 
magukat magukhoz mérvén és maguk-
hoz hasonlítván magukat, nem okosan 
cselekesznek” (2 Korinthusbeliek 10:12).

J. Devn Cornish elder a Hetvenektől 
nemrégiben szintén időszerű tanácsot 
adott: „A versengéssel és hasonlítgatással 
csak saját magunkat kínozzuk. Tévesen 
ítéljük meg saját értékünket az általunk 
birtokolt vagy nem birtokolt dolgok 
vagy mások véleményének fényében. 
Ha mindenáron hasonlítgatni akarunk, 
akkor inkább azt nézzük meg, milyenek 

voltunk régen, és milyenek vagyunk most, vagy 
akár azt, hogy milyenek akarunk lenni a jövőben.” 7

Hadd osszam meg veletek az egyik családi titkun-
kat, amely ezen az évekkel ezelőtt, a közösségi média 
eljövetele előtt készült képen (lásd következő oldal) 
fedezhető fel. Ha ma készülne, valószínűleg ki lenne 
posztolva, és látható lenne rajta a négy aranyos, 
egymáshoz öltözött, jól viselkedő fiúgyermekkel 
rendelkező családunk, amint éppen együtt élvezik 
a harmonikus családi fényképezkedést. Kíváncsiak 
vagytok a valódi történetre?

Még most is emlékszem feleségem telefon-
hívására. „Gary, hol vagy? Mi itt vagyunk kint a 
szabadban a fényképésszel. Mind készen állunk a 
fényképezkedésre. Nem volt könnyű a fiúkat mind 
felöltöztetni, összeszedni és elkészíteni. Ugye már 
majdnem itt vagy?”

Hát, én elfeledkeztem erről, és még el sem 
indultam az irodából! Fél órát késtem, és a dolgok 
nem igazán alakultak jól a távollétemben: már- már 
teljes összeomlás fenyegetett.

Hogy mi történt? Nos, a legidősebb fiam a kert-
ben futkározott, talált egy almafát, szedett néhány 

Sok ember 
elkedvetlene-
dik, amikor 
látszólag nem 
képes meg-
felelni ennek 
az idealizált 
virtuális 
valóságnak.

Idealizált valóság Bénító összehasonlítások
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almát, és elkezdte dobálni 
velük a többi fiút. Az egyik 
almával hátba dobta a harma-
dik fiunkat, aki ettől elesett és sírni kezdett.

Ezalatt a második fiunk leült a nadrágja pedig 
egy kicsit felcsúszott. A többi srác látta, hogy fehér 
sportzokni van rajta, nem az istentiszteletre járós 
zokni, amelyet az édesanyja kikészített számára. A 
feleségem neki is szegezte a kérdést: „Miért nem 
az istentiszteletes zoknid van rajtad?”

Azt mondta: „Hát, mert nem szeretem. Viszketős.”
És miközben a feleségem erről beszélgetett 

vele, a kétéves fiunk a kertben futkározva valami-
ben megbotlott, elesett, és eleredt az orra vére. A 
vér a fehér garbójára csöpögött… Ekkor érkeztem 
oda. Egyedül úgy lehetett megmenteni a képet, 
hogy megfordítottuk a garbót, és úgy adtuk rá, 
hogy a fényképezőgép elől rejtve legyenek a 
vérfoltok.

Közben kiderült, hogy a legidősebb fiunk ele-
sett a nagy futkározásban és almadobálásban, és 
egy hatalmas fűfolt lett a térdén. Ezért a képen a 
karja mértani pontossággal úgy lett elhelyezve, 
hogy eltakarja a fűfoltokat.

Ami a harmadik fiunkat illeti, nos, vártunk 20 
percet, hogy a szeme már ne legyen vörös a sírástól.

És persze a legkisebb fiunk vérfoltjai most a 
garbója hátán vannak.

Ami a második fiunkat illeti, szóval, az ő kezei 
pontosan úgy helyezkednek el, hogy eltakarják a 
sportzokniját, és így minden egyforma legyen.

Ami 
engem 

illet, nos, 
Gary bünti-

ben van, mert az 
én késésem váltotta ki 
mindezt.

Amikor tehát meglát-
játok ezt a családunkról 
készült gyönyörű képet, 
és panaszkodni kezdené-
tek – „Miért nem tudjuk 
összekapni magunkat, 

hogy a mi családunk is olyan 
festőien tökéletes legyen, mint 
az övék?” –, akkor már tudni 

fogjátok, hogy mit gondoljatok!

A közösségi média és a misszionáriusi 
munka

Amint láthatjátok, tudatában kell lennünk a 
veszélyeknek és a kockázatoknak, mint amilyenek 
az idealizált valóság és a bénító összehasonlítások. 
A világ általában nem olyan csillogó, amilyennek 
a közösségi médiában tűnik. Mindazonáltal igen 
sok jó is származott és fog is még származni ezen 
kommunikációs platformokon révén.

A Misszionáriusi Osztály 2017-ben új útmu-
tatást adott ki arról, hogy milyen gyakorlati 
módokon lehet használni a közösségi médiát a 
misszionáriusi munkában. Az általunk elérhető 
sok digitális forrást erőteljes, könnyű, egysze-
rű és rendkívül eredményes módokon lehet 
alkalmazni.

A technika használatának oly sok helyénvaló 
és sugalmazott módja van! Minden tőlünk tel-
hetőt meg kell tennünk azért, hogy a technika 
igazlelkű használatára tanítsuk a felnövekvő 
nemzedéket, továbbá hogy figyelmeztessünk 
annak hamislelkű használatára és a kapcsoló-
dó veszélyekre, valamint hogy meg is előzzük 
ezeket. Ez segíthet nekünk bebiztosítani azt, 
hogy a technika haszna nagyobb lesz a velejáró 
veszélyeknél.
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„Mily kedvesek a hírvivők”
Abban az időszakban, amikor elmélyülten 

elmélkedtem és imádkoztam erről az üzenetről, 
az egyik reggelen ezzel az egyszerű szövegű 
dallammal a fejemben ébredtem: „Mily kedvesek 
a hírvivők, akik a béke evangéliumát hirdetik 
nekünk!” 8

A mi üzenetünk a békesség üzenete, ti pedig 
a kedves hírvivők vagytok, akik prédikáljátok 
azt. Ezt pedig megtehetitek a technika ezen új és 
izgalmas csatornáin keresztül. Egyedi világban 
élünk, az idők teljességében, rendelkezve azzal a 
lehetőséggel, hogy szó szerint csak ki kell nyújta-
nunk az ujjunkat, hogy a békesség evangéliumát 
prédikálhassuk.

Ismerjük az ősi próféták szavait, amelyek töké-
letesen jellemzik a mi időnket, és útmutatással 
szolgálnak napjainkra: „Továbbá pedig azt mon-
dom nektek, hogy el fog jönni az idő, amikor egy 
Szabadító ismerete terjed el minden nemzet, nem-
zetség, nyelv és nép között” (Móziás 3:20).

Ismerjük azokat a szavakat is, amelyek az újko-
ri kinyilatkoztatásokon keresztül érkeznek hoz-
zánk, a mi időnket és körülményeinket illetően 
szólva és mutatva irányt. Bednar eldert idézem: 
„[H]iszem, hogy eljött az idő, hogy Krisztus tanít-
ványaiként helyénvalóan és eredményesebben 
használjuk ezeket a sugalmazott eszközöket arra, 
hogy bizonyságot tegyünk Istenről, az Örökké-
való Atyáról, az Ő gyermekei számára alkotott 
boldogságtervéről, valamint Fiáról, Jézus Krisz-
tusról, aki a világ Szabadítója; hogy hirdessük az 
evangélium visszaállításának valóságát az utolsó 
napokban; és hogy elvégezzük az Úr munkáját.” 9

Mindegyikőtöket megkérlek arra, hogy teljes 
mértékben gondoljátok át a saját szerepeteket 
abban, hogy kedves hírvivőként prédikáljátok a 
békesség evangéliumát. Tegye meg mindegyi-
künk a részét abban, hogy megosszuk minden 
nemzettel, nemzetséggel, nyelvvel és néppel 
azt az ismeretet, amellyel mi rendelkezünk a 
Szabadítóról. Ennek legjobb módja az, ha lépé-
senként és olyan egyedi módon teszitek, amely 
a leginkább megfelel nektek és a családotok-
nak. Legyen meg mindegyikőtökben a bátorság 
ahhoz, hogy oly módon blogoljatok, pineljetek, 
lájkoljatok, posztoljatok, jelöljetek be ismerősö-
ket, tweeteljetek, snappeljetek, swipe- oljatok, 
ami által dicsőítitek, becsülitek és tisztelitek 
szerető Mennyei Atyánk akaratát, valamint meg-
ismertetitek a Szabadítót a családotokkal, szeret-
teitekkel és ismerőseitekkel – köztük a közösségi 
médiában lévő ismerőseitekkel is! ◼
A Brigham Young Egyetem női konferenciáján 2017. május 5- én 
elhangzott, “The Knowledge of a Savior” [Egy Szabadító ismerete] 
című beszédből.
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Eltelt három év és három aratás. Joseph a napok 
zömét a földek megtisztításával és a talaj felszántásá-
val töltötte, valamint napszámosként dolgozott, hogy 

pénzt gyűjtsön a családi birtok évente esedékes törlesztő-
részletére. A munka nem tette lehetővé, hogy rendszeresen 
járjon iskolába, a szabadidejét pedig főleg a családjával 
vagy a többi munkással töltötte.

Joseph és a barátai fiatalok voltak és életvidámak. Néha 
buta hibákat követtek el, és Joseph rájött arra, hogy a 
megbocsátás egyszeri elnyerése nem azt jelenti, hogy soha 
többé nem kell bűnbánatot tartania. Dicsőséges látomása 
pedig nem válaszolta meg az összes kérdését, és a zava-
rodottságát sem oszlatta el véglegesen.1 Így hát azon volt, 
hogy közel maradjon Istenhez. Olvasta a Bibliáját, bízott 
abban, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll megszabadí-
tani őt, és engedelmeskedett az Úr azon parancsolatának, 
miszerint ne csatlakozzon egyetlen egyházhoz sem.

Joseph – ahogy arrafelé sokan mások, beleértve az apját 
is – hitt abban, hogy Isten képes különböző eszközökön, 
például vesszőkön és köveken keresztül tudást kinyilat-
koztatni, amint azt megtette Mózessel, Áronnal és a Bibliá-
ban szereplő más emberekkel is.2 Amikor egy nap Joseph 
éppen az egyik szomszédjuknak segített a kútásásban, egy 

kis követ talált mélyen a föld alá temetve. Mivel tudta, hogy 
az emberek olykor különleges köveket szoktak használni 
elveszett tárgyak vagy elrejtett kincsek felkutatására, Joseph 
kíváncsi lett, hogy vajon ilyen követ talált- e. Beletekintve a 
kőbe, szabad szemmel láthatatlan dolgokat pillantott meg.3

Josephnek a kő használatában megmutatkozó tehetsége 
nagy benyomást tett a családtagjaira, akik azt az isteni 
kegyelem jelének tartották.4 Habár Joseph látnoki ajándék-
kal rendelkezett, még így is bizonytalan volt abban, hogy 
Isten elégedett vele. Már nem volt képes átérezni ugyanazt 
a megbocsátást és békességet, amelyet az Atyáról és a Fiú-
ról való látomását követően érzett. Ehelyett gyakran érezte 
magát kárhoztatva a gyengesége és a tökéletlenségei miatt.5

1823. szeptember 21- én a 17 éves Joseph ébren feküdt a 
tetőtéri hálószobában, amelyen fivéreivel osztozott. Aznap 
este sokáig maradt fenn, és azt hallgatta, amit a családtagjai 
mondtak a különböző egyházakról, valamint az általuk tanított 
tanokról. Ekkorra már mindenki aludt, és a ház csendes volt.6

Szobája sötétségében Joseph imádkozni kezdett, buz-
gón fohászkodva azért, hogy Isten megbocsássa a bűneit. 
Arra áhítozott, hogy egy mennyei hírnökkel szólhasson, 
aki megnyugtathatja őt az Úr előtt való állapotát illetően, 
és megadhatja neki azt az evangéliumi tudást, melyet a 
ligetben ígértek meg neki. Tudta, hogy Isten már korábban 
is válaszolt az imáira, és Joseph teljes bizalommal volt az 
iránt, hogy megint válaszolni fog.

Miközben Joseph imádkozott, fény jelent meg az ágya 
mellett, amely egyre ragyogóbbá vált, mígnem az egész 
tetőteret betöltötte. Joseph felnézett, és egy angyalt látott a 

3 .  F E J E Z E T

Aranylemezek
Ez a Szentek: Jézus Krisztus egyházának története az utolsó napokban című új, 
négykötetes egyháztörténeti elbeszélés harmadik fejezete. A könyv 14 nyelven 
lesz elérhető nyomtatásban, továbbá az Evangéliumi könyvtár alkalmazás Egy-
háztörténet rovatában, valamint a szentek .lds .org oldalon is. A további néhány 
fejezet a következő lapszámokban lesz közzétéve, amíg a könyv első kötete meg 
nem jelenik az év második felében. Ezek a fejezetek 47 nyelven lesznek elérhe-
tőek az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban és a szentek .lds .org oldalon. A 
2. fejezet Joseph első látomásáról szólt, melynek során 1820 tavaszán látta az 
Atyát és a Fiút.
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sötétséggel, és mindennemű gonosz özönlik majd az 
elmédbe, hogy megakadályozzon téged Isten parancsola-
tainak betartásában.” Olyasvalakihez irányítván őt, akinél 
tudta, hogy Joseph támogatásra fog találni, Moróni arra 
biztatta, hogy mesélje el látomásait az édesapjának.

„Minden szavadat el fogja hinni” – ígérte az angyal.13

Másnap reggel Joseph nem említette Morónit, bár tudta, 
hogy édesapja is hisz a látomásokban és az angyalokban. 
Ehelyett azon a délelőttön egy közeli mezőn aratott Alvinnal.

A munka nehéz volt. Joseph igyekezett lépést tartani a 
bátyjával, amint előre- hátra suhogtatták kaszájukat a magas 
gabonaszárak között. Moróni látogatása miatt azonban 
egész éjszaka fent volt, gondolatai pedig vissza- visszatértek 
az ősi feljegyzésre és a dombra, ahol elásták.

Hamarosan leállt a munkával, amit Alvin is észrevett. 
„Muszáj folytatnunk a munkát – kiáltott oda Josephnek –, 
máskülönben nem végzünk a feladatunkkal!” 14

Joseph megpróbált keményebben és gyorsabban dol-
gozni, de bármit is csinált, nem tudott 
lépést tartani Alvinnal. Az idősebb Joseph 
Smith egy idő után észrevette, hogy a fia 
sápadtnak néz ki, és megint nem halad 
a munkával. „Menj haza” – mondta neki, 
azt gondolván, hogy beteg.

Joseph engedelmeskedett az apjának, 
és elbotorkált a házuk felé. Amikor azon-
ban megpróbált átmászni egy kerítésen, 
kimerülten a földre roskadt.

Miközben feküdt és erőt gyűjtött, maga 
felett ismét meglátta Morónit, aki fénnyel 
övezve állt ott. „Miért nem mondtad el 
az apádnak, amit megmondtam neked?” 
– kérdezte.

Joseph azt mondta, attól tartott, hogy az édesapja nem 
fog hinni neki.

„De fog” – nyugtatta meg Moróni, majd elismételte az 
előző este elmondott üzenetét.15

Idősebb Joseph Smith könnyekre fakadt, amikor fia 
beszámolt neki az angyalról és annak üzenetéről. „Istentől 
való látomás volt ez – mondta. Kövesd!” 16

Joseph azonnal elindult a dombhoz. Éjszaka Moróni 
látomásban megmutatta neki, hogy hol vannak elrejtve a 
lemezek, ezért tudta, hogy hova kell mennie, A domb – a 
környéken az egyik legnagyobb – mintegy 5 kilométerre 
volt a házuktól. A lemezek egy nagy, kerek szikla alá voltak 
elásva a domb nyugati oldalán, nem messze a tetőtől.

levegőben állni. Az angyal egy varrások nélküli fehér köntöst 
viselt, amely egészen a csuklójáig és a bokájáig ért. Világos-
ság sugárzott belőle, arca pedig ragyogott, mint a villámlás.

Joseph eleinte félt, de hamarosan békesség töltötte el. 
Az angyal a nevén szólította, és Moróniként mutatkozott be. 
Elmondta, hogy Isten megbocsátotta Josephnek a bűneit, 
most pedig elvégzendő feladata van számára. Kijelentette, 
hogy Joseph nevének jó és rossz híre is lesz minden nem-
zet között.7

Moróni aranylemezekről is beszélt, amelyek egy köze-
li dombon lettek elásva. A lemezekre egy olyan ősi nép 
feljegyzéseit vésték, amely valamikor amerikai földrészen 
élt. A feljegyzés tartalmazza a származásukat, továbbá 
beszámol Jézus Krisztus köztük tett látogatásáról, amikor is 
az evangéliuma teljességét tanította nekik.8 Moróni közölte 
azt is, hogy a lemezekkel együtt van elásva egy pár látókő 
is, mely kőpárt Joseph később Urim és Tummimnak, vagy 
fordítóeszköznek nevezett. Az Úr azért készítette ezeket a 
köveket, hogy Joseph a segítségükkel lefordíthassa a fel-
jegyzést. Az átlátszó kövek egymáshoz 
voltak rögzítve, és egy mellvérthez voltak 
erősítve.9

Látogatása hátralevő részében Moróni 
próféciákat idézett az Ésaiás, Jóel, Mala-
kiás és az Apostolok cselekedetei bibliai 
könyvekből. Az Úr hamarosan el fog 
jönni, az emberiség családja pedig nem 
fogja betölteni teremtésének rendelte-
tését, ha Isten ősi szövetsége nem kerül 
megújításra az eljövetel előtt.10 Moróni 
elmondta, hogy Isten Josephet válasz-
totta ki a szövetség megújítására, és 
hogy ha úgy dönt, hogy hű marad Isten 
parancsaihoz, akkor ő lesz az, aki nyil-
vánosságra hozhatja a lemezeken lévő feljegyzést.11

Mielőtt távozott volna, az angyal megparancsolta Joseph-
nek, hogy vigyázzon majd a lemezekre, és az ellenkező 
utasításig senkinek se mutassa meg azokat; figyelmeztette, 
hogy ha nem engedelmeskedik ennek az útmutatásnak, el 
fog pusztulni. A fény ezek után Moróni köré húzódott, ő 
pedig felemelkedett a mennybe.12

Miközben Joseph a látomáson gondolkodva feküdt, 
ismét fény árasztotta el a szobát, és Moróni újból megjelent, 
átadva ugyanazt az üzenetet, mint korábban. Majd távozott, 
hogy aztán harmadszor is megjelenjen, és harmadszor is 
átadja az üzenetét.

