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Ausztrália  Sydney gyönyörű természetes öblének partján áll 
egy kápolna, amely Ausztrália 309 utolsó napi szent 
egysége közül négynek ad otthont: egy angol, egy 
tongai, egy spanyol és egy mandarin nyelvűnek. 
Az ilyen sokszínűség igen jellemző erre a városra, 
melyet pezsgővé tesznek a világ minden tájáról 
származó kulturális hatások.

Az egyház 1840- ben érkezett meg Ausztráliába, 
méghozzá egy Angliából jött 17 éves fiatalember, 
William James Barratt személyében. Ő keresz-
telte meg az első ausztráliai megtértet, Robert 
Beauchamp- t, akiből később misszióelnök lett.

A korai időkben az ausztráliai egyháztagok 
kemény támadásnak voltak kitéve a sajtó részé-
ről, és sokan kivándoroltak az Amerikai Egyesült 
Államokba, Utah- ba. Ennek ellenére az ausztráliai 
utolsó napi szentek közössége kitartott, és az évek 
múlásával az egyház gyarapodásnak indult. Ma 
Ausztrália több mint 151 000 egyháztagnak ad 
otthont, és az utolsó napi szenteket számos alka-
lommal méltatja a sajtó a természeti csapásokat 
– bozóttüzeket és ciklonokat – követő vészhelyzeti 
emberbaráti segítségnyújtásuk kapcsán.

Az első misszió 1851- ben jött létre 
Ausztráliában, és ma már 6 misszió van.

Az egyház első ausztráliai gyülekezeti házát 
1904- ben, Brisbane- ben építették fel.

Az Ausztráliai Sydney templomot 1984- 
ben szentelték fel, majd ezt további 
templomok követték Adelaide- ben 
(2000), Melbourne- ben (2000), Perthben 
(2001) és Brisbane- ben (2003).

Sydney
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Szükségünk 
Volt már olyan emberpróbáló helyzet az életedben, amelyet 

kétségbeesetten igyekeztél eltitkolni, attól tartva, hogy mit 
gondolnak majd mások? A családom és én már megtapasztal-
tuk ezt. Éveken át küszködtünk ezzel, ahogy figyeltük, hogyan 
küzd a bátyám a kábítószer- függőségével.

A 16. oldalon elolvashatod egy pszichológus tollából, 
hogy mi is az a szenvedélybetegség, hogyan lehet megérteni, 
felismerni, milyen hatással van a családokra, és hogy te miként 
segíthetsz. Azt követően a saját történetemet osztom meg arról, 
hogy milyen hatással volt rám és hogyan változtatott meg 

engem az elmúlt tíz évben a bátyám szenvedélybetegsége.
Bármennyire is szeretnénk képesek lenni arra, hogy egyedül 

küzdjük le a kihívásainkat, az igazság 
az, hogy szükségünk van egymásra, 

mert egyikünk sem kerülheti el 
az emberpróbáló helyzeteket. 
Viselnünk kell egymás terheit (lásd 

Móziás 18:8), és a Szabadító meg 
tudja mutatni nekünk – ha engedjük 

Neki –, hogy miként tegyük ezt őszintén. Azt 
remélem, hogy a megértésre, együttérzésre és szeretetre 

fogunk törekedni ahelyett, hogy elhamarkodottan ítélkezzünk. 
Akkor pedig nagyobb békességben és örömben lesz részünk, 
bármilyenek legyenek is a körülményeink.

Chakell Wardleigh
Egyházi folyóiratok

van egymásra

Személyes kap-
csolat Mennyei 
Atyánkkal az 
ima által
Juan A. Uceda Elder

12
Szolgálattételi tantéte-
lek: A szolgálattételhez 
szükséges együttérzés 

kifejlesztése

8

Békére lelni a szenve-
délybetegség viharában
Chakell Wardleigh

22

Felülkerekedni a szenve-
délybetegség átkán
Kevin Theriot

16
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5 Misszionáriusképző központok világszerte
Tudtad ezeket a tényeket a 13 misszionáriusképző központról?

6 A hit képmásai: Shelly Ellegood – Amerikai Egyesült Államok, 
Kentucky állam
A fejlődés fájdalmas volt, de az Úr felépített és erősebbé tett engem.

8 Szolgálattételi tantételek: A szolgálattételhez szükséges 
együtt érzés kifejlesztése

12 Személyes kapcsolat Mennyei Atyánkkal az ima által
Írta: Juan A. Uceda elder
Mikor volt utoljára, hogy éreztetek valamit imádkozás közben?

16 Felülkerekedni a szenvedélybetegség átkán
Írta: Kevin Theriot
Csak akkor tudod te vagy a szeretteid leküzdeni a függőséget, ha meg-
érted a működését.

22 Békére lelni a szenvedélybetegség viharában
Írta: Chakell Wardleigh
A bátyám szenvedélybetegségének káros hatásai ellenére békességet 
és reményt találtam Krisztus által.

26 A szövetségáltali összetartozás csodája
Írta: Gerrit W. Gong elder
Amikor krisztusi jószívűségggel fordulunk egymás felé, segítünk egy-
másnak a szövetség ösvényén haladni.

32 Utolsó napi szentek történetei
Tízórás út a templomba; magányosan az egyházban; egy orvos  
késztetése, hogy figyeljen; a próféta küldött egy levelet.

38 Az önellátás áldásai: A tizedről való bizonyságtól a templomi 
szövetségekig

40 Tizenévesek és kisgyermekek tanítása: 10 tanács a bűnbánat 
tanításához

Fiataloknak

50 
Azt próbálod eldönteni, hogy 
szolgálj- e missziót? Tudd meg, hogy 
milyen a misszionáriusképző központ-
ban lenni!

Gyermekeknek
Az e havi Jóbarátban olyan cikkeket 
találhatsz, amelyek segíteni fognak a 
gyermekeidnek többet megtudni 
a keresztelkedésről, és 
felkészülni rá.

K IEMELT C IK K EK

Rövid olvasmányok

Fiatal felnőtteknek

42 
A fiatal felnőtt éveink az egyik leg-
jobb időszak arra, hogy változást 
idézzünk elő a közösségünkben,  
a családunkban és a világban.

Rovatok

Borító
Gyász: egy családból 

hiányzó apa. Készítette: 
Merial Waissman;  

Getty Images
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LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK
A kérdéseidet vagy visszajelzésedet küldd el ímélben a 
liahona@ ldschurch .org címre.

Küldj be hitet tápláló történeteket a liahona .lds .org 
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Liahona, floor 23 
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Nem elég a napi 24 óra? Így használhatod ki 
legjobban az idődet
Írta: Heather J. Johnson
A célkitűzések segíthetnek, hogy jó irányba haladjunk az 
életben.

BŐVEBBEN
Az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban, vala-
mint a liahona .lds .org oldalon a következőkre van 
lehetőséged:

•  Megtalálod a legfrissebb lapszámot.

•  Találsz nyomtatásban nem elérhető cikkeket.

•  Korábbi lapszámokban kereshetsz.

•  Beküldheted a történeteidet és a visszajelzésedet.

•  Előfizethetsz magadnak vagy ajándékként.

•  Digitális eszközök használatával teheted jobbá 
atanulmányozásodat.

•  Megoszthatod a kedvenc cikkeidet és 
rövidfilmjeidet.

•  Letöltheted, meghallgathatod vagy kinyomtatha-
tod a kedvenc cikkeidet.

 

Amit nem tudsz, azt nem tudod
Írta: Lori Fuller
Ha csupán meghallgatnánk a másikat anélkül, hogy 
megpróbálnánk meggyőzni, szerintem meglepődve 
tapasztalnánk, hogy mi mindent tudunk meg.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Evangéliumi könyvtár 
alkalmazás
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NŐVÉR

M I S S Z I O N Á R I U S K É P Z Ő  
K Ö Z P O N T O K  V I L Á G S Z E R T E

399  
misszió

A legnagyobb MKK kampuszon 
– a mexikói Mexikóvárosban – 

88 

58  
nyelv

12   
misszionáriusképző  

központ (MKK)

67 007  

20 515  

376  Tavaly 

A  
legmaga-
sabb  
MKK  
épület – 
a brazíliai  
São Pauloban –  

7 
emeletes.

Az 50. oldalon megtudhatod, miként készítik fel a misszionárius-
képző központok a misszionáriusokat a szolgálatra.

Tavaly ennyi misszionárius lépett ki a  
legnagyobb központ, a utah- i Provói  
MKK kapuján

épület található 
36 hektáron. ennyi misszionárius része-

sült képzésben a legki-
sebb központban, 
a dél- afrikai Johannesburgi 
MKK- ban

Utah

Mexikóváros

Guatemala

Peru

Anglia

Kolumbia

Brazília

Argentína

Ghána

Dél- Afrika
Új- Zéland

Manila

ELDER

3 hét: Ennyi ideig maradnak az MKK- ban a misszionáriusok, ha nem kell nyelvet tanulniuk

6–9 hét: Ennyi ideig maradnak az MKK- ban azok a misszionáriusok, akik nyelvet is tanulnak

teljes idejű misszionárius  
szolgál jelenleg
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A  H I T  K É P M Á S A I

Shelly Ellegood
Amerikai Egyesült Államok, Kentucky

Tisztában vagyok vele, hogy nem tudok 
visszamenni az időben és bármin is vál-
toztatni, de most az a célom, hogy minden 
tőlem telhetőt megtegyek, hogy jó példát 
mutassak a gyermekeimnek, mert éveken 
át nem volt előttük ilyen. Remélem, ők is 
látják, hogy számos nehézségen sikerült 
felülkerekednem.

Szeretném, ha tudnák, hogy amikor 
rossz időszakaik vannak, túl tudnak lépni 
azokon, ha a Szabadítóhoz fordulnak 
segítségért. A lényeg, hogy legyen hitünk, 
és soha ne adjuk fel. Amikor én jártam az 
utamat, az Úr segített nekem, és tudom, 
hogy nekik is tud segíteni. A fejlődés 
fájdalmas volt, de az Úr felépített és 
erősebbé tett engem.

Az élete során hozott döntések évekre 
elsodorták Shellyt az egyháztól. Az 
egyházban lévő barátai segítségével végül 
rálelt az ahhoz szükséges erőre és hitre, hogy 
előre tudjon haladni, és jó példa lehessen a 
gyermekei számára.
FÉNYKÉPEZTE: CODY BELL

TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Az lds .org/ go/ 021902 oldalon Dieter F. Uchtdorf elder 
reménnyel és biztatással szolgál azok számára, akik 
visszatérőben vannak az egyházba.
Nézd meg az lds .org/ go/ 021903 oldalon, hogy miként 
nyújthatsz szolgálattételt azoknak, akik nem járnak vagy 
épphogy csak elkezdtek újra járni az egyházba.
A hit képmásaiból továbbiakat az lds .org/ go/ 18 oldalon 
találsz.
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Mennyei Atyánk segíteni szeretne, hogy olyanná váljunk, mint Ő. Sajnos kifejezetten 
nehéznek bizonyulhat megmaradni az ösvényen, amikor úgy érezzük, hogy egye-
dül kell szembenéznünk ezekkel a megpróbáltatásokkal.

Azonban soha nem volt a terv része az, hogy egyedül járjunk az ösvényen. A Sza-
badító tökéletes együttérzésre tett szert, mindenek alá ereszkedve, hogy tudhassa, 
miként segítsen meg minket a csapásaink során és a gyengeségeinkben (lásd Alma 
7:11–12; Tan és szövetségek 122:8). Elvárja mindegyikünktől, hogy kövessük az Ő 
példáját és mi is tanúsítsunk együttérzést. Az egyház minden tagja szövetségben ígé-
ri, hogy „[gyászol] azokkal, akik gyászonak; igen, és megvigasztal[ ja] azokat, akik 
vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:9). A szentírásokból mindenütt azt tanuljuk, 
hogy a saját nehézségeink ellenére is forduljunk mások felé, „emel[ jük] fel a lecsüg-
gesztett kezeket, és erősíts[ük] meg az ellankadt térdeket”, valamint hogy a „lábai[n]
kkal egyenesen járj[un]k, hogy a sánta el ne hajoljon” (Tan és szövetségek 81:5–6; 
Zsidók 12:12–13; lásd még Ésaiás 35:3–4).

Amikor kézen fogunk másokat, amikor hagyjuk, hogy ránk támaszkodjanak, és mi 
velük megyünk, azzal segítünk nekik az ösvényen maradni mindaddig, amíg a Szabadító 
nemcsak megtéríti – ami a szolgálattétel egyik fő rendeltetése –, hanem meg is gyógyítja 
őket (lásd Tan és szövetségek 112:13).

Szolgálattételi tantételek

A SZOLGÁLATTÉTELHEZ  
SZÜKSÉGES 

EGYÜTTÉRZÉS 
KIFEJLESZTÉSE

A szolgálattétel nem más, mint felemelés. Ha megpróbáljuk megérteni, hogy 
min mennek keresztül mások, akkor felemelhetjük őket, és megmutathatjuk, 
hogy hajlandóak vagyunk velük együtt végigmenni ezen az úton.
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Mi az együttérzés?
Az együttérzés a másik ember érzéseinek, gondolatainak 

és helyzetének nem a mi, hanem az ő szemszögéből való 
megértése.1

Együttérzőnek lenni fontos úgy a másoknak nyújtott szol-
gálattételünk során, mint szolgálattevő fivérekként és nővé-
rekként a célunk beteljesítéséhez. Lehetőséget ad arra, hogy a 
másik helyébe képzeljük magunkat.

Mások helyében
Van egy történet egy visszahúzódó utolsó napi szent 

férfiról, aki gyakran ült egyedül a kápolna hátsó sorában. 
Amikor az elderek kvórumának egyik tagja hirtelen meghalt, 

a püspök vigasz céljából papsági áldást adott az elhunyt 
családtagjainak. A segítőegyleti nővérek ételt hoztak. A jó 
szándékú barátok és szomszédok meglátogatták a családot, és 
azt mondták: „Szóljatok, ha tudunk bármiben segíteni.”

Amikor viszont ez a visszahúzódó férfi látogatta meg a 
családot a nap folyamán, becsöngetett, és az ajtót nyitó özvegy-
nek mindössze ennyit mondott: „Jöttem, hogy kipucoljam a 
cipőiteket.” Pár órával később a család minden cipője tisztán és 
fényesen várta a temetést. A rákövetkező vasárnap az elhunyt 
elder családja ott ült a visszahúzódó férfi mellett a hátsó sorban.

Íme egy olyan ember, aki képes volt megoldani egy létező 
szükségletet. Az együttérzés által vezérelt szolgálattételének 
köszönhetően nekik és neki is áldásban volt része.

JÉZUS KRISZTUS EGYÜTTÉRZÉSSEL VÉGZETT 
SZOLGÁLATTÉTELT
Amikor a Szabadító megjelent a nefitáknak, addig tanította őket, amíg azt nem 
látta, hogy az akkori állapotukban már nem képesek megérteni mindent, amit 
tanítana nekik. Ugyanakkor azt is tudta, hogy nem szeretnék, ha eltávozna 
közülük.

Úgy reagált erre, hogy az evangélium 
magyarázása általi tanításukról átváltott a 

fizikai szükségleteik kiszolgálására, arra kérve 
őket, hogy hozzák elő a betegeket, bénákat, 
vakokat és csonkákat. Meggyógyította őket. 
Majd imádkozott értük, szolgálattételt végzett a 
gyermekeikért, időt töltve egyenként mindegyi-
kükkel, hogy megáldja őket.

Mit tanulhatunk a Szabadító példájából, 
melyet az együttérzés terén mutatott a nefiták-

nak nyújtott szolgálattétel során?
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2. Képzeljük el
Azon erőfeszítésünk része-

ként, hogy megtartsuk a 
szövetségünket, miszerint 
gyászolunk a gyászolókkal 
(lásd Móziás 18:9), imádkozha-
tunk is azért, hogy a Szentlélek 
segítsen megértenünk, mit érez egy 
adott ember, illetve hogy miként tudnánk 
segíteni.4

Onnantól fogva azonban, hogy megértjük mások körülménye-
it, már mindegyikünk képes arra – akár természetes számára, akár 
nem –, hogy elképzelje, mit gondolna vagy érezne hasonló hely-
zetben. Amikor ezt tesszük, nyugodtan hagyhatjuk, hogy a saját 
gondolataink és érzéseink vezéreljék a reakciónkat.

Ahogy egyre jobban megértjük a másik ember helyzetét, és 
elképzeljük, hogy mi mit éreznénk a helyükben, fontos ügyelnünk 
arra, hogy miként ítéljük meg őket (lásd Máté 7:1). Ha elkezdünk 
bírálni valakit azért, ahogy belekerült egy adott helyzetbe, az 
könnyen azt eredményezheti, hogy figyelmen kívül hagyjuk 
a helyzet által okozott fájdalmat.

1. Értsük meg
Az együttérzés megkí-

vánja a másik helyzetének 
bizonyos fokú megértését. 
Minél jobban megérted 
a körülményeiket, annál 
könnyebbé válik megérteni 
az érzéseiket, és hogy te miben 
tudsz segíteni.

A tevékeny figyelem, a kérdések feltevése, valamint a közös 
tanácskozás velük és másokkal – mindezek fontos lépések a 
helyzetük megértéséhez. Ezekről a fogalmakról részletesebben 
olvashatsz a korábbi Szolgálattételi tantételek cikkekben:

•  Az alapos odafigyelés öt ismérve. Liahóna, 2018. jún. 6.
•  Tanácskozz a szükségleteikről! Liahóna, 2018. szept. 6.
•  Hogyan és mikor vonjunk be másokat a szolgálattéte-

lünkbe? Liahóna, 2018. okt. 6.

Miközben megértésre törekedünk, időt kell szakítanunk 
arra, hogy megértsük az illető konkrét helyzetét ahelyett, hogy 
feltételezésekbe kezdenénk mások tapasztalatai alapján, akik 
voltak már hasonló helyzetben. Ha ezt nem tesszük, akkor 
elvéthetjük a célt, és az illető úgy érezheti, hogy nem értjük 
meg őt.

Hogy működik az együttérzés?
Az elmúlt 30 évben egyre növekvő számú kutató fogott az együttérzés tanulmányozásába. Bár sokan külön-

böző irányokból közelítik meg a témát, a legtöbben egyetértenek abban, hogy az együttérzés tanulható.2

Ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk az együttérzésre való képességünket, hasznos lehet, ha jobban megértjük az 
együttérzés működését. Az alábbiakban javasoltakat általában széleskörűen elfogadják az együttérzés alapvető 
alkotóelemeiként.3 Bár mindez gyakran anélkül zajlik, hogy mi magunk tudatában lennénk ennek, ha tudato-
san odafigyelünk rájuk, akkor lehetőségünk nyílik arra is, hogy meglássuk, hol tudnánk még fejlődni.
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A „Szolgálattételi tantételek” cikkek célja, hogy segítsenek 
megtanulnunk, miként törődjünk egymással – ezek nem a 
látogatás során megosztandó üzenetek. Ahogy jobban meg-
ismerjük azokat, akiket szolgálunk, a Szentlélek késztetése 
révén majd tudni fogjuk, hogy a törődésünkön és együttér-
zésünkön túl milyen üzenetre lehet szükségük.

Felkérés a cselekvésre
Amikor átgondolod azoknak a körülményeit, akiknek 

szolgálattételt nyújtasz, képzeld magad a helyükbe. Imádkozz 
azért, hogy megértsd, mit éreznek, és hogy számodra mi len-
ne a legnagyobb segítség, ha a helyükben lennél. Az általad 
adott válasz talán egyszerű, mégis jelentőségteljes lesz. ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd még W. Ickes, Empathic Accuracy (1997); továbbá 

M. L. Hoffman, Empathy and Moral Development: Impli-
cations for Caring and Justice (2000).

 2. Lásd például Emily Teding van Berkhout and John M. 
Malouff, “The Efficacy of Empathy Training: A Meta- 
Analysis of Randomized Controlled Trials,” Journal of 
Counseling Psychology (2016), 63(1), 32–41.

 3. Lásd például Brené Brown, I Thought It Was Just Me (But 
It Isn’t) (2008); Theresa Wiseman, “A Concept Analysis 
of Empathy,” Journal of Advanced Nursing (1996), 23, 
1162–67; továbbá Ed Neukrug and others, “Creative and 
Novel Approaches to Empathy: a Neo- Rogerian Perspe-
ctive,” Journal of Mental Health Counseling, 35(1) ( Jan. 
2013), 29–42.

 4. Lásd Henry B. Eyring: A Vigasztaló. Liahóna, 2015. máj. 
17–21.

3. Reagáljunk
Fontos, hogy miként reagálunk, 

mert ebben mutatkozik meg az 
együttérzésünk. Számtalan módja 
van annak, hogy szóban és szavak 
nélkül is tolmácsoljuk a megér-
tésünket. Fontos emlékezni arra, 
hogy a célunk nem feltétlenül egy 
adott nehézség megoldása. A cél 
néha egyszerűen annyi, hogy felemel-
jünk és megerősítsünk valakit, és tudassuk 
vele, hogy nincs egyedül. Ez állhat abból, hogy azt mond-
juk, „örülök, hogy elmondtad nekem” vagy „őszintén 
sajnálom, tudom, hogy ez milyen” vagy „ez biztos nagyon 
megviselt”.

De a reakciónk soha nem lehet tettetett: mindig őszinté-
nek kell lennie. Amikor pedig helyénvaló, mutassuk meg 
a sebezhető oldalunkat, hogy a gyengeségeinket és bizony-
talanságainkat látva létrejöhessen köztünk egy értékes 
kapcsolatérzet.
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A mikor felhívom a mobilomon édesanyámat és édesapámat New 
Jersey- ben, tisztán hallom a hangjukat. Nem tudom, hogyan 
működik bármiféle vezeték és látható összeköttetés nélkül, hogy 
ilyen távolságból is tudok beszélgetni velük – de azt tudom, hogy 
működik!

Már most, ne kérdezzétek tőlem, hogyan lehetséges az, hogy emberek milliói 
imádkozhatnak egyszerre, különböző nyelveken, és Mennyei Atyánk készen áll 
mindet meghallgatni és megválaszolni. Fel nem foghatom, hogy ez miként lehetsé-
ges – de azt tudom, hogy működik!

Ahogy a mobiltelefon, úgy az ima is működik, még ha esetleg nem is ért-
jük, hogy pontosan hogyan. Néhány dolgot azonban igenis értünk az imával 
kapcsolatban.

Szívből jövően imádkozzatok!
A szentírásokban ezt olvassuk: „Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresz-

telkedett, és Jézus is megkereszteltetett és imádkozott, megny[ílt] az ég” (Lukács 
3:21). Jézus azt tanítja nekünk, hogy a szívből jövő ima képes megnyitni a mennyet. 
Ezt mondta: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és meg-
nyittatik néktek” (Máté 7:7).

Manapság a kérni igét rendszerint akkor használjuk, ha elkérünk valamit. Az 
eredeti görög szövegben azonban az aiteó szó szerepel, melynek jelentései között 
megtalálható a könyörögni, sóvárogni és esedezni is. A mennyek attól nem fognak 
megnyílni, ha csupán elmondjuk az imákat. Akkor fognak megnyílni, ha könyör-
günk, ha sóvárgunk, ha esedezünk – ha szívből imádkozunk.

Mikor volt 
utoljára, hogy 
éreztetek valamit 
imádkozás 
közben?
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Amikor imádkoztok, érzitek- e, hogy megnyílnak a 
mennyek? Mikor volt utoljára, hogy éreztetek valamit, miköz-
ben imádkoztatok?

Készüljetek fel az imádkozásra!
Annak érdekében, hogy elkerüljük az unalomig ismételt hiá-

bavaló imákat (lásd Máté 6:7; 3 Nefi 13:7), fel kell készülnünk az 
imádkozásra. Ehhez a szentírások olvasását vagy az áldásainkról 
való rövid elmélkedést javaslom. Mindegyikünk megtalálhatja, 
hogy milyen módokon készülhet fel a személyes imára.

Akkor is imádkozzatok, amikor nehéz!
Néhanapján előfordul, hogy gyorsan letudjuk az imát, vagy 

megszokásból imádkozunk. Néha nem Jézus Krisztusba vetett 
hittel imádkozunk, sőt, néha egyáltalán nem imádkozunk. 
Azonban pont ezekben a pillanatokban – amikor kevés a 
hitünk, vagy nem érzünk indíttatást az imára – van a legna-
gyobb szükségünk arra, hogy imádkozzunk.

Brigham Young elnök (1801–
1877) ezt mondta: „[M]ikor oly 
sötét van, mint az éjféli sötétség, 
mikor az imádkozásra indító 
érzésnek egyetlen részecskéje 
sincs a szívemben, mondjam- e hát 
akkor, hogy nem fogok imádkoz-
ni? Nem, hanem [azt mondom, 
hogy] térdek, hajoljatok a földre, 
s nyílj meg, száj! Nyelv, szólj! És 
meglátjuk, mi fog előjőni, s ti 
imádni fogjátok Izráelnek az Úris-
tenét akkor is, mikor úgy érzitek, 

mintha egyetlen szót sem volnátok képesek szólni, mely kegyes 
Őelőtte. Ez ama győzelem, melyet ki kell vívnunk… Mindez 
a lélek s a test között vagyon, melyek elválaszthatatlanul össze 
vannak kapcsolva” (in Journal of Discourses, 3:207).

Sátán nem akarja, hogy imádkozzatok, mert tudja, hogy 
abban a pillanatban, amikor elkezdtek szívből imádkozni, lelki 
hatalomra tesztek szert, ő pedig veszít a felettetek gyakorolható 
befolyásából. Az erőteljes ima képessé tesz titeket arra, hogy 
szembenézzetek az olyan kihívásokkal, mint a szorongás, a dep-
resszió, valamint a saját hitetekkel kapcsolatos kétségek.

Ha nem emlékeztek, hogy mikor éreztetek utoljára valamit 
imádkozás közben, akkor kezdjetek valamit ezzel! Az ima által 
személyes kapcsolatot tudtok létrehozni és fenntartani Mennyei 
Atyátokkal.

Töltsetek el egy pillanatot a mennyben!
Amikor égető szükségetek van a menny segítségére, az ima 

adhatja meg nektek a helyes döntések meghozatalához szüksé-
ges erőt. A szívből jövő ima ténylegesen egy mennyei pillanat, 
és bár a válaszok nem feltétlenül jönnek mindig azonnal, a 
mennyben töltött pillanat segíthet nektek megtervezni a halan-
dóságban követendő utatokat.

Egy olyan világban, ahol az emberek „a gonoszt jónak 
mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s 
a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az 
édest keserűvé” (Ésaiás 5:20), szükségetek van arra a tudásra, 
miszerint a mennyek nyitva állnak előttetek.

A szívből felajánlott imák, az erőteljes imák képesek megadni 
nektek a lelki erőt ahhoz, hogy szembe tudjatok nézni minden 
ilyesmivel. Amikor megnyílnak a mennyek, akkor békességet, 
megnyugvást, örömöt és szeretetet érezhetünk még akkor is, ha 
esetleg nem azonnal értünk meg mindent.

Kövessétek a Szabadító példáját!
Sokat tanulhatunk abból, ha tanulmányozzuk, hogyan imád-

kozott a Szabadító.
„Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és 

elméne egy puszta helyre és ott imádkozék” (Márk 1:35).
Jézus első dolga reggel az volt, hogy imádkozzon, ehhez 

pedig keresett egy helyet, ahol egyedül lehetett. A ti első 
dolgotok is az reggel, hogy imádkozzatok? Kerülitek azt, ami 
elterelheti erről a figyelmeteket? Lekapcsolódtok a világról, és 
azon vagytok, hogy rákapcsolódjatok a mennyekre?

Lukács azt is lejegyezte, hogy Jézus „félrevonula a pusztákba, 
és imádkozék” (Lukács 5:16). Van nektek olyan imahelyetek, 
ahová elvonulhattok, amikor a Mennyei Atyátokhoz kívántok 
folyamodni?

Maradjatok alázatosak!
Máté elmondja nekünk, hogy a Megváltó alázatot tanúsított 

ima közben: „És egy kissé előre menve, arczra borula, könyö-
rögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e 
pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a 
mint te” (Máté 26:39).

Mit jelent az, hogy arcra borult? Az eredeti görög szövegben 
a „borul” kifejezésére használt piptó ige annyit jelent, hogy „álló 
helyzetből fekvőbe ereszkedik”. Amikor itt az ideje a személyes 
imának, emlékezzetek rá, hogy a világegyetem legnagyobb 
tudású és leghatalmasabb lényéhez készültök fordulni, aki 
„az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene” 
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(2 Korinthusbeliek 1:3). Nem vehetem félvállról, amikor egy 
ilyen lény elé állok. Úgy érzem, muszáj letérdelnem.

Jézus Krisztus akkor is példát mutatott, amikor azt mondta 
az Atyjának, hogy „ne úgy legyen a mint én akarom, hanem 
a mint te”. Amikor ti azt mondjátok, hogy „ne úgy legyen a 
mint én akarom, hanem a mint te”, azt komolyan is gondol-
játok? Milyen változtatásokat kell véghez vinnetek az elmé-
tekben, a szívetekben és a cselekedeteitekben ahhoz, hogy 
valóban őszinték legyetek?

Buzgón keressetek!
Amikor arra törekedtek, hogy az imáitokban alázatosak, 

becsületesek és őszinték legyetek, könnyebbnek fogjátok talál-
ni Mennyei Atya akaratának elfogadását, még akkor is, ha az 
nem egyezik a korábbi elképzeléseitekkel. Nézzük meg ismét 
Jézus Krisztus példáját: „És haláltusában lévén, buzgóságosab-
ban imádkozék” (Lukács 22:44).

Amikor nehézséggel néztek szembe, akkor azzal töltitek az 
időt, hogy ezt kérdezgessétek magatoktól: „Miért pont én?” 
Vagy inkább buzgóbban imádkoztok? A Lukács által említett 
„buzgóságosabban” szó görög eredetijének további jelentései: 
„szünet nélkül, állhatatosan”. Jézus tehát azt tanítja, hogy a 
próbatételeink idején állhatatosan, megállás nélkül imádkoz-
nunk kell. Arra kérek mindenkit, aki gyötrelmes időket él át, 
hogy forduljon az élő Istenhez!

A gyötrelmes idők nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy Mennyei Atyánk taníthasson bennünket. A szívünk 
ellágyul, az elménk pedig válaszokért viaskodik. Ha keressük 
Őt, Ő ott lesz.

Higgyétek el, hogy Ő meghallgat!
A Szabadító azt mondta a zsinagóga elöljárójának: „Ne félj, 

csak higyj” (Márk 5:36). Higgyétek el, hogy az Atyaisten meg fog 
hallgatni benneteket! Higgyétek el az ígéretét: „elmédben és szí-
vedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amely reád száll és 
a szívedben lakozik” (Tan és szövetségek 8:2)! Higgyétek el, hogy 
ti – igen, ti – is érezhettek békességet és megnyugvást! Higgyétek 
el, hogy ti is kaphattok hatalmat ahhoz, hogy felülkerekedjetek!

Az erőteljes imák eljutnak a mennyekbe. Dávid király így 
szól a Zsoltárok könyvében: „Estve, reggel és délben panasz-
kodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat” (Zsoltárok 
55:18). A panaszkodás fordítású héber szó másik jelentése a 
„szólni”. És amikor Mennyei Atyánkhoz imádkozunk, akkor 
pontosan ezt tesszük: szólunk Őhozzá.

Amikor elmondunk egy erőteljes imát, akkor a világegye-
tem leghatalmasabb, legirgalmasabb és legszeretetteljesebb 
lénye tüntet ki minket a figyelmével. Ilyenkor eltöltünk 
egy pillanatot a mennyekben. Márpedig mindannyiunknak 
szüksége van egy- egy pillanatra a mennyekben, főleg amikor 
nehéz időket élünk át.

Mindenféle kétségen felül tudom, hogy van Isten a menny-
ben. Ő a ti Atyátok és az én Atyám. Ő él. Az Ő neve Szeretet. Az 
Ő neve Irgalom. Annak ellenére, hogy az Alkotóm előtt semmi 
vagyok, mégis letérdelhetek Előtte és szólhatok Hozzá. És Ő, 
végtelen irgalmában, újra és újra és újra válaszra méltat. ◼

A Brigham Young Egyetem, Idaho 2017. november 28- i áhítatán elhangzott “A 
Personal Relationship with Our Heavenly Father as Taught by the Lord Jesus 
Christ” [Személyes kapcsolat Mennyei Atyánkkal, amint azt az Úr Jézus Krisztus 
tanította] című beszéd alapján.

Higgyétek el,  
hogy ti is  
kaphattok  
hatalmat  
ahhoz, hogy  
felülkerekedjetek!  
Töltsetek el egy  
pillanatot a  
mennyekben!
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Írta: Kevin Theriot, PhD
UNSZ Családsegítő Szolgáltatások

A mikor valaki valamilyen szenvedélybetegséggel küzd, 
fontos tudni azt, hogy van remény. Mindennap vannak 
emberek szerte a világon, akik képesek megszabadulni 

az őket túszként fogva tartó szertől vagy szokástól. Ehhez kell 
az összeszedett személyes erőfeszítés, kell azoknak a csak rájuk 
jellemző egyedi tényezőknek a megértése, amelyek bent tart-
ják őket a függő körforgásban, és kell a hit, hogy Isten képes 
sugalmazással segíteni őket a szabadsághoz vezető személyes 
ösvényükön.

Az alatt a 38 év alatt, amióta segítem az embereket, hogy 
felülkerekedjenek a szenvedélybetegségeken, a szemem láttára 
fejlődött a szenvedélybetegségről való tudásunk és a kezelés. Erős 
a gyanúm, hogy ez a fejlődés a következő években is folytatódik 
majd. Bár a szenvedélybetegségekkel foglalkozó tudományterü-
letek művelői nehéz kérdésekkel szembesülnek, azért továbbra is 
jelentős lépésekkel haladunk előre. Így tehát az itt leírtak a mos-
tani ismereteinken alapulnak, nem elvetve azt a meggyőződést, 
hogy a jövőben is további világosság és tudás tárul majd elénk.

Megérteni a szenvedélybetegséget
Tudom, milyen szívbe markoló küzdelmet jelent valamely 

szenvedélybetegséggel küszködni, de az első lépés mégis az, 
hogy meg kell értenünk a szenvedélybetegséget. Íme néhány 
alapvető elv, amely egy kicsit rávilágít a témára:

•  A szenvedélybetegségek az első kipróbálással kezdődnek, 
az utolsó szakasz pedig már a függőség. Bárhol legyen is 
éppen valaki ezen a tengelyen, mindig gyakorolhat vala-
mekkora fokú önrendelkezést, és megtalálhatja a kiutat a 
szenvedélybeteg életmódból.

Felülkerekedni a  

A szenvedélybetegség megértése kulcsfontosságú lépést jelent annak leküzdése 
felé. Emellett azonban támaszkodnunk kell az Úrra, és hinni abban, hogy Ő képes 
meggyógyítani minket.

SZENVEDÉLYBETEGSÉG  
átkán
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•  Ha valakit szenvedélybetegnek címkézünk, azzal aláás-
hatjuk a hosszú távú fejlődését. Ez különösen érvényes 
e magatartásformák korai szakaszaiban. Hasznosabbnak 
tűnik a „felépülőben lévő” címke. Hasonló ez ahhoz, 
mint amikor azt mondjuk, hogy „úgy döntöttem, hogy 
a Szabadítóra és az engesztelésére támaszkodom, hogy 
hasonlóbbá váljak Őhozzá”, ahelyett, hogy azt monda-
nánk: „örökre megrekedtem a bűnben”.

•  Minden szenvedélybetegségnek több összetevője van: bio-
lógiai (genetika, neurokémia stb.), pszichológiai (önérté-
kelés, személyiségjegyek, poszttraumás stressz stb.), társas 
(szülők, barátok, kulturális közeg stb.), valamint lelki 
(személyes és családi vallási szokások stb.). A különböző 
összetevők keveredése, illetve a súlyozott szerepük gyak-
ran éppen olyan egyedi, mint maga a személy. Minden 
egyes összetevő konkrét, egyéni odafigyelést igényelhet 
ahhoz, hogy az ember mint egységes egész képes legyen 
megszabadulni a romboló magatartásformától.

PszichológiaiBiológiai
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SZENVEDÉLYBETEGSÉG  
átkán

Társas Lelki
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Megszállottság: Egyre kevésbé érdek-
lődik az egészséges tevékenységek iránt, 
ahogy a káros szer vagy viselkedés foko-
zatosan átveszi az uralmat.

Fokozott sóvárgás: Egyre többet és 
többet akar.

Titkolózás: Egyre inkább vonakodik 
beavatni másokat a döntéseibe és a 
viselkedésébe.

Jelek a szenvedélybetegséghez vezető ösvény mentén
A következőkben felsorolunk néhány jelet, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki úton 

van egy szokás, majd egy kényszer, majd pedig a szenvedélybetegség kialakítása felé:
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Tagadás: Hazudik önmagának a növekvő 
függőségét illetően, és el is hiszi a saját 
hazugságait.

Elvonás: Amikor nem jut hozzá a káros 
szerhez, vagy nem gyakorolhatja a káros 
magatartást, romlik a közérzete.

Visszaesés: Bár tisztában van azzal, hogy 
ez milyen romboló hatással van az életére, 
mégis visszatér az adott anyaghoz vagy 
magatartáshoz.

Ezen túlmenően, ha már kialakult a szokás, akkor rendszerint maga az illető a legke-
vésbé alkalmas személy annak felmérésére, hogy éppen hol tart a szenvedélybetegség 
tengelye mentén. Ha gyanítjuk, hogy valamely szerettünk a szenvedélybetegség felé 
vivő ösvényen halad, akkor számos forrásanyag a segítségünkre lehet, úgy a közössé-
günkben, mint az interneten.
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Kezelésben részesülni

•  A változás felelőssége mindig az adott illető vállán nyug-
szik. Bár a család és a barátok támogathatják, nem tudnak 
beavatkozni a másik önrendelkezésébe. Ha az egyén nem 
akar változni, akkor semmiféle kezelés sem fog sikerrel 
járni.

•  A felépüléshez vezető ösvény mindenkinél más és más 
lehet. A korábban említett négy egyedi tényező (biológiai, 
pszichológiai, társas és lelki) viszonylagos erőssége vagy 
gyengesége miatt nem létezik olyan egyféle kezelés, amely 
mindenkinél működik. A személyes utánajárás, a szak-
tanácsadás igénybevétele, valamint az az elköteleződés, 
hogy ki kell tartani, amíg meg nem lesz a megoldás – 
ezek végül sikerhez vezetnek.

•  Míg a megoldatlan szenvedélybetegség romba döntheti egy 
adott személy életét, emellett az összes szerettére is romboló 
hatással van. E szerető, támogató embereknek szintén szük-
ségük van támogatásra és gondokodásra.
  Habár Istennek hatalmában áll levenni ezt a nehézsé-
get  az érintett személy válláról, amennyiben az megengedi 
Neki, ugyanakkor az Ő végtelen bölcsességében leckéket 
is tartogat a számára, miközben együtt munkálkodnak a 
megoldáson. Gyakorlatilag bárki, aki már megszabadult 
a szenvedélybetegségtől, tanúsíthatja, hogy milyen sokat 
tanult az e förtelem felett aratott személyes győzelméből. ◼
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ONLINE FORRÁSANYAGOK
Az egyház a következő weboldalakkal segít tájékozódnod a szenvedélybetegségről:

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
Az országodban létezhetnek helyi szervezetek és oldalak is, amelyek a szenvedélybetegségek kezeléséről tájékoztatnak. 

Az Amerikai Egyesült Államokban ilyen például az ncadd.org (kábítószer-  és alkoholfüggőség) és a fightthenewdrug.org 
(pornográfiával kapcsolatos tájékoztatás).

Az egyházi vezetők a counselingresources .lds .org oldalhoz is fordulhatnak iránymutatásért a felépülők és családtag-
jaik megsegítéséhez.

A CSALÁDTAGOK ÉS BARÁTOK RÉSZÉRE
A szenvedélybetegséget nem szabad kizárólag erkölcsi gyen-
geségnek tekinteni, mert ez egy sokoldalú kihívás, amellyel 
gyakorlatilag bárki szembekerülhet. Ha ismersz valakit, aki 
szenvedélybetegséggel küzd, van néhány dolog, amelyet érde-
mes lehet megtenned – és néhány, amelyet inkább ne. Habár 
a következő javaslatok nem jelentenek kizárólagos felsorolást, 
és a konkrét helyzettől függően is változnak, érdemes lehet 
mindegyiket imádságosan átgondolnod:

•  Egy kis megelőzés rengeteg gyógymóddal felér. Néma 
gyereknek anyja sem érti a szavát! Mindegy, hogy a 
szeretted mennyire fogékony erre, te akkor is mondj 
neki valamit! Az emberek gyakran kérdik tőlem, hogy 
mit mondjanak, vagy hogyan mondják. A válaszom 
mindig ugyanaz: „A semminél minden jobb!” A csend 
az összes alkalmazható eszköz közül a legrosszabb. 
Imádkozz bátorságért és bölcsességért, majd nyisd ki 
a szád és mondj valamit – még akkor is, ha ő nem akar 
meghallgatni.

•  Egy jó családtag vagy barát jó döntések meghozatalára 
biztatja azt, akit szeret, és segíti is ebben. A rossz dönté-
seket ugyanakkor helyteleníti, és nem bátorítja.

•  Ez a szentírásvers megadja a szükséges iránymutatást 
azoknak, akiknek a szerettük rálépett a szenvedélybeteg-
ség felé vezető ösvényre: „A kellő időben élesen feddve, 
amikor a Szentlélek arra késztet; azután pedig fokozott 
szeretetet mutatva az iránt, akit megfeddtél” (Tan és 
szövetségek 121:43).

•  Légy jó szurkoló. A szurkolók örülnek a csapatuk 
győzelmének, de nem ők vannak a pályán. Tudják, hogy 
az ő szerepük a szurkolás, a buzdítás, és hogy lelkesek 
legyenek. Habár van számukra érzelmi tétje a verseny-
nek, hiszen azt szeretnék, ha nyerne az általuk támoga-
tott csapat, de ha a dolgok nem úgy alakulnak, az nem 
rajtuk múlik.

•  „Tanulmányozd az elmédben” (Tan és szövetségek 9:8) 
– fontos része ez a segítségnyújtásnak, legyen szó akár 
rólad, akár arról, aki aggaszt téged. Nézz utána a szenve-
délybetegségnek, hogy jobban értsd, 
mi is az, miként lehet kezelni, 
és mit tehetsz te, hogy 
segíts.
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Soha nem felejtem el azt az estét, amikor a 
bátyám túladagolta magát heroinnal. Még 

most is emlékszem minden részletre: a puffanás-
ra, ahogy a teste földet ért, a szüleim kiabálására, 
a rettenetre, a zavarodottságra és arra a remény-
telenségre is, amely erőt vett rajtam, amikor 
ráébredtem, hogy visszatértünk oda, ahonnan 
elindultunk a bátyámnak ebben a látszólag soha 
véget nem érő küzdelmében a szenvedélybeteg-
ség ellen.