„De vigyázz, Joseph! – tette hozzá. – Amikor elmész, 
hogy magadhoz vedd a lemezeket, az elméd eltelik majd 

Moróni elmondta 
Josephnek, hogy Isten 

Josephet választotta ki a 
szövetség megújítására, és 
hogy ha úgy dönt, hogy hű 
marad Isten parancsaihoz, 

akkor ő lesz az, aki 
nyilvánosságra hozhatja a 
lemezeken lévő feljegyzést.
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Miközben arrafelé gyalogolt, Joseph a lemezekre gon-
dolt. Bár tudta, hogy szent lemezek, mégis nehezére esett 
nem azon gondolkodni, hogy mennyit érhetnek. Hallott 
már történeteket elrejtett kincsekről, melyeket védőszelle-
mek óvnak, de Moróni és az általa leírt lemezek különböz-
tek ezektől a történetektől. Moróni mennyei hírnök volt, 
akit Isten jelölt ki, hogy biztonságban eljuttassa a feljegyzést 
az Ő kiválasztott látnokához. A lemezek pedig nem azért 
voltak értékesek, mert aranyból készültek, hanem mert 
Jézus Krisztusról tettek tanúbizonyságot.

Joseph azonban még ezzel együtt sem tudott nem 
gondolni arra, hogy immár pontosan tudja, merre talál-
hat elegendő kincset ahhoz, hogy a családját kiemelje a 
szegénységből.17

A dombhoz érve Joseph felkutatta a látomásban látott 
helyet, és elkezdett ásni a szikla tövénél, amíg kiszabadította 
annak peremét. Aztán keresett egy vastag ágat, és emelőként 
használva azt felemelte és félregördítette vele a sziklát.  18

A szikla alatt egy láda volt, melynek minden fala és 
az alja kőből készült. Amikor belenézett, Joseph látta az 
aranylemezeket, a látóköveket és a mellvértet.19 A leme-
zeket ősi írásjelek borították, és három gyűrű fogta össze 
az oldalánál. Mindegyik lemez körülbelül 15 cm széles és 
20 cm hosszú volt – és vékony. Úgy tűnt továbbá, hogy 
a lemezek egy része le is van pecsételve, hogy senki se 
olvashassa el.20

Joseph megdöbbent, és megint azon tűnődött, vajon 
mennyit érhetnek az aranylemezek. Kinyújtotta értük a 
kezét – és mintha villám cikázott volna keresztül rajta. 

Visszarántotta a kezét, majd még kétszer nyúlt a lemezekért, 
de minden alkalommal megrázó élményben volt része.

„Miért nem tudom magamhoz venni ezt a könyvet?!” – 
kiáltott fel.

„Mert nem tartottad meg az Úr parancsolatait” – mondta 
egy hang a közelben.21

Joseph megfordult, és Morónit látta. Elméjét azonnal 
elárasztotta az előző éjjelen kapott üzenet, és megértette, 
hogy megfeledkezett a feljegyzés valódi rendeltetéséről. 
Elkezdett imádkozni, és az elméje és a lelke ráébredt a 
Szent Lélekre.

„Nézz!” – parancsolta Moróni. Újabb látomás bontakozott 
ki Joseph előtt, és látta Sátánt, megszámlálhatatlan seregeitől 
körülvéve. „Azért mutatkozik meg mindez – a jó s a gonosz; 
a szent s a tisztátalan; Istennek dicsősége, s a sötétségnek 
hatalma –, hogy ismerhesd mostantól fogva e két hatalmat, 
és hogy az, amely gonosz, soha tégedet ne befolyásolhas-
son, sem pedig le ne gyűrhessen” – jelentette ki az angyal.

Arra utasította Josephet, hogy a feljegyzés elviteléhez 
tisztítsa meg a szívét és erősítse meg az elméjét. „Ha valaha 
is magadhoz kívánnád venni eme szentséges dolgokat, azt 
csak ima, s az Úr iránti hű engedelmesség által teheted – 
magyarázta Moróni. – Nem annak okáért tétettek ezek ide, 
hogy nyereségnek s vagyonnak gyarapodását szolgálják e 
világnak dicsőségére. Hitnek imája által pecsételtettek le.” 22

Joseph megkérdezte, hogy mikor viheti el a lemezeket.
„A jövő esztendő szeptemberének huszonkettedik 

napján – felelte Moróni –, ha a megfelelő személyt hozod 
magaddal.” 

A New York- i Palmyra közelében található Kumóra- domb kevesebb mint 5 kilométerre fekszik a Smith család egykori gaz-
daságától. Joseph tudta, hova kell mennie, hogy ráleljen a Mormon könyve ott elásott lemezeire, mert Moróni látomásban 
megmutatta neki a dombot
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„Ki a megfelelő személy?” – kérdezte Joseph.
„A legidősebb bátyád.” 23

Joseph gyermekkora óta tudta, hogy számíthat a legidő-
sebb bátyjára. Alvin ekkor huszonöt éves volt, és ha szeret-
te volna, már önálló gazdasága lehetett volna. Ő azonban 
úgy döntött, hogy a családi gazdaságban marad, és segít 
idősödő szüleinek biztonsággal berendezkedni a földjükön. 
Komoly volt és keményen dolgozott, Joseph pedig rendkí-
vül szerette és csodálta őt.24

Talán Moróni úgy érezte, hogy Josephnek a bátyja böl-
csességére és erejére van szüksége ahhoz, hogy olyan 
emberré váljon, akire az Úr rábízhatja a lemezeket.

Amikor aznap este hazatért, Joseph fáradt volt. Amint 
azonban belépett a házba, a családja köré sereglett, kíván-
csian várva, hogy megtudják, mit talált a dombon. Joseph 
elkezdett a lemezekről beszélni nekik, de Alvin félbeszakí-
totta, amikor látta, milyen kimerültnek néz ki Joseph.

„Feküdjünk le – mondta –, reggel pedig korán fogunk 
kelni, és elmegyünk dolgozni.” Bőven lesz még idejük 
másnap arra, hogy meghallgassák Joseph történetének 
befejezését. „Ha anyánk hamar elkészíti az estebédet – 
mondta Alvin –, akkor igen szép, hosszú esténk lesz, hogy 
mindannyian leüljünk, és meghallgassuk a beszédedet.” 25

Másnap este Joseph előadta, hogy mi történt a dombon, 
Alvin pedig hitt neki. A család legidősebb gyermekeként 
Alvin mindig is úgy érezte, hogy felelősséggel tartozik 
korosodó szülei fizikai jóllétéért. Az öccseivel már el is 
kezdtek építeni egy nagyobb házat a családnak, ahol 
kényelmesebben ellehetnek majd.

Most pedig úgy tűnt, hogy Joseph a lelki jóllétükről gon-
doskodik. Estéről estére lenyűgözte családját az aranyleme-
zekről és az azokat író emberekről tartott beszámolóival. A 
családi kötelék szorosabb lett, az otthonuk pedig békés és 
boldog volt. Mindenki azt érezte, hogy valami csodálatos 
közeleg.26

Aztán az egyik őszi reggelen, Moróni látogatása után 
kevesebb mint két hónappal, Alvin heves gyomorfájdal-
makkal érkezett haza. Kínjában kétrét görnyedve könyör-
gött édesapjának, hogy hívjon segítséget. Amikor az orvos 
végül megérkezett, egy nagy adag meszes orvosságot adott 
Alvinnak, de attól minden csak még rosszabb lett.

Alvin napokig nyomta az ágyat, iszonyú kínokat állva ki 
eközben. Tudva, hogy valószínűleg meg fog halni, hívatta 
Josephet. „Tégy meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy 
megszerezd a feljegyszéseket – mondta Alvin. – Légy hithű 
az útmutatások követésében és minden parancsolat betar-
tásában, amit adnak neked.” 27

Alvin nem sokkal később meghalt, és gyász ereszkedett 
a házra. A temetésen a prédikátor épp hogy csak azt nem 
mondta, hogy Alvin a pokolra került, és arra használta a fiú 
halálát, hogy figyelmeztessen másokat, mi fog történni, ha 
Isten nem avatkozik közbe, hogy megszabadítsa őket. Az 
idősebb Joseph Smith dühös volt. A fia jó ember volt, és 
nem tudta elhinni, hogy Isten kárhozatra ítélné.28

Alvin nélkül a lemezekről sem esett már több szó, mert 
Alvin annyira rendíthetetlenül támogatta Joseph isteni elhí-
vását, hogy ezek bármiféle említése az ő halálát idézte fel. 
A család ezt nem bírta elviselni.

Josephenk szörnyen hiányzott Alvin, és különösen 
rosszul viselte a halálát. Korábban azt remélte, hogy számít-
hat majd a bátyjára a feljegyzés megszerzésében. Most úgy 
érezte, hogy magára hagyták.29

Amikor végül elérkezett a nap, hogy visszatérjen a 
dombhoz, Joseph egyedül ment. Nem tudta, hogy Alvin 

A Kumóra- domb tetején álló Moróni- szobor arra emlékeztet, 
hogy Joseph Smith ezen a helyen pillantotta meg először a 
Mormon könyve lemezeit 1823. szeptember 22-én, majd pon-
tosan négy évvel később itt kapta meg azokat
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nélkül rá bízza- e majd az Úr a lemezeket. Úgy vélte azon-
ban, hogy képes lesz betartani minden parancsolatot, 
melyet az Úr adott neki, amint azt a bátyja tanácsolta. 
Moróni világos utasítást adott a lemezek átvételét illetően. 
„A kezedbe kell venned őket, és egyenesen, késlekedés 
nélkül a házadba kell menned – mondta az angyal –, és ott 
bezárnod őket.” 30

A dombon Joseph felemelte a sziklát, benyúlt a kőládába, 
és kivette a lemezeket. Ekkor átvillant az agyán egy gondo-
lat: a ládában lévő többi tárgy is értékes, és el kellene rejtenie 
azokat, mielőtt hazamegy. Letette a lemezeket, és odafordult 
a ládához, hogy lefedje azt. Amikor azonban visszament a 
lemezekhez, azok nem voltak sehol. Riadtan térdre hullott, 
és azért fohászkodott, hogy megtudja, hol vannak.

Megjelent Moróni, és közölte Josephfel, hogy ismét 
kudarcot vallott az útmutatások követésében. Nemcsak, 
hogy letette a lemezeket, még mielőtt biztonságba helyezte 
volna őket, hanem le is vette róluk a szemét. Bármennyire 
is hajlandó volt a fiatal látnok az Úr munkáját végezni, nem 
volt még képes megóvni az ősi feljegyzést.

Joseph csalódott önmagában, de Moróni arra utasította, 
hogy térjen vissza a lemezekért a következő évben. Taní-
tott neki még továbbiakat is az Úrnak Isten királyságára 
vonatkozó tervéről, és a nagy munkáról, amely hamarosan 
továbbgördül.

Mégis, miután az angyal távozott, Joseph óvatosan ment 
le a domboldalon, azon aggódva, hogy mit fog szólni a csa-
ládja, amiért megint üres kézzel tér haza.31 Amikor belépett 
az ajtón, már várták. Édesapja rögtön megkérdezte, hogy 
nála vannak- e a lemezek.

„Nincsenek – mondta. – Nem tudtam magamhoz 
venni őket.”

„Láttad őket?”
„Láttam, de nem vehettem magamhoz.”
„Én magamhoz vettem volna őket – közölte az 

idősebb Joseph –, ha a helyedben lettem volna.”
„Nem tudod, mit beszélsz – felelte a fia. – Nem vehettem 

magamhoz, mert az Úr angyala nem engedte meg.” 32 ◼
Az idézett művek részletes felsorolása a saints .lds .org oldalon tekinthető meg  
angol nyelven.

Ahol a jegyzetekben a Téma megjelölés szerepel, ott további tudnivalók olvashatók 
a szentek .lds .org oldalon.
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Megjegyzés: Mivel fontos megérteni más felekezetek híveit, az egyházi vezetők úgy 
érezték, hasznos lenne áttekinteni az iszlám – a világ második legnagyobb vallása – 
történelmét és tanításait.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy az iszlám és a muszlimok ne szerepel-
nének a legfőbb – jó vagy rossz – hírek közt. Érthető módon számos nem 
muszlim – köztük sok utolsó napi szent – kíváncsi, vagy akár aggódik is. 

Van- e bármi közös bennünk és muszlim felebarátainkban? Képesek lehetünk- e 
együtt élni és dolgozni?

Először is hasznos lehet egy kis történelmi háttér:
Kr. u. 610- ben egy középkorú arab kereskedő, egy bizonyos Mohamed, felkapta-

tott a szülővárosa, Mekka felett elterülő dombokra, hogy eltöprengjen és imádkoz-
zon a maga körül tapasztalt vallási zűrzavaron. Ezt követően arról számolt be, hogy 
látomásban volt része, amely prófétának hívta el őt a népe közé. Ez az esemény 
jelöli az iszlám néven ismert vallás kezdetét. E szó jelentése: „alávetés” (Isten akara-
tának). Az iszlámban hívő embert muszlimnak – (önmagát) „alávetőnek” – nevezik.

Saját elmondása szerint Mohamed ezt követően, a majdnem 25 évvel később 
bekövetkezett haláláig, számos kinyilatkoztatást kapott. Ezeket először városa lakó-
ival osztotta meg, és az elkövetkező isteni ítéletekre figyelmeztetett; bűnbánatra, 
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Mekkában található Kába ábrázolása egy XIX. századi mozaikon
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valamint az özvegyekkel, az árvák-
kal és a szegényekkel való helyes 
bánásmódra szólította fel a hallgató-
ságát; továbbá a holtak egyetemleges 
feltámadását, és Isten végső ítéletét 
prédikálta.

Az általa és a követői által elszen-
vedett gúny és üldöztetés azonban 
annyira hevessé vált, hogy Medina 
városába kellett menekülniük, amely 
tevével durván négy napnyi távolságra 
fekszik északra.

Ott Mohamed szerepe drámai 
módon megváltozott.1 Aki koráb-
ban kizárólag prédikátor és figyel-
meztető volt, innentől egy fontos 
arábiai város – idővel pedig az Arab- 
félsziget – törvényhozójává, bírájává 
és politikai vezetőjévé vált. A hívek 
közösségének ezen korai létreho-
zása olyan – a törvényben és az 
igazságban gyökerező – vallási öna-
zonosságot adott az iszlámnak, mely 
mindmáig a legfigyelemreméltóbb és 

legfontosabb következményekkel járó 
jellemvonása.

Mohamed Kr. u. 632- ben bekövetke-
zett halála után a követői két fő cso-
portra oszlottak, akik kezdetben azon 
különböztek össze, hogy ki kövesse 
Mohamedet az iszlám közösség vezető-
jeként.2 A legnagyobb csoport később 
szunniták néven vált ismertté (mivel azt 
vallja, hogy a szunnát, vagyis a Moha-
med által kialakított hagyományos 
gyakorlatot követi, és viszonylag rugal-
mas az utódlás tekintetében). A másik, 
amely Mohamed veje, Ali körül alakult 
ki, a síat Ali (Ali csoportja) nevet kapta, 
és ma egyszerűen síiták néven ismer-
tek. A szunnitáktól eltérően a síiták 
(akik síia muszlimok néven is ismer-
tek) abban hisznek, hogy Mohamed 
próféta legközelebbi férfi rokonát – a 
vejét, Alit – és az ő utódait illette a jog, 
hogy Mohamed örökébe lépjenek a 
közösség vezetőjeként.

E nézeteltérések ellenére az iszlám 
a keresztény világhoz képest mindig is 
egységesebb volt vallási tekintetben. 
Ráadásul a Kr. u. 800- at követő idő-
szakban több évszázadon keresztül 
kétségtelenül az iszlám civilizáció volt 
a legfejlettebb a világon a természettu-
dományok, az orvoslás, a matematika 
és a filozófia terén.

A muszlim tan és gyakorlat 
forrásai

A Mohamednek tulajdonított 
kinyilatkoztatásokat a halálát követő 
egy- két évtizeden belül a Koránnak 
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A világ muszlim népességének 
megoszlása országonként, 
millió fő (Pew Research Center, 
2009)

A muszlimok úgy tartják, hogy a  
Korán Allah igéje, melyet közvetlenül 
Mohamednek adott
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nevezett könyvbe gyűjtötték össze 
(az arab qara’a igéből képzett szó 
jelentése „olvasmány” vagy „kinyilat-
koztatás”). A 114 fejezetből álló Korán 
nem Mohamedről szóló történet. Igen 
hasonlóan a Tan és szövetségekhez, 
a Korán egyáltalán nem is elbeszélés; 
a muszlimok úgy tekintenek rá, mint 
Isten közvetlenül Mohamednek kinyi-
latkoztatott igéje (és szavai).3

A keresztény olvasók ismerős 
témákkal találkozhatnak benne. 
Beszél például arról, hogy Isten hét 
nap alatt megteremtette a világegye-
temet, hogy Ádámot és Évát a földre 
helyezte az Éden kertjébe, hogy meg-
kísértette őket az ördög, hogy elbuk-
tak, és hogy azt követően egy sor 

próféta lett elhíva (akiknek a zöme a 
Bibliában is szerepel). Ezeket a pró-
fétákat a Korán muszlimnak nevezi, 
vagyis akik alávetették akaratukat 
Istennek.

A szövegben előkelő helyet foglal 
el Ábrahám, akit a könyv Isten barát-
jaként jellemez.4 (Többek között úgy 
tartják, hogy ő is kapott kinyilatkoz-
tatásokat, amelyeket leírt, de amelyek 
azóta elvesztek.5) Szerepel benne 
Mózes, a fáraó, és Izráel gyermekei-
nek kivonulása is.

Megdöbbentő módon a Korán 34 
alkalommal említi Máriát, Jézus anyját, 
míg az Újszövetség csak 19- szer. (Mi 
több, ő az egyetlen név szerint említett 
nő a Koránban.)

Rendszeresen visszatérő téma a 
Koránban a tauhíd tana, melyet leg-
inkább az „egyistenhit” vagy – szó 

szerintibb fordításban – az „eggyé ten-
ni” kifejezés ad vissza. Ez képviseli az 
Iszlám egyik központi tantételét: azt, 
hogy kizárólag egyetlen isteni lény 
van, aki teljességgel egyedi. „Nem 
nemzett, és nem lett nemzve – jelenti 
ki a Korán –, és nincs semmi, ami 
hasonló Hozzá.” 6 Ami ebből követ-
kezik, az mindenképpen az iszlám és 
a kereszténység közötti legfontosabb 
különbség: a muszlimok nem hisznek 
Jézus Krisztus vagy a Szentlélek isteni 
voltában. Azt is jelzi továbbá, hogy 
bár minden ember egyformán Isten 
teremtménye, az iszlám tan szerint 
nem vagyunk az Ő gyermekei.

A muszlimok hite szerint azon-
ban Jézus Isten bűntelen prófétája 
volt, aki szűztől született, és az volt 
a rendeltetése, hogy központi sze-
repet töltsön be az utolsó napok 

Minden évben körülbelül kétmillió  
muszlim zarándokol Mekkába
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történéseiben. A Koránban gyakran 
és áhítattal említik Őt.

Alapvető muszlim tanítások  
és gyakorlat

Az iszlám néhány alapvető tanát 
az „iszlám öt oszlopa” fekteti le. Ezt 
nem a Koránban találjuk, hanem 
egy hagyományosan Mohamednek 
tulajdonított kijelentés összegzi a 
legtömörebben:

1. Tanúságtétel
Ha van az iszlámnak egyetemes 

hitvallása, akkor az a saháda, vagyis a 
„hit kinyilvánítása” avagy „tanúságté-
tel”. A kifejezés egy olyan arab nyelvű 
mondatot takar, amely lefordítva így 
hangzik: „Tanúsítom, hogy nincs más 
isten, csak Isten [Allah], és Mohamed 
Isten [Allah] küldötte.” A saháda az 
iszlám kapuja. Ennek őszinte hit-
tel való felmondásával válik valaki 
muszlimmá.

Az Isten szó arab megfelelője az 
Allah. Az al-  („az”) névelő és az iláh 
(„isten”) összevonásával alkotott szó 
nem tulajdonnév, hanem cím, és szo-
ros rokonságban áll a héber Elohim 
szóval.

Mivel nincs iszlám papság, így pap-
sági szertartások sem léteznek. Nem 
létezik egységes „iszlám egyház” sem. 
Éppen ezért a saháda felmondása bizo-
nyos értelemben a keresztelkedés isz-
lám megfelelője. A hivatalos, egységes, 
világszintű vezetői szervezet jelenlegi 
hiánya pedig más következményekkel 
jár. A világ muszlimjainak nincs például 
legfelsőbb vezetője, tehát senki nem 
szól az egész közösség nevében. (Szinte 
mindenki Mohamedet tekinti az utolsó 
prófétának.) Ez azt is jelenti, hogy nincs 
egyház, amelyből ki lehetne zárni a 
terroristákat vagy az „eretnekeket”.

2. Imádkozás
Sok nem muszlim is ismeri a sza-

lát elnevezésű, szertartásos muszlim 

imádkozást, amely naponta öt alka-
lommal meghatározott számú lebo-
rulással jár. A Korán előírt verseinek 
felmondása és a homlok földhöz érin-
tése az Istennek való alázatos alávetést 
tanúsítja. Bármikor mondható továbbá 
ennél rögtönzöttebb fohász – duá – is, 
ami nem igényel leborulást.

A pénteki déli ima alkalmával a 
muszlim férfiak számára kötelező, a 
muszlim nőknek pedig ajánlott, hogy 
elmenjenek imádkozni a mecsetbe (az 
arab maszdzsid – „leborulás helye” 
– szóból). Ezeken a helyeken nemek 
szerint elkülönült csoportokban 
sorokba rendeződnek, és az imám (az 
arab amama – „elöl lévő” – jelentésű 
szóból) vezetése alatt imádkoznak, 
illetve meghallgatnak egy rövid prédi-
kációt. A péntek azonban nem feleltet-
hető meg egy az egyben a sabbatnak: 
habár a „hétvége” középpontja a 
legtöbb muszlim országban valóban 
a jaum al- dzsumá („az összegyűlés 
napja”), vagyis a péntek, ugyanakkor 

A muszlimok  
naponta ötször  

borulnak le imádkozni

A világ muszlim lakosságának több 
mint 85%- a szunnita (lásd Pew Research 
Center). A síiták gyakorlatilag mindenütt 
kisebbséget alkotnak, kivéve Azerbajd-
zsánt, Bahreint, Iránt és Irakot

szunniták

síiták
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azon a napon sem számít bűnnek a 
munkavégzés.

3. Alamizsna
A zakát („megtisztító”) a szegények 

támogatására, a mecseteknek, illetve 
egyéb iszlám célokra történő jótékony 
adományozást takar. Úgy szokták 
kiszámítani, hogy az a muszlim hívő 
egy bizonyos minimális összeg fölötti 
teljes vagyonának 2,5%- át tegye ki. 
Egyes muszlim országokban kormány-
szervek gyűjtik be, máshol önkéntes 
alapon történik.

4. Böjt
A hithű muszlimok minden évben 

a ramadáni holdhónap minden napján 
napkeltétől napnyugtáig tartózkodnak 
az ételtől, az italtól és a nemi érintke-
zéstől. Ezenkívül gyakori az is, hogy 
a hónap során valamilyen konkrét, 
szegényeket segítő jótékonykodásnak, 
valamint a Korán olvasásának szente-
lik magukat.7

5. Zarándoklat
Annak a muszlimnak, akinek az 

egészsége és az anyagi lehetőségei 
megengedik, az élete során legalább 
egyszer illendő elvégeznie a mekkai 
zarándoklatot. (Ennek általában része 
egy látogatás Medinába, az iszlám 
második legszentebb városába is, de 
ez nem kötelező.) A hithű muszlimok 
számára ennek megtétele egy mélyen 
lelki és megindító esemény, hasonló 
ahhoz, amilyen a helyszíni részvétel az 
általános konferencián, vagy az első 
látogatás a templomban.

Néhány aktuális kérdés
A nem muszlimok körében az 

iszlámmal kapcsolatos aggodalmak 
a vallási erőszakkal, az iszlám avagy 

saría joggal, valamint a nők iszlámban 
betöltött szerepével kapcsolatosak.

Egyes szélsőségesek a dzsihád 
kifejezést kizárólag „szent háború” 
értelemben használják, habár maga a 
szó tulajdonképpen „gyakorlati erőfe-
szítést” jelent, a „puszta” imádkozás és 
tanulmányozás ellentéteként.

A muszlim jogtudósok és gon-
dolkodók többféleképpen értelmez-
ték már a dzsihádot. A mértékadó 
jogforrások például amellett érvel-
nek, hogy csak a védekező jellegű 
fegyveres dzsihád fogadható el, az 
ellenfeleket pedig figyelmeztetni kell, 
lehetőséget adva nekik a provokáció 

Muszlim nők egy csoportja gyülekezik 
iftárra, a ramadáni napközbeni böjtöt 
befejező esti étkezésre napnyugtakor

abbahagyására. Egyes jogtudósok és 
más muszlim gondolkodók napjaink-
ban úgy érvelnek, hogy a dzsihád bár-
milyen gyakorlati cselekvést jelenthet, 
ha az a célja, hogy az iszlám közösség 
javát szolgálja, vagy hogy általánosság-
ban jobbá tegye a világot. Mohamed 
állítólag különbséget tett a „nagyobb 
dzsihád” és a „kisebb dzsihád” között. 
Úgy mondta, hogy ez utóbbi jelenti 
a háborúskodást. A nagyobb dzsihád 
azonban küzdelem az igazságtalan-
sággal, valamint az embernek az 
igazlelkű életvitelt érintő személyes 
ellenállásával szemben.

Napjaink iszlamista terrorizmusa 
vallási gyökerekre hivatkozik, azon-
ban kétségtelenül olyan társadalmi, 
politikai és gazdasági sérelmeket 
tükröz, melyek alig vagy egyáltalán 
nem függnek össze a vallással mint 
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olyannal.8 Ráadásul fontos megje-
gyezni, hogy a világ muszlimjainak 
többsége nem csatlakozott a terroris-
tákhoz ebben az erőszakban.9

A saría egy másik olyan pont, 
amely aggodalmat kelt néhány nem 
muszlimban. A saría a Koránon és a 
Hadíszon alapul, és a muszlim visel-
kedést szabályozza.10 (A hadísz egy 
beszámoló Mohamednek, illetve az 
ő legközelebbi társainak mondása-
iról és cselekedeteiről, és a musz-
lim magatartás mintájaként szolgál, 
valamint kiegészíti és magyarázza a 
Korán részeit.) A saríában találhatóak 
a férfiak és a nők öltözetére (például 
a hidzsáb, vagyis fátyol viselésére) 
vonatkozó szabályok; a muszlim 
országok egy részében ezek kötele-
zőek, míg máshol az egyén döntésére 
vannak bízva. A saría olyan kérdések-
re is kitér, mint a személyes higiénia, 
az ima ideje és tartalma, valamint 
a házasságkötést, válást és öröklést 
meghatározó szabályok. Így amikor 
a muszlimok azt válaszolják egy- egy 
felmérésben, hogy a saría szabálya-
inak szeretnék alávetni magukat, 
az lehet politikai állásfoglalás is, de 
lehet, hogy nem az. Lehetséges, hogy 
egyszerűen azt mondják ezzel, hogy 
igazán muszlim életet kívánnak élni.

Amikor a nem muszlimok közül 
sokan a nők és az iszlám kapcsolatá-
ra gondolnak, azonnal a többnejűség 
és a fátyol jut eszükbe. Azonban 
a kulturális valóság ennél sokkal 
összetettebb. Míg a Korán számos 
verse azt jelenti ki, hogy a nők 
egyenlőek a férfiakkal, más részek-
ből úgy tűnik, hogy alávetett szere-
pet jelöl ki számukra. Kétségtelen, 

hogy számos iszlám országban 
léteznek olyan szokások – és ezek 
gyakran az iszlám előtti törzsi kultú-
rában vagy más fennmaradt hagyo-
mányokban gyökereznek –, amelyek 
alárendeltté teszik a nőket. Ugyan-
akkor az, ahogyan a muszlimok a 
nők szerepére tekintenek, országról 
országra – sőt, sokszor még orszá-
gon belül is – jelentősen eltérő.

Az iszlám megítélése az utolsó 
napi szentek körében

Utolsó napi szentekként – az eltérő 
hitelveink ellenére – hogyan viszo-
nyulhatunk hát a muszlimokkal való 
kapcsolatunk építéséhez?

Először is el kell ismernünk a 
muszlimok jogát ahhoz, hogy ők is 
„hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, 
ahol és aminek akarnak” (Hittételek 
1:11). 1841- ben a nauvooi városi 
tanácsot alkotó utolsó napi szentek 
elfogadtak egy vallásszabadságról 
szóló rendeletet, amely biztosította, 
hogy „a katolikusoknak, a presbiteri-
ánusoknak, a metodistáknak, a bap-
tistáknak, az utolsó napi szenteknek, 
a kvékereknek, az episzkopálisoknak, 
az univerzalistáknak, az unitáriusok-
nak, a mohamedánoknak [muszlimok-
nak] és minden más vallási szektának 

s felekezetnek, bárminemű legyen is, 
szabad eltűrése s egyenlő kiváltságai 
legyenek” 11.

Idézzük fel azt is, hogy egyházi 
vezetőink általában figyelemre mél-
tóan pozitív módon értékelték az 
iszlám alapítóját. 1855- ben például 
– egy olyan korban, amikor a legtöbb 
keresztény antikrisztusként ítélte el 
Mohamedet – George A. Smith elder 
(1817–1875) és Parley P. Pratt elder 
(1807–1857) a Tizenkét Apostol Kvó-
rumából hosszú prédikációkat mond-
tak, amelyekben nemcsak az iszlám 
történelmet illetően lenyűgözően 
tájékozott és méltányos megközelí-
tésről tettek tanúbizonyságot, hanem 
magát Mohamedet is méltatták. Smith 
elder megjegyezte, hogy Mohamedet 
„kétségtelenül szándékkal támasztotta 
Isten”, hogy a bálványimádás ellen 
prédikáljon; kifejezte továbbá együtt-
érzését a muszlimok iránt, akiknek 
– az utolsó napi szentekhez hason-
lóan – nem igazán sikerül „megíratni 
az őszinte történetét”. A rögtön ezu-
tán felszólaló Pratt elder a csodálatát 
fejezte ki Mohamed tanításai, valamint 
a muszlim társadalom erkölcsei és 
intézményei iránt.12

Ennél valamivel újabb az a hiva-
talos állásfoglalás, amelyet az Első 

Egyes muszlim nők az erényes vissza-
fogottság vagy az Allah iránti odaadás 
jeleként, esetleg muszlim mivoltuk lát-
ható kihangsúlyozására hordják a fejet 
elfedő hidzsábot
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Elnökség 1978- ban fogalmazott meg. 
Ez konkrétan megnevezi Mohamedet 
„a világ nagy vallási vezetői” között, 
kifejtve, hogy ők mind „kaptak vala-
mennyit Isten fényéből. Isten erkölcsi 
igazságokat adott [ezeknek a veze-
tőknek] – fogalmazott Spencer W. 
Kimball elnök, N. Eldon Tanner elnök 
és Marion G. Romney elnök –, hogy 
egész nemzeteket világosítsanak meg, 
és hogy az egyéneket magasabb szin-
tű megértéshez segítsék.” 13

Közös alapra építkezni
Habár nyilvánvaló, hogy vannak 

fontos témák, amelyekben az utolsó 
napi szentek és a muszlimok mást 
gondolnak – különösen Jézus Krisztus 
isteni voltáról, a Szabadítóként betöl-
tött szerepéről, valamint az újkori pró-
féták elhívásáról –, sok dolog közös 
bennünk. Mind hisszük például, hogy 
erkölcsileg felelősséggel tartozunk 
Istennek; hogy egyaránt kell töreked-
nünk a személyes igazlelkűségre és 
a jobb s igazságosabb társadalomra; 

valamint hogy egy nap feltámadunk, 
és Isten elé vitetünk ítéletre.

A muszlimok és az utolsó napi 
szentek is hisznek az erős családok 
alapvető fontosságában, valamint a 
szegények és szükséget látók megse-
gítésének isteni parancsában, ahogy 
abban is, hogy a hitünket a tanítvány-
ság cselekedetei révén mutatjuk ki. 
Nincs oka annak, hogy az utolsó napi 
szentek és a muszlimok ne tehetnék 
meg mindezt egymás mellett élve, 
vagy akár – amikor erre lehetőség 
adódik – együttműködve a közös-
ségeikben, ahol egyre gyakrabban 
vagyunk egymás szomszédai egy egy-
re inkább szekuláris világban. Lehe-
tőségünk van közösen is megmutatni, 
hogy a vallásos hit hatalmas jóra vivő 
erő lehet, nem csupán a viszályok 
vagy akár az erőszak forrása, amint azt 
egyes bírálók állítják.

Maga a Korán is javasol egy módot 
arra, hogy a különbségeink ellenére is 
békében élhessünk együtt: „Ha [Isten] 
úgy akarta volna, egyetlen közösséggé 

tehetett volna benneteket, de hogy 
próbára tehessen benneteket az által, 
amit adott nektek, versengjetek hát a 
jótettekben! Valamennyien [Istenhez] 
fogtok visszatérni, és ő tájékoztatni fog 
benneteket azzal kapcsolatban, ami-
ben különböztetek.” 14 ◼

JEGYZETEK
 1. Kr. u. 622, a hidzsra, vagyis Mohamed Medi-

nába költözésének éve egyúttal a muszlim 
(hidzsri ) naptár első éve is; a Koránban 
összegyűjtött kinyilatkoztatásokat is mekkai-
akra és medinaiakra osztják.

 2. Az évszázadok során a két csoport további, 
másodlagos kérdésekben is eltávolodott 
egymástól.

 3. Fontos azonban, hogy bár a Koránt le 
szabad fordítani más nyelvekre, egyedül az 
eredeti arab változatot tekintik valódi Korán-
nak és valóban szentírásnak.

 4. Lásd Korán 4:125.
 5. Lásd Korán 53:36–62; 87:9–19; lásd még 

Daniel C. Peterson, “News from Antiquity,” 
Ensign, Jan. 1994, 16–21.

 6. Korán 112:3–4. A Koránból vett idézetek 
Kiss Zsuzsanna Halima fordításából (2010) 
származnak.

 7. Pont ebből a célból osztják fel 30 egyenlő 
részre a Korán alapkiadásait.

 8. Lásd például Robert A. Pape, Dying to Win: 
The Strategic Logic of Suicide Terrorism 
(2005); Graham E. Fuller, A World without 
Islam (2010); Robert A. Pape and James K. 
Feldman, Cutting the Fuse: The Explosion 
of Global Suicide Terrorism and How to 
Stop It (2010).

 9. Lásd Charles Kurzman, The Missing Martyrs: 
Why There Are So Few Muslim Terrorists 
(2011); lásd még John L. Esposito and Dalia 
Mogahed, Who Speaks for Islam? What a 
Billion Muslims Really Think (2008); James 
Zogby, Arab Voices: What They Are Saying to 
Us, and Why It Matters (2010).

 10. Ez tulajdonképpen meglehetősen hasonló 
a judaizmus rabbinikus törvényeihez.

 11. Vallási társaságokkal kapcsolatos rendelet. 
Nauvoo városa [Illinois], Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza központ-
ja, 1841. március 1.

 12. Lásd Journal of Discourses, 3:28–42.
 13. Első elnökségi állásfoglalás, 1978. febr. 15. 

Richard Bell Introduction to the Qur’an 
[Bevezetés a Koránba] című 1970- es művéről 
írt véleményében W. Montgomery Watt 
anglikán lelkész és kiemelkedő iszlámtudós 
is vázolt egy lehetséges javaslatot arra vonat-
kozóan, hogy miként tekinthet egy hívő 
keresztény is sugalmazott műként a Koránra.