Amikor a bátyám nem reagált, érdekes módon 
még magamat is megleptem. A körülöttem lévő 
zűrzavar ellenére elárasztott valami természetel-
lenes belső erő, amely képessé tett arra, hogy 
segítsek a szüleimnek stabilizálni a bátyámat. 
Fogtam a szürke, merev kezét, és lassan beszél-
tem hozzá, miközben ő tompa tekintettel meredt 
előre. Bár nem akartam elhinni, amit látok, 
meglepően nyugodt voltam, miközben arra 
vártunk, hogy magához térjen. Később rájöttem, 
hogy ez az időszerű nyugalom az Úr megtartó 
hatalma volt.

Miután stabilizálták az állapotát és kórházba 
szállították, rám zúdult a helyzet teljes valósága. 
A mennyből küldött pillanatnyi erőm elfogyott, 
és én elkeseredetten omlottam össze. Összetört 
a szívem. Fájt a mellkasom, ahogy ott feküdtem 

Békére lelni a 
szenvedélybetegség 
viharában

A szenvedélybetegség egy kérlelhetetlen hurri-
kán, amely egyaránt hányja- veti a függőket és a 
szeretteiket.

Írta: Chakell Wardleigh
Egyházi folyóiratok
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összekuporodva az ágyamon, és levegőért kap-
kodtam. Nem tudtam elég erősen zokogni ahhoz, 
hogy kiadjam magamból az érzelmeimet. „Hogy 
lehet ez az én életem? – gondoltam. – Soha nem 
fog leszokni! Nem tudom tovább csinálni!”

Abban a pillanatban, amikor elkeseredetten 
összeomlottam, úgy éreztem, mintha egy látha-
tatlan erő – egy viharos erejű szél – emelt volna a 
levegőbe, amely aztán odavágott engem a hideg és 
sötét szakadék mélyére. Olyan hely ez, amely nem 
csupán a függők számára van fenntartva, hanem 
a szeretteik számára is, és amelyet én túlságosan is 
jól kezdek megismerni.

Kérlelhetetlen hurrikán
Szinte elviselhetetlen azt látni, ahogy egy 

szeretted szenvedélybetegséggel küszködik. A 
szenvedélybetegség a hazugságok, a titkolózás, a 
megtévesztés és az árulás táptalaja, amely sértő-
dést, szégyent és bizalmatlanságot terem – mindez 
pedig tönkreteszi a másokkal fennálló kapcsola-
tokat, és azt eredményezi, hogy mindegyikünk 
megkérdőjelezi a saját valóságérzetét. El nem 
tudom mondani, hányszor nehezedett a szüleink-
re, a testvéreimre és rám is a „mi lett volna ha” és 
a „bárcsak” nyomasztó súlya.

Nem minden szenvedélybetegségben érin-
tett család éli át ugyanezt, de a mi esetünkben 
a bátyám szenvedélybetegsége vitákat szült a 
helyzet kezelését illetően. Előfordulnak passzív- 
agresszív megjegyzések arról, hogy mit „enged 
meg” valaki, ahogy a megbántottság érzése is 
bennem és a testvéreimben, amiért a szüleim 
figyelme állandóan a bátyánkra irányul. Néha 
mindannyian kénytelenek vagyunk tojáshéjon 
lépkedni egymás közelében.

A szenvedélybetegség olyan, mint egy kitörni 
készülő vihar – a bizonytalanság és az aggodalom 
felhője állandóan ott lóg a fejünk felett. Habár 
mindig idegesen várjuk, hogy mikor csap le a 
villám, amikor aztán tényleg megtörténik, akkor 
mégis váratlanul ér minket, és teljesen erőt vesz 
rajtunk a rémület. Minden egyes alkalommal. Ez 
egy kíméletlen, soha véget nem érő körforgás.

Amikor a bátyám túladagolta magát, már két éve tiszta volt. Végre ott 
pislákolt a fény, miután több mint egy évtizeden át figyeltük, ahogy a szen-
vedélybetegsége kegyetlen következményeivel küzd. De abban a pillanatban, 
ahogy ismét kapcsolatba került ezzel a förtelemmel, minden összeomlott, 
aminek a felépítésén két éven át dolgozott.

Miután egy rövid időre megpillantottuk a szabadságot a láthatáron, a 
bátyám visszaesése nyomán ismét magába szippantott minket a szenvedély-
betegség dühöngő, szennyes és elkerülhetetlennek tűnő hurrikánja – egy 
olyan vihar, amely kitartóan ostromolja a függőt, miközben hányja- veti a 
szeretteit is.

Russell M. Nelson elnök így beszélt a szenvedélybetegségről: „A kezdeti 
– jelentéktelennek tűnő –kísérletezésből kíméletlen körforgás keletkezhet. A 
kipróbálásból szokás lesz. A szokásból függőség lesz. A függőségből szenve-
délybetegség lesz. A szorítása igen fokozatos. A szokás rabságának béklyói 
túl kicsik ahhoz, hogy észrevegyük őket, még mielőtt túl erőssé válnának 
ahhoz, hogy széttörjük őket.” 1

A teljes és végleges árulás érzése zuhant rám és a családomra.
Gyakran elfelejtjük viszont a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, hogy 

amikor a bátyám visszaesik, akkor nem arról van szó, hogy a szenvedély-
betegségét választja a családja helyett: naponta szembesül egy olyan, szinte 
elviselhetetlen kísértéssel, amelyet mi nem érthetünk a maga teljességében.

A szakadék mélyén rátalálhatunk a Szabadítóra
Az ágyamon feküdve már éreztem is, ahogy a jól ismert feldúltság lassan 

elborítja az elmémet. Reménytelenség. Vereség. Fájdalom. Bár könyörögtem 
Istenhez, hogy vegye el a szívemből a fájdalmat, és adjon erőt a bátyámnak 
e megpróbáltatás újbóli leküzdéséhez, biztos voltam benne, hogy soha nem 
leszek képes kirángatni magamat a csüggedés sötét verméből azután, hogy 
ilyen megtört állapotban láttam a bátyámat.

Valahogy azonban mégis megtettem.
Minden egyes alkalommal, amikor a szakadék mélyén találom magam 

– akár a bátyám szenvedélybetegségéből fakadóan, akár a saját megpró-
báltatásaim miatt –, valahogy sikerül felállni, összeszedni magam, és ismét 
nekiindulni. Bár lehetetlennek tűnhet, mégis ez a csodálatos a Szabadító 
irgalmában és kegyelmében: amikor az életemet az Ő kezébe helyezem, Ő 
lehetségessé teszi a lehetetlent. Ahogy Pál apostol tanította: „Mindenre van 
erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít” (Filippibeliek 4:13).

Csüggedésem pillanatai, a „szakadék mélye” pillanatok általában akkor 
jönnek, amikor az élet éppen szép és jó, amikor pompásan érzem magam, 
aztán minden előzmény nélkül zuhanok és – paff! Egyszer csak hason fek-
szem a szakadék mélyének durva talaján. A zuhanás hirtelen, váratlan és fáj-
dalmas. Miután azonban a különböző próbatételeim közepette már elég sok 
időt töltöttem el ott az életemből, meglepő módon rájöttem, hogy a szakadék 
mélye gyönyörű hely is tud lenni. Amikor ugyanis az embert teljes sötétség IL
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veszi körül, a Szabadító világossága fényesen ragyog. Ha a szakadék mélyén 
találjátok magatokat, jusson eszetekbe, hogy mit mondott Jeffrey R. Holland 
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja: „Nem tudtok olyan mélyre 
süllyedni, ahová ne érne el Krisztus engesztelésének végtelen fénye.” 2

A szakadék mélyén átélt pillanataim segítettek, hogy jobban megértsem 
Jézus Krisztus engesztelésének hatalmát. Amikor a bátyám miatt gyötrő-
döm, és úgy gondolom, hogy senki nem érti, hogy min megyek keresztül, 
akkor udom, hogy a Szabadító igenis érti. Tudom, hogy a bátyám szenve-
délybetegségét is olyan szinten megérti, ahogy arra senki más nem képes. 
Bármennyire is gyűlölöm e hirtelen és rettenetes zuhanásokat a szakadék 
mélyére, hálás vagyok azokért a pillanatokért, amikor nincs erőm egyedül 
felállni, és a Szabadító segít nekem. Ami a bátyám szenvedélybetegségét 
illeti, a Szabadító megerősít engem, hogy ítélkezés és hibáztatás helyett 
könyörülettel legyek a bátyám iránt; hogy együttérezzek vele akkor is, ha 
olyasvalamivel küszködik, amit nem tudok teljesen felfogni; és hogy meg-
bocsássak neki és szeressem őt annak ellenére, hogy milyen sokszor szen-
vedtem a döntései miatt.

A szenvedélybetegséggel küszködők támogatása
A bátyám egy igazán jó ember. Kedves és tisztelettudó. Alázatos és szelíd. 

Okos és kifejezetten humoros. Szeretett nagybácsi, nagyszerű barát és a csa-
ládom közkedvelt tagja. Egyáltalán nem rossz ember. Isten végtelen értékkel 
bíró gyermeke, akit csapdába ejtett Sátán és a saját szenvedélybetegségei, 
mert hozott néhány rossz döntést. Ahogy azt Dallin H. Oaks elnök, az Első 
Elnökség első tanácsosa tanította, „az apró engedetlen cselekedetek vagy az 
igazlelkű szokások követésének apró mulasztásai is olyan végkimenetel felé 
vihetnek, amely elkerülésére figyelmeztettek minket.” 3 A rossz döntései elle-
nére a bátyámnak – és mindenkinek, aki szenvedélybetegséggel küszködik, 
valamint a családjuknak is – szüksége van támogatásra és erőre.

A családom hosszú ideig csendben szenvedett a bátyám küszködése miatt. 
Éveken át hurcoltuk a magunkra erőltetett szégyenérzetet. A szenvedélybe-
tegség tabunak számított, hát mi sem beszéltünk róla. Úgy gondoltuk, hogy 
a kábítószer- függőség nem érintheti azokat a családokat, akik a tőlük telhető 
legjobban igyekeznek az evangélium szerint élni és követni Jézus Krisztust. 
Nagyon féltünk attól, hogy mit fognak gondolni az emberek, ha rájönnek. 
A szüleim állandóan magukat okolták a bátyám döntései miatt, én a bará-
taimnál kerestem menedéket a történtek elől, és mindannyian kerültük a 
bátyámra vonatkozó kérdéseket. Nem igazán fogtuk fel, hogy attól csak még 
fájdalmasabb volt elviselni a helyzetünket, hogy nem beszéltünk róla.

Most már másként nézek szembe a bátyám szenvedélybetegségével. És 
ez a lényeg: szembenézek vele. Annyi éven át próbáltam elfordulni ettől, és 
elrejteni mások elől, de most már a családommal együtt bátran nézünk vele 
szembe. Támogatást kérünk, és igyekszünk másokat is támogatni. Az évek 
múlásával rájöttünk, hogy számos családot érintenek a szenvedélybetegség 

legkülönfélébb változatai – és ezen nincs mit 
szégyellni vagy rejtegetni. Beszélni kell róla. 
Azoknak pedig – a családtagoknak vagy magának 
a küszködőnek –, akiknek ez szenvedést okozott, 
kevesebb ítélkezésre és több támogatásra, együtt-
érzésre, megértésre és szeretetre van szüksége. 
Soha senkinek nem lenne szabad magára hagyot-
tan szenvednie.

Békére lelni a fergetegben
Habár éveken át imádkoztam azért, hogy 

a bátyám szenvedélybetegsége elvétessen tőle, 



 2 0 1 9 .  f e b r u á r  25

megtanultam, hogy az önrendelkezésébe nem 
lehet belepiszkálni. Még a szenvedélybetegség 
rabságában is van egy bizonyos fokú önrendel-
kezése, és hoz önálló döntéseket. A családom és 
én is mellette állhatunk és szerethetjük, de nem 
kényszeríthetjük változásra. Ő dönt. Így aztán 
amikor csapdába ejt minket a bátyámat övező 
dühöngő hurrikán, néha azt érezzük, hogy nincs 
kiút. A szenvedélybetegséggel szembesülő sok 
más emberhez hasonlóan mi is úgy érezzük, hogy 
soha nem fogunk kiszabadulni. Azonban a Szaba-
dító kivétel nélkül mindig ott van, hogy megadja 
nekünk a szabadság apró pillanatait – a békessé-
gérzet, a megkönnyebbülés és annak tudása által, 
hogy egy nap minden rendben lesz.

A Szabadító nem úgy hoz nekem békességet, 
hogy az mindig azonnal jön, vagy olyan csoda 
történik, amelytől leesik az állam. Amikor a szen-
vedélybetegség orkánerejű széllökéseivel szembe-
sülök, gyakran jut eszembe az, ahogy a Szabadító 
a Galileai- tengeren tomboló vihar alatt nyugodtan 
aludt a csónakban, míg az apostolai rettegtek. 
Ők úgy döntöttek, hogy a Szabadító helyett a 
viharra figyelnek, ennek ellenére Ő mindvégig 
ott volt velük. Soha nem távozott el mellőlük, és a 
segítségükre sietett – akkor is, amikor kételkedtek 
Benne. (Lásd Márk 4:36–41.)

Mostanra megtanultam, hogy a Szabadító 
engem sem hagy soha vízbe fúlni. Az életem során 
mindig is az Úr irgalmának apró megnyilvánulá-
sai tették lehetővé számomra, hogy keresztülevez-
zek az élet viharos hullámain. Ő tett képessé arra, 
hogy nyugodt és összeszedett maradjak, amikor 
a bátyámnak szüksége volt rám; Ő segített elég 
erőt gyűjtenem ahhoz, hogy azokon a napokon is 
kimásszak az ágyból, amikor úgy éreztem, hogy 
már nem maradt több erőm; és az ismeretlentől 
való folyamatos dermesztő félelmem ellenére Ő 
továbbra is békességet nyújt nekem.

Mindig van remény
Mivel gyakran hallunk kábítószer- 

túladagolással összefüggésben bekövetkezett 
tragédiákról, alkoholmérgezésről, vagy a 

pornográfia miatt bekövetkező számos válásról, úgy tűnhet, hogy a szenve-
délybetegség egy megveszekedetten veszett ügy, de ennek nem kell mindig 
így lennie. A Szabadítónak köszönhetően valóban létezik remény, amelybe 
bármely helyzetben kapaszkodhatunk.

Habár nem tudom, hogy miként fog végződni a bátyám viaskodása, de 
akkor is él bennem a remény, ha hiábavalónak tűnik is. Böjtölök. Ma már 
megértésért, együttérzésért és iránymutatásért imádkozom, nem pedig azért, 
hogy egy szempillantás alatt eltöröltessen a szenvedélybetegsége. Felismerem 
magamban azt a személyes és lelki fejlődést, amely ebből az évtizedes hosszú-
ságú megpróbáltatásból fakadt. Minden lehetséges forrást felhasználok, 
hogy megérthessem a felfoghatatlant. Továbbá a barátaimhoz és az egyházi 
vezetőimhez fordulok támogatásért, amelyet csodálatos mértékben meg is 
kapok tőlük.

De a legfontosabb, hogy a Szabadítóra, valamint az Ő gyógyító és szaba-
dító erejére támaszkodom. Az engesztelése valóságos. Nem létezik nagyobb 
megnyugvás annál a tudásnál, hogy Ő tökéletesen érti, hogy én és a bátyám 
mivel nézünk szembe. A Zsoltárok 34:19 ezt tanítja: „Közel van az Úr a meg-
tört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.”

Tudom, hogy Ő közel van hozzám azokban a pillanatokban, amikor össze 
van törve a szívem, és tudom, hogy mindig mellettem lesz, hogy segítsen 
újból összerakni. Ő nem a partról figyeli a hurrikánt, hanem a legtöbbször 
ott van a csónakban, és velem együtt néz szembe a dühöngő szelekkel és hul-
lámokkal. Újra és újra lecsendesíti életem viharos tengereit, és lehetővé teszi, 
hogy fejlődjek és valódi békességet érezzek. ◼
JEGYZETEK
 1. Russell M. Nelson, “Addiction or Freedom,” Ensign, Nov. 1988, 6.
 2. Jeffrey R. Holland: A szőlőskerti munkások. Liahóna, 2012. máj. 33.
 3. Dallin H. Oaks: Kis és egyszerű dolgok. Liahóna, 2018. máj. 91.
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A halandó élet iskolájában az Úr arra hív minket, hogy élethossziglani és örökké-
való módokon tanuljunk és fejlődjünk azáltal, hogy elsőként Őt szeretjük, majd 
megerősítjük egymást is az Ő szeretetében.

Ezt testesíti meg az első és a második nagy parancsolat is: megerősíteni egymást az 
Úrban és az Ő szeretetében. Amint azt a közelmúltban egy első elnökségi levél tanította: 
„A Szabadító szolgálattétele a két nagy parancsolatot példázza: »Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből« és »Szeresd felebarátodat, mint 
magadat« (Máté 22:37, 39).” Az első elnökségi levél így folytatódott: „Ennek lelkületében 
Jézus azt is tanította: »[Í]me, ti vagytok azok, akiket kiválasztottam, hogy szolgáljatok 
ennek a népnek« (3 Nefi 13:25).” 1

Feltámadt Szabadítónk megváltó szeretetének éneke a szövetségek összhangját ünnep-
li, melyek összekötnek bennünket Istennel és egymással; valamint Jézus Krisztus engesz-
telését, mely segít, hogy levetkőzzük a természetes embert és asszonyt, és engedjünk „a 
Szent Lélek hívásainak” (Móziás 3:19).

Ez az összhang nyer kifejezést a boldogság tervében, melyben az egyéni erkölcsi önren-
delkezés gyakorlása által tanulunk és fejlődünk, és amelyben nem bolyongunk magunkra 
hagyva, hanem megkapjuk a szövetség ösvényét és a Szentlélek ajándékát. Az Alfa és 
Omega (lásd Tan és szövetségek 61:1), az Úr Jézus Krisztus a kezdetektől fogva velünk 
van, és velünk is lesz a végezetig, amikor is – az örömkönnyeink kivételével – „eltöröl 
Isten [a mi] szemei[n]kről minden könyet” ( Jelenések 7:17).

Írta: Gerrit W. 
Gong elder
a Tizenkét Apostol 
KvórumábólA szövetségáltali 

összetartozás csodája
Szövetségeink és Jézus Krisztus 
engesztelésének összhangzatát zengik 
a különböző dallamok és szólamok, 
amikor a Szabadítónk engesztelésére 
támaszkodva segítséget kapunk 
ahhoz, hogy új és szentebb módon 
töltsük be szövetségeinket.
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A szövetségeink Istenhez és egymáshoz kötnek 
minket. Szövetségeinknek, melyek arra rendeltet-
tek, hogy örökkévalóak legyenek, részese Isten, a 
mi Örökkévaló Atyánk, és a Fia, Jézus Krisztus is. 
Az örökkévaló szövetségek képesek elhozni Isten 
szeretetének erejét – hogy reményt adjanak és 
fokozzák a szeretetet; hogy felemeljenek és átala-
kítsanak; hogy felépítsenek és megszenteljenek; 
hogy megváltsanak és felmagasztaljanak.

Amikor az Istennel fennálló szövetségeink 
révén megnyilatkozik a valódi, isteni mivoltunk, 
megtanuljuk oly módon elismerni és szeretni a 
fivéreinket és nővéreinket, amint azt Ő teszi. Ez az 
elmélyülő szeretet és tudás arra hív, hatalmaz fel 
és szentel meg minket, hogy megismerjük Őt, és a 
magunk módján Őhozzá hasonlóbbá váljunk.

A szövetségek és az Úr engesztelése
Szövetségeink és Jézus Krisztus engesztelésé-

nek összhangzatát zengik a különböző dallamok 
és szólamok, amikor a Szabadítónk engesztelésére 
támaszkodva segítséget kapunk ahhoz, hogy új 
és szentebb módon töltsük be szövetségeinket. 
A szövetségeink és a Szabadítónk engesztelése 
együttesen képesek annak alakítására, amit a 
halandóság mindennapjai során akarunk, ész-
lelünk és tapasztalunk, és felkészítenek minket 
a mennyben létező kapcsolatokra (lásd Tan és 
szövetségek 130:2).

Jézus Krisztus engesztelése révén hitre, erőre és 
bizalomra lelünk ahhoz, hogy Krisztushoz jöj-
jünk, tudva azt, hogy Őbenne van a tökéletesség. 
Az ilyen tudás kiutat kínál a maximalizmus örök 
aggodalmának mókuskerekéből. Lehet valami 
igazság az Engedd el [magyar címe: Legyen hó] 
című énekben2, amennyiben az „engedd el” azt 
jelenti, hogy „elengedjük” a magunkra erőltetett 
világi elvárásokat, melyek soha nem elégítenek ki 
minket, és amennyiben azt is jelenti, hogy az Isten-
től eredő, az Úr által kínált mennyei reményekhez 
és ígéretekhez viszont ragaszkodunk.

Észrevettétek már, hogy minden egyes szertar-
tás a nevünkön szólít, és a nevünkkel Jézus Krisz-
tus nevéhez köt bennünket?