 14. Korán 5:48; vö. 2:48.



40 L i a h ó n a

ILL
US

ZT
RÁ

CI
Ó

: A
LL

EN
 G

AR
NS

U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T E K  T Ö R T É N E T E I

EZ AZ A HELY

Édesapám, aki hithű keresztény 
volt, megtanított arra, hogy legyen 

hitem Jézus Krisztusban. Ez a hit 
segített túlélnem a három évig tartó 
nigériai polgárháborút az 1960- as 
évek második felében, amikor katona 
voltam. Később azonban összezava-
rodtam, és nem látogattam tovább az 
istentiszteleteket.

Amikor 1981- ben az Amerikai Egye-
sült Államokba jöttem tanulni, úgy 
éreztem, hogy szükségem van Istenre 
az életemben. Két éven át eljártam 
különböző egyházakba Bostonban, 
Massachusetts államban, de egyikük 
sem vonzott. Nem éreztem a Lelket, 
hát abba is hagytam a keresést.

Nem sokkal azután, hogy 1984- 
ben a feleségem, Mabel is utánam jött 
Nigériából, égető vágyat kezdtem érez-
ni arra, hogy ismét közelebb kerüljek 
Istenhez, és egy egyházhoz tartozzak. 
Meglátogatott egy barátom Nigériából, 
aki nem is tudta, hogy egyházat kere-
sek, de beszélt nekem egy általa hal-
lott egyházról, ahol van egy bizonyos 
Mormon könyve nevű könyv.

Ezután tovább kerestem az egy-
házamat. Találtam is egyet, amelyet 
úgy hívtak, hogy Az Utolsó Napok 

Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. 
Felkeltette a figyelmemet az a szó, 
hogy szent. Nem tudtam, hogy létezik 
olyan egyház, amelynek a tagjait szen-
teknek nevezik. Úgy döntöttem, hogy 
azon a vasárnapon megnézem.

Elmentem egy úrvacsorai gyűlésre, 
ahol a gyülekezet áhítattal himnuszo-
kat énekelt, a papok megáldották a 
kenyeret és a vizet, és az egész isten-
tisztelet rendezetten és alázattal zajlott. 
Amikor később kimentem a folyosóra, 
és elgondolkodtam az istentiszteleten, 
egyszer csak meghallottam a nevemet.

„Simeon – mondta a Lélek hangja –, 
ez az a hely.”

Abban a pillanatban két misszio-
nárius lépett oda. Bemutatkoztak, 
és megmutatták a Mormon könyvét. 
Rájuk néztem, és azt mondtam: „Nem 
tudok semmit a Mormon könyvéről, 
de ismerem a Bibliát. Készen állok.”

Elkezdtek tanítani a szabadítás 
tervéről. Alig egy hónappal később 
megkeresztelkedtem. A feleségem 
nem sokkal utánam csatlakozott az 
egyházhoz. Néhány évre rá egymás-
hoz pecsételtek minket a Washington 
D.C. templomban, valamint hozzánk 
pecsételték az öt gyermekünket is.

A templomban sok mindenről 
kaptam kinyilatkoztatást, és számos 
alkalommal kerültek megerősítésre a 
templomban kapott kinyilatkoztatás 
által az első istentiszteleti látogatásom 
napján hallott szavak: „Ez az a hely.” A 
Szentlélek ezen kijelentésének hatása 
örökre megváltoztatta az én életemet, 
valamint a feleségem és a gyermekeim 
életét. ◼
Simeon Nnah, Nigéria, Aba

A templomban 
számos 

alkalommal kerültek 
megerősítésre az 
első istentiszteleti 
látogatásom napján 
hallott szavak
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A szentírásolvasásom gyakorisága 
minden egyes kifogással 

gyérült, míg végül már szinte 
egyáltalán nem olvastam

Még csak három hónap telt el a 
misszióm befejezése óta, amikor 

elkezdtem küszködni a szentírások 
olvasásával.

A missziómon naponta olvastam 
a szentírásokat, és ígéretet tettem 
arra, hogy hazatérve folytatni fogom 
ezt. Ahogy azonban telt az idő, úgy 
tűnt, hogy mindig közbejön valami. 
Vagy túl sok házi feladatom volt, 
vagy túlságosan lefoglalt a munka, 
vagy egyszerűen túl fáradt voltam. 
A szentírásolvasásom gyakorisága 
minden egyes kifogással gyérült, 
míg végül már szinte egyáltalán nem 
olvastam.

Az egyik este kinyitottam a 
Mormon könyvét, és úgy terveztem, 
hogy elolvasok egyetlen verset. Az 
akkor olvasott vers eszembe juttatta, 
hogy a szentírások „Isten örömet adó 
szavát [tartalmazzák], igen, azt a szót, 
mely meggyógyítja a sebzett lelket” 
( Jákób 2:8).

Eltöprengtem ezen a versen, és 
rájöttem, milyen romboló hatással 
volt rám a szentírás- tanulmányozás 
elhanyagolása. Idegesebb voltam az 
iskolában, közömbösebb voltam az 
egyházi gyűléseken, és távolabbra 
kerültem Istentől. A lelkemnek szük-
sége volt Istennek a szentírásokban 
található gyógyító szavára. Tudtam, 
hogy át kell szerveznem a fontossági 
sorrendemet.

Javaslatokat kértem a barátaimtól, 
a családtagjaimtól és az egyházi veze-
tőimtől a szentírás- tanulmányozásom 
újjáélesztéséhez. Három dolgot talál-
tam hasznosnak.

Először is rájöttem, hogy a szentírá-
sok esti tanulmányozása nem műkö-
dik nálam. A reggeli tanulmányozás 
viszont lehetővé tette, hogy napköz-
ben az aznap reggel olvasott tanon és 
tantételeken elmélkedjek.

Másodszor, bár azt tanuljuk, hogy 
a családunkkal együtt is olvasnunk 

kell a szentírásokat, mivel én főisko-
lára jártam, ezért a lakótársaimmal 
és barátaimmal kezdtem el olvasni a 
szentírásokat. Ez segített felelősséget 
éreznem, és nagyszerű evangéliumi 
beszélgetéseket is elindított.

Harmadszor, elkezdtem leírni a 
szentírás- tanulmányozásom közben 
érkező sugalmazásokat és gondo-
latokat. Ez segített az olvasottakra 
összpontosítani, és segített jobban 
felismernem a Lélek hangját.

Onnantól, hogy a szentírás- 
tanulmányozás ismét fontos lett az 
életemben, arra jöttem rá, hogy több 
időm és erőm van minden szükséges 
dolog megvalósítására. Ami pedig 
a legfontosabb, hogy ismét éreztem 
Isten közelségét, amikor a szentíráso-
kat olvastam és elmélkedtem róluk. 
Most már, amikor időt szánok a szent-
írásokra, békességet érzek, és gyógyu-
lást találok a lelkemnek. ◼
Sarah Keenan, USA, Utah
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A nagynénémet az öthónapos 
kisbabájával egy fiatal mangófák 

közé kifeszített függőágyban találtam

Egy nap a nagymamám megkért, 
hogy vigyek el a nagynénémnek 

egy ételt, amelyet neki készített. 
Sok minden volt, amit szívesebben 
csináltam volna azon a forró szombat 
délutánon, mint hogy a nagymamám 
ügyeit intézzem. Azt mondtam neki, 
hogy kérje meg inkább az egyik 
unokatestvéremet, de ő ragaszkodott 
ahhoz, hogy én menjek.

Eltelt egy óra, és elkezdtem azt 
érezni, hogy illene teljesítenem a 
nagymamám kérését. Fogtam az ételt, 
és elindultam a nagynéném házához. 
Messze volt, és miután megérkeztem, 
nem terveztem sokáig maradni.

A nagynénémet az öthónapos 
kisbabájával egy fiatal mangófák közé 
kifeszített függőágyban találtam. A fák 

a ház mögött lévő folyó partján álltak. 
Elindultam feléjük, hogy átadjam az 
ételt. A függőágyat tartó kötelek hir-
telen elszakadtak. A nagynéném és a 
kisbaba a folyóba gurultak. Ledermed-
tem a félelemtől. Nem tudtam úszni, 
és senki nem volt a közelben, hogy 
segítsen. Nem tudtam, mit tegyek.

Azonnal hallottam a Lélek hangját: 
„Ugorj be!”

Gondolkodás nélkül beugrottam. 
Szerencsére mindössze pár másodperc 
alatt megtaláltam a kisbabát, a nagy-
néném pedig ki tudott mászni a víz-
ből. Ahogy kijöttem a vízből a babával 
a karomban, el sem tudtam hinni a 
történteket. Annak ellenére, hogy nem 
tudok úszni, beleugrottam egy folyó-
ba, és mert a Lélekre hallgattam, a kis 

unokatestvérem és jómagam is meg-
menekültünk a vízbefúlástól.

Rájöttem, mennyire fontos felismer-
ni és megfogadni a Szentlélek által 
Istentől kapott útmutatást és sugal-
mazást. Hálás vagyok, hogy végül 
megtettem, amit a nagymamám kért, 
és elvittem az ételt a nagynéném házá-
hoz. Tudom, hogy erőfeszítéseket kell 
tennünk annak érdekében, hogy fogé-
konyak legyünk a lelki késztetésekre, 
hogy ezáltal Isten kezei lehessünk a 
gyermekei megsegítésében. ◼
Elvin Jerome Laceda, Fülöp- szigetek, 
Pampanga
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ÚJBÓL AZ AZ OTTHONOS ÉRZÉS

Nem számítottam a bátyám hívá-
sára. „Anya meghalt – mondta. 

– Elesett és beütötte a fejét.”
Megdöbbentem. Anyukám eltávo-

zott, pedig az előző este még beszél-
tem vele. Azt kérdezgettem magamtól, 
hogy ez miért történhetett. Nem 
voltam képes megérteni, hogy miért 
kellett elhagynia. Dühös voltam! Hete-
kig tápláltam magamban ezt a dühöt.

Végül eldöntöttem, hogy ki a hibás. 
Minden Isten hibája. Túl hamar vette 
el őt tőlem. Anyukám le fog maradni 
az életem számos fontos eseményéről, 
és úgy gondoltam, hogy ez Isten miatt 
van. Akkoriban nem voltam az egy-
ház tagja, de hithű keresztény voltam. 
Mégis, ahelyett hogy Istenre hagyat-
koztam volna erőért, elfordultam Tőle, 

és kizártam az életemből.
Nagyon hiányzott az anyukám. 

Gyermekkoromban a szüleimmel 
közös otthonunk biztonságos hely 
volt. Bárhol voltam és bármit csinál-
tam is éppen, amikor az anyukámmal 
beszélgettem vagy eltöltöttem vele 
egy kis időt, akkor minden alkalom-
mal otthon éreztem magam. Mostantól 
nem lesz többé részem az általam 
szeretett otthonos érzésben.

Teltek az évek, és szinte teljesen 
elveszítettem a hitemet. Próbáltam 
megérteni, hogy miért kellett édes-
anyámnak meghalnia, de semmi nem 
hozott békességet. Aztán úgy egy 
héten keresztül egyre csak a következő 
gondolat ötlött fel bennem: ha meg 
akarom érteni, a mennyek felé kell 

tekintenem. Elmondtam ezt egy kedves 
egyháztag barátnőmnek. Megkérdezte, 
hogy szeretnék- e többet tudni a hitéről.

Bár nem vettem észre azonnal, de 
a Lélek mély álomból ébresztette fel 
a lelkemet. Minél többet tanultam az 
evangéliumról, annál inkább úgy érez-
tem, hogy ismét biztonságos helyre 
leltem. Visszatért az otthonos érzés.

2013 májusában keresztelkedtem 
meg. Hálás vagyok azért, hogy vissza-
tért a hitem. Már nem fordítok hátat 
Istennek. Inkább átölelem Őt. Továbbra 
is szomorú vagyok anyukám hirtelen 
eltávozása miatt, de az Istenbe vetett 
hitemnek köszönhetően tudom, hogy 
egy nap majd örökre „otthon” leszek 
anyukámmal és a családommal. ◼
Judy Rascher, USA, Colorado
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A  H I T  K É P M Á S A I

Rakotomalala Alphonse
Madagaszkár, Sarodroa

Szerettem volna istentiszteletre jár-
ni, de nem volt pénzem buszjegyre. 
Beszéltem egy lánnyal, Razafindra-
vaonasolóval, aki a barátom, és ő 
azt mondta, hogy mehetnénk az én 
kerékpárommal. Minden vasárnap 
két órát kerekeztünk Sarodroából 
Antsirabébe. Amikor elfáradtam 
a tekerésben, én hátraültem, és ő 
kezdett tekerni. Amikor ő fáradt el, 
ismét helyet cseréltünk.

Később Razafindravaonasolo 
családja is és én is csatlakoztunk 
az egyházhoz. Antsirabébe jártunk 
istentiszteletre, amíg meg nem nyílt 
egy gyülekezet Sarodroában. Annyira 
boldogok voltunk, amikor a saját 
falunkban mehettünk istentiszteletre!

Amikor Rakotomalala érdeklődni kezdett 
az evangélium iránt, a legközelebbi gyü-
lekezeti ház Antsirabe városában volt, 
50 kilométerre a falujától, Sarodroától. 
Rakotomalala és az egyik barátja minden 
vasárnap valahogy megoldotta a beutazást.

Napjainkban Sarodroában már van 
egy kis gyülekezeti ház, ahol vasárnapon-
ként több mint 100 egyháztag találkozik. 
Rakotomalala tanúja lehetett annak, 
ahogy a faluja befogadja az evangéliumot. 
Eddig már négy misszionárius szolgált 
Sarodroából, és az egyház egyre növekszik.
FÉNYKÉPEZTE: CODY BELL

Rakotomalaláról és Razafindravaonasolóról további 
fényképeket találhattok az lds .org/ go/ 41845 oldalon.
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Mennyei Atya mindennél job-
ban szeretné a mi igaz és 
maradandó boldogságunkat.

„Minden Tőle kapott áldásunk – az 
evangéliumi tanítások, a parancsola-
tok, a papsági szertartások, a családi 
kapcsolatok, a próféták, a templo-
mok, a teremtés szépségei, és még 
a nehézségek megtapasztalásának 
lehetősége is – a mi boldogságunk 
céljából adatik. […] Elküldte az Ő 
Szeretett Fiát, hogy véghezvigye az 
engesztelést, hogy ezáltal boldogok 
lehessünk ebben az életben, és 
elnyerhessük az öröm teljességét 
az örökkévalóságokban.” 1

Minden ember keres valamit. A 
maguk módján valójában a boldogsá-
got keresik. Ahogy azonban az igaz-
ság esetében is történik, sokan azért 
maradnak távol tőle, „mert nem tud-
ják, hol találjanak rá” (T&Sz 123:12).

Mivel nem tudják, hogy hol találhat-
nak igaz és maradandó boldogságot, 
olyan dolgokban keresik, amelyek 
valójában csak ideiglenes élvezetet 
okoznak: tárgyak vásárlása, a világ 

elismerésének és dicséretének kere-
sése helytelen viselkedés által, vagy 
a fizikai szépségre és külcsínre való 
összpontosítás.

Az élvezetet gyakran tévesztik össze 
a boldogsággal. Úgy tűnik, hogy ami-
kor az emberek egyre jobban töreked-
nek az ideiglenes élvezetekre, akkor 
egyre kevésbé lesznek boldogok. Az 
élvezet rendszerint csak rövid ideig tart.

Ahogy David O. McKay elnök 
(1873–1970) fogalmazott: „Találhattok 
időleges élvezeteket, igen, de nem 
találhattok örömet, nem találhattok 
boldogságot. A boldogság csakis ama 
jól kitaposott ösvényen található, 
amely – legyen bár keskeny, mégis 
egyenes – az örök életre vezet.” 2

Sokak sajnálatára a boldogságot 
nehéz megragadni. A tudósok tisztá-
ban vannak vele, hogy „a boldogság 
nem egyszerűen egy pozitív hangulat, 
hanem a jóllét olyan állapota, amely 
magában foglalja a »jó életet« – az 
olyan életet, amelyről úgy érezzük, 
hogy van értelme, és átható elégedett-
séget okoz” 3.

A kutatások azt mutatják, hogy a 
boldogságot nem az egyik élményről 
a másikra ugrálás okozza. A boldog-
ság elérése rendszerint inkább valami 
fontosabb életcél érdekében kifejtett, 
hosszan tartó erőfeszítéssel jár. A bol-
dogságot olyan szokások, viselkedés 
és gondolkodási minták határozzák 
meg, melyekre tudatos cselekvés által 
közvetlen hatással lehetünk. Valójában 
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Kívánom, hogy 
mindegyikünk 
úgy döntsön, 

hogy szereti az 
Urat, és követi az 

Ő boldogságra 
vezető ösvényeit!

Az igaz boldogságra 
vezető ösvények

Írta: Ulisses  
Soares elder
a Hetvenek 
Elnökségének tagja
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a boldogságunk jelentős mértékben 
„a személyes irányításunk alatt áll” 4.

Gondoljunk bele, mennyire fonto-
sak a boldogság azon ösvényei, ame-
lyek a szentírásokban találhatóak, és 
amelyeket az újkori próféták és apos-
tolok tanítanak. Ha a lépteinket hithű-
en és szilárdan azokon az ösvényeken 

tartjuk, akkor lehetővé válik számunk-
ra, hogy boldogságot élvezzünk az 
előttünk álló utazás során.

Erény
Ezen ösvények közül az első az 

erény, amely egy magas erkölcsi 
mércéken alapuló gondolkodási és 

viselkedési minta. Magában foglalja 
a nemi erkölcsösséget és az erkölcsi 
tisztaságot, melyek által jogosulttá 
váltok belépni az Úr szent temploma-
iba. Az erényes embereket a csendes 
méltóság és a belső erő jellemzi. 
Magabiztosak, mert érdemesek a 
Szentlélek elnyerésére és iránymu-
tatására. Az erény a szívből és az 
elméből indul ki, és a mindennapi 
apró döntések és cselekedetek ezrei-
nek összességéből fakad.