A szertartások egyszerre egyetemlegesek és egye-
diek (egyéniek). Évekkel ezelőtt, amikor a cövek 
keresztelőiért felelős főtanácstag voltam, felfigyel-
tem arra, hogy a keresztelési szertartás külsőségei 
minden egyes embernél azonosak, egyénileg azon-
ban egyediek, mivelhogy a keresztelés során min-
den egyes embert egyenként a nevén szólítanak, és 
a nevét „az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében” 
(3 Nefi 11:25) a szövetséghez kapcsolják.

A bámulatos kegyelem is éppoly egyetemleges 
és egyedi, mint maga a Szabadítónk. Szeplőtelen 
Bárányként Ő fektette le a mintát, amikor megke-
resztelkedett, hogy minden igazságot betöltsön (lásd 
2 Nefi 31:6). A szentírásainkban és a misszionáriusa-
ink tanításában ezt úgy hívják, hogy „Krisztus tana” 
(2 Nefi 31:21; lásd még 3 Nefi 11:38–40). Krisztus 
tanának részét képezi, hogy „megkeresztelked[ünk] 
Jézus Krisztus példáját követve, Isten papsági felha-
talmazásával rendelkező személy által” 3.

Belépünk a bűnbánat és a víz általi keresztség 
kapuján, „majd azután jön bűneitek bocsánata, a tűz 
és a Szentlélek által” (2 Nefi 31:17). A szoros és kes-
keny ösvény – a szövetség ösvénye – az örök élethez 
vezet (lásd 2 Nefi 31:18). Ez része annak, ahogy 
mindegyikünk megerősíttetik az Ő szeretetében.

A szövetségeink és Jézus Krisztus engesztelése 
más módokon is összekapcsolódnak.

Szövetség általi összetartozás
Isteni szövetség révén Istenhez és egymáshoz tar-

tozunk. A szövetség általi összetartozás egy csoda. 
Nincs benne kényszer. A jószívűséghez hasonlato-
san „hosszútűrő, kegyes” és „nem irígykedik, …
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel” (1 Korinthusbe-
liek 13:4; lásd még Moróni 7:45). A szövetség általi 
összetartozás gyökereket és szárnyakat ad. Elkötele-
zettség által felszabadít. Szeretet által gyarapít.

A szövetség általi összetartozásban egymást 
erősítjük a Szabadító szeretetében, jobban meg-
szeretve ezáltal Istent és egymást. Ez részben azért 
alakul így, mert a szövetség általi összetartozás 
„nem keresi a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rójja fel a gonoszt” (1 Korinthusbeliek 
13:5). A szövetség általi összetartozás „nem örül 
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a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal” 
(1 Korinthusbeliek 13:6). A szövetség általi össze-
tartozás azt jelenti, hogy alkalmunk van színről 
színre látni, akképpen ismerve, ahogy mi magunk 
is megismertettünk (lásd 1 Korinthusbeliek 13:12) 
Szövetséges hithűségünk állhatatos és rendíthetet-
len (lásd Móziás 5:15; Alma 1:25).

A szövetség általi összetartozás azt jelenti, 
hogy mindent remélünk, sok mindent elviselünk, 
és „reméljük, hogy mindent el tudunk majd 
viselni” (lásd Hittételek 1:13; lásd még 1 Korint-
husbeliek 13:7; Moróni 7:45). A szövetség általi 
összetartozás a hit megtartását jelenti. Azt jelenti, 
hogy nem hagyjuk el magunkat, sem egymást, 
sem Istent.

A szövetség általi összetartozás azt jelenti, hogy 
együtt örülünk azokkal, akik örülnek, és együtt 
örvendezzünk azokkal, akiknek okuk van az 
örvendezésre, valamint Isten gyengéd irgalmassá-
gainak és mindennapi csodatételeinek tanúiként 
állunk „mindig és mindenben, és minden helyen” 
(lásd Móziás 18:8–9).

Istenhez és egymáshoz tartozni a szövetség általi összetartozásban azt 
jelenti, hogy a legváratlanabb helyeken fakadunk mosolyra, amikor látunk, 
mert van szemünk a látásra, és hallunk, mert van fülünk a hallásra. Ő meg-
változtat minket és a kapcsolatainkat – beleértve ebbe a szövetséges házassá-
gunkat is –, hogy szentebbé és mennyeibbé váljunk.

Egy házassági kapcsolatok órán jelentkezett az egyik férjezett hallgató, 
és azt mondta a tanítónak: „Elnézést, te folyton azt mondod, hogy a házas-
ság nehéz. Pedig nem a házasság nehéz, hanem az élet nehéz, miközben 

a házasság, a maga hullámhegyeivel és hullámvölgyeivel, olyan áldásnak 
bizonyulhat, melynek során együtt tapasztalhatjuk meg az élet örömeit és 
nehézségeit.”

Habár a mi eszményünk az örökkévaló házasság, ennek ellenére a hűtlenség, 
a bántalmazás bármilyen fajtája, valamint a leküzdhetetlen összeférhetetlensé-
gek szükségessé tehetik az azonnali óvintézkedéseket vagy akár a különélést és 
a válást is. Tudjuk, hogy a szövetségek csak az érintett felek közös beleegyezése 
esetén kötelező érvényűek és örökkévalóak, amikor megerősíti azokat a Szent-
lélek irgalmas mennybéli megnyilvánulása, melyet a szentírások úgy neveznek, 
hogy „az ígéret Szent Lelke” (Tan és szövetségek 88:3).

Vigasz, békesség és remény rejlik az Úr azon ígéretében, hogy az érdemes 
egyének az összes megígért áldást el fogják nyerni.4 Része ez azon ígéretének, 
mely szerint mindegyikünket megerősít az Ő szeretetében, az Ő módján és az 
Ő idejében (lásd Tan és szövetségek 88:68).

„Így működik a szolgálat”
Amikor még fiatal püspök voltam, olyan élmény ért az egyházközsé-

günkben, amelyből megtanultam, miként nyilvánul meg a szövetség általi 
összetartozás abban, ahogy egymást erősítjük a Szabadító szeretetében. Volt 
az egyházközségünkben két házaspár, Hans és Fay Ritter, valamint Larry és 
Tina O’Connor, akik a családjukkal együtt állandóan szolgáltak másokat, és 
akiket mindenki nagyon szeretett.

A szövetség általi összetartozás gyökereket és 
szárnyakat ad. Elkötelezettség által felszabadít. 
Szeretet által gyarapít.
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Egy nap a cövekelnökünk megkért, hogy 
nézzek rá Ritterékre. Amikor bementem hozzájuk, 
észrevettem egy kis süllyedést a padlóban, és egy 
sokat használt teáskannát.

„A következő történt, püspök – mondta Rit-
ter fivér. – A bojlerünk kilyukadt, és meleg víz 
szivárgott a padlóra. Aztán jöttek a termeszek. 
Ezért süllyedt meg egy kicsit a padlónk. El kel-
lett zárnunk a bojlert, és ezért melegítjük a vizet 
kannában.”

Ritterék beleegyeztek, hogy megbeszéljük a 
helyzetüket az egyházközségi tanácsban. Az egy-
házközségi tanácsunk bámulatosnak bizonyult. Az 
egyháztagok ismertek olyanokat, akik segíthettek 
a padló, a falak, a padlószőnyegek, a készülékek, a 
festés stb. rendbetételében. Jöttek az önkéntesek, 
és megszámlálhatatlan nagylelkű módon segítet-
tek. Köztük volt egy gyakorlott építőmunkás, Lar-
ry O’Connor is, aki gyakran ment át Ritterékhez.

A felesége, Tina szerint nem egyszer előfordult, 
hogy Larry és a kvórum más tagjai pénteken átmen-
tek Ritterékhez, és egész éjszaka ott voltak. „Az 
egyik szombat reggel reggelit vittem nekik – mesél-
te. – Larry pedig éppen akkor jött ki a fürdőszobá-
ból vízvezeték- szerelő szerszámokkal a kezében.”

Tina még hozzátette, hogy Hans Rittertől és a 
hozzá hasonló emberektől „tanulta meg a férjem, 
milyennek kell lennie egy férfinak – kedvesnek, 
figyelmesnek és gyengédnek. Miközben az én Lar-
rym ilyen jó emberekkel szolgált együtt, többek 
között a bölcsődében is, még csodálatosabb férj és 
apa lett belőle.”

Amikor végre elkészült a ház, mindannyian 
nagyon örültünk.

Hans és Fay Ritter egy ideje már nincs köztünk, 
de nemrégiben beszéltem két fiukkal, Bennel és 
Stephennel. Jól emlékeznek rá, miként segített 
mások csendes szolgálata az édesapjuknak megő-
rizni a méltóságát, miközben fáradhatatlanul azért 
dolgozott, hogy gondoskodjon a családjáról.

Miközben Larry és Tina O’Connor éppen 
egy egyházközségi tevékenységen vett részt nem 
sokkal a Ritter család otthonának elkészülte után, 
hirtelen arról értesültek, hogy ég a házuk. Mire 

hazarohantak, mindenütt törött ablakok (a füst 
kiszellőztetéséhez) és átlyuggatott falak (a rejtett 
tűzfészkek felkutatása miatt) fogadták őket.

„Teljesen kétségbeestünk” – mondta Tina. De 
aztán jött az egyházközség.

„Mindenki besegített – mesélte Tina és Larry. 
– Az egész egyházközség összefogott szeretetben. 
Olyanok voltunk, mint egy család.”

És hogy kik siettek az elsők közt újjáépíteni az 
O’Connor család otthonát, és távoztak utolsóként? 
Bizony, Hans és Fay Ritter családja.

Bár Ben és Stephen nem dicsekszik vele, jól 
emlékeznek rá, ahogy a családjuk O’Connoréknak 
segített. „Mindannyian ott voltunk, együtt – idé-
zik fel. – Így működik a szolgálat. Mindannyian 
gondoskodunk egymásról – néha azzal, hogy 
segítünk másoknak, néha pedig engedjük, hogy 
mások segítsenek nekünk.”

Úgy vélem, hogy csodás, erényes, összehangolt 
körforgás alakulhat ki, amikor erősítjük egymást 
a Szabadító szeretetében. O’Connorék segítenek 
Ritteréknek, Ritterék segítenek O’Connoréknak, 
miközben felépül az utolsó napi szentek egyik 
közössége. Mindennap mindegyikünk temérdek 
módon igényel – és képes nyújtani – szolgálattevő 
szeretetet és támogatást apró, egyszerű, erőteljes, 
életeket megváltoztató módokon.

Ekképpen tehát kétszeresen is részünk van a 
kenyerek és halak csodájában: először azáltal, hogy 
a szentek egy közössége fenségesen önzetlen egység-
ben tud összefogni valamely megrendítő szükséglet 
kezelésére; másodszor azáltal, hogy ezzel párhuzamo-
san a szentek e társasága szeretetben fonódhat össze 
a számos átlagos helyzetben – családban, gyülekezet-
ben, egyházközségben vagy helyi közösségben – a 
megrendítő szükségletektől függetlenül is naponta 
végzett szeretetteljes szolgálattételben.

Megerősödve a Szabadító szeretetében
Mindez visszavezet bennünket oda, ahonnan 

elindultunk: az első és a második nagy paran-
csolathoz, valamint ahhoz a felkéréshez, hogy 
erősödjünk meg és egymást is erősítsük meg az Úr 
szeretetében.
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Russell M. Nelson elnök erőteljes kijelentése 
így szól: „A világhoz szóló üzenetünk egyszerű 
és őszinte: Isten minden gyermekét – a fátyol 
mindkét oldaláról – hívjuk, hogy jöjjenek a Sza-
badítójukhoz, nyerjék el a szent templom áldásait, 
részesüljenek maradandó örömben, és váljanak 
érdemessé az örök életre.” 5

Amikor Krisztus szavain lakmározunk (lásd 2 
Nefi 32:3), és Istent tesszük az első helyre (lásd Máté 
6:33), az Úr megerősíti és megáldja az életünket 
annak minden vonatkozásában. Isteni összhangzat 
és együttzengés rejlik a szövetség általi összetartozás-
ban, amikor megerősödünk az Úr szeretetében, és 
amikor megerősítjük egymást is Őbenne.

Pál apostol szavai a szövetségeink és az Úr 
Jézus Krisztus engesztelésének összhangját 
visszhangozzák:

„Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerel-
métől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy 
üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy 
veszedelem, vagy fegyver- é? […]

Mert meg vagyok győződve, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemsé-
gek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 
következendők,

Sem magasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban” (Rómabeliek 8:35, 38–39).

Az én ünnepélyes bizonyságom is ez.
Bizonyságot teszek Istenről, a mi Mennyei 

Atyánkról, valamint a Fiáról, Jézus Krisztusról. 
Jobban ismernek minket és jobban szeretnek 
bennünket, mint amennyire mi ismerjük vagy sze-
retjük magunkat. Teljes szívünkből bízhatunk az 
Úrban, nem kényszerülünk hát a magunk értelmé-
re hagyatkozni (lásd Példabeszédek 3:5).

43 országban, az Úr 159 házában erősödhetünk 
meg az Úrban a szövetségeink és Jézus Krisztus 
engesztelése által.

Papsági felhatalmazással és folyamatos kinyilat-
koztatással áldattunk meg, kezdve Joseph Smith 
prófétától egészen a mi drága Nelson elnökün-
kig napjainkban. A közelmúlt eseményei még 
inkább megerősítettek és alázattal töltöttek el 
azon visszaállított tant, kulcsokat, szertartásokat 
és szövetségeket illetően, amelyek itt vannak Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
zában, amely „az Úrnak a földön még egyszer, újra 
megalapított királysága, amely a Messiás második 
eljövetelét készíti elő” 6.

A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság 
Jézus Krisztusról, valamint minden egyéb szentírás 
– Isten szava.

Kívánom, hogy mindegyikünk ismerje meg 
jobban a Szabadítónkat, és váljunk hasonlóbbá 
Őhozzá, miközben megerősödünk az Úrban, és 
miközben megerősítjük egymást is Őbenne és az 
Ő szeretetében. ◼
A Brigham Young Egyetem női konferenciáján 2018. május 
4- én elhangzott, “Strengthen One Another in the Lord” [Erősít-
sétek egymást az Úrban] című beszédből.

JEGYZETEK
 1. Első elnökségi levél, 2018. ápr. 2.
 2. Legyen hó! Jégvarázs (2013).
 3. Prédikáljátok evangéliumomat: Útmutató a misszionáriusi 

szolgálathoz (2008). 40.
 4. Lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010). 1.3.3.
 5. Russell M. Nelson: Bátran végezzük. Liahóna, 2018. máj. 

118–119.
 6. Mormon könyve: Bevezetés.

Isteni össz-
hangzat és 
együttzengés 
rejlik a szövet-
ség általi össze-
tartozásban, 
amikor meg-
erősödünk az 
Úr szereteté-
ben, és amikor 
megerősítjük 
egymást is 
Őbenne.
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Napokkal azelőtt, hogy az egyház-
községünk elindult volna a Nigériai 

Aba templomba, a püspök felhívott és 
megkért, hogy én vezessem a csopor-
tunkat. Beleegyeztem, és az indulásunk 
reggelén egy ima elmondása után 
felszálltunk a buszra, hogy megkezdjük 
az utunkat.

Útközben himnuszokat énekeltünk. 
Túláradó öröm lengett a levegőben. 
Eleinte jól haladtunk a tízórásra terve-
zett utazással, de nem sokkal dél előtt 
a buszunk lerobbant, és egyikünk sem 
tudta megjavítani.

Elszaladtam egy közeli benzinkúthoz, 
és találtam egy ott dolgozó hölgyet. 
Megkérdeztem, hogy tud- e valahol 
autószerelőt.

Azonnal hívott kettőt is. Hamarosan 
meg is érkeztek, és munkához láttak. 
Kiderítették, hogy az ékszíjjal van baj. 
Órákon át dolgoztak, de a végén mégis 
csődöt mondott a tudásuk. Hívtak egy 
harmadik szerelőt is.

Ő magabiztosnak tűnt, amikor meg-
érkezett, és gúnyosan kérdezte: „Miféle 
gond lehet az ékszíjjal, hogy nem tudtá-
tok megjavítani?”

Egy darabig dolgozott rajta, majd azt 
mondta: „Ami itt történt, az több mint 
rendkívüli.” Aztán összeszedte a szer-
számait és elment. A másik két szerelő 
tovább próbálkozott a megoldás keresé-
sével, de a helyzetünk reménytelennek 
tűnt.

A többi szent felé fordultam, és szinte 
az összes arcon szomorúságot láttam. 
Amint azon gondolkodtam, hogy most 
mi legyen, felötlött bennem egy gondo-
lat: „Imádkoztál már a helyzetről?”

Azonnal egybehívtam a csoportot. 
Körbe álltunk, és én a Mennyei Atyánkhoz 

Ima a templomi úton
Elmondtam neki, hogy az imánkat 

követően Isten avatkozott közbe.
„Önök erről imádkoztak?” 

– kérdezte.
„Igen, úgy öt perce.”
„Nahát, ez csodás volt önöktől!” 

– felelte.
Kifizettem a szerelőket, és elmentek. 

Mindannyian felszálltunk a buszra, és 
folytattuk az utunkat. Végül néhány órá-
val később megérkeztünk a templomhoz, 
tele hálával azért, amiért Mennyei Atya 
meghallja az imáinkat és válaszol rájuk. ◼
Isaac Ututu, Nigéria, Lagos

imádkoztam azért, hogy biztosítsa a szere-
lőknek a hiányzó tudást. Nem telt bele öt 
perc, az egyik szerelő magához hívott.

„Megcsináltuk!” – mondta ragyogó 
arccal.

Örvendeztünk és köszönetet mond-
tunk az Úrnak. Hamar észrevettem, hogy 
a másik szerelő eléggé letörtnek tűnik. 
Szerettem volna gratulálni neki, de ő azt 
mondta: „Ahhoz gratulál nekem, hogy 
hat óráig tartott megjavítani egyetlen 
ékszíjat? Két ékszíjat javítottam meg, még 
mielőtt ide jöttem volna! Ami itt történt, 
az megmagyarázhatatlan.”

A       tízórásra tervezett templomi utazás során a 
buszunk lerobbant, és egyikünk sem tudta 

meg javítani.

NIGÉRIA

Lagos

Agbor

AbaGUINEAI- ÖBÖL

Észak
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Miután 11 éven át küzdött a szellemi leépü-
léssel, a férjem elhunyt. Ez vegyes érzelme-

ket váltott ki belőlem. A gondozója, a barátja, a 
kedvese voltam, és bár örültem, hogy már nem 
kell többé szenvednie, szörnyen hiányzott. Úgy 
gondoltam, hogy mindent tudok a gyászról, ám a 
szomorúság és a veszteségérzet olyan úton indított 
el engem, amelyre nem számítottam.

Rémülten és megdöbbenve fedeztem fel, 
hogy az életembe belopózott a negativitás. Úgy 
éreztem, hogy mellőzött, haszontalan és látha-
tatlan vagyok a családtagjaim, a barátaim és 
az egyházközségem tagjai számára. Elfogott az 
önsajnálat, és nehezteltem másokra.

Az egyik vasárnap a kápolna hátsó részében 
ültem. Figyeltem, ahogy egy barátságos és nyitott 
nővér az egyházközség többi tagjával beszélget. 
Kedves volt, és mindenkihez volt egy jó szava.

„Bezzeg tőlem soha nem kérdezte meg, hogy 
hogy vagyok – gondoltam magamban. – Soha 
nem fejezte ki a részvétét, és soha nem nyugtázta, 
milyen mélyen érintett engem a férjem halála!”

Ezek a romboló gondolatok azután is folyta-
tódtak, hogy elkezdődött az úrvacsorai him nusz. 
Éreztem, hogy nem vehetek az úrvacsorából, 
amíg ilyen neheztelés van a szívemben.

„Azonnal segítséget kell kérned, hogy meg-
szabadulj ezektől az érzésektől!” – gondoltam.

Imádkoztam azért, hogy eltávozzon ez a 
sötétség. Ez a nővér a legkevésbé sem érdemel-
te azt, hogy nehezteljek rá. Megbocsátásért 
imádkoztam, és segítségért e neheztelés elen-
gedéséhez. Mire a diakónus odaért hozzám 
az úrvacsorai tálcával, már úgy éreztem, hogy 
vehetek az úrvacsorából. A következő hét során 
tovább imádkoztam útmutatásért.

Amikor ismét eljött a vasárnap, és végigsétál-
tam a folyosón, megláttam azt a hölgyet, akivel 
kapcsolatban ezek a gondolataim támadtak egy 
héttel korábban.

„Ó, Carol! – mondta. – Mostanában sokszor 
eszembe jutsz! Elképzelni sem tudom, milyen 
nehéz lehet most neked. Olyan sokáig ápoltad a 
férjedet. Biztosan nehéz most alkalmazkodnod 
ehhez a helyzethez. Hogy vagy?”

Néhány percig beszélgettünk, majd egy 
hatalmas öleléssel zárta a beszélgetést. Elállt 
a szavam! Széles mosollyal ültem le a szokott 
helyemre a kápolnában. Azonnal köszönetet 
mondtam Mennyei Atyámnak. Ő küldött emlé-
keztetőt ennek a nővérnek, hogy azt mondja 
nekem, amit hallanom kellett. Attól fogva egy-
re azt érzem, hogy Mennyei Atya gondol rám. 
Erőt ad, hogy szembe tudjak nézni az életem 
ezen új fejezetével. ◼
Carol Whitaker, USA, Oregon

Mennyei Atya emlékeztetőt küldött

Éreztem, hogy nem vehetek az 
úrvacsorából, amíg ilyen nehez-

telés van a szívemben. Imádkoztam 
azért, hogy eltávozzon ez a 
sötétség.

NIGÉRIA

Aba



Z súfolt nap volt a neurológiai kliniká-
mon, és csúszásban voltam. Szeren-

csére az egyik vizsgálat gyorsabban ment 
a vártnál. Megkönnyebbülten álltam fel, 
hogy kimenjek, de a betegem elkezdett 
mesélni valamiről, aminek semmi köze 
sem volt a vizsgálathoz. Bár türelmetlen 
voltam, úgy éreztem, hogy a legjobb lesz, 
ha visszaülök és meghallgatom.

Elmesélte, hogy a felesége nemré-
giben elkezdte rosszul érezni magát. 
„Tudta, hogy mi történik – mondta a 
betegem –, de nem mondta el nekem, 
mert félt, hogy kórházba kerül.”

Néhány nappal később már minden 
idejét az ágyban töltötte. Zavarodottá 

Örülök, hogy meghallgattam
vált, és értelmetlenül beszélt. Az én 
betegemnek is komoly egészségügyi 
gondjai voltak, és hamarosan mind-
kettejük állapota leromlott. Már nem 
tudtak gondoskodni egymásról. Amikor 
a betegem sógornője meglátogatta őket, 
megrémült. Hívott két mentőt, hogy 
kórházba vigyék őket. Az orvosok hamar 
megállapították, hogy a feleségének 
előrehaladott mellrákja van.

„Többet már nem is tudtam beszélni a 
feleségemmel” – mondta a férj.

A felesége infarktust kapott, és gép-
re tették. A betegem elmesélte, ahogy 
áttolták őt a saját kórházi szobájából az 
intenzívre, hogy még utoljára láthassa a 

feleségét. Aztán pedig szólt az orvosok-
nak, hogy lekapcsolhatják a gépről.

Ezzel a férfi nem is mondott többet. 
Úgy tűnt, hogy mindent elmondott, 
amit szeretett volna. Elmondtam neki, 
hogy mennyire sajnálom. Ő kezet rázott 
velem, majd távozott. Örülök, hogy 
visszaültem és meghallgattam. Örülök, 
hogy mégsem távoztam, ahogy ter-
veztem! Mit érzett volna, ha kisietek a 
helyiségből, pont amikor megosztotta 
volna velem a terhét?

Nem tudom, hogy miért mesélte el 
nekem a betegem a történetét aznap, de 
azt tudom, hogy miért hallgattam meg. 
Alma azt tanította, hogy akik szeretné-
nek megkeresztelkedni és Jézus Krisztust 
követni, azoknak „hajlandó[n]ak [kell 
lenniük] egymás terheit viselni, …gyá-
szolni azokkal, akik gyászolnak; igen, és 
megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra 
szorulnak” (Móziás 18:8–9).

A betegem egy terhet cipelt, és egy 
csekély mértékben én is segíthettem 
neki a cipelésben. Gyászolt, és én vele 
gyászoltam. Vigasztalásra szorult, így hát 
vigasztaltam. Ezen az egyszerű módon 
arra törekedtem, hogy betartsam az 
ígéretemet, miszerint hasonlóbbá válok a 
Szabadítómhoz. ◼
Alan B. Sanderson, USA, Utah
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miről, aminek semmi köze sem 

volt a vizsgálathoz. Bár türelmetlen 
voltam, úgy éreztem, hogy a leg jobb 
lesz, ha visszaülök és meghallgatom.
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„Nem jó, én továbbra is levelet akarok 
kapni tőle” – feleltem.

Az egyik este eljöttek hozzánk 
a misszionáriusok, és átadtak egy 
folyóiratot.

„Nem tudjuk az 
okát, de azt érez-
tük, hogy ezt el kell 
hoznunk neked” – 
mondták. A Liahóna 
2006. októberi lapszá-
ma volt, még mindig 
az eredeti nejlontasakba 
csomagolva.

Kibontottam, és talál-
tam egy cikket Hinckley 
elnöktől, amelyben az egy-
ház új tagjaihoz szólt. Ezt 
mondta: „Veletek hagyom 
ezt a bizonyságot, az áldá-
somat, és a mindannyiótok 
iránti szeretetemet, valamint 
felhívásomat, hogy vegyetek 
részt továbbra is ebben a nagy-
szerű utolsó napi csodában, 
mely Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza.” 1

Úgy éreztem, hogy egyene-
sen hozzám beszél! Még nem is 
voltam az egyház tagja, amikor 
ez a lapszám megjelent, de nekem 
volt félretéve. Tudom, hogy az Úr 
meghallja az imáinkat, és hogy ma is 
szól egy élő prófétához. ◼
Kelly Santos Figueiredo Ribeiro, Brazília, 
Goiás

JEGYZETEK
 1. Gordon B. Hinckley, “A Perfect Brightness 

of Hope—to New Members of the Church,” 
Liahona, Oct. 2006, 5.

Amikor a férjem révén megismerked-
tem az egyházzal, eleinte haboztam 

csatlakozni. Adott egy Mormon köny-
vét, és – számos leckével, valamint majd’ 
két évnyi misszionáriusi erőfeszítéssel 
később – 2007- ben végül megkeresztel-
kedtem. Miután az egyház tagja lettem, 
egy darabig továbbra is küszködtem. 
Nem értettem az újkori próféták fontos-
ságát. Az én agyamban egy prófétának 
úgy kellett kinéznie, mint Mózesnek a 
botjával.

„A próféta beszélni szokott Istennel?” 
– kérdeztem a férjemet.

„Igen” – felelte.
„Biztos vagy benne?”
„Igen, a próféta beszélni szokott 

Istennel.”
„Akkor meg fogom kérni az Urat, 

hogy mondja meg a prófétának, hogy 
küldjön nekem egy levelet, miszerint ez 
Jézus Krisztus egyháza.”

„Jaj, ne már! – mondta a férjem. – Ez 
nem így működik!”

Én eltökélt voltam.
„Ha a próféta szól az Úrhoz, akkor az 

Úr is szólni fog a prófétához, és ő küld 
nekem egy levelet.”

Az egyik vasárnap az istentiszteleten 
egy misszionárius a kezembe nyomott 
egy DVD- t, és megkért, hogy nézzem 
meg a családommal együtt. A próféta 
és az apostolok bizonyságát tartalmazta. 
Az első megszólaló Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008) volt. Lenyűgözött. 
Őszintének tűnt, és azt éreztem, hogy az 
igazat mondja.

„Látod, itt van a prófétai bizonysá-
god” – mondta a férjem.

Levél a prófétától

A misszionáriusok átadták nekem 
a 2006. októberi Liahóna egyik 

példányát. „Nem tudjuk az okát, de 
azt éreztük, hogy ezt el kell hoznunk 
neked” – mondták.
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Az Ő nevének magunkra vétele

G O N D O L D  Á T ,  
H O G Y  V A J O N…

„…mi fenntartás 
nélkül odaadjuk 
mindenünket az 
Úrnak?”
Cristina B. Franco, második taná-
csos az Elemi Általános Elnök-
ségében: Az önzetlen szolgálat 
öröme.  Liahóna, 2018. nov. 56.

Oszd meg gondolataidat a Liahóna 
Facebook oldalán vagy jegyezd fel 
őket a naplódba!

„…AZ ÉLETBEN A 
LEGJOBB DOLGOK 
KÖZÉPPONT-
JÁBAN JÉZUS 

KRISZTUS  
ÉS AZON ÖRÖK IGAZ-
SÁGOK MEGÉRTÉSE 
ÁLL, HOGY KI IS Ő, 
ÉS KIK VAGYUNK 
MI A VELE VALÓ 

KAPCSOLATUNKBAN.”
Jack N. Gerard elder  

a Hetvenektől: Elérkezett az 
idő.  Liahóna, 2018. nov. 109.

12 új templom 
bejelentése

Russell M. Nelson elnök 12 új 
templom építésének terveit 
jelentette be. Még soha nem 
került sor egy napon ilyen 
nagy számú templom beje-
lentésére. A következő helye-
ken épülnek új templomok:

Új-Zéland, Auckland
Fülöp-szigetek, Davao
Nigéria, Lagos
Argentína, Mendoza
Kambodzsa, Phnom Penh
Zöld-foki Köztársaság, Praia
Mexikó, Puebla
Brazília, Salvador
Puerto Rico, San Juan
USA, Utah, Washington 

County
Guam, Yigo
USA, Kalifornia, Yuba City

szavaink által – kijelentjük és tanúsítjuk másoknak, hogy Jézus a 
Krisztus” (Az egyház helyes neve.  Liahóna, 2018. nov. 88.). Sok 
más vezető is arra kért minket, hogy gondoljuk át, hogyan vehet-
nénk még jobban magunkra az Ő nevét.
•  Henry B. Eyring elnök arra kért minket, hogy tegyünk fel 

magunknak két kérdést: „Mit kell tennem, hogy magamra 
vegyem az Ő nevét?” valamint „Honnan fogom tudni, hogy 
fejlődök?” (Próbálom, próbálom, próbálom.  Liahóna, 2018. 
nov. 91.).

•  Robert C. Gay elder három módot mondott arra, ahogyan 
magunkra vehetjük a Szabadító nevét (lásd Magunkra venni 
Jézus Krisztus nevét.  Liahóna, 2018. nov. 97–99.).

•  Paul B. Pieper elder megtanította, mit jelent valóban 
magunkra venni Jézus Krisztus nevét (lásd Minden embernek 
magára kell vennie azt a nevet, amelyet az Atya adott.  Liahó-
na, 2018. nov. 43–45.).
Feljegyezheted a naplódba, milyen gondolataid és érzése-

id támadtak, miközben azt tanulmányoztad, hogy mit jelent 
magadra venni az Úr nevét.

Russell M. 
Nelson 
emlékezte-
tett minket 
annak 
fontossá-

gára, hogy – Krisztus tanít-
ványaiként és az Ő egyháza 
tagjaiként is – magunkra 
vesszük a Szabadító nevét. 
„Vajon amikor kihagyjuk 
a nevét az Ő egyházából, 
akaratlanul is eltávolítjuk Őt 
az életünk középpontjából?” 
– kérdezte.

„Az, hogy magunkra 
vesszük a Szabadító nevét, 
magában foglalja, hogy 
– a cselekedeteink és a 
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P R Ó B Á L D  K I !
Te mit teszel másként abból adódóan, amit az általános konferencián 
tanultál? Küldd be történetedet a liahona.lds.org honlapon, vagy 
oszd meg a facebook.com/liahona oldalon.

„Némelyek számára nehéz lépés a hit. Néha útját állja a 
kevélységünk. Esetleg úgy gondoljuk, hogy mivel intelligen-
sek, iskolázottak vagy tapasztaltak vagyunk, egyszerűen 
nem hihetünk Istenben, és elkezdünk balga hagyományként 
tekinteni a vallásra.

Tapasztalatom szerint a hit nem olyan, mint egy festmény, 
melyet megnézünk és megcsodálunk, melyről beszélgetünk 
és elméleteket gyártunk. Inkább egy ekéhez hasonlít, melyet 
kiviszünk a mezőre, és arcunk verejtékével barázdákat szán-
tunk vele a földbe, mely befogadja a magot, és gyümölcsöt 
hoz, amely megmarad.

Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog tihozzátok. 
Ez az ígéret mindazoknak, akik igyekeznek hinni.”
Dieter F. Uchtdorf elder a Tizenkét Apostol Kvórumából: Higgyetek, 
szeressetek, cselekedjetek!  Liahóna, 2018. nov. 47.

Milyen kérdéseid voltak, amelyeket megválaszolt a konferencia? Oszd 
meg az élményedet a facebook.com/liahona oldalon.

Íme néhány, az általános 
konferencián elhangzott 
felhívás. Át is nézheted 
a beszédeket, hogy 
kibővítsd a felhívások 
felsorolását.
•  „…gondoljátok át, 

mit tehetnénk, hogy 
befogadóbbak, 
elfogadóbbak és 
segítőkészebbek 
legyünk [az új 
barátaink irányában], 
a most következő 
vasárnaptól kezdve 
(Ulisses Soares: Egyek 
Krisztusban.  Liahóna, 
2018. nov. 39.).

•  „…alaposan és 
komolyan olvassátok 
át e kinyilatkoztatást 
[a halottak megvál-
tásának látomásáról 
a Tan és szövetségek 
138-ban]” (M. Russell 
Ballard: A halottak 
megváltásáról szóló 
látomás.  Liahóna, 
2018. nov. 73.).

•  „Látogassatok el az 
Úr házába megseb-
zett szívetekkel és a 
saját családi neveitek-
kel, amilyen gyakran 
csak lehet!” (Neil L. 
Andersen: Megsebez-
ve.  Liahóna, 2018. 
nov. 85.).

„Egy barátom elmondta 
nekem, hogy az általános 
konferenciai üzeneteket 
olvasva felsorolást készít 
arról, minek a megtételére 
kértek minket az egyházi 
vezetőink. Aztán ezt a felso-
rolást olyan célok kitűzésére 
használja, amelyek segítenek 
neki követni a tanácsu-
kat. Úgy döntöttem, hogy 
elkezdem a saját listámat. Ez 
változást hozott számomra 
az üzenetek átgondolásában 
és annak megfontolásá-
ban, hogy mit kell tennem. 
Tényleg segít nekem arra 
összpontosítani, ami a 
legfontosabb.”
– Edna Washburn, USA, Utah

M E G V Á L A S Z O L T 
K É R D É S E K

Régebben volt 
bizonyságom, 

de mostanában 
egyre nehezebb 
elhinnem, hogy 

Isten létezik. 
Lehet a hitem 

újra olyan  
erős, mint  

egykor volt?

Konferenciai 
tennivalóim
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Carol Hyatt soha nem felejti el 
azt a napot, amikor a püspö-
ke felkérte, hogy moderáljon 
egy személyes pénzügyekkel 
foglalkozó önellátási tan-

folyamot. A férjével, Teddel nem sokkal 
korábban lettek 42 évnyi szünet után 
ismét tevékenyek az egyházban, ő pedig 
igen visszahúzódó természetű volt.

Carol már kisfiú kora óta ismerte a 
püspökét, Todd A. Josit. Évtizedekkel 
korábban Josi püspök abba a vasárnapi 
iskolai osztályba járt, amelyet Carol 
tanított.

„Nézd, püspök – vágott a közepébe 
Carol, miután Teddel ismét járni kezdtek 
istentiszteletre –, nem szeretnék beszédet 
mondani. Nem szeretnék elhívást. Egy-
szerűen csak istentiszteletre szeretnék 
járni.”

Ám két évvel később Josi püspök ott 
ült Hyattéknál, és az egyház Önellátási 
Szolgáltatások nevű kezdeményezéséről 
beszélt, amelyről Hyatt nővér korábban 
nem is hallott. Miután felvázolta a kez-
deményezést, a püspök arra kérte, hogy 
moderáljon egy 12 hetes tanfolyamot, 
amely a sikeres pénzügyi sáfárság alapel-
veivel foglalkozik. Majd adott Carolnak 
egy példányt a Személyes pénzügyek az 

Ted és Carol Hyatt életében az egyház önellátási kezdeményezésének lelki 
vonatkozásai örökkévaló hatásúnak bizonyultak.

A Z  Ö N E L L Á T Á S  Á L D Á S A I

önellátásért című kézikönyvből.
„Nem tudom, miért egyeztem bele – 

idézi fel Hyatt nővér. – Eleve ijesztőnek 
találom, amikor ismeretlen emberek 
között vagyok, és erre 12 héten keresztül 

ott kellett lennem heti egy estét olyan 
egyháztagokkal, akik határozottan 
jobban otthon voltak az evangéliumban, 
mint én. Nem tudtam, hogy egyáltalán 
képes leszek- e segíteni nekik.”

A tizedről való bizonyságtól a  
templomi szövetségekig
Írta: Michael R. Morris
Egyházi folyóiratok
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„Teljesen mellbe vágott”
Josi püspök nem lepődött meg, hogy 

a kezdeti habozása ellenére Hyatt nővér 
elfogadta a megbizatást. Mint elmond-
ta, az egyik cöveki önellátási bizottsági 
gyűlésen, amelyet nem sokkal azelőtt 
az oregoni Forest Grove- ban tartottak, 
„eszembe jutott, hogy Hyatt nővérnek 
szüksége van arra az áldásra, amit a 
személyes pénzügyek csoport moderá-
lása jelent. Egyszerűen teljesen mellbe 
vágott.”

Josi püspök azt remélte, hogy a 
csoport moderálásával Hyatt nővér képes 
lesz megbirkózni a lelki fejlődése útjában 
álló egyik legfőbb akadállyal: a tizedfize-
téssel. „Ahogy aznap este hazafelé tartva 
a volán mögött ültem – meséli a püspök 
–, erős lelki benyomásom támadt, misze-
rint a tanfolyam végére Hyatt nővér meg 
fogja érteni a tizedfizetés fontosságát.”

Hyatt nővér ideges volt és felkészü-
letlennek érezte magát, de 2017 októbe-
rében elkezdte a tanfolyam moderálását. 
Miközben vezette a csoportbeszélgeté-
seket a pénzügyek kezeléséről, a költ-
ségvetés készítéséről és betartásáról, a 
nehézségekre való felkészülésről, az adós-
ságokból való kikeveredésről, a pénzügyi 
válságok kezeléséről, valamint a jövőbe 
történő befektetésről, Hyatt nővér kezdte 
egészen jól érezni magát a moderátori 
szerepben, viszont kellemetlenül a saját 
példamutatását illetően.

Amikor a harmadik órára készülve a 
kézikönyvet olvasgatta, kiderült számára, 

hogy „a pénzügyi sáfárság önellátó meg-
közelítésének” része a tized és a felaján-
lások fizetése is.1 Az is kiderült számára, 
hogy az e megközelítést megalapozó tan-
tétel a bűnbánat és az engedelmesség.2

„A későbbi órák egyikén mindenki 
előtt beismertem, hogy valószínűleg én 
vagyok a csoportban az egyetlen, aki 
nem fizet tizedet” – idézi fel. E beisme-
rés támogatást váltott ki a csoport 13 
tagjából, valamint beszélgetéseket és 
bizonyságokat a tized törvényéből fakadó 
áldásokról.

„Azt nem tudom, hogy korábban 
miért zavart annyira a tized, de rájöt-
tem, hogy komolyan kell vennem az 
erre vonatkozó bizonyság megszerzését 
– mondja Hyatt nővér. – Ahogy hall-
gattam a csoportom és a férjem bátorító 
szavait, a Lélek így szólt: »Meg tudod 
csinálni!«. Szert tettem arra a kis kiegé-
szítő hitre, amelyre szükségem volt, és 
ráébredtem, hogy jobb moderátor len-
nék, ha én is azt tenném, amit a csopor-
tomtól kérek.”

A menny ablakai
Néhány nappal a 11. foglalkozás után 

Hyatt nővér odament Josi püspökhöz az 
istentiszteleti gyűlések között, megfogta 
a kezét, és közölte vele, hogy készen áll a 
tizedfizetés törvénye szerint élni. „Annyi-
ra izgatott volt!” – meséli Hyatt nővér.

Hyatt fivér, aki maga is részt vett 
Hyatt nővér csoportjában, szintén izga-
tott volt. Miután az előző évben befizette 

a saját tizedét, gyakran biztatta a felesé-
gét, emlékeztetve őt egy bizonyos áldás-
ra, amelyre az asszony áhítozott. „Nem 
jutunk el a templomba, ha nem fizeted be 
a tizededet” – mondogatta.

2018. május 6- án megnyíltak a menny 
ablakai, és olyan áldás áradt ki a Hyatt 
házaspárra, amelyet néhány hónappal 
korábban – mielőtt Hyatt nővér elkezdte 
a csoport moderálását – még lehetetlen-
nek véltek. Aznap, vagyis az 58. házas-
sági évfordulójukat megelőző napon 
szövetségeket kötöttek, és egymáshoz 
pecsételték őket az Oregoni Portland 
templomban.

A házaspár úgy jellemzi ezt az 
élményt, hogy „gyönyörű nap és bámula-
tos áldás” volt, amelyért mindig hálásak 
lesznek. Hyatt nővér hozzáteszi, hogy ő 
mindig hálás lesz bátorító férjéért, sugal-
mazott püspökéért, és a tanulók azon 
csoportjáért, akik az érzései szerint töb-
bet segítettek neki, mint amennyit ő segí-
tett nekik. Szeretetük és támogatásuk 
jeleként a csoport majd’ minden tagja 
részt vett a Hyatt házaspár pecsételésén.

„Az emberek olyan sokat nyerhetnek 
az egyházi önellátási kezdeményezés-
ből, különösen a lelki részéből – véle-
kedik Hyatt nővér. – A lelki rész az, 
mely annyira értékessé teszi. A férjem 
számára és számomra örökkévaló hatás-
sal járt.” ◼
JEGYZETEK
 1. Személyes pénzügyek az önellátásért (2016), 42.
 2. Lásd Személyes pénzügyek az önellátásért, 

36–37.
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A bűnbánat a gyermekek és a 
tinik számára néha ijesztőnek 

és zavarosnak hangzik. Íme néhány 
tanács a bűnbánat szeretetteljes, erőt 
adó módon való tanításához.

10 tanács a 
bűnbánat 
tanításához

T I Z E N É V E S E K  É S  K I S G Y E R M E K E K  T A N Í T Á S A

Ne bonyolítsd túl! Tanítsd meg 
a gyermekeidnek, hogy „amikor 
bűnt követünk el, elfordulunk 
Istentől”, de „amikor bűnbá-
natot tartunk, visszafordulunk 
Isten felé” 1. Úgy fordulhatunk 
vissza Isten felé, hogy felismer-
jük a rossz dolgainkat; jóvá-
tesszük, amit kell; és komolyan 
igyekszünk jobbnak lenni.