„[G]ondolataidat pedig díszítse 
szüntelenül az erény; akkor majd 
megerősödik önbizalmad Isten színe 
előtt; és a papság tana úgy csapódik 
majd le lelkeden, mint az égből érke-
ző harmat.

A Szentlélek állandó társad lesz, 
jogarod pedig az igazlelkűség és az 
igazság változatlan jogara; uralmad 
örökké tartó uralom lesz, és kénysze-
rítő eszközök nélkül száll majd rád 
örökkön örökké” (T&Sz 121:45–46).

Thomas S. Monson elnök (1927–
2018) ezt tanította: „Egyetlen barátság 
sem értékesebb a saját tiszta lelkiis-
mereteteknél, a saját erkölcsi tisztasá-
gotoknál – és milyen dicsőséges érzés 
tudni, hogy tisztán és azzal a maga-
biztossággal álltok kijelölt helyeteken, 
hogy érdemesek vagytok rá.” 5

Egyenesség
A boldogság második ösvénye az 

egyenesség. Richard G. Scott elder 
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(1928–2015) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából ezt tanította:

„Ismerjétek fel, hogy a maradandó 
boldogság abból fakad, akik vagytok, 
nem abból, amitek van.

A valódi öröm az igaz jellemből 
fakad, az pedig a következetes igaz 
döntések mintájából épül fel. […] 
Az igaz döntéseitek határozzák meg, 
hogy kik vagytok és mi a fontos nek-
tek. Megkönnyítik a helyes dolgok 
megtételét. A mostani és az egész 
életeteken át tartó boldogságotok 
végett engedelmeskedjetek állhatato-
san az Úrnak.” 6

A szentírások tanulmányozása 
során megtanuljuk, hogy az Úr 
nekünk tett ígéretei igazlelkű életre 
ösztönöznek minket. Ezek az ígéretek 
táplálják a lelkünket, reménységet 
hozva azáltal, hogy kitartásra ösztö-
nöznek minket életünk mindennapi 
kihívásai közepette is egy olyan 
világban, melynek etikai és erkölcsi 
értékei kihalóban vannak. Ezért hát 
oda kell figyelnünk, hogy a gondola-
taink, szavaink és tetteink a Mennyei 
Atyánkhoz visszavivő ösvényen vezes-
senek bennünket.

Hithűség
A boldogság harmadik ösvénye a 

hithűség. Alapvető fontosságú annak 
megértése, hogy Isten a hitünk szerint 
áld meg minket, a hit pedig az iste-
ni céllal és örökkévaló látásmóddal 

való élet forrása. A hit szorgalomra 
ösztönző gyakorlati tantétel. A pozi-
tív hozzáállásunkban, valamint azon 
vágyunkban nyilvánul meg, hogy 
önszántunkból megtegyünk mindent, 
amit Mennyei Atya és Jézus Krisztus 
kér tőlünk. Ez kényszerít bennünket 
térdre, hogy útmutatásért az Úrhoz 
fohászkodjunk, és ez bátorít minket, 
hogy álljunk fel, és magabiztosan 
valósítsuk meg az Ő akaratával össz-
hangban álló dolgokat.

Amint haladtok előre az utatokon, 
próbára lesztek téve, hogy vajon 
megtesztek- e mindent, amit az Úr, a 
ti Istenetek parancsol nektek (lásd 
Ábrahám 3:25). Ez része a halandó 
tapasztalásnak. Azt követeli, hogy 
Krisztusba vetett rendíthetetlen hittel 
törekedjetek előre, a Lélek vezetésé-
vel, és bízva abban, hogy Isten gon-
doskodik majd a szükségleteitekről.

Ne feledjétek, hogy nem szabad 
meginognotok a hitetekben – még a 
nagy nehézségek idején sem! Amikor 
állhatatosak vagytok, az Úr megnöveli 
azon képességeteket, hogy felülemel-
kedjetek az élet kihívásain. Képesek 
lesztek legyűrni a negatív benyomá-
sokat, és kifejlesztitek a képességet 
a mégoly nyomasztónak tűnő akadá-
lyok leküzdésére is.

Szentség
A szentség, amely a boldogságra 

vezető újabb ösvény, a lelki és erkölcsi 

tökéletességgel van összefüggésben. 
A szentség a szív és a szándék tiszta-
ságát jelzi. Miként munkálkodhatunk 
úgy minden egyes napon önmagunk 
lelki táplálásán, hogy ilyen isteni jelle-
met fejlesszünk ki?

Harold B. Lee elnök (1899–1973) 
így válaszolt erre: „Gyakorlatozás 
által fejlesztjük ki lelki valónkat. […] 
Naponta gyakorlatoztatni kell a lel-
künket ima, mindennapos jó csele-
kedetek megtétele, és másokkal való 
osztozás által. Naponta táplálni kell a 
lelkünket a szentírások mindennapos 
tanulmányozása, a [családi estek], a 
gyűlések látogatása, és az úrvacsora-
vétel által. […]

Az igazlelkű ember önmaga fej-
lesztésére törekszik, tudván, hogy nap 
mint nap szüksége van [bűnbánatra].” 7

A szentség másik fontos alkotóele-
me a templomi szövetségek megköté-
sével és megtartásával kapcsolatos. Ha 
hithűek vagyunk, ezek a szövetségek 
a saját erőnk és látószögünk korlátai 
fölé emelhetnek bennünket. Jézus 
Krisztus evangéliumának összes megí-
gért áldása a miénk lehet azon szertar-
tások és szövetségek iránti hűségünk 
révén, melyekben a Mennyei Atya 
és Jézus Krisztus előtt a templomban 
részesülünk. A „boldogság módja sze-
rint” élt élet mintája magában foglalja 
azt is, hogy templom épül, ahol imád-
ni lehet az Urat, és szövetségeket lehet 
kötni Vele (lásd 2 Nefi 5:16, 27).
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Ezen ösvény kulcsfontosságú pont-
ja az, hogy nagy gondot kell fordíta-
nunk arra, hogy lelkileg fejlődjünk és 
erkölcsileg tiszták legyünk.

Engedelmesség
Isten összes parancsolatának betar-

tása összefügg a boldogságra vezető 
többi ösvénnyel. Miután a nefiták 
különváltak a lámánitáktól, rendkívül 
jól boldogultak, amikor mindenben 
betartották az Úr ítéleteit, rendelkezé-
seit és parancsolatait, Mózes törvénye 
szerint (lásd 2 Nefi 5:10). Ez a minta 
egy másik fontos alkotóeleme „a bol-
dogság módja szerint” élt életnek.

Monson elnök azt tanította, hogy 
„amikor betartjuk a parancsolatokat, 
akkor az életünk boldogabb, teljesebb 
és kevésbé bonyolult lesz. Kihívá-
sainkat és gondjainkat könnyebben 
viseljük majd, és elnyerjük [Isten] 
megígért áldásait.” 8 Továbbá ezt is 
mondta: „A tudás, melyet keresünk, 

a válaszok, melyeket hőn óhajtunk, 
valamint az erő, melyre ma vágyunk 
a bonyolult és változó világ kihívása-
inak legyőzésére, a miénk lehet, ha 
készségesen engedelmeskedünk az 
Úr parancsolatainak.” 9

A Szabadító így kérlel minket:
„Ha engem szerettek, az én paran-

csolataimat megtartsátok. […]
A ki ismeri az én parancsolataimat 

és megtartja azokat, az szeret engem; a 
ki pedig engem szeret, azt szereti az én 
Atyám, én is szeretem azt, és kijelen-
tem magamat annak” ( János 14:15, 21).

Önzetlenség és szeretet
A boldogságra vezető arany 

ösvényt önzetlenség és szeretet jel-
lemzi – az a szeretet, amely minden 
élő lélek felé törődéssel, érdeklődéssel 
és bizonyos mértékű jószívűséggel 
fordul. A szeretet a boldogsághoz 
vezető közvetlen út, amely gazdagítja 
és megáldja a mi életünket és mások 

életét is. Ez azt jelenti, amit a Szabadí-
tó mondott, hogy még az ellenségei-
tek iránt is tanúsítsatok szeretetet (lásd 
Máté 5:44).

Ha így tesztek, azzal az Isten iránti 
szeretet nagyobb parancsolatának 
is engedelmeskedtek. Az ostromló, 
gonosz szelek fölött fogtok szárnyalni 
– minden fölött, ami hitvány, önsors-
rontó és keserű. Az igaz és maradandó 
boldogság csak akkor jön el, amikor 
azt választjuk, hogy szeretjük az Urat, 
a mi Istenünket teljes szívünkből, 
teljes lelkünkből és teljes elménkből 
(lásd Máté 22:37; lásd még 5 Mózes 
6:5; Márk 12:30; Lukács 10:27).

Kívánom, hogy mindegyikünk 
úgy döntsön, hogy szereti az Urat, 
és követi az Ő boldogságra vezető 
ösvényeit, ami „létezésünk feladata  
és célja”! 10 ◼
A BYU- Hawaiin 2017. június 8- án elhangzott 
“Paths for Happiness” [Ösvények a boldogsághoz] 
című beszéd alapján.
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hogy mi az igazi boldogság.
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Írta: Sunday Chibuike Obasi

Elmentem a fiatal egyedülálló 
felnőttek találkozójára Gháná-
ba, Kumasiba – na, nem azért, 

mert barátnőt szerettem volna, hiszen 
már jegyben jártam, hanem mert úgy 
éreztem, hogy erősebb ösztönzésre 
van szükségem, és a találkozó megfe-
lelő alkalom lehetett erre. És valóban, 
az imáim válaszra leltek a találkozón, 
miután Call nővér – egy idős misszio-
nárius, akit azzal bíztak meg, hogy a 
fiatal egyedülálló felnőttekkel foglal-
kozzon – a templomi házasság fontos-
ságáról beszélt.

A beszélgetés vége felé hirtelen 
megváltozott az arckifejezése, és 
így szólt: „Nincs szükségetek pénz-
re ahhoz, hogy megházasodjatok 
– mindössze hitre van szükségetek.” 
Úgy éreztem, hogy közvetlenül 
hozzám beszél, de nem gondoltam, 
hogy ez tényleg érvényes lenne rám, 
mert az esküvőre készülve még több 
mindent is meg kellett vennünk. Azt 
mondtam magamban: „Hogy lenne 
lehetséges, hogy nincs szükségem 
pénzre, csak hitre?”

A hét során ezt újra és újra átgon-
doltam. Közben azt kérdeztem 
magamtól: „Vajon megvan a határa 
annak, hogy mit tehet meg Isten?” 
Először úgy gondoltam, hogy nincs, 
de újra átgondolva igenlő választ 
adtam. Ezt viszont egy újabb kérdés 
követte: „Hogy lehetnének korlátai, ha 
egyszer mindenható?” A Lélek tanította 
meg nekem a választ: Isten áldásai 
a Neki való engedelmességünktől 
függnek. Nem korlátozza semmi azt a 
képességét, hogy megáldjon bennün-
ket, de ezeket az áldásokat nekünk 
magunknak kell kiérdemelnünk azzal, 
hogy hitet gyakorlunk, és megtesszük, 
amit elvár tőlünk.

Később felhívtam a menyasszonyo-
mat, Priscillát, hogy átbeszéljük az eskü-
vői terveinket. Bár alig volt pénzünk, 
mégis úgy döntöttünk, hogy kitűzzük 
az esküvőnk napját, de nem tudtunk 
egyik konkrét dátumot illetően sem 
dűlőre jutni. Abban maradtunk, hogy 
megkérdezi a püspökét, mely napok 
szabadok még az egyházközségi és 
a cöveki naptárban. Ő két dátumot 

nevezett meg, mi pedig ezek közül 
2014. szeptember 27- ét választottuk – 
ami azt jelentette, hogy alig maradt hét 
hetünk az esküvő napjáig!

Priscilla megkérdezte: „Obim [ami 
igbo nyelven annyit tesz: „szívem”], 
van valamennyi pénzed? Szorít az idő!”

Azt feleltem: „Az nincs, de hitem, 
az van.”

Felnevetett és azt mondta: „Oké. 
Böjtöljünk és imádkozzunk!” Majd az 
1 Nefi 3:7 szellemében így folytatta: 

A menyasszonyom-
mal kevés időnk és 
még kevesebb pén-
zünk volt az eskü-
vőnk előtt, ám volt 
valamink, ami fon-
tosabb ennél: a hit.

Házasság, pénz és hit
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„Az Úr meg fogja nyitni számunkra az 
utat, mert Ő parancsolta meg, hogy 
házasodjunk össze.”

Még azon a héten kifizették egy 
hónapokkal korábban elvégzett mun-
kámat. Ezután Priscilla közölte, hogy 

szeretne elindítani egy vállalkozást, 
amelyből további pénzeket szerezne. 
Az általam keresett pénzből hasz-
nált női táskákat vett, és továbbadta 
azokat. Még azután is, hogy megvett 
néhányat a magának felírt dolgok 

közül, több mint kétszer annyi pénze 
volt, mint amennyit adtam neki.

Én viszont ezalatt nem találtam 
munkát. Minden megígért munka füst-
be ment. Már csak két hetünk maradt, 
és még mindig volt mit megvennünk. 
A menyasszonyom azt javasolta, hogy 
toljuk el a dátumot. Én csak ennyit 
mondtam: „Csodában lesz részünk.”

Az esküvőnk napja előtt két nap-
pal megtörtént a csoda: kifizették 
egy munkámat, amelyet mintegy 
két héttel azelőtt végeztem el. Azt is 
kezdtem megtanulni, hogy ha hiszünk 
és keményen dolgozunk, az Úr meg 
fog áldani minket igazlelkű céljaink 
megvalósulásával.

Elmentünk a bankba beváltani a 
csekket, onnan pedig a piacra, hogy a 
zuhogó esőben – amiben a menny jóvá-
hagyását láttuk a hitbéli cselekedetünkre 
– megvegyük, amire még szükség volt.

Alig 24 órával később összeháza-
sodtunk. Amikor felkértek minket a 
házassági eskü szövegének elmondá-
sára, az érzés semmihez nem volt fog-
ható számomra. Annyira sikeresnek 
éreztem magamat, hogy úgy hittem, 
attól kezdve bármit el tudok érni hit 
által. Később a Ghánai Accra temp-
lomban pecsételtek össze minket.

Habár némi pénzre szüksége lehet 
az embernek, hogy felkészüljön a 
házasságra, de a legfontosabb, amire 
szüksége van, az a hit. ◼
A szerző Ghána Ashanti régiójában él.
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Úgy érzem, hogy 
kezdem elveszíteni 
a hitemet. Mit 
tehetek azért, hogy 
visszanyerjem?

K É R D É S E K  É S  V Á L A S Z O K

„Az egyház egyik 
célja a hit mag-
jának táplálása 
és gondozása – 
még a kétely és 
a bizonytalanság 
olykor homokos  
talajában is.

[K]érlek, hogy 
vonjátok először 
kétségbe a kéte-
lyeiteket, mielőtt 
kétségbe vonná-
tok a hiteteket!”
Dieter F. Uchtdorf elnök, második 
tanácsos az Első Elnökségben: 
Jöjj, tarts velünk! (2013. októberi 
általános konferencia).

Fordulj a 
szentírásokhoz!
Amikor nehezemre esik 
érezni a Lelket, olyan-
kor az segít nekem, 

ha a szentírásokhoz fordulok, és 
látom, mekkora hittel rendelkeznek 
mások. Ez növeli a saját hitemet. Az 
is lehet, hogy túl röviden imádkoztál. 
Próbálj még őszintébben imádkozni, 
és Mennyei Atya segíteni fog vissza-
nyerni a hitedet.
Chris B., 14 éves, USA, Oregon

Tápláld a hit magját!
Tudom, hogy imádkoz-
hatok az Atyához, és 
megkérhetem Őt, hogy 
segítsen fenntartanom 

a hit „növényét”, amelyet nevelgetek. 
Nekem pedig meg kell tennem azt, 
ami a táplálásához szükséges, mint 
például olvasni a szentírásokat, lelki 
élményekre törekedni, összeszámolni 
az áldásaimat, és segítséget kérni a 
családomtól. Így a hitem ismét növe-
kedhet. Ez nem fog egyik napról 
a másikra bekövetkezni – ehhez a 
folyamathoz idő kell. Muszáj, hogy 
türelmes legyek, és bízzak az Úrban.
Elías B., 18 éves, Argentína, Mendoza
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Oldjátok meg együtt!
Amikor úgy érzem, hogy 
kezdem elveszíteni a 
hitemet, akkor beszélek 
az anyukámmal és az 

apukámmal, és megpróbáljuk együtt 
megoldani. Utána néha elénekelünk 
egy felemelő éneket, hogy érezhessük 
a Lelket.
Emmalie C., 15 éves, USA, Colorado

Kérdezd meg a szüleidet!
Azon túl, hogy közvetlenül imádkoz-
hatunk Mennyei Atyához, a szülein-
ket is megkérdezhetjük arról, hogy 
hogyan térhetünk vissza Őhozzá, és 
nyerhetjük vissza a hitünket.
Elías S., 12 éves, Uruguay, Paysandú

Imádkozz, kérj segítséget,  
és olvass!
Az én hitem is meggyengült, és három 
dolog segített visszanyerni azt. Először 
is, imádkoztam. Nekem jól bevált az, 
hogy erőért imádkoztam, és azért, 
hogy tudjam, mit tegyek. Másodszor, 
beszéltem erről a közeli barátaimmal, 
ők pedig hatalmas segítséget jelen-
tettek, amikor szükségem volt rá. 
Harmadszor, olvastam a szentírásokat. 
Sok szentírás szól a hitről, és segíthet 
nekünk visszanyerni azt.
Jack J., 14 éves, USA, Florida

Miért engedi Isten a háborúkat?
A háború szinte a kezdetektől fogva részét képezi az emberiség földi 
történetének. Azonban az Úr – a Békesség Hercege – nem akarja, hogy 
háborúzzunk egymással. Könnyezik, amikor az emberek úgy döntenek, 
hogy nem szeretik egymást – amikor „szeretet nélkül valók, és gyűlölik 
saját vérüket” (Mózes 7:33), megrontva a földet az erőszak által (lásd 
1 Mózes 6:11–13). Akiknek a gonoszsága háborút hoz a földre, meg 
lesznek majd ítélve a cselekedeteikért.