Összpontosíts a pozitívumok-
ra! Történjen bármi, „a bűnbá-
nat mindig pozitív” 2. Ez nem 
a rossz viselkedésért kiszabott 
büntetés, hanem lehetőség 
arra, hogy ismét nekifussunk, 
és hogy közelebb kerüljünk 
Istenhez. Biztasd a gyermekei-
det arra, hogy gondolkodjanak 
el azon, mit tesznek helyesen, és 
hogyan tehetnének abból még 
többet.

Hangsúlyozd ki a minden-
napiságot! A bűnbánat a kis 
bűnökért és a nagyokért egya-
ránt szükséges. A napi bűnbá-
nat gyakori kiigazítást jelent, 
mint amikor egy hajó igyekszik 
a kijelölt irányban maradni. 
Segíts a gyermekeidnek fel-
ismerni az apró, mindennapi 
fejlődési lehetőségeiket.

Hagyj helyet a hibázásnak! 
Segíts a gyermekeidnek megér-
teni, hogy a hibák is a tanulás 
részét képezhetik. Engedd, 
hogy megbirkózzanak a dön-
téseik következményeivel, és 
segíts nekik rájönni, hogyan 
lehet ismét rendbe hozni a 
dolgokat. Tanítsd meg nekik, 
hogy Istenhez forduljanak 
segítségért.

Légy példa! Ismerd be, amikor 
hibákat vétesz. Légy elég aláza-
tos ahhoz, hogy elnézést kérj a 
gyermekeidtől, valamint előt-
tük. Hadd lássák, hogy igyek-
szel javítani a helyzeten, és oszd 
meg a bizonyságodat arról, 
hogy miként segített neked a 
Szabadító megváltozni.

Tedd személyessé! Amikor 
a gyermekeidnek a bűnbánat 
tantételeit 3 tanítod, ne feledd, 
hogy a bűnbánat folyamata nem 
fog mindenkinél mindig azonos 
módon zajlani. Ez nem egy kipi-
pálható felsorolás, hanem egy 
szüntelen fejlődési folyamat. A 
szívünk vágyairól szól, és arról, 
hogy mennyire igyekszünk a 
Szabadítóhoz igazodni. Onnan 
tudhatjuk, hogy maradéktalanul 
bűnbánatot tartottunk, hogy 
érezzük a békességet, az örömöt 
és a megbocsátást.
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GYERMEKEKNEK
Az e havi Jóbarát tartalma:
•  Ígérd meg, hogy megpróbá-

lod! ( J4. oldal)
•  Napról napra egyre jobban 

( J6. oldal)
•  Ragyogó ötlet ( J7. oldal)
•  De jó a jojó! ( J16. oldal)

TIZENÉVESEKNEK
Ebben a számban:
•  Kérdések és válaszok: „Min-

dig engedek ugyanazoknak 
a kísértéseknek. Hogyan 
tudnám végre elhagyni eze-
ket a bűnöket?” (62. oldal)

•  „Továbbra is emlékszem a 
bűneimre, pedig már bűn-
bánatot tartottam. Miért 
nem vagyok képes elfelejte-
ni a bűneimet?” (63. oldal)

További forrásanyagokért látogass  
el a youth .lds .org oldalra.

Tekints távolra! Könnyű 
elcsüggedni, ha az ember több-
ször is ugyanazokat a rossz 
döntéseket hozza. Tanítsd meg 
a gyermekeidnek, hogy amíg 
rendszeresen bűnbánatot tarta-
nak, addig Isten rendszeresen 
meg fog bocsátani nekik (lásd 
Moróni 6:8). Magyarázd el, 
hogy a próbálkozás az, ami iga-
zán számít. Az igyekezetünk és 
a természetes ember elhagyása 
által (lásd Móziás 3:19) válunk 
hasonlóbbá Istenhez.

Tégy különbséget a bűntudat 
és a szégyenérzet között! Az 
„Isten szerint való szomorúság” 
a bűnbánat előfeltétele (lásd 
2 Korinthusbeliek 7:9–10). Ha 
azonban a gyermeked bűnbá-
natot tartott, ám ennek ellenére 
továbbra is azt érzi, hogy híján 
van az érdemességnek vagy a 
reménynek, akkor ott a szégyen-
érzet lehet a ludas.4 Emlékeztesd 
rá, hogy Mennyei Atya mindig 
szereti őt, és hogy „ha bűnt 
követünk el, kevésbé vagyunk 
érdemesek, de soha nem érünk 
kevesebbet!” 5 Szükség esetén 
érdemes lehet leülni tanácsadás 
céljából a püspököddel vagy egy 
szakemberrel.

Értsd meg a Szabadító engeszte-
lését! Tanítsd meg a gyermekeid-
nek, hogy Jézus Krisztus nemcsak 
a bűneinkért hozott engesztelést, 
hanem minden szenvedésünkért is 
(lásd Alma 7:11–12). Biztosítsd őket 
arról, hogy mások ártó magatartá-
sa miatt őket nem hibáztatják.6 A 
bántalmazás áldozatai teljességgel 
ártatlanok; segíts nekik a Szaba-
dítóhoz fordulni békességért és 
gyógyulásért.

Folyamatosan utalj vissza a 
Szabadítóra! Tanítsd meg a 
gyermekeidnek, hogy a Szabadító 
érti, mivel küszködnek, és segíthet 
nekik felülkerekedni azon. Otthon 
gyakran tégy Róla bizonyságot. 
Biztasd a gyermekeidet arra, 
hogy imádkozzanak, szolgáljanak, 
tanulmányozzák a szentírásokat, 
és tegyenek meg minden mást is, 
amitől jobban megismerhetik Őt, 
hogy ezáltal természetesen töreked-
jenek a segítségére a gyengeségeik 
leküzdéséhez. ◼

JEGYZETEK
 1. Neil L. Andersen: „Bánjátok meg bűneiteket, 

…hogy meggyógyíthassalak benneteket.” 
Liahóna, 2009. nov. 40.

 2. Stephen W. Owen: A bűnbánat mindig 
pozitív.Liahóna, 2017. nov. 48.

 3. Lásd 19. fejezet: A bűnbánat. Az evangélium tantéte-
lei (2009). 291–297.

 4. Lásd Wendy Ulrich: Gyengének lenni nem bűn. 
Liahóna, 2015. ápr. 20–25.

 5. Joy D. Jones: Mérhetetlen érték. Liahóna, 2017. 
nov. 14.

 6. Lásd Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár 
(2007). 10.



OSZD MEG A TE TÖRTÉNETEDET!
Neked is van egy hihetetlen történeted, 
amelyet megosztanál? Vagy vannak bizonyos 
témák, amelyekről olvasni szeretnél? Ha 
igen, akkor írd meg nekünk! A cikkeidet vagy 
visszajelzésedet a liahona .lds .org oldalon 
küldheted be.

A legbefolyásosabb emberek

Olvastatok már olyan felsorolásokat, hogy „a 
30 legbefolyásosabb 30 év alatti fiatal”, és 
volt már olyan gondolatotok, hogy „vajon én 
hogy tudnék bekerülni közéjük”? Én tényleg 
el szoktam gondolkodni azon, hogy miként 

tudnám fokozni a részvételemet, miként lehetnék 
segítőkészebb és – igen – miként lehetnék fontosabb 
ember (ami egyúttal valószínűleg azt is jelenti, hogy 
alázatosabbnak kell lennem). Habár előfordulhat, hogy 
olyasmit teszünk le az asztalra, amit a világ is elismer, 
időnként inkább az Istennel kötött szövetségeink szemé-
lyesebb betöltéséről van szó.

A befolyásunk növeléséhez nem kell külföldre utaz-
nunk, hogy a messzi idegenben segítsünk valakinek. Az 
egész a saját házunk táján kezdődik, a családtagjaink 
vagy a lakótársaink, illetve a szomszédaink irányában. A 
helyi közösségünkben kezdődik. A Szolgálati idő című cikk 
(44. oldal) felsorol néhány gyakorlati lépést ahhoz, hogy 
miként szolgálhatunk a helyi közösségünkben, amikor 
már elkezdünk változni és válni valamivé. Időt szakítani 
mások megsegítésére azzal járhat, hogy változtatnunk 
kell dolgokon – talán a szívünket kell megváltoztatni, vagy 
azon kell változtatnunk, hogy mire fordítjuk az időnket és 
az erőnket.

A Jóra vezető hatalmas erő című cikkben (46. oldal) 
több fiatal felnőtt is megosztja a tapasztalatait arról, 
hogy milyen az, amikor krisztusi szeretetet fejlesztünk ki 
magunkban mások iránt. Ezek a történetek megmutatják, 
hogy milyen az, amikor sugalmazás és hit révén a fia-
tal felnőttek képesek jó hatást gyakorolni másokra.

Gavarret elder arra emlékeztet minket, hogy már így 
is hősök és hősnők vagyunk (lásd 49. oldal). A halandó-
ság előtti életben azt választottuk, hogy a földre jövünk, 
most pedig megválaszthatjuk, hogy milyen változást 
szeretnénk előidézni. A személyes küldetésünk felfede-
zése vezetni fog minket az Atyánk és a Fia, Jézus Krisztus 
szolgálata során.

Én azt tapasztaltam, hogy 30- nál jóval több 30 év alatti 
befolyásos ember van az egyház fiatal felnőttei közöt. A 
legbefolyásosabb emberek az én meglátásom szerint 
azok, akik „az igének megtartói és ne[m] csak hallgatói” 
( Jakab 1:22). Ők azok, akik megtartják szövetségeiket. Ők ti 
lehettek, mindannyian.

Már alig várom, hogy lássam, milyen változást fogtok 
előidézni!
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A LEGJOBB TANÁCS…
Fiatal felnőttek osztják meg a legjobb 
tanácsot, amelyet azzal kapcsolatban kaptak, 
hogy miként idézhetnek elő változást:

„Légy önmagad! Mindegyikünk rendelkezik 
olyan megosztható világossággal, amellyel 
más nem. Amikor készen állunk a saját 
egyedi módunkon felemelni és biztatni 
másokat, valamint beragyogni az életüket, 
akkor a világosságunk fénylik, és arra indít 
másokat, hogy dicsőítsék Istent. Ne félj 
ragyogni!”
– Whitney Henderson, USA, Colorado

„Élj Jézus Krisztus evangéliuma szerint, 
hogy az emberek megkérdezzék tőled, 
mitől vagy más.”
– Pamela Castillo, Guatemala,  
San Marcos

„Ha annak a szeretetnek akár csak egy 
töredékével tudnánk szeretni önmagunkat 
és a felebarátainkat, amellyel Isten szeret 
minket, akkor meglenne az önbizalmunk 
és a hitünk ahhoz, hogy tényleg megte-
gyük, amit meg kell tennünk.”
– Samuel Ward, USA, Idaho

„Ne az egész világot akard megváltoztatni – 
összpontosíts a saját szűkebb környezeted 
megváltoztatására!”
– Quincy Haisley, USA, Utah

Mi a legjobb tanács, amelyet valaha 
kaptatok a randizással kapcsolatosan, 
amikor olyan személyről van szó, aki egykor 
pornográfiával küszködött? A válaszaitokat 
a liahona.lds.org oldalon küldhetitek be 
2019. február 28- ig.

FIATAL  
FELNŐTTEK!

A FIATAL FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ 
ROVAT SZERZŐIRŐL EBBEN A ROVATBAN

44 Szolgálati idő
Írta: Liz Stitt

46 Jóra vezető  
hatalmas erő
Írta: Mindy Selu

49 Tényleg nagy  
változást  
idézhettek elő
Írta: Eduardo  
Gavarret elder

CSAK ONLINE

Nem elég a napi 24 óra? Így 
használhatod ki a legjobban 
az idődet
Írta: Heather J. Johnson

Egy szemernyi szolgálattétel
Írta: Katie Payne

Amit nem tudsz, azt nem 
tudod
Írta: Lori Fuller

Liz Stitt a Brigham Young 
Egyetemen szerzett kommu-
nikáció szakos alapdiplomát, 
majd a Utah- i Egyetemen 
MBA- t. Termékigazgatási 
területen dolgozik, de a kedvenc munkája 
profi nagynéninek lenni.

Mindy Selu a Liahóna 
folyóirat egyik szerkesztője. 
Továbbá házas és macskás, 
valamint ikerlányos édes-
anya. Kedvenc időtöltései 
közé tartozik a fényképezés, a mozizás, és a 
teendői végeláthatatlan összeírogatása.

Heather J. Johnson szerző 
és szerkesztő. Szeret vízisíelni 
és téli kalandtúrákra menni a 
hegyekbe. Kedvence az angol 
irodalom, és nagyon örülne, 
ha a mindennapi angolban is létezne az a 
szó, hogy „ti”.

Katie Sue Embley úgy véli, 
hogy a világ tele van szép 
emberekkel, akiknek a történe-
teit el kell mesélni. Újságírást 
és spanyolt tanul, mert az a 
mottója, hogy #ÁrasszJót.

Lori Fuller a Jóbarát című 
folyóirat egyik szerkesztője. 
Szívesen hallgat új együtte-
seket és a rádióban a híreket, 
szeret a világ különböző 
tájairól származó ételeket készíteni.  
Néha írogat is.
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Ezeket a cikkeket és még  
továbbiakat találsz:
•   a liahona.lds.org honlapon,
•   a Heti FF-ben (az Evangéliumi 

könyvtár alkalmazás Fiatal 
Felnőttek részében),

•   a facebook.com/liahona 
oldalon.



Szolgálati idő
Írta: Liz Stitt

Néhány évvel ezelőtt teljes munka-
időben dolgoztam, miközben egy 
esti program keretében az üzleti 

adminisztráció szakos mesterképzést 
végeztem. Miután meglett az MBA- m, 
szerettem volna a felszabadult időt valami 
értelmesre fordítani.

Egy kedves professzorom egysze-
rű és világos tanácsot adott: keressek 
szolgálati lehetőségeket. Tudott ugyan 
az egyházi feladataimról, de azt java-
solta, hogy tekintsek túl a megszokott 
„hatókörömön”.

Elkezdtem imádságosan keresgélni, 
hogy megtudjam, hol van szükség a 

készségeimre és a tehetségeimre, és 
hogy hol tudnám a legtöbb jót 

tenni. Hamarosan eljutottam 
egy közösségi házba, ahol 

mentorokat kerestek 
a tizenévesekre 

szabott program-
jukhoz. Elkezdtem 
mentorálni egy 
tizenéves lányt, 
akinek a családja 
Szomáliából 
menekült el. 
Minden héten 
gyakoroltuk az 

olvasást, az írást 
és a matematikai 

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

Fiatal felnőttekként 
valószínűleg job-
ban ráérünk, mint 
amennyire azt sze-
retnénk beismerni. 
Íme hat javaslat arra, 
miként szélesítsétek  
ki a befolyásotokat 
szolgálat által.

készségeket. Ezen túlmenően azonban 
össze is barátkoztunk, ismerkedtünk 
egymás kultúrájával és a jövőről szőtt 
álmaival. Miután ő elköltözött, egy másik 
lányhoz osztottak be. Az ő családja 
Mianmarból menekült, és ő egy thaiföldi 
menekülttáborban nevelkedett. A tanulás 
mellett elbeszélgettünk az élet nehézsége-
iről és az azokra adható válaszokról is.

Számos további lehetőséget találtam a 
készségeim különféle alkalmazására és a 
közösség szolgálatára.

Egyedülálló felnőttként többek között 
a költözködéseknek, a lediplomázásnak 
vagy egy új állásnak köszönhetően folyton 
változik, hogy mi minden veszi igénybe az 
időnket. A Lélek gyakran noszogat minket 
azt üzenve, hogy a társkereső éveink ne 
pusztán a kivárásról szóljanak. Érezzük 
ilyenkor, hogy több célt és értelmet kell 
vinnünk az életünkbe.

Valószínűleg jobban ráérünk, mint 
amennyire azt szeretnénk beismerni, úgy-
hogy ha rászánunk egy- két percet, és meg-
vizsgáljuk, hogy miként használhatnánk az 
időtartalékainkat mások felemelésére, az 
áldás lesz mások és a magunk számára is. 
Elvégre mások szolgálata által mutathatjuk 
ki az Isten iránti szeretetünket, és tarthat-
juk meg azon szövetségeinket, miszerint 
mindenünket Neki adjuk. ◼
A szerző az Egyesült Államokban, Utah- ban él.
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 Néha arra gondo-
lok: „Nem tudom, 
hogy képes vagyok- e 
ezt tovább csinálni. 
Annyira fárasztó. Ér 
egyáltalán valamit, 

amit csinálok?” Amint azonban elkezdek segíteni, 
a szívem megváltozik. Ritkán jöttem el úgy egy 
szolgálati lehetőség végeztével, hogy ne éreztem 
volna magam jobban, és ne akartam volna 
visszamenni. Ha azonban az adott lehetőség 
sokat vesz ki belőled, akkor érdemes lehet más 
lehetőségeket is megfontolni, vagy kérni egy kis 
„szabit” az önkénteskedés során, hogy annyit 
tégy, amennyi valóban szükséges.

 Sok szervezetnek 
vagy embernek 
következetes és 
rendszeres önkén-
tesi erőfeszítésre 
van szüksége – ez 

több egy egyszeri projektnél vagy alkalmi 
látogatásnál.

 A mentorálás 
során eleinte 
szokatlan volt 
számomra tizené-
vesekkel dolgozni, 
illetve az összes 

tantárgyból korrepetálni. Néha viszont annyi 
volt a feladatom, hogy ösztönzést és biztatást 
nyújtsak. Nem kell tökéletesen beleillenünk a 
szerepbe ahhoz, hogy változást idézzünk elő. 
A legtöbbször azzal érhetjük el a legnagyobb 
hatást, hogy ott vagyunk, odafigyelünk, valamint 
hosszú távú bizalmi és biztos kapcsolatot 
építünk ki.

 Kérj mennyei 
útmutatást, hogy 
az oda vezes-
sen téged, ahol 
szükség van rád. 
Jeffrey R. Holland 

elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a követ-
kezőket mondta: „[T]udom, hogy Isten… segít 
és vezet majd benneteket a tanítványság 
könyörületes tetteiben, ha lelkiismeretesen 
törekedtek és imádkoztok és nyitott szemmel 
jártok, hogy betartsatok egy olyan paran-
csolatot, amelyet Ő újra és újra megadott 
nekünk” (Nem vagyunk- e mindannyian koldu-
sok? Liahóna, 2014. nov. 41.).

 Gondold át, mit 
szeretnél tenni 
vagy mire érzel 
indíttatást. Fontold 
meg, hogyan 
használhatnád 

a tehetségeidet és a képességeidet mások 
megáldására.

 Egy jegyzetfüzet 
vagy határidőnap-
ló segítségével 
kövesd nyomon, 
hogy mivel töltöd 
az idődet. 

Rendelkezel néhány kihasználatlan vagy 
elpazarolt ráérős órával? Vagy éppen túlvál-
lalod magad? Éppúgy alapvető fontosságú 
megérteni azt, hogy hol van még szabadidőd, 
mint azt, hogy hol lehet szükség lefaragni 
a feladataidból. A legfontosabb dolgoknak 
biztosíts elsőbbséget, és tervezz be időt a 
szolgálatra.

KÖVETKEZZEN NÉHÁNY ÖTLET A 

 HATÓKÖRÖD  

Vizsgáld meg az idődet! Vizsgáld meg a készségeidet! Imádkozz!

Lépj ki a kényelmi körödből! Fejts ki következetes erőfeszítést! Légy türelmes!

KITERJESZTÉSÉRE:



46 L i a h ó n a

Jóra vezető  
hatalmas erő

Írta: Mindy Selu
Egyházi folyóiratok

Az egész egy április közepi hóviharral 
kezdődött. Nem mintha ez annyira 
szokatlan jelenség lenne Utah- ban, 

de mégis úgy gondoltam, hogy a Templom 
tér hófödte tulipánjait meg kell örökíteni. 
Így hát létrehoztam egy Instagram- fiókot 
– amelyen ezúttal nem az amúgy cuki 
macskáimról tettem közzé képeket, hanem 
a templomról.

Ezzel indult az egy éven át tartó napi 
posztolás (és még néhány évnyi nem- 
annyira- napi posztolás). A templom 
fényképezése, majd a képek posztolása 
egy- egy templomhoz kapcsolódó, az 
egyház vezetőitől vett idézettel, a tehet-
ségfejlesztés és a templom iránti meg-
becsülésem elmélyítésének szórakoztató 
módjává vált.

Minél több embert értem el, 
annál inkább felismertem a kínálko-
zó lehetőséget arra, hogy jó befo-
lyást gyakoroljak. Nem vagyok egy 
közösségimédia- influenszer, de szeretem 
azt hinni, hogy az erőfeszítéseim számíta-
nak valahol valakinek.

A zsúfolt, rohanó életünk mellett is 
mindannyian képesek vagyunk a tehetsé-
geinket mások megáldására fordítani, és 
jóra vezető erővé válni. Elvégre „hiszünk 

abban, hogy… jót kell cselekednünk” (Hitté-
telek 1:13).

Felkutattam néhány további fiatal felnőt-
tet, akik szintén arra törekednek, hogy jóra 
vezető erő legyenek. Íme, ők így idéznek elő 
változást.

F I A T A L  F E L N Ő T T E K N E K

Mindannyian lehe-
tünk jóra vezető 
erő a világban, 
bármily nagy vagy 
kicsi legyen is a 
befolyásunk.
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Imádkozzatok jószívűségért!
Kaveria ei jätetä. Ez a finn kifejezés azt jelen-

ti, hogy „senkit nem hagyunk hátra”, és bár a gyökerei a 
háborús időkre nyúlnak vissza, a finnek ma is megszívlelik. Rolle 
Rantaniemit, ezt a 23 éves uusimaa- i finn fiatalembert arra ihleti 
ez a kifejezés, hogy jót cselekedjen.