Az Úr ezt parancsolta a népének: „Utasítsátok el tehát a háborút, és 
hirdessétek a békét” (T&Sz 98:16). Azonban az Úr azt is mondta, hogy 
amikor a nemzetek fegyvert ragadnak egymás ellen, időnként joggal 
védelmezzük a családunkat, a nemzetünket és a szabadságainkat a 
pusztítás, a zsarnokság és az elnyomás ellen (lásd Alma 43:47; Alma 
46:12–13; T&Sz 134:11). Azok az utolsó napi szentek pedig, akik hazájuk 
fegyveres erőinél szolgálnak, a „királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és 
elöljáróknak való alárendeltség” (Hittételek 1:12) tantételét követik.

Továbbiakért lásd Gordon B. Hinckley: Háború és béke. 2003. áprilisi általános 
konferencia; “War,” Gospel Topics, topics .lds .org.

Következő kérdés Válaszotokat és – ha szeretnétek – nagy felbontá-
sú fényképeteket 2018. május 15- éig adhatjátok 
le a liahona .lds .org oldalon (kattintsatok a „Submit 
an Article or Feedback” feliratra).

A válaszok átszerkesztésre kerülhetnek terjede-
lem, illetve érthetőség szempontjából.

A válaszok célja nem az, hogy hivatalos egyházi 
tanokat jelentsenek ki, hanem hogy segítséget 
nyújtsanak, és bemutassák mások nézőpontjait.FÉ
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„Hogyan segíthet nekem a pátriárkai áldásom  
a döntéseim meghozatalában?”
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Kövessétek Joseph Smith példáját és a visszaállítás mintáját.  
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Írta: Robert D. 
Hales elder 
(1932–2017)
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

 KULCS A BIZONYSÁGHOZ ÉS A VISSZAÁLLÍTÁSHOZ

Gyakran kérdezik tőlünk, egyházi 
vezetőktől: „Hogyan kaphatok 
bizonyságot Jézus Krisztus vissza-

állított evangéliumáról?”
A bizonyság elnyerése és a megtérés 

tanulmányozással és imával kezdődik, 
majd pedig a türelmesen és kitartással 
élt evangélium szerinti élettel, valamint a 
Lélek meghívásával és várásával folytatódik. 
Joseph Smith élete és a visszaállítás min-
tája kiválóan példázzák ezt a folyamatot. 
Miközben megosztom veletek a visszaál-
lítás eseményeit, figyeljétek meg azokat a 
lépéseket, amelyek bizonysághoz vezetnek.
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Forduljatok a 
szentírásokhoz. 

Térdeljetek 
le imádkozni. 
Kérjetek hittel. 
Figyeljetek a 
Szentlélekre. 
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Nagy zűrzavar
Joseph Smith 1805. december 23- án 

született az Amerikai Egyesült Államok 
Vermont államában, egy Sharon nevű 
településen. Olyan családba érkezett, 
amely imádkozott és tanulmányozta a 
Bibliát. Fiatal korában érdeklődni kez-
dett a vallás iránt, és felfedezte, hogy 
„nagy zűrzavar” van Krisztus tanaival 
kapcsolatban, miközben „lelkész 
lelkészre, megtért megtértre támadt” 
( Joseph Smith története 1:6).

Ez a zűrzavar évszázadokkal 
korábban kezdődött, az úgynevezett 
nagy hitehagyással. Pál apostol azt 
mondta, hogy Krisztus napja „nem 
jön… el addig, mígnem bekövetke-
zik elébb a szakadás” (2 Thessaloni-
kabeliek 2:3).

Néhány évtizeddel Krisztus fel-
támadását követően az apostolait 
megölték, a tanításait megrontották, a 
papság pedig elvétetett a földről. Pál 
azonban – látva a mi napjainkat – azt 
jövendölte, hogy „az idők teljessé-
gének rendjére nézve [Isten] ismét 
egybeszerkeszt magának mindeneket 
a Krisztusban” (Efézusbeliek 1:10). 
Még egyszer visszaállítja Krisztus igaz 
egyházát a földre.

Joseph válaszra lel
Joseph 14 évesen azt tapasztalta, 

hogy vallási „vélemények vihara” 
veszi körül. Gyakran kérdezgette 
magától: „Ha bármelyiküknek [ezen 
egyházak közül] igaza van, melyik az, 
és hogyan tudhatnám meg?” ( Joseph 
Smith története 1:10).

lennünk, és meg kell tanulnunk hitet 
gyakorolni.

Moróni és az aranylemezek
Az első látomását követő három 

évben az elmondása szerint Joseph 
gyakran érezte magát csüggedtnek a 
gyengeségei és tökéletlenségei miatt. 
Mégsem veszítette el a hitét, vagy 
feledkezett meg az ima erejéről.

1823. szeptember 21- én az akkor 17 
éves Joseph letérdelt, hogy bűnbocsá-
natot kérjen minden bűnére, valamint 
hogy megtudhassa, milyen helyzetben 
van Isten előtt (lásd Joseph Smith törté-
nete 1:29). Miközben imádkozott, meg-
jelent egy fény, amely addig növekedett 
„mígnem a szoba fényesebb lett, mint 
délben” (30. vers). Abban a fényben 
egy „legragyogóbb fehérségű” köntösbe 
öltözött személy állt (31. vers). A nevén 
szólította Josephet, és Moróniként 
mutatkozott be. Elmondta, „hogy Isten-
nek munkája van” Joseph számára, és 
beszélt neki egy „aranylemezekre írott” 
ősi feljegyzésről, amelyből aztán a fordí-
tást követően a Mormon könyve lett. 
A könyv az evangélium teljességének 
feljegyzését tartalmazta. (Lásd 33–34. 
vers.) Moróni odairányította Josephet 
ehhez a feljegyzéshez, amely a közeli 
Kumóra- dombon volt elásva.

Másnap Joseph megtalálta a leme-
zeket, de akkor még nem jött el az idő 
az előhozatalukra. Moróni ezután arra 
utasította Josephet, hogy négy éven 
át, minden évben ugyanazon a napon 
találkozzon vele ott (lásd 52–53. vers). 
Joseph engedelmeskedett. Minden 

Joseph a Bibliához fordult válaszo-
kért. „Ha pedig valakinek közületek 
nincsen bölcsessége – olvasta Jakab 
levelében –, kérje Istentől, a ki min-
denkinek készségesen és szemrehá-
nyás nélkül adja; és megadatik néki” 
( Jakab 1:5).

Jakab útmutatását követve Joseph 
kiment az otthona közelében lévő 
egyik ligetbe, és imádkozott. Amikor 
Istent szólította, a déli napnál is ragyo-
góbb fényoszlop ereszkedett alá, és 
két személy jelent meg. „Egyikük… 
szólt, [ Josephet] a nev[é]n szólítva, 
és ezt mondta a másikra mutatva: Ez 
az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” 
( Joseph Smith története 1:16–17).

Az Atyaisten és a Fia, Jézus Krisztus 
elbeszélgettek Josephfel. Megválaszol-
ták a kérdését. Arról tanították, hogy 
Krisztus igaz egyháza elveszett a föld-
ről. Joseph megtudta, hogy az Istenség 
ezen tagjai különböző és különálló 
lények; név szerint ismerik őt, és 
hajlandóak megválaszolni az imáit. 
A mennyek megnyíltak, a hitehagyás 
éjszakája véget ért, az evangélium vilá-
gossága pedig kezdett felragyogni.

Josephhez hasonlóan sokunknál 
adódik úgy, hogy az igazság világos-
ságát keressük. Josephhez hason-
lóan kutatnunk kell a szentírásokat, 
imádkoznunk kell, alázatosnak kell 

Látjuk már a mintát?  
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évben elment ahhoz a dombhoz, ahol 
Morónitól utasításokat kapott (lásd 54. 
vers) Krisztus egyházának visszaállítá-
sát illetően.

Joseph 1827. szeptember 22- én, 21 
éves korában kapta meg a lemezeket. 
Kapott egy ősi eszközt is a lefordításuk-
hoz, amelyet Urim és Tummimnak hív-
tak. E szent fordítóeszközre, valamint 
a Szentlélekre támaszkodva Joseph 
belekezdett a fordítás munkájába.

Kibontakozik a visszaállítás
Joseph 23 éves korában történt, a 

lemezek fordítása közben, hogy az 
írnokával, Oliver Cowderyvel a bűnök 
bocsánatáért való keresztelkedésről 
szóló részre bukkantak. Többet is sze-
rettek volna megtudni. Joseph tudta, 
mit kell tennie.

1829. május 15- én Joseph és Oliver 
elvonultak az erdőbe, hogy megkér-
dezzék az Urat. Miközben imádkoztak, 
Keresztelő János jelent meg „egy fényes 
felhőben” ( Joseph Smith története 1:68). 
Életében ő keresztelte meg a Szaba-
dítót, és ő birtokolta azokat a 
papsági kulcsokat, amelyek 
szükségesek voltak azon szer-
tartás Isten felhatalmazásával 
történő elvégzéséhez.

János először Joseph, majd 
pedig Oliver fejére helyezte 
a kezeit, és mindkettejükre 
ráruházta az ároni papságot 
(lásd T&Sz 13; Joseph Smith 
története 1:68–69). 1829. 
május végén vagy június 
elején Péter, Jakab és János 

apostolok a melkisédeki avagy maga-
sabb rendű papságot is ráruházták 
Josephre és Oliverre.

Júniusban elkészült a Mormon 
könyve fordítása is, és a könyv 1830. 
március 26- án jelent meg. Rá pár nap-
ra, április 6- án megtörtént az egyház 
hivatalos megszervezése. Amint azt 
Pál megjövendölte, Krisztus ősi egyhá-
za ismét meg lett alapítva a földön.

Ezzel azonban nem ért véget a 
visszaállítás munkája. 1836. március 
27- én felszentelték a Kirtland templo-
mot, amely az ebben az adományozási 
korszakban felépülő első templom volt. 
Egy héttel később, április 3- án gyűlést 
tartottak benne. Egy ünnepélyes és halk 
imát követően az Úr Jézus Krisztus meg-
jelent Josephnek és Olivernek. Mózes, 
Éliás és Illés is megjelent a kirtlandi 
templomban, és átadták Josephnek a 
papsági kulcsokat (lásd T&Sz 110).

Az általunk követendő minta
Fivérek és nőtestvérek! Látjuk már 

a mintát? A visszaállítás minden fő 

történését – az első látomást, Moróni 
megjelenését és a Mormon könyve 
előhozatalát, a papság visszaállítását, 
valamint Jézus Krisztus megjelené-
sét az Ő szent templomában – ima 
előzte meg.

Számos alkalommal éreztem Isten 
Lelkének tagadhatatlan tanúságát, akár-
ha tűz égett volna a szívemben, hogy 
a visszaállított evangélium igaz. Ha ti 
magatok még nem tudjátok mindezt, 
akkor hadd javasoljam, hogy fogadjá-
tok el a Mormon könyvében Moróni 
által tolmácsolt felkérést: „És amikor 
ezeket a dolgokat megkapjátok, arra 
buzdítalak benneteket, hogy Krisztus 
nevében kérdezzétek meg Istent, az 
Örökkévaló Atyát, hogy nem igazak- e 
ezek a dolgok; és ha őszinte szívvel, 
igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel 
kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatal-
ma által ki fogja nektek nyilvánítani 
ennek igazságát. És a Szentlélek hatal-
ma által minden dolgot illetően tudhat-
játok az igazat” (Moróni 10:4–5).

Kövessétek Joseph Smith példáját 
és a visszaállítás mintáját. Forduljatok 

a szentírásokhoz. Térdeljetek 
le imádkozni. Kérjetek hittel. 
Figyeljetek a Szentlélekre. 
És Jézus Krisztus nevében 
megígérem, hogy „ha… hit-
tel kér[i]tek [Mennyei Atyát], 
híve abban, hogy kaptok, 
szorgalmasan betartva a[z Úr] 
parancsolatai[t], akkor biztosan 
tudomásotokra jutnak ezek a 
dolgok” (1 Nefi 15:11). ◼

Egy 2003. októberi általános  
konferenciai beszéd alapján.

Látjuk már a mintát?  A visszaállítás minden fő történését ima előzte meg.
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Írta: Faith Sutherlin Blackhurst
Egyházi folyóiratok

Tegyük fel, hogy egy hétre elutazol 
a barátod családjával a tengerhez. 
Jól érzed magad, de elkezd hiá-

nyozni a családod. Apukád küld neked 
egy SMS- t, és arról érdeklődik, hogy mi a 
helyzet – pont erre van szükséged ahhoz, 
hogy érezd: szeret téged és gondol rád.

A földi élet is egy kicsit ehhez hasonlít. 
Isten nem küld nekünk SMS- t, de távol 
vagyunk a mennyei otthonuktól, ezért 
Mennyei Atya egyik módszere az irán-
tunk való szeretete tolmácsolására az, 
hogy prófétákat küld.
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MIT, MIÉRT és HOGYAN? 

RÉSZLETESEN A VISSZAÁLLÍTÁSRÓL
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a.A próféták az úgynevezett ado-

mányozási korszakok vezetői. Ezek 
olyan időszakok, amikor (1) Isten-
nek van legalább egy felhatalmazott 
papsági vezetője a földön, és (2) ez 
a vezető, aki egy próféta, közvetlenül 
Istentől értesül a szabadítás tervéről. 
Ezt követően a próféta tanítja – vagyis 
továbbadományozza – az evangéliu-
mot az embereknek.

Hála a szentírásoknak, számos 
adományozási korszakról van tudomá-
sunk. A fontosabbak közé tartoznak 
azok, amelyek Ádámhoz, Énókhoz, 
Noéhoz, Ábrahámhoz, Mózeshez, 
Jézus Krisztushoz és Joseph Smithhez 
köthetőek. Az Úr e próféták minde-
gyikén keresztül megnyitott egy- egy 
adományozási korszakot.

ADOMÁNYOZÁSI KORSZAK
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Az evangélium tanításához el kell tudnod 

magyarázni, mi a hitehagyás, az adományozási 

korszakok és a visszaállítás. Ez az ábra segíthet.MIT, MIÉRT és HOGYAN? 

Isten elhív egy prófétát,  

aki Jézus Krisztus igaz  

evangéliumát tanítja.

HOGY TÖRTÉNIK  
A HITEHAGYÁS? Azok, akik követik  

a próféta tanításait,  
megáldatnak.

Egyesek kevéllyé  

válnak, és elutasítják  

a prófétát.
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Hitehagyás = gonoszság. Amikor egy ember 
vagy egy csoport elfordul Jézus Krisztus evangéliu-
mának igazságaitól, elutasítja a prófétákat, és bűnbe 
esik, akkor hitehagyásban van.

A visszaállítás valaminek az erede-
ti állapotba történő helyreállítása. Nem 
reformáció („átalakítás”), amely valami 
létezőt változtat meg, hogy újat hozzon 
létre. Ha például szeretnél visszaállítani 
eredeti állapotába egy régi házat, akkor 
azt az eredeti tervrajz szerint építenéd újjá. 
Tehetnél ugyan bele egy új kandallót, de 
azzal megváltoztatnád a házat, nem pedig 
visszaállítanád.

Jézus Krisztus evangéliumát vissza 
kellett állítani, mert a nagy hitehagyás 
során elveszett. Az emberek évszázadokon 
keresztül az igaz egyház nélkül éltek. Az 
Úr ezért Joseph Smithen keresztül vissza-
állította az egyházát, pont úgy, ahogy az 
ősi próféták megjövendölték (lásd Ésaiás 
2:1–3; 29:13–14; Apostolok cselekedetei 
3:19–21; Jelenések 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15).

Jézus Krisztus igaz evangéliuma most 
már itt is marad – te is mellette fogsz hát 
maradni? Bár a világ egyre gonoszabbá és 
gonoszabbá válik, Jézus Krisztus egyháza 
mindvégig meg fog maradni.

Döntened kell hát – ugyanazt a döntést 
meghoznod, melyet már az idők kezdete 
óta mindig is meg kellett hoznia a halan-
dóknak: követni fogod- e a prófétát? Ha 
megteszed, áldott leszel, és veled lesz a 
Lélek, hogy utat mutasson neked.

HITEHAGYÁS

VISSZAÁLLÍTÁS
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ÁDÁM
ÉNÓK

ÁBRAHÁM

NOÉ MÓZES

AZ ADOMÁNYOZÁSI 
KORSZAKOK VEZETŐI

Ezeket a prófétákat „rendkívüli hitük  
és jó cselekedeteik folytán” hívta el Isten 
(Alma 13:3; lásd még Ábrahám 3:22–23). 

Az általuk birtokolt papsági kulcsok Joseph 
Smith prófétának állíttattak vissza.

Íme néhány érdekesség ezekről a prófé-
tákról. Nézd meg, mit tanulhatsz még róluk 

a szentírások tanulmányozása során.

Ádám igazi úttörő 
volt: ő volt az első 
ember a földön, 
és az első próféta! 
Tanította családjának 
az evangéliumot, 
ám már a kezdeti 
időkben is sokan 
voltak, akik „saját 
tanácsaikat keresték 
a sötétben”, és eluta-
sították az igazságot 
(Mózes 6:28).

Hallottál már olyat, hogy 
egy egész város felvitetett 
a mennybe? Nos, az Énók 
által alapított Sion városa 
annyira igazlelkű volt, 
hogy az emberek végül 
mind eltávoztak Istenhez, 
hogy Ővele lakjanak (lásd 
Mózes 7:23).

Noé bárkájáról már 
hallottál. Csak Noé csa-
ládja, vagyis nyolc ember 
élte túl az özönvizet, 
mert hallgattak Noé 
figyelmeztetéseire (lásd 
1 Mózes 7; Mózes 8). De 
vajon azt is tudtad, hogy 
10 éves korában meg-
kapta a papságot (lásd 
T&Sz 107:52), és hogy 
„óriások… [törtek] Noé 
életére, hogy elvehessék 
azt” (Mózes 8:18)?

Gonosz papok majdnem 
feláldozták Ábrahámot, 
de egy angyal megmen-
tette (lásd Ábrahám 1). 
Része volt néhány bámu-
latos kinyilatkoztatásban, 
köztük egy, a halandóság 
előtti életről szóló láto-
másban. Az egyháztagok 
az ő leszármazottai, és 
az ábrahámi szövetség 
róla kapta a nevét. (Lásd 
Ábrahám 2–5.)