„Van egy saját szabályom: ha bármikor azt látom, hogy valaki 
egyedül van, a helyzettől függetlenül mindig odamegyek. Soha 
senkinek nem lenne szabad magányosnak lennie. Amikor fiatal 
voltam, tényleg nagyon magányos voltam az iskolában és az 
egyházban – nem voltak barátaim, és tudom, milyen rossz érzés 
magányosnak lenni. Én a finn gondolkodásmódból sajátítottam el 
azt, hogy senkit nem hagyunk hátra.”

Az egyik hajtóerőt az a tudás jelenti számára, miszerint a 
kapcsolatok ezen az életen túl is folytatódhatnak. „Ezért gondo-
lom azt, hogy a legfontosabb, amire összpontosítanunk kell, az 
önmagunk jobbá tétele. Legyetek jó példák, legyetek jó emberek, 
váljatok szorgalmassá, és rendelkezzetek az összes efféle krisztusi 
tulajdonsággal. A másik, hogy építsetek kapcsolatokat, barátkoz-
zatok össze az emberekkel, legyen bennetek jószívűség és szere-
tet, és szolgáljátok egymást.”

Rolle meggyőződése szerint a krisztusi jószívűség kifejlesztése 
a legjobb eszközünk ahhoz, hogy jót cselekedjünk. “A Moróni 
7:48 azt mondja, hogy imádkozzunk jószívűségért. És azt látom, 
hogy amikor ezt naponta megteszem, és arra kérem Mennyei 
Atyát, hogy adjon olyan helyzeteket, amikor szolgálhatok, akkor 
jobban észreveszem azokat. Amikor tényleg kinyitjuk a szemün-
ket, olyan szolgálati lehetőségek adódnak, amelyekre soha nem 
gondoltunk.”

„Még a kis dolgok is számítanak – állítja Rolle. – Ha csak ezeket 
a kis dolgokat keresitek és teszitek meg, akkor is nagy változást 
idézhettek elő.”

Ihlessetek másokat arra, hogy 
magasabbra tekintsenek!

Daniel Godoy (23) világosságot és jóságot sugá-
roz, és ehhez nagyon sok köze van az általa hozott döntéseknek. 
Már pusztán a példamutatásával is jó hatást gyakorol.

Egy Santiago közelében fekvő chilei városkában nőtt fel a 
szolgálat és az evangélium iránt elkötelezett szülők egyetlen 
gyermekeként. Daniel volt a cövekükből az első, aki a misszionári-
usi korhatár leszállítása után 18 évesen missziót szolgált, számos 
fiatalembert ihletve arra, hogy ők is hamarabb készüljenek fel 
a szolgálatra. A Kolumbiában teljesített misszióját követően ő 
volt az első azok közül is, aki a szülővárosából külföldre mentek 
továbbtanulni. A buzgalma másokat is arra ihletett, hogy tovább-
tanuljanak. „Bizonyos értelemben arra ihlettem őket, hogy maga-
sabbra tekintsenek – mondja. – Fantasztikus volt tudni azt, hogy 
az általam megtett kis lépés segített megihletni másokat.”

Az amerikai egyetemi tanulmányok jelentik egyúttal a kulcsot 
Daniel további terveihez, ami a mások megsegítését és a jövőbeni 
jó cselekedeteket illeti. „A hosszú távú célom az, hogy hazatérjek 
Chilébe, és ott segítsem az embereket – ott szolgáljam őket. Azért 
jöttem ide, mert tudom, hogy olyan lehetőségek nyílhatnak meg 
előttem, amelyek révén a chilei embereknek is segíteni tudok 
majd.”

Mindezek ellenére Daniel tartozik egy vallomással: „Nem 
vagyok tökéletes. Viszont igyekszem megtenni a tőlem telhető 
legtöbbet, és úgy érzem, hogy ez másokat is meg fog ihletni, és 
meg fogja adni nekik azt az ösztönzést, hogy ők is haladni tudja-
nak előre.”



Tolmácsoljátok Isten szeretetét!
Miután a kaliforniai Katelyn Rae (27) szociális munkásként 

lediplomázott, nem kívánt ezen pályán maradni, mivel inkább az 
emberbaráti segélyezés vonzotta. Azt tapasztalta, hogy Isten keze 
vezérelte „minden lépésben”, egészen odáig, hogy mostanra a 
globális szegénység ellen küzdő egyik nonprofit szervezet prog-
ramigazgatója lett.

Katelyn dolgozott már menekültekkel Görögországban és 
bántalmazás áldozataival Nepálban, akik – mint azt kifejti – mind-
annyian „az életük legrosszabb időszakát élik át. Egyszerűen ott 
vagyok velük, sokat nem tehetek. Nem változtathatom meg a 
kormányokat vagy a rendelkezéseket, de valamit mégis tehetek: 
szerethetem őket.” És bárkivel legyen is, látja, mennyire fontos, 
hogy mások is érezzék Isten szeretetét. „Ha eszköz lehetek 
ebben, akkor úgy érzem, hogy elég jó munkát végzek, és hogy 
Isten elégedett velem.”

A tapasztalatai segítettek neki abban, hogy szélesebb rálátás-
sal tekintsen mások gondjaira. „Fiatal felnőttként könnyű elmerül-
ni a saját dolgainkban – vélekedik Katelyn. – Nagyon foglalkoztat 
minket a »Milyen pályát válasszak?«, »Milyen tárgyakat vegyek fel?« 
és »Hogyan fogom megtalálni az örökkévaló társamat?« kérdése. 
Ez mind jó dolog, de ha valamiképpen magunkon kívülre is tud-
nánk tekinteni, szerintem megtalálnánk, hogy mi az, amit valóban 
keresünk.”

„Csupán közel kell maradnunk a Lélekhez, és akkor Isten 
vezetni és irányítani fog bennünket, így pedig képesek leszünk 
megtenni mindazt a jót, amit szeretnénk – állítja Katelyn. – Szerin-
tem mindenki szeretne jót tenni, még akkor is, ha csupán a saját 
közösségében vagy a családjában teszi. Minden kis dolog, legyen 
szó egy barát felemeléséről vagy arról, hogy ott vagyunk, amikor 
egy családtagnak szüksége van ránk – ezek az apró pillanatok, 
amikor tudod, hogy megtetted, amit Isten szeretett volna, hogy 
abban a pillanatban tegyél, erőteljes hatással lesznek a te életed-
re és másokéra is.”

A ti hatásotok
Nem szükséges nekiindulnotok a nagyvilágnak és árvaházakat 

építenetek ahhoz, hogy jót tegyetek. Nem szükséges Instagram- 
fiókot létrehoznotok templomi fényképek megosztására, vagy egy 
nonprofit szervezet igazgatójává válnotok. De ti is kitalálhatjátok, 
hogy miképpen használjátok a ti egyedi tehetségeiteket arra, hogy 
jó hatást fejtsetek ki.

Valóban hiszem, hogy ezek a szavak, melyeket Thomas S. 
Monson elnök (1927–2018) az egyházban lévő nőknek mondott, 
tökéletesen illenek a fiatal felnőttekre is: „Jóra vezető hatalmas 
erő vagytok, mely az egyik legerőteljesebb az egész világon. A 
hatásotok messze túlnő rajtatok és az otthonotokon, és megérint 
másokat is szerte a földön” (vö. Három cél, mely vezet titeket. Lia-
hóna, 2007. nov. 120.). Hát tegyetek továbbra is jót – amennyi jót 
csak tudtok! A hatásotok messzebb fog terjedni, mint azt gondol-
nátok. És együtt ez a jóra vezető hatalmas erő leszünk. ◼

A cikk teljes változatában, a liahona .lds .org oldalon olvassátok el három 
további fiatal felnőtt megihlető történetét, akik jóra vezető hatalmas erőt 
képeznek.
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TÉNYLEG  
NAGY VÁLTOZÁST 
IDÉZHETTEK ELŐ

Szeretném elmondani nektek, hogy a jelenkor 
hősei és hősnői itt vannak. És ezek ti vagytok. Biz-

tos vagyok benne, hogy itt van az alapanyag, itt van 
a változás előidézéséhez és az erő – az egyéni erő, a 
cselekvéshez szükséges erő, az evangélium ismere-
tén alapuló kiálláshoz szükséges erő – gerjesztésé-
hez szükséges buzgalom; mindez bennetek van.

Hát nem vagyunk- e mindannyian a halandóság 
előtti életünk hősei? Mindannyian ellentmondtunk 
Lucifernek és a tervének. Született győztesek 
vagyunk, és ahhoz a csapathoz tartozunk, amelyik 
meg fogja nyerni a csatát. Most pedig, tudva azt, 
amit tudunk, meg kell hoznunk a döntést, hogy 
felülemelkedünk a saját gyengeségeinken, és 
úgy megyünk tovább előre, hogy a szemünket az 
Egyetlenen tartjuk, aki megszabadít minket.

Ne válasszátok a középszerűség útját, amely 
elkényelmesedéssel és közönnyel jár! Legyetek eltö-
kéltek amellett, hogy ti mások lesztek: használjátok a 
bennetek lévő erőt, és idézzetek elő változást!

Számos nemes ügyért lehet harcolni. Tartozzatok 
azok közé, akik egyengetik az utat, és változást idéznek 
elő. Emlékezzetek rá, hogy győztesek vagytok, született 
győztesek. Tényleg nagy változást idézhettek elő!

Válasszatok egy olyan nemes ügyet az Úrért, 
amelyért harcolhattok, és vessétek be az ener-
giátokat! Vannak emberek, akinek segíthettek; 
kezek, melyeket felemelhettek; elgyengült térdek, 
melyeket megerősíthettek; rabok, akiket meglá-
togathattok és kiszabadíthattok; éhezők, akiket 
etethettek; mezítelenek, akiket felöltöztethettek; 
és betegek, akiket meggyógyíthattok. Emeljétek fel 

a hangotokat! Legyetek hűek önmagatokhoz és 
hűségesek a küldetésetekhez!

„Ti vagytok »Izráel reménysége«. A mennyek 
titeket néznek, és a föld rátok vár.” 1

 Hozzátok létre a saját szövetségeteket Vele, a mi 
Szabadítónkkal, és mondjátok ezt: „Én és az én házam 
az Úrnak szolgálunk” (lásd Józsué 24:15). Ha így tesz-
tek, mások is áldásokban részesülnek majd. ◼
Elhangzott a But As for Me and My House, We Will 
Serve the Lord [Én azonban és az én házam az Úrnak 
szolgálunk] című áhítati beszéd részeként, 2017. 
május 16- án a Brigham Young Egyetem, Idahón.
JEGYZETEK
 1. Orson F. Whitney, Contributor, July 1888, 301.

Írta: Eduardo Gavarret elder
a Hetvenektől



Írta: Joshua J. Perkey
Egyházi folyóiratok

K épzeld el, hogy ma végre megkaptad a missziós 
elhívásodat. Kijelölnek neked egy konkrét helyet, a 
misszió nyelvét, valamint egy kezdési időpontot. Aztán 

a kijelölt napon valószínűleg a világ 13 misszionáriusképző 
központjának (MKK) egyikében fogsz jelentkezni.

Milyen élmény lesz számodra ott lenni az MKK- ban? 
Derítsük ki!

AZ ELSŐ NAPOD
Hacsak nem laksz elég közel az MKK- hoz, hogy kocsival 
mehess oda, az egyház szervezi meg az utazásodat.

A utah- i Provóban lévő MKK parkolójában misszionáriu-
sok és alkalmazottak igazítanak el téged, hogy melyik sorba 
állj, ahol aztán elbúcsúzol a családodtól, találkozol a házigaz-
da misszionáriusaiddal, és bejelentkezel. A házigazda misszi-
onáriusok – olyan misszionáriusok, akik már néhány hete az 
MKK- ban vannak – lesznek a kalauzaid az érkezésedkor. Ők 
gondoskodnak arról, hogy a csomagjaid eljussanak a szállá-
sodra, miközben te megkapod a névtábládat és megkeresed 
a tantermedet.

Szeretnéd, ha fantasztikus lenne a 
missziód? A misszionáriusképző központ 

pontosan erre tanít.

MKK!
KÖSZÖNT  
TÉGED AZ 
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TOVÁBBIAK A FIATALOKNAK 
SZÓLÓ ROVATBAN

FIATALOKNAK

58 Mész?
Írta: David F. Evans elder

61 Ken felkarolása
Írta: Ephraim Ong

62 Kérdések és válaszok:
 Mindig engedek ugyanazok-

nak a kísértéseknek. Hogyan 
tudnám végre elhagyni 
ezeket a bűnöket?

64 Az utolsó szó:
 Az utolsó napi szent nem 

adja fel a próbálkozást
Írta: Dale G. Renlund elder

PROVÓI MKK

PERUI MKK
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Singleton nővér meséli: „Bementünk a termünk-
be, és a zónánkból az összes régebbi misszionárius 
kínaiul beszélt, meg a tanítóink is kínaiul beszéltek.”

Adams elder hozzáteszi: „Eltartott egy ideig, de 
amikor aztán elkezdesz hozzászokni, és megtanu-
lod, hogy hogyan tanulj eredményesen, onnantól a 
tudásod rohamléptekben fejlődik. Lényegében egy 
pozitív fejlődési spirálba kerülsz a tanulás során.”

A képzési tananyag minden MKK- ban teljesen 
azonos. Egy kisebb központban az MKK- elnök és a 
felesége sokat fog veled beszélgetni, sokat fog taní-
tani, és egészében véve sokat fogsz találkozni velük. 
Amikor a Tizenkét Apostol Kvórumának valamelyik 
tagja beszédet mond a Provói MKK- ban, azt a többi 
központba is sugározzák.

„Mindenki annyira kedves! Mindegy, hogy a te 
kerületedhez tartozik- e vagy egy véletlenszerűen 
szembejövő misszionáriusról van szó, mindenki 
készségesen segít” – meséli Hanks nővér, a Provói 
MKK- ban meginterjúvolt kilenc, mandarinul tanu-
ló misszionárius egyike. Az ő kerületéhez tartozó 
misszionáriusok Tajvanon, Kanadában és Kaliforniá-
ban fognak szolgálni.

Prestwich nővér ezt mondja: „Az volt tényleg a 
legklasszabb, hogy tudod, hogy végre megérkeztél, 
és hogy végre azzal a csodálatos dologgal foglalkoz-
hatsz, amire tudod, hogy felkértek.”

AZ ELSŐ ÓRÁD
Amint belépsz az MKK- ba, hamar megkezdődik a 
tanulás. Már az első napodon bemész a tantermed-
be, és elkezded tanulni és gyakorolni az evangélium 
tanítását.

GUATEMALAI MKK

PROVÓI MKK
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▶  Évente kb. 40 000 
misszionárius 
fordul meg az összes 
MKK- ban.

▶  Lehet, hogy a kisebb 
központokban egy-
szerre csak 35–150 
misszionárius van.

▶  A Provói MKK- ban 
egyszerre akár 2000 
misszionárius is 
lehet.

▶  A Mexikói MKK- ban 
általában több száz 
misszionárius van, de 
lehet akár 1200 is.

▶  A különböző közpon-
tokban összesen 58 
nyelvet tanítanak.

▶  Azok a misszionári-
usok, akiknek nem 
kell idegen nyelvet 
tanulniuk, 3 hetet 
töltenek az MKK- ban.

▶  Azok a misszioná-
riusok, akik nyelvet 
tanulnak, 6–9 hetet 
töltenek az MKK- ban.

FÜLÖP- SZIGETEKI MKK

ANGLIAI MKK

BRAZÍLIAI MKK

IZGALMAS ADATOK



GHÁNAI MKK

KOLUMBIAI MKK

BRAZÍLIAI MKK PROVÓI MKK
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AZ ÚJ GYÜLEKEZETED
A nagyobb központokban a misszionáriusokat egy- egy gyüleke-
zetbe osztják be, amelynek rendes gyülekezeti elnöksége van 
(olyan helyi melkisédekipapság- viselők, akiket az MKK- ba hívtak el 
szolgálni). Vasárnaponként aztán ebbe a gyülekezetükbe járnak 
úrvacsorai gyűlésre. A kisebb központokban az összes misszioná-
rius az MKK- elnökség irányítása alatt találkozik.

A nagyobb központokban mindegyik misszionáriust beosztják 
egy- egy zónába, amely több kerületből áll. Ez ugyanolyan szerve-
zeti felépítés, mint amilyenbe a misszionáriusok kint a missziós 
területen lesznek beosztva. Az MKK- ban az egyes kerületek 
létszáma néhány misszionáriuspártól 5- 6 párig terjedhet. A zónák 
szintén állhatnak mindössze néhány kerületből vagy akár fél 
tucatból is. Ez a szervezeti felépítés a képzést és a tanulást segíti. 
Az MKK- elnökségek és gyülekezeti elnökségek, valamint az elnök-
ségi tagok feleségei is tanácsadással és támogatással szolgálnak 
a misszionáriusok számára, hogy könnyebben alkalmazkodhassa-
nak a misszionáriusi élethez.

A HETI BEOSZTÁSOD
A misszionáriusok a társukkal és más misszionáriusokkal osztoz-
nak a – rendszerint négyfős – szobákon. Mindennap van torna 
(kivéve vasárnap), tervezési idő és étkezések. Az idejük zömét 
a tantermekben töltik, ahol képzést kapnak evangéliumi tanból, 
idegen nyelvből (ha szükséges), valamint arról, hogy miként 
találjanak tanítható embereket, miként tanítsanak a Lélek által, 
és hogyan osszák be az idejüket. Ez a képzés az MKK elsődleges 
célja: hogy csiszolja az evangéliumi tudásodat, és hogy megta-
nuld, miként oszd meg eredményesen az evangélium üzenetét 
másokkal. A tanítóid visszatért misszionáriusok lesznek, akik 
tudják, miként segítsenek neked kifejleszteni a szükséges misszi-
onáriusi készségeket. A napi órarend sokat követel, de egyúttal 
sokat is ad.

Jackson elder szerint: „Mielőtt ide jöttem, azt gondoltam, hogy 
lehet, hogy ez elég kemény lesz, meg hogy itt fogok szenvedni. De 
igazából minden nagyon bejön. Szuper az egész! Királyul vagyunk 
és keményen dolgozunk.”

A misszionáriusoknak szolgálati lehetőségeik és hetente 
egy felkészülési napjuk is van. Ez utóbbi során van lehetőségük 
mosni, takarítani és levelet írni haza. Ilyenkor tudnak ellátogatni a 
templomba is.

Vasárnaponként a misszionáriusok a többi misszionáriussal 
együtt vesznek részt istentiszteleten. Felkérhetik őket egy- egy 
beszédre az úrvacsorai gyűlésen, illetve hogy tanítsanak a papsági 

vagy segítőegyleti gyűléseken. Az elderek részt vesznek az úrva-
csora megáldásában és kiosztásában. A rendes egyházi gyűlé-
seken túl a misszionáriusok kerületi gyűléseken is részt vesznek, 
interjúkat tart velük a gyülekezeti vagy az MKK- elnökségük, egy-
házi közvetítéseket néznek, beszélgetnek a társukkal, valamint 
személyes tanulmányozást folytatnak. Vasárnaponként a zónave-
zetőnek, kerületi vezetőnek vagy képzésvezető nővérnek kijelölt 
misszionáriusok vezetőképzésen is részt vesznek.

Bár a misszionáriusok napjának zöme be van osztva, azért 
rendelkeznek valamennyi szabadidővel is. Hanks nővér azt mond-
ja, felelősséget érez azért, hogy jól töltse el az idejét: „Te döntöd 
el, hogyan töltöd az idődet. Rajtad áll, hogy mit kezdesz Isten 
idejével.”

AZ ELSŐ TÁRSAD
A misszionáriusi élethez való alkalmazkodás emberpróbáló lehet 
– honvágy, másféle ételek, a megterhelő tanulás élménye. Az egy-
ház Alkalmazkodás a misszionáriusi élethez című kiadványa, amely 
kiváló forrásanyagot jelent, elérhető nyomtatásban, valamint az 
LDS .orghonlapon és az Evangéliumi könyvtár mobilalkalmazásban 
is.

A misszionáriusi élethez való alkalmazkodás egyik nagy szele-
te az, hogy állandóan van melletted egy társ. Lehet, hogy másik 
országból jött, más az anyanyelve vagy éppenséggel máshogy 
közelíti meg a közös misszionáriusi munkát. A misszionáriusoknak 
hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy természetes legyen számukra 
ilyen sok időt tölteni valakivel. És meg kell tanulniuk közösen 
tanítani. Juilfs eldernek is van mit felidéznie: „Volt egy tanítás, 
ami tényleg durva volt. Más- más elképzelésünk volt, és eléggé 
nekimentünk egymásnak. De megtanultuk, hogy milyen fontos 
társakként tanítani, és engedni, hogy szabadon áramoljanak a 
gondolatok.”

Hogyan válhatsz képessé az efféle alkalmazkodásra? Szeretet-
tel, alázattal és párbeszéddel. Ahogy azt Lee elder is meséli: „Van 
egy úgynevezett »társleltározás«, amikor egy kis időt azzal töltesz, 
hogy áttekinted a napot vagy a hetet, hogy megértsd a társadat, 
hogy ő hogyan csinálna ezt vagy azt, és felkészülsz rá, hogy segí-
teni tudj a másiknak, és így aztán együtt fejlődhettek.”