Mózes vezette ki az 
izráelitákat Egyiptom-
ból, és segített nekik 
elnyerni a szabadságot. 
Habár „szorgalmasan 
arra törekedett, hogy 
megszentelje népét, 
hogy azok meglát-
hassák Isten arcát; ők 
azonban megkeményí-
tették a szívüket, és 
nem tudták elviselni 
a jelenlétét” (T&Sz 
84:23–24). Olyannyira, 
hogy a hitehagyásuk 
miatt 40 éven át ván-
doroltak a pusztában!
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JÉZUS 
KRISZTUS
Jézus Krisztus nemcsak 
az evangéliumot taní-
totta, és számos csodát 
tett, hanem egyházát is 
megalapította a földön. 
Engesztelést hozott a 
bűneinkért, valamint 
keresztre feszítették és 
feltámadt, hogy lehetővé 
tegye számunkra a lelki 
és a fizikai halál legyőzé-
sét. Ő ma az egyház feje, 
valamint Ő és Mennyei 
Atya jelentik a papsági 
felhatalmazás forrását.

A NAGY HITEHAGYÁS
A Szabadító feltámadását követően az apostolai 
és más egyházi vezetők megpróbálták terjeszteni 
az evangéliumot, de az emberek elutasították a 
tanításaikat, és az apostolok többségét meg is ölték. 
Az emberek gonoszsága miatt elveszett a földről 
az evangélium teljessége. A világ lelki sötétségbe 
zuhant (lásd Ésaiás 60:2).
•  Az emberek több mint 1000 éven át nem juthat-

tak hozzá a szabadítás szertartásaihoz, a temp-
lom áldásaihoz vagy a próféták útmutatásához.

•  Becses igazságok vesztek el a Bibliából.
•  Hamis elképzeléseket tanítottak Isten valódi 

természetéről.
•  A szabadítás egyes szertartásait megváltoztatták 

vagy tévesen tanították (lásd Ésaiás 24:5).
•  Ez a hitehagyás végül számos egyház megalakulá-

sát eredményezte.

A REFORMÁCIÓ
A nagy hitehagyás alatt egyes vallásos gondolkodású 
európai emberek rájöttek arra, hogy helytelenül 
zajlik Jézus Krisztus evangéliumának tanítása. Ezek a 
reformátorok nem voltak próféták, de minden tőlük 
telhetőt megtettek annak érdekében, hogy tanítsák 
az igazságot, ahogyan azt ők értették. Hozzájárultak 
ahhoz, hogy többekhez jusson el a Biblia. Sokan küz-
döttek a vallásszabadságért, és megnyitották az utat 
az evangélium visszaállítása előtt.

JOSEPH SMITH
Örökre elveszett hát az evangélium teljessége? 
Nem! Isten ismét fontos igazságokat kinyilatkozta-
tott ki, ezúttal Joseph Smithnek. Mennyei hírnökök 
visszaállították részére az összes szükséges papsági 
kulcsot (lásd T&Sz 27:8–13; 110; 128:18–21), 
a mostanit téve ezzel „az idők teljességének 
adományozási korszaká[vá]” (T&Sz 138:48). Utolsó 
napoknak is nevezik, mert ez az utolsó adományo-
zási korszak Jézus Krisztus második eljövetele előtt.

A VISSZAÁLLÍTÁS
Képzeld el, TE is rendelkezel a  
visszaállítás áldásaival! Igen, te.
•  Jézus Krisztus egyháza úgy lett visszaállítva, 

hogy próféták és apostolok vezessék.
•  A Mormon könyve, a Tan és szövetségek, a Nagy 

értékű gyöngy, valamint más újkori kinyilatkozta-
tások olyan becses igazságokat állítottak vissza, 
amelyek el voltak veszve (lásd 2 Nefi 27).

•  Joseph Smith megkapta az ároni papságot 
Keresztelő Jánostól (lásd T&Sz 13), a melki-
sédeki papságot pedig Péter, Jakab és János 
apostoloktól (lásd T&Sz 128:20).

•  Ma a felhatalmazással rendelkező papságviselők 
helyesen végzik a szabadítás szertartásait.

•  És azt is tudjuk, hogy az igazság soha többé nem 
fog elveszni hitehagyás miatt (lásd Dániel 2:44). ◼

Most  itt vagy



Írta: Sarah Hanson

Képzeld el, hogy mindent elolvasol a 
Szabadítóról a szentírásokban – a Szent 
Bibliában, a Mormon könyvében, a Tan 

és szövetségekben és a Nagy értékű gyöngyben. 
Jó sok idő és energia kellene hozzá! Pedig 2017 

januárjában Russell M. Nelson elnök pontosan ezt a 
kihívást intézte hozzánk: tanulmányozzunk az alap-

művekben mindent, amit Jézus mondott és tett. Nelson 
elnök ezt mondta, miután végzett a feladattal: „Más ember 

lettem!” Nemcsak hogy többet tudott meg Jézus Krisztusról, 
de megújult elkötelezettséget is érzett Iránta.1

Te is közelebb kerülhetsz Krisztushoz, amikor tanulsz 
Róla. Életének és céljának tanulmányozása meghívja az éle-

tedbe az Ő békességét, és segít abban, hogy megismerd Őt és 
Mennyei Atyát. Olvasd el, mit válaszoltak ezek a fiatalok erre a két 

kérdésre: (1) Melyik a kedvenc szentírásbeli történeted a Szabadí-
tóról, és miért? (2) Hogyan hozott neked békességet az evangélium 
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Amikor Jézus Krisztusról  
tanulsz, meghívod az életedbe 

az Ő békességét és jelenlétét.
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Tetszik a tíz leprás története, mert Krisztus olyan nagy szeretetet tanúsított a hálás leprás 
irányába. Azt mondta, hogy „a te hited téged megtartott” (Lukács 17:19; lásd 11–19. 
versek). Szeretem azt az őszinte kedvességet, amelyet mindenki iránt tanúsít.

Mivel az iskolámban történt néhány tragikus esemény a közelmúltban, mindenkinek 
sok békességre és vigaszra van szüksége. Én az ifjúsági hitoktatási tanulmányaim-
ban találtam erőre és békességre. Az ifjúsági hitoktatók mindenki számára nagyon 
személyre szabottá teszik a szentírásokat és az evangéliumot. Tényleg klassz látni, 
hogy mennyire eltér az, ami egy ifjúsági hitoktatási tanteremben, illetve egy isko-
lai tanteremben zajlik. Egyszerűen más érzés van ott, és az békességet hoz.
Gabriel S., 16 éves, USA, Colorado

Alma története a hitről és Isten szaváról (lásd Alma 32:18–43) arra taní-
tott meg, hogy amikor szeretetet vetünk, szeretetet aratunk. Amint azt 
Alma elmagyarázta a zorámitáknak, a hit olyan, mint egy mag. Hinni 
kell valamiben, ami igaz, még ha nem is vagyunk ott, hogy a saját 
szemünkkel lássuk. A hit abban az emberben növekszik, aki arra 
vágyik, hogy higgyen Isten szavában, és hallhassa azt. Mindez 
abban segített nekem, hogy nyugodt legyek, megerősítsem 
a szívemet, és bizonyságot szerezzek arról, hogy Mennyei 
Atya a szeretet és irgalom szemével tekint rám.

Ahogy mindennap tanulmányozom a szentíráso-
kat, egyre jobban értem azt a szeretetet, amelyet a 
Szabadító mindegyikünk iránt érez. Ez a tudás segít 
nekem megértetni az iskolában a barátaimmal, 
hogy nincsenek egyedül a gondjaikban, mert van 
egy Isten, aki szeret bennünket.
Maria D., 17 éves, Spanyolország, Guadalajara

Én a 3 Nefi 17- et szeretem, amikor a 
Szabadító ellátogat az amerikai föld-
részre, és magához hívja a gyerme-
keket. Leül közéjük, és egyenként 
tölt egy kis időt velük. Ez egy 
bámulatos történet számomra,  
amely megmutatja, hogy ki  
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a Szabadítóhoz is, miközben róluk tanultam. Ez nagy 
békességet hozott az életembe.

Anna C., 17 éves, USA, Montana

Tetszik az a rész, amikor Krisztus az amerikai földrészre jön, 
megkérdezi, hogy vannak- e az emberek között betegek és 

nyomorultak, majd pedig meggyógyítja őket. Aztán megáldja 
a kisgyermekeket. (Lásd 3 Nefi 17.) Szerintem ez egy nagyon 
klassz és erőteljes történet. Szeretem a kisgyerekeket, és az is 
tetszik, amikor az emberek kiemelt szeretettel fordulnak feléjük, 
mert a gyerekek annyira tiszták. Ez a történet azt mutatja szá-
momra, milyen mély a Szabadító irántuk érzett szeretete. Mivel 
eléggé szerette az embereket ahhoz, hogy akkor megtegye mind-
azt, amit megtett, képes minket is szeretni napjainkban.

Az Ésaiás 53:3 azt mondja, hogy a Szabadító „fájdalmak férfia 
és betegség ismerője”. Amikor Krisztus engesztelésére gondolok, 
hogy min ment keresztül értünk, és hogy bocsánatot nyerhetek, 
ha megbánom a bűneimet, akkor nagyon békés érzés tölt el. A 
Mormon könyvében sok olyan ember van – Móziás fiai, Ammon és 
az ifjabb Alma –, akiknek rögös múltjuk volt, de megbocsátást nyer-
hettek. Krisztushoz fordultak, bűnbánatot tartottak, és fantasztikus 
példaképek lettek, akiktől ma is tanulhatunk. Megnyugtató tudni, 
hogy én is bűnbocsánatot nyerhetek.
Alina T., 18 éves, USA, Oregon

Az én kedvenc szentírásbeli történetem Jézusról az, amikor egy 
esküvőn az édesanyja kérésére borrá változtatja a vizet (lásd János 
2:1–11). Azért ez a kedvencem, mert az látszik a történetből, hogy 
Jézus tiszteli a nőket, az édesanyját pedig különösen. Ez a történet 
arra ösztönzi a gyerekeket, hogy fogadjanak szót a szüleiknek, de 
nem félelemből, hanem a hatalmas szeretet miatt. Jézus Krisztus 
példájára kellene mindenkinek törekednie. Az édesanyja iránti 
szeretete soha nem szűnt meg, ahogy a mi szeretetünknek sem 
szabad soha megszűnnie a szüleink iránt. Azért is ez a kedvenc 
szentírásrészem, mert az Ő csodája a szolgálat cselekedete, és mi 

Jézus  
Krisztus, és 

hogy mekkora 
szeretettel van 

mindegyikünk 
iránt. Hiszem, hogy 

velünk is egyenként 
leül, amikor a segítségé-

re van szükségünk.
Az idén azt tűztem 

ki célul magam elé, hogy 
naponta elolvasok egy oldalt 

a szentírásokból. Miközben 
ezt csináltam, egyre jobban és 

jobban vártam ezt mindennap. 
Annyira sokat tanultam a szentírások 

szavaiból és történeteiből, miközben 
igyekeztem időt szánni a megértésükre! 

Közelebb kerültem Mennyei Atyámhoz és RÉ
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ÖSSZPONTOSÍTSATOK ŐRÁ!
„Figyelmünknek a Szabadítóra és az Ő evangéli-
umára kell szegeződnie. Szellemileg erőt próbá-
ló az, amikor minden gondolatban igyekszünk 
Őrá tekinteni. Amikor azonban ezt tesszük, 
kétségeink és félelmeink tovaszállnak.”
Russell M. Nelson elnök: Elhozni Jézus Krisztus 
hatalmát az életünkbe (2017. áprilisi általá-
nos konferencia).

is képesek vagyunk csodákat tenni másokat szolgálva.
Ez a történet, ahogy más szentírásbeli történetek is, békessé-

get adott nekem. Nagyon megnyugtató az a tudat, hogy ha mindig 
igyekszem Krisztusról tanulni, és követni a tanításait, akkor egy nap 
visszatérhetek szerető Mennyei Atyánkhoz.
Anne R., 17 éves, Ausztrália, Victoria

Szeretem Krisztus és a gazdag ifjú történetét (lásd Márk 
10:17–22). Sok új meglátással és szemléletmóddal gazdagít azzal 
kapcsolatban, hogy Istent minden más fölé kell helyezni. Egy ilyen 
kérést – hogy adja el minden világi tulajdonát – gyakorlatilag bárki 
számára nagyon nehéz lenne teljesíteni. Ugyanakkor szerintem 
pont az az egyik dolog, amit mindegyikünknek meg kell tanulni az 
életben, hogy legyünk készek Istent a javaink elé helyezni. Jézus 
Krisztus irántunk való határtalan szeretete igazán káprázatos. 
Határozottan jobb bármilyen mennyiségű pénznél vagy tulajdon-
nál, amelyet ebben az életben birtokolhatunk.

A szentírások olvasása békét és megnyugvást ad nekem, vala-
mint több bölcsességet és megértést. Bár talán nem mindig érzem 
azonnal a szentírás- tanulmányozásból fakadó erőt, de tudom, hogy 
a szentírások olvasása építő hatással van az életemre, továbbá 
abban is segít, hogy érezzem a Lelket, és felismerjem a késztetéseit.
Ju- csen C., 19 éves, Tajvan, Tajcsung

Amikor Krisztus éppen úton van, hogy meglátogasson egy hal-
dokló fiatal lányt, egy vérfolyásos asszony egyszerűen megérinti a 
ruháját, és meggyógyul. Amikor Krisztus észreveszi, hogy az asszony 
megérintette, megfordul és elbeszélget vele (lásd Lukács 8:43–48). 
Annak ellenére, hogy éppen valaki másnak megy segíteni, az 
asszonyra is szakít időt. Krisztus mindannyiunkra szakít időt.

A napjaim nagyon zsúfoltak: iskolába járok, balettra megyek, 
vagy éppen valami mást intézek. Ilyenkor nincs lehetőségem 
arra, hogy magam legyek, vagy hogy békességet érezzek. 
Amikor a szentírásokat olvasom, vagy elmondok egy imát, 
akkor békességet érzek. Jó így érezni, és kilépni egy 

kicsit a bolondok házából. Azokban a békés 
pillanatokban közelebb kerülök a Szabadító-
hoz, és gyarapodom az evangéliumban. ◼
Zoe B., 17 éves, USA, Utah

A szerző az Egyesült Államokban, 
Utahban él.

JEGYZETEK
 1. Lásd Russell M. Nelson: Prófé-

ták, vezetés és isteni törvény. 
(Világméretű áhítat fiatal 
felnőtteknek, 2017. jan. 8.), 
broadcasts .lds .org; 
Elhozni Jézus Krisztus 
hatalmát az életünkbe 
(2017. áprilisi általá-
nos konferencia); 
Tanulmányozzá-
tok a Szabadító 
szavait! Liahóna, 
2018. jan. 
56–59.

RÉ
SZ

LE
T 

HE
ID

I D
AY

NE
S 

DA
RL

EY
 E

G
Y 

AS
SZ

O
NY

 M
EG

ÉR
IN

TI
 A

 S
ZA

BA
DÍ

TÓ
 R

UH
ÁJ

ÁN
AK

 S
ZE

G
ÉL

YÉ
T 

CÍ
M

Ű 
FE

ST
M

ÉN
YÉ

BŐ
L



66 L i a h ó n a

Mit jelent számomra a visszaállítás?
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A z egyház visszaállítása azzal kezdődött, hogy 1820- ban Mennyei Atya és Jézus Krisztus meglátogatta  
Joseph Smitht. Utána további fontos dolgok történtek, amelyek visszahozták Jézus Krisztus egyházát a földre. 

Olvasd el ezeket a kártyákat, vágd ki őket, ragaszd fel papírra, és játssz velük memóriajátékot.

Joseph Smith 
lefordította az 
aranylemezeket…

Mennyei 
Atyánk és Jézus 
Krisztus meg-
jelent Joseph 
Smithnek…

Keresztelő 
János átadta az 
ároni papságot 
Joseph Smith-
nek és Oliver 
Cowderynek…

Péter, Jakab és 
János visszaállí-
tották a melkisé-
deki papságot…

…hogy tudhas-
sam, nekik is 
van testük, mint 
nekem!

…hogy olvashas-
sam a Mormon 
könyvét!

…hogy megke-
resztelkedhessek 
Az Utolsó Napok 
Szentjeinek 
Jézus Krisztus 
Egyházába!

…hogy megkap-
hassam a Szent-
lélek ajándékát!
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1830. április 6- án 
meg lett szervez-
ve az egyház…

Emma Smith 
dalokat gyűjtött 
az egyház első 
himnuszoskönyvé-
hez…

A Kirtland 
templomban Illés 
átadta Joseph 
Smithnek a 
családok össze-
pecsételésének 
kulcsait…

Az Úr megpa-
rancsolta a korai 
szenteknek a 
tized fizetését…

Aurelia Rogers 
a környékén 
lakó gyerekek 
tanítására létre-
hozta az Elemi 
Társaságot…

…hogy járhassak 
istentiszteletre!

…hogy éne-
kelhessem a 
himnuszokat!

…hogy csa-
ládtörténetet 
kutathassak, és 
elmehessek a 
templomba!

…hogy én is 
adhassak 
tizedet és böjti 
felajánlást!

…hogy én is 
járhassak az 
Elemibe!
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A P O S T O L O K  B I Z O N Y S Á G T É T E L E  K R I S Z T U S R Ó L
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„Az Ő egyik szolgájaként kijelentem a tanúságomat, miszerint Jézus a  
Krisztus, a mi Megváltónk és a mi Szabadítónk. Tudom, hogy Ő él, és hogy 
az Ő gyengéd irgalmasságai mindannyiunk számára elérhetőek.”

Írta: David A. Bednar elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából
Vö. Az Úr gondoskodó kegyelme. Liahóna, 2005. máj. 99.
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„[Meg]nyitom… néktek 
az egek csatornáit, és… árasztok 
reátok áldást bőségesen” (Malakiás 3:10).

Guatemalában nőttem fel, és gyermekkoromban  
a családomnak volt egy sportmezeket  

készítő üzeme.
Édesapám azt szerette volna, ha a családunkban a 

gyerekek megtanulnak keményen dolgozni. Segítettünk 
neki az üzemben. Kicsi koromban sokszor kerültem 
bajba. Úgy tűnt, hogy mindig mindent összetörök! De 
amikor idősebb lettem, édesapám megengedte, hogy 
én felügyeljem a kötőgépeket.

Édesapám fizettet nekünk az elvégzett munká-
ért. Aztán mindig feltette a kérdést: „Mihez kezdesz 
a pénzeddel?” Tudtam, hogy mi a helyes válasz: 
„Befizetem a tizedemet és félreteszek a missziómra.”

Amikor úgy 13 éves lehettem, a vállalkozásunk 
sok pénzt veszített. Sok varrógéptől meg kellett sza-
badulnunk. A korábbi kétszáz munkás helyett még öt 
alkalmazottunk sem maradt, és ők is a garázsunkban 
dolgoztak.

Mindig is fizettem a tizedemet, de 
soha nem értettem igazán, hogy mennyire 

fontos. Aztán egy bámulatos leckében volt részem. Az 
egyik szombat reggel meghallottam, ahogy a szüleim 
halkan beszélgetnek. Édesapám azt mondta édesanyám-
nak, hogy csak annyi pénzünk van, ami vagy a tizedre, 
vagy az ételre elég. Mindkettőre nem futja. Aggódni 
kezdtem. Vajon mit fog tenni édesapám?

Vasárnap láttam, ahogy édesapám átnyújt egy boríté-
kot a gyülekezeti elnökünknek. A tizedfizetést választot-
ta! Örültem, hogy így tett, ugyanakkor aggódtam is. Mit 
fogunk enni?

Másnap reggel néhány ember kopogtatott az ajtón-
kon. Közölték édesapámmal, hogy azonnal szükségük 
van mezekre. A vevők rendszerint a megrendelés elké-
szülte után fizettek, de ezek az emberek még aznap, a 
mezek megvarrása előtt kifizették édesapámat!

Egyetlen hétvége alatt olyan csodaszép leckét tanul-
tam, amely egy életen át velem maradt. A tizedfizetés 
törvénye segít építeni a hitünket, és kimutatni hálánkat 
Mennyei Atyánk felé. A tizedfizetés áldás! ◼ILL
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Írta: Valeri V. 
Cordón elder
a Hetvenektől

Bámulatos lecke
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Írta: Ray Goldrup
Igaz történet alapján

A szerszámokról Miguelnek eszébe jutott még valami, 
amit szeretett. Abuelo mindig adott neki egy cukorkát, 
miután Miguel segített feltakarítani.

Csakhogy Miguel most volt éhes! Tudta, hogy nem 
lenne szabad kérés nélkül vennie a finomságból, de úgy 
nézett ki, hogy Abuelo még egy jó darabig el lesz foglal-
va. „Talán nem is muszáj kivárnom” – gondolta Miguel.

Benyúlt a pult alá a cukorkásüvegért. Tele volt a 
kedvenc cukorkájával – édes volt és a chili portól csípős! 
Ahogy felnyitotta az üveget, Miguel egy kicsit kényel-
metlenül érezte magát. De a cukorka olyan csábító volt! 
Sietve bekapott egyet.

A vásárló hamarosan elment. Abuelo felvett egy darab 
bőrt, és beáztatta egy kis vízbe. Ettől a bőr puha és 
könnyen megmunkálható maradt.

Abuelo cipészműhelye
„Nem mindig könnyű azt mondani: »Sajnálom«”  
(Children’s Songbook, 98).

M iguel kinyitotta a nagypapája – vagy ahogy spa-
nyolul mondják: abuelo – cipészműhelyének ajta-

ját. Érezte, hogy illatoznak a bőrök, amelyekkel Abuelo 
dolgozott. Ez volt az egyik kedvenc illata.

„Szia, Abuelo!”
Abuelo éppen a földön térdelt, és egy vásárló lábát 

rajzolta körül egy papírlapon. Nem nézett fel. Abuelo 
nem igazán hallott jól.

Miguel leült az egyik munkapadhoz. Az egymásra rakott 
kiszabott bőröket nézegette. Maga elé képzelte, hogy mit 
fog ezekből készíteni Abuelo a kalapácsaival és a fogóival.



 2 0 1 8 .  á p r i l i s  71

G
YERM

EKEKN
EK 

Abuelo cipészműhelye
Miguel olyan gyorsan 

nyelte le a szájában lévő 
cukorkát, ahogy csak tudta. 
Majd odament Abuelóhoz.

„Szervusz! – köszöntötte 
Abuelo mosolyogva. – Örülök, 
hogy benéztél.”

Miguel megölelte Abuelót. 
Remélte, Abuelo nem veszi észre, 
hogy megevett egyet a cukorkákból. 
Miguel elfojtotta az aggodalmait.

„Úgy látom, hogy sok ma a dolgod – mondta 
Miguel a kupac bőrre mutatva. – Kell segítség?”

„Még szép! Ideadnád azt a cérnát?”
Miguel egy hosszú cérnáért nyúlt. A kezével kifeszí-

tette. Ellenállóbb volt, mint amilyennek elsőre tűnt.
„Hű, ez aztán erős!”
Abuelo kuncogott. „Muszáj annak lennie, hogy bírja 

az élet gyűrődéseit.” Abuelo áthúzta a cérnát a bőrön. 
Aztán olyan arckifejezést öltött magára, amit Mamá néha 
a „bölcs Abuelo nézésnek” hívott.

„Tudod, hasonlóbbnak kellene lennünk ehhez a cipő-
höz” – mondta Abuelo, és bólintott hozzá egyet.

Miguel összehúzta a szemét, és a bőrre nézett. „Ööö. 
Tényleg?”

„Igen, tényleg. Erősnek kell maradnunk. Akkor nem 
esünk szét Sátán kísértéseitől.”

Miguel agyába bevillant a piros cukorka. Tudta, hogy 
el kell mondania Abuelónak.

Abueló közben levett a polcról egy régi cipőt. „Látod 
ezt a nagy lyukat?”

Akkora volt a lyuk, hogy Miguel valószínűleg a kezét 
is át tudta volna dugni rajta. „Aha.”

„Valamikor ez a lyuk olyan kicsi volt, hogy könnyen 
meg lehetett volna javítani. De addig vártak vele, hogy 
most már sokkal nehezebb lesz megjavítani. A rossz 
szokások és a rossz döntések olyanok, mint ez a lyuk. ILL
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JÓ ÉRZÉS
Egy nap az anyukámmal elmentünk befizetni 
anyu vízszámláját, és az előttünk álló ember 
leejtett egy csomó pénzt, de nem vette 
észre. Gyorsan odaléptem, és visszaadtam 
neki. Nagyon megköszönte, és azt mondta, 
hogy szerinte más gyerek nem tette volna 

ezt. Ezek után nagyon jó érzésem volt. Mindig emlékezni fogok 
erre a jó érzésre.
Brianna C., 9 éves, USA, Idaho

A legjobb ezeket még ideje-
korán kijavítani.”

Abuelo megint bólintott 
egyet, és a „bölcs Abuelo 
nézés” visszaváltozott 

mosollyá. Miközben Abuelo 
dolgozott, tovább beszélgettek. 

Miguel mindvégig arra a piros 
cukorkarúdra gondolt.
Amikor Abuelo végzett, Miguel 

segített neki feltakarítani. Aztán Abuelo 
a cukorkásüvegért nyúlt.

Miguel végül már nem bírta tovább. „Elvettem az 
egyik cukorkádat!” – bukott ki a száján.

Abuelo letette az üveget. „Hogy mondod?”
Miguel elmondta neki, hogy kérés nélkül vett a cukor-

kából. „Úgy sajnálom, Abuelo! Soha többé nem teszek 
ilyet, megígérem!”

Abuelo szorosan átölelte Miguelt. Miguel sokkal  
jobban érezte magát.

„Köszönöm, hogy őszinte voltál. Ez szinte minden 
másnál fontosabb nekem.”

Hazafelé sétálva Miguel úgy érezte magát, mint  
Abuelo egyik új cipője: a lehető legerősebb formában, 
készen állva az életre! ◼
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Utahban él.

„Tudod, hasonlóbb-
nak kellene lennünk 

ehhez a cipőhöz” – 
mondta Nagyapa.
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Szia!  
Claudia vagyok, 
és Ausztráliában 

élek.  

F É N Y L J E N  A  V I L Á G O S S Á G O T O K !

Kiállok másokért
Az osztályomban az egyik 

fiúnak nehezen megy a tanulás. 
Ki szoktam állni mellette, 
amikor mások piszkálják, 
és segítek neki az órákon, 

amikor szüksége van rá. 
A tanító néni azt 

mondta, hogy a fiú 
az idén érzi először 

otthon magát az 
osztályban.

Merj  KEDVES LENNI!
Úgy érem el, hogy fényljen a 
világosságom, hogy kedves 

vagyok másokhoz.

Claudia bátyja, 
Tyler
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Az én pici macim
A tanító nénim nagyon szomorú volt, amikor meghalt a 
nagybátyja. Nem ismeri az egyházunkat, ezért elmond-
tam neki, hogy Mennyei Atya szereti őt. Készítettem neki 
egy képeslapot, és azt is elmondtam neki, hogy újra 
találkozni fog a nagybátyjával. Neki adtam a különleges 
pici macimat, hogy átsegítse a szomorú időszakon.

KÜLDJ NEKÜNK EGY 
CSILLAGOT!
Te hogyan éred el, hogy fényljen a 

világosságod, amint azt Jézus kérte 
tőlünk? Küldj el egy fényképet a csilla-

godról, a történetedet és a fényképedet, 
valamint a szülői beleegyezést ímélben a 

liahona@ ldschurch .org címre.

Szerencsés barátok
A szomszéd lány, Olivia, 

nehezen jár, beszél és hall. 
Az anyukája szerint Olivia 

szerencsés, hogy olyan 
barátja van, mint én. Én is 

szerencsés vagyok!

Az ének és 
a Szentlélek
Szeretem a Gyerme-
kek énekeskönyvében 
lévő dalokat énekel-
ni. A családom 
szerint ez segít nekik 
érezni a Szentlelket. 
A Szentlélek meleg 
érzést kelt bennem.

KEDVES LENNI!

TE HOGYAN  
TUDNÁL FÉNYLENI?
MERJ barátkozni olyasvalakivel,  

akinek nincs sok barátja!
MERJ segíteni egy szomszédodnak!

MERJ elhívni egy barátot az egyházba!
MERJ énekelni!A 
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Írta: Cael S., 8 éves, USA, Virginia

Tudom, hogy Mennyei Atya meg-
válaszolja az imákat. Amikor a 

családom Németországban élt, elmen-
tünk a falunkban egy Volksmarchra. 
A Volksmarch olyan, hogy a barátok 
és a szomszédok közösen kimennek 
sétálni a természetbe, és jól érzik 
magukat. A szüleim azt mondták, 

hogy nyugodtan menjek az egyik barátommal a csoport 
előtt, úgyhogy mi neki is vágtunk a hosszú ösvénynek.

Néhány perccel később már nem láttam senkit a 
családomból. Azt mondtam a barátomnak, hogy ott 
maradok az ösvényen, és bevárom őket. Hamarosan már 
a barátomat és a családját sem láttam, a szüleim pedig 
még mindig nem jöttek. Egyedül voltam az erdőben, és 

Elveszett, 
megkerült
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féltem. Úgy döntöttem, hogy imádkozni fogok, hogy 
valaki rám találjon.

Apukám az erdő másik részében érezte, ahogy a 
Szentlélek azt mondja neki: „Menj, keresd meg a fiadat.” 
Érezte, hogy mennyire szükségem van rá, úgyhogy 
azonnal visszafordult, és szólt anyukámnak, hogy megy 
és megkeres engem. Néhány perccel később futva 
érkezett apukám azon az ösvényen, amelyiken vártam, 
és megtalált. Nagyon megörültem, amikor megláttam az 
apukámat! Amikor elmondta, hogy erősen érezte, hogy 
segítségre van szükségem, tudtam, hogy Mennyei Atya 
megválaszolta az imámat.

Nagyon örülök, amiért tudom, hogy bárhol legyek 
is, beszélhetek Mennyei Atyához. Ő segíteni fog nekem 
megtalálni az utat. ◼
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Kambodzsából utaztunk a Kínai Hongkong templomba, 
hogy a húgomat, Laurát, a családunkhoz pecsételhessék. 
Éreztem a Lelket azon a különleges helyen.
Rosa P., 9 éves, Kambodzsa

A MI OLDALUNK

Amikor nyolcéves lettem, a nagyszüleim és sok 
barátom is eljött a keresztelőmre. Édesapám 
keresztelt meg és konfirmált. Később 30 centit 
ajándékoztam a hajamból egy rákbeteg gyerek 
részére. A születésnapom nagyon boldoggá tett!
Lavona R., 8 éves, Indonézia

Izgultam a keresztelőmön, de amikor bementem a vízbe,  
csupa örömöt és boldogságot éreztem.
Thomas B., 8 éves, Uruguay

Egyik nap csendben olvasgattam az osztályban, 
miközben mindenki más társasozott. Amikor becsön-

gettek, visszaszórták a játékokat a polcra, és nagy 
rendetlenséget csináltak. Elkezdtem rendet rakni, 

és hamarosan mindenki más is segíteni kezdett. Úgy 
fénylett a világosságom, hogy jó példát mutattam.

Winnie W., 10 éves, Kanada
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T Ö R T É N E T E K  A  S Z E N T Í R Á S O K B Ó L

Írta: Kim Webb Reid

Józsefet eladják Egyiptomba

József bátyjai mérgesek lettek. Nem akarták, hogy József legyen 
a vezetőjük! Eladták néhány Egyiptomba tartó embernek, és 
rabszolga lett belőle.

Józsefnek 11 fivére volt. 
Az édesapja adott neki 
egy gyönyörű, színes 
köntöst. Isten megmondta 
Józsefnek, hogy a fivérei 

vezetője lesz belőle.
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József még a nehéz időkben is bízott Istenben. Isten pedig vele volt. József 
vezető lett Egyiptomban! Amikor idősebb lett, segített a családjának – pont 
úgy, ahogy Isten annak idején megmondta.

József keményen 
dolgozott. Jó döntéseket 

hozott, még akkor is, 
amikor az emberek 

hazugságokat mondtak 
róla, és börtönbe vetették.
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Én is bízhatok Istenben, ahogy József tette. Választhatom 
azt, ami helyes. Bármi történjék is, Isten velem lesz. ◼

Az 1 Mózes 37–41 alapján.
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K I F E S T Ő

Jézus így szól: „Jöjj, kövess engem!”
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Egy pillanatra gondoljatok bele, 
milyen jelentősége van a feltáma-

dásnak a názáreti Jézus valódi kilété-
nek, valamint az élet nagy filozófiai 
versengéseinek és kérdéseinek vég-
leges tisztázásában. Ha ugyanis Jézus 
valóban szó szerint feltámadt, akkor 
ebből szükségszerűen következik, 
hogy Ő isteni lény. Nincs egyetlen 
földi halandó sem, aki saját maga 
hatalommal bírna arra, hogy a halál 
után ismét életre keljen. Mivel feltá-
madt, Jézus nem lehetett csupán egy 
ács, tanító, rabbi vagy próféta. Mivel 
feltámadt, Jézusnak Istennek kellett 
lennie, vagyis az Atya Egyszülött 
Fiának.

Ebből következik, hogy amit taní-
tott, az igaz; Isten nem képes hazudni.

Ebből következik, hogy Ő volt a 
föld teremtője, ahogyan mondta.

Ebből következik, hogy a menny 
és a pokol valóságos, ahogyan 
tanította.

Ebből következik, hogy létezik 
lélekvilág, amelyet a halála után 
meglátogatott.

Ebből következik, hogy Ő ismét 
eljő, amint azt az angyalok megmond-
ták, és „személyesen uralkodik majd a 
földön” [Hittételek 1:10].

Ebből következik, hogy van min-
denkire vonatkozó feltámadás és 
végső ítélet.

Krisztus feltámadása valóságának 
fényében megalapozatlanok a kétsé-
gek az Atyaisten mindenhatóságával, 
mindentudóságával és jóakaratával 
kapcsolatban, aki Egyszülött Fiát adta 
a világ megváltásáért. Az élet értelmé-
vel és céljával kapcsolatos kétségek 
alaptalanok. Jézus Krisztus valóban 
az egyetlen név és mód, amely által 
szabadítás érkezhet az emberiség-
hez. Krisztus kegyelme valós, ez teszi 

A FELTÁMADÁS 
VALÓSÁGA
Jézus Krisztus valóban az egyetlen név  
és mód, amely által szabadítás érkezhet  
az emberiséghez.

M Í G  Ú J R A  T A L Á L K O Z U N K

lehetővé a megbocsátást és a bűnbánó 
bűnös megtisztítását is. A hit tényleg 
több, mint képzelgés vagy pszicholó-
giai találmány. Létezik végső és egye-
temes igazság, és léteznek objektív és 
változatlan erkölcsi normák, ahogyan 
azt Ő tanította.

Krisztus feltámadása valóságának 
fényében az Ő törvényeinek és paran-
csolatainak bármily fokú megszegését 
meg lehet és sürgősen meg is kell 
bánni. A Szabadító csodái valóságosak 
voltak, ahogyan tanítványainak tett 
azon ígérete is, hogy ők is megtehetik 
ugyanezt, sőt még hatalmasabb dolgo-
kat is. Papsága szükségszerűen valódi 
hatalom, mely „irányítja az evangélium 
dolgait, és rendelkezik a királyság rej-
telmeinek kulcsával, méghozzá Isten 
ismeretének kulcsával. Ezért annak 
szertartásaiban megnyilvánul az isteni-
ség hatalma” [T&Sz 84:19–20]. Krisztus 
feltámadása valóságának fényében a 
halál nem jelenti a végünket, és bár 
a férgek elpusztítják testünket, mégis 
testünkben látjuk meg majd Istent 
[lásd Jób 19:26]. ◼

Részletek egy beszédből, amely a 2014.  
áprilisi általános konferencián hangzott el. ILL
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FIATALOK TANÍTÓI

MIT, MIÉRT ÉS HOGYAN? 
RÉSZLETESEN A 

VISSZAÁLLÍTÁSRÓL
Tedd könnyen érthetővé a 

hitehagyást és a visszaállítást 
most vasárnap.
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