Amikor azon vagy, hogy szolgáld a társadat és kedvességet 
tanúsíts iránta, akkor azt is megtanulod, hogy mekkora erő van 
az egységben. Shaw elder így vélekedik erről: „Egy kicsit el kell 
feledkezned magadról, és kettőtökre mint társakra és csapatra 
kell összpontosítanod. Amikor végre sikerül elérni ezt az egységet, 
az egyszerűen hihetetlen és nagyon erőteljes.”
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LEHET, HOGY HONVÁGYAD LESZ
Előfordulhat, hogy az MKK- ba érkezett új misszionárius-
ként emberpróbálónak fogod találni azt a nyomást, ame-
lyet a munka és az otthonodtól való távollét jelent. Saliva 
nővér szerint: „Az normális, ha az első napokban honvá-
gyad van. De aztán egyre jobb lesz, mert elkezdünk egy-
másra támaszkodni, és a vezetőink is támogatnak. Nekem 
az is segít, ha a tanulásra összpontosítok. Ettől még 
hiányzik a családom, de a munka leköti a figyelmemet.”

Nincs semmi gond azzal, ha egy kis szorongást, hul-
lámhegyeket és hullámvölgyeket érzel. Juilfs elder ezt 
mondja: „Lesz olyan, amikor abszolút a topon érzed 
magadat, aztán valamiért olyan is előfordul, hogy az 
ember néha egy kicsit maga alatt van. De olyankor egy 
kicsit hátrébb kell lépni, és arra kell gondolni, hogy ezt 
nem önmagamért tanulom, hanem azokért, akiket taní-
tani fogok. Ha minden tőlem telhetőt megteszek, akkor 
előbb- utóbb minden rendben lesz.”

Nem mellesleg van egy nagyszerű támogatói rend-
szer, amelynek részét alkotják az oktatók, a vezetők és a 
társad is. Singleton nővér is elmesélte az egyik élményét: 
„Egyszer nagyon elszontyolodtam az egyik lecke miatt, 
és valahogy minden összejött. Aztán elbeszélgettem a 
társammal, és elmentünk egy kicsit sétálni. Ez volt, ami 
segített: egy kis beszélgetés, egy kis sírás. Ha az ember 
a munkára összpontosít és pozitív a hozzáállása – na, az 
rengeteget segít.”

FELKÉSZÜLTEN FOGSZ TÁVOZNI
Mindegy, hogy milyen környezetből érkezel, ha nyitott 
szívvel és a tanulásra való hajlandósággal jössz az MKK- 
ba, bízva abban, hogy az Úr fenn fog tartani téged, akkor 
az MKK erőteljesen fel fog készíteni téged a misszionáriu-
si szolgálatra. A bizonyságod erősebbé válik, megtanulsz 
kapcsolatba lépni az emberekkel, szeretni azokat, akiket 
tanítasz és akikkel együtt szolgálsz, valamint elsajátítod a 
Lélek nyelvét. Elmélyíted továbbá az evangéliumi tudáso-
dat, és megtanulod, hogyan tanítsd azt hathatósabban, 
és hogyan alkalmazkodj a különböző körülményekhez és 
nehézségekhez. Mire eljön az idő, hogy elindulj a misszi-
ódba, addigra erősebben fogsz bízni magadban és az 
Úrban. ◼

PROVÓI MKK

UTAH   
Provo

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Világszerte

KÉPZÉS NYELVEI: 

57 

KÜLÖNBÖZŐ NYELV

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE:  

20 515

ARGENTÍNA   
Buenos Aires

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Argentína, Chile, Paraguay, Uruguay

MEXIKÓ   
Mexikóváros

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

4848

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Mexikó, valamint további országok  
Észak- , Közép-  és Dél- Amerikában

KÉPZÉS NYELVE:  
spanyol

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE: 

1180

KÉPZÉS NYELVE:  
spanyol

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Európa

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

785

KÉPZÉS NYELVEI:  
angol, francia, német, görög,  

olasz, orosz, spanyol

ANGLIA   
Preston
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MEXIKÓI MKK

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Kolumbia, Ecuador, Venezuela

KOLUMBIA   
Bogotá

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE: 

3434

PERU   
Lima

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Costa Rica, Salvador, Guatemala,  
Honduras, Nicaragua, Panama

GUATEMALA  
Guatemalaváros

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE: 

1599

KÉPZÉS NYELVEI:  
kekcsi, spanyol

KÉPZÉS NYELVE:  
spanyol

KÉPZÉS NYELVE:  
spanyol

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE: 

1634

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Bolívia, Peru

GHÁNA   
Accra

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Kongói DK, Madagaszkár,  

Nyugat- Afrika

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

1740

ÚJ-  ZÉLAND   
Auckland

 

KISZOLGÁLT TERÜLETEK: Ausztrália,  
Fidzsi, Új- Zéland, Pápua Új- Guinea,  

Szamoa, Tahiti, Tonga

DÉL-  AFRIKA  
Johannesburg

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Kenya, Madagaszkár, Dél- Afrika,  

Zimbabwe

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

376

FÜLÖP-  SZIGETEK   
Mani la

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Ázsia

KÉPZÉS NYELVEI: 
 angol, francia

KÉPZÉS NYELVE:  
angol

KÉPZÉS NYELVEI:  
khmer, szebuánó, angol, indonéz,  
mandarin, mongol, tagalog, thai,  

urdu, vietnami

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

2302

KÉPZÉS NYELVEI:  
angol, francia, szamoai, tongai

KISZOLGÁLT TERÜLETEK:  
Angola, Brazília, Zöld- foki Köztársaság, 

Mozambik

BRAZÍLIA   
São Paulo

MISSZIONÁRIUSOK SZÁMA  
ÉVENTE: 

3285

KÉPZÉS NYELVEI:  
portugál, spanyol

MISSZIONÁRIUSOK  
SZÁMA ÉVENTE: 

2343
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emeld fel a kagylót, tárcsázd 
fel, és mondd meg neki te!”

Tisztában voltam vele, hogy 
ennyire azért nem vagyok 
elfoglalt, így aztán bementem 
a püspökömhöz az irodájába. 
Az íróasztala mögött ült, amely 
szokatlanul üres volt. Hamar 
rájöttem, hogy ez az interjú 
egyáltalán nem olyan lesz, 
mint amire számítottam.

„David – kezdett bele –, 
van egy másik egyházközség, 
akik nem tudják kihasználni az 
egyik misszionáriusi helyüket. 
Lehetőséget kaptunk, hogy 
küldjünk még egy misszio-
náriust. Püspökségként arra 
éreztünk késztetést, hogy 
kérdezzük meg Mennyei Atyát, 
van- e valaki, akinek most azon-
nal el kellene indulnia. Annyit 
mondhatok neked, hogy most 
jött el az idő, amikor az Úr 
azt szeretné, hogy missziót 
szolgálj.”

Teljesen megdöbbentett, 
amit mondott. Addig azt gon-
doltam, hogy a háború és a 
létszámkorlát miatt soha nem 
mehetek majd misszióba. Meg-
kérdeztem, hogy kaphatnék- e 
valamennyi gondolkodási időt. 
Megkérdezte, hogy mennyi 

Írta: David F. 
Evans elder
a Hetvenektől

A középiskolás éveim és 
az első egyetemi évem 
a vietnami háború ide-

jére estek.Mire elkezdtem az 
egyetemet, az egyház megálla-
podott az amerikai kormánnyal 
arról, hogy hány misszionárius 
szolgálhat. A megegyezés úgy 
szólt, hogy egy- egy egyház-
község évente legfeljebb két 
misszionáriust küldhet ki, a 
többi fiatalembert pedig nem 
hívják el, illetve esetleg be is 
sorozza őket a sereg. Habár 
egész életemben missziót 
akartam szolgálni, nem tűnt 
valószínűnek, hogy sikerülhet.

1969 őszén beiratkoztam 
a Utah- i Egyetemre. 1970 
januárjának végén elkezdtem 
randizni a leendő feleségem-
mel, és tavaszra egymásba 
szerettünk.

Telefonált a püspök
Amikor július egyik forró 

délutánján hazaértem, édesa-
nyám így szólt: „David, telefo-
nált a püspök. Találkozni akar 
veled.”

„Nem érek rá” – feleltem.
Édesanyám rám nézett és 

ezt mondta: „Ha nem érsz rá 
találkozni a püspökkel, akkor 

Ha az Úr megkér, 
elmész misszót 

szolgálni?
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időre lenne szükségem, mire 
azt válaszoltam, hogy egy hetet 
szeretnék.

Amikor befejezte az inter-
jút, én – továbbra is kábán 
– kimentem a kocsimhoz. 
Elindultam körbe Salt Lake 
City utcáin, hogy leüleped-
hessenek bennem a délutáni 
események.

A szolgálat melletti 
döntés

Néhány perc múlva 
visszahajtottam a gyülekezeti 
házhoz, leparkoltam, és vissza-
mentem a püspök irodájába. Ő 
még mindig ott ült a továbbra 
is üres asztal mögött.

Ránéztem és megkérdez-
tem: „Püspök, mit csinálsz?”

Kedvesen így válaszolt: „Rád 
várok.”

Akkor azt mondtam: „Hát, 
püspök, ha most van itt az 
idő, amikor az Úr szolgálat-
ban szeretne látni engem, 
akkor természetesen szolgálni 
fogok.”

Amikor hazaértem, 
édesanyám a konyhában 
volt. Attól tartottam, hogy 
ha részletesen beszámol-
nék neki, elsírnám magam. 

Mész?
Így csak ennyit mondtam: 
„Anya, most nem tudok erről 
beszélni, de tudnod kell, hogy 
misszióba megyek, méghozzá 
hamarosan.”

Késő délután aztán meg-
beszéltem édesapámmal a 
döntésemet. A legkedvesebb, 
legbiztatóbb tanácsot kap-
tam tőle. Aztán felkerestem 
a barátnőmet (aki ma már a 
feleségem), és beszámoltam 
neki a döntésemről. Sétáltunk, 
beszélgettünk, sírtunk, aztán 
tovább beszélgettünk. De egyi-
künkben sem volt szemernyi 
habozás sem. Ha lehetőségem 
van menni, akkor mennem 
kell, és menni is fogok.

Augusztusban megkap-
tam az elhívást, hogy Japán-
ban szolgáljak, és 1970. 
október 10- én elindultam a 
missziómra.

Amikor az Úr hív, 
mész?

Alma 24. fejezetében a 
nem sokkal korábban megtért 
anti- nefi- lehiták megfogadják, 
hogy soha többé nem ontanak 
vért. Amikor jönnek az ellensé-
geik, hogy megtámadják őket, 
ők készek inkább meghalni, 
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semmint hogy megszegjék a fogadalmu-
kat. Aztán a 27. fejezetben Ammon azt 
javasolja a királynak, hogy hagyják ott a 
földjüket, és csatlakozzanak a nefitákhoz, 
de a király elveti az ötletet, attól tartva, 
hogy a nefiták nem fogadnák be őket (lásd 
Alma 27:3–6). Ammon akkor ezt kérdezi 
a királytól: „Megyek és megkérdezem az 
Urat, és ha ő azt fogja mondani nekünk, 
hogy menjetek le…, akkor lementek?” 
(Alma 27:7). Az anti- nefi- lehiták királya 
így felel: „Kérdezd meg az Urat, és ha ő 
azt mondja, hogy menjünk, akkor leme-
gyünk; máskülönben ezen a földön fogunk 
elveszni” (Alma 27:10). Ammon megkérde-
zi, az Úr pedig indulást parancsol nekik. Az 
anti- nefi- lehiták habozás nélkül elindulnak.

Az életed során az Úr meg- megkér 
majd arra, hogy indulj. Amikor Ő így tesz, 
te vajon mész majd? Amikor arra kér, 
hogy tégy meg valamit, megteszed? Saját 
tapasztalatomból tudom, hogy mindannak 
a lelki fejlődésnek és áldásnak a zöme, 
melyben az életünk során részünk van, 
végső soron ahhoz a döntésünkhöz kap-
csolódik, hogy válaszolunk az Úr hívására. 
Russell M. Nelson elnök azt mondta, hogy 
„minden egyes nap a döntések napja, 
döntéseink pedig meghatározzák a sor-
sunkat” (vö. Döntések az örökkévalóságra. 
Liahóna, 2013. nov. 108.).

A Japánban töltött misszióm során 
alkalmam volt olyan embereknek tanítani 
az evangéliumot, akiket meg is szerettem. 
1998- ban, 26 évvel a misszióm befejezé-
se után elhívtak Japánba misszióelnök-
nek. Bár ezúttal másik területen voltam, 
mégis újra azok körében voltam, akiket 
szerettem, és akik szerettek engem. Az 
egész családomnak alkalma volt kivenni a 
részét abból a figyelemre méltó élmény-
ből, melyet az Úr egyházának Japánban 

történő felépítése jelentett.
Néhány évvel azután, hogy a fele-

ségemmel hazatértünk a misszióból, 
Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) 
megkért minket, hogy találkozzunk vele. 
A találkozónkon átadta az elhívást, hogy 
általános felhatalmazottként szolgáljak. 
Utalt a fiatal misszionáriusként és misszi-
óelnökként szerzett tapasztalataimra, és 
elmondta, hogy bár számosan alkalma-
sak általános felhatalmazottnak, az Úr a 
korábbi tapasztalataim és döntéseim miatt 
engem szeretne igénybe venni.

Amióta Thomas S. Monson elnök beje-
lentette a misszionáriusi korhatár megvál-
toztatását, már számos fiatalt kértek arra, 
hogy tanácskozzon a szüleivel, tanács-
kozzon a püspökével, és tanácskozzon az 
Úrral ima által. Amikor tudod, hogy itt az 
idő menni, akkor menj! Ha van türelmed 
és hitet gyakorolsz, akkor tudom, hogy az 
Úr ki fogja jelenteni neked az akaratát.

Bizonyságomat teszem arról, hogy ha 
engedelmeskedsz az Úr akaratának, akkor 
mértéken felül megáldatsz majd. ◼

Tanácskozz 
a szüleiddel, 
tanácskozz a 
püspököddel, 
és tanácskozz 
az Úrral ima 
által!

Amikor tudod,  
hogy itt az idő menni, 
akkor menj!



Írta: Ephraim Ong

16 éves koromban átkerültem egy mandarin 
nyelvű egyházközségbe. Volt ott egy Ken nevű 

13 éves srác, aki nem sokkal azelőtt keresztelkedett 
meg, de röviddel a keresztelkedése után szinte tel-
jesen elmaradt az egyházból. Nagyon vágytam arra, 
hogy segítsek Kennek visszatérni az egyházba. Több 
egyházi tevékenységre is elhívtam. Ken kosárlabdá-
zott a közös tevékenységek során, és csatlakozott 
a fiatalok kórusához is. A testvérével, Lindá-
val, elkezdtek járni az ingyenes angolórákra, 
amelyeket a családom és a misszionáriusok 
tartottak. Hamarosan Linda is járni kezdett a 
fiataloknak szóló tevékenységekre. Mindezek-
ben jól láttam Isten segítő kezét.

Ken családja nem értette, miért pró-
bálunk segíteni Kennek és Lindának. 
Elmondtuk nekik, hogy az evangélium 
nagy örömet adott nekünk, és nagyon 
szeretnénk, ha mások is részesül-
nének ugyanebben az örömben 
és békességben a Szabadítótól. IL
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Linda és Ken később beleegyezett, hogy istentisztelet-
re is eljöjjön. Linda ott is volt, és fantasztikusan érezte 
magát. Ken azonban megbetegedett, és amikor arról 
imádkoztam, hogy miként segíthetnénk neki, az a benyo-
másom támadt, hogy vigyünk neki úrvacsorát. A püspök 
engedélyével a családunk elment hozzá, és a testvérem-
mel segítettünk kiszolgálni neki az úrvacsorát. Egyúttal a 
családját is meglátogattuk. Békés érzés töltött el.

A családunk azóta is szokott imádkozni Kenért, és 
mindannyian szeretjük őt és a családját. Az egy-
házközségből a fiatalok és a felnőttek továbbra is 
barátkoznak Kennel és Lindával. Az egyháztagok 
közös erőfeszítése segít Kennek és Lindának 
érezni a Szabadító szeretetét. Az az élmény, 

hogy igyekszem a Szabadítóhoz hasonlóan 
végezni szolgálattételt, nagy örömet hozott 

az életembe. A szolgálattétel az Úr munkája, 
és mivel ez az Ő munkája, ezért az Ő keze 

fogja irányítani a szolgálattételi erőfeszíté-
seinket. ◼

A szerző Tajvanon él.

Az Úr keze vezette 
a szolgálattételi 
erőfeszítéseimet.

KE
N FELKAROLÁSA
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„Mindig engedek ugyana-
zoknak a kísértéseknek. 
Hogyan tudnám végre 
elhagyni ezeket a bűnöket?”

K É R D É S E K  É S  V Á L A S Z O K

Imádkozz gyakran!
Megtért vagyok, és engem 
erős kísértések értek, mert 
korábban más dolgokhoz 
voltam hozzászokva, mint 
az egyháztagok. Apránként 

elkezdtem megérteni, hogy a Mennyei 
Atyámmal való beszélgetés megerősít 
engem, és könnyebbé teszi számomra, hogy 
mindent leküzdjek.
Pamela S., 19 éves, Chile, Llanquihue tartomány

Tartsd ellenőrzésed alatt a 
gondolataidat!
A gondolataink jelentik cselekedeteink 
előszobáját. A kísértések, mint egy ismerős 
zeneszám dallama, befurakodhatnak az 
elménkbe. Amikor feltűnnek a gondolataid 
közt, olyankor próbálj meg eltávolodni ezek-
től a gondolatoktól, ehhez pedig sajátítsd el 
a cselekvés és gondolkodás helyes módját. 
Megvan hozzá az erőd!
Taynara S., 19 éves, Brazília, São Paulo

„Még ha tudatosan és 
szándékosan követtünk 
is el bűnt, vagy ismétel-
ten kudarccal és csaló-
dással szembesültünk 
is, Krisztus engesztelése 
a segítségünkre siethet 
abban a pillanatban, 
amikor elhatározzuk, 
hogy újra teszünk 
egy próbát. […]

Ha… próbálkozunk, 
kitartunk és segítünk 
másoknak is így tenni, 
akkor igazán utolsó 
napi szentek vagyunk. 
Ahogy változunk, 
látni fogjuk, hogy 
Isten valóban jobban 
törődik azzal, hogy kik 
vagyunk és kivé válunk, 
mint azzal, hogy kik 
voltunk egykor.”
Dale G. Renlund elder a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából: Az utolsó napi szentek 
nem adják fel a próbálkozást. 2015. 
áprilisi általános konferencia.
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sek forrását!
Ha a telefonodra vagy 
rákattanva, próbáld meg 
félretenni, vagy kérd meg a 
szüleidet, hogy telepítsenek 

rá szűrőprogramot. Ha a barátaid azok, 
akik kísértésbe visznek, akkor keress jobb 
barátokat, és igyekezz olyan emberek 
társaságában lenni, akik mindig segítenek 
neked érezni a Lelket. Ha veled van a 
Lélek, és jó barátok vesznek körül, akkor 
könnyebb ellenállni a kísértéseknek. Min-
denkit érnek kísértések, de ameddig ellen-
állunk ezeknek, addig rendben leszünk.
Kolten B., 17 éves, Kanada, Alberta



Kérj segítséget 
másoktól!
Mindig maradj olyasvalaki 
mellett, akit szeretsz, mint 
például egy családtagod 
vagy egy közeli barátod, 

akinek ugyanazok a normái, mint neked. 
Ez a segítségedre lehet abban, hogy távol 
tartsd magad a kísértéstől. Vegyél részt 
családi és egyházi tevékenységekben, 
különös tekintettel a misszionáriusi és a 
családtörténeti munkára. Ne idegeskedj! 
A Úr karja mindig ki van nyújtva azok felé, 
akikben megvan a bűnbánat vágya.
Tucay elder, 20 éves, Ghánai Cape Coast 
Misszió

Találj megnyugvást az ima által!
Én azt javasolnám, hogy imádkozz erről. 
Tudom, hogy a válaszok nem jönnek azon-
nal, de a megnyugvás jöhet. Az is segít-
het, ha eltereled a figyelmedet arról, ami 
bosszant téged, és inkább valami olyasmi-
re gondolsz, ami boldoggá tesz. Bármiben 
találj is megnyugvást, Jézus Krisztus révén 
biztosan megtalálod.
Anna P., 12 éves, USA, Utah

Továbbra is emlékszem a bűneimre, pedig 
már bűnbánatot tartottam. Miért nem 
vagyok képes elfelejteni a bűneimet?
Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi a bűnbocsánatot, amennyi-
ben bűnbánatot tartunk. Az igaz bűnbánatnak része az alázat, a bűnök 
megvallása és elhagyása, valamint a parancsolatok betartása iránti 
elkötelezettség.

Az Úr megmondta: „Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, 
és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé” (Tan és szövetségek 58:42). 
De mi a helyzet akkor, ha minket továbbra is kísért a bűneink emléke? Die-
ter F. Uchtdorf elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja ezt tanította: 
„Isten nem azt ígérte, hogy mi nem fogunk többé emlékezni a bűneinkre. 
Az emlékezés segíteni fog nekünk abban, hogy elkerüljük ugyanezen 
hibák megismétlését. Ha azonban igazak és hithűek maradunk, bűneink 
emléke idővel enyhülni fog. Ez része lesz a szükséges gyógyító és meg-
szentelő folyamatnak” (vö. A biztonságos visszatérés pontja. Liahóna, 
2007. máj. 101.).

Amikor igazán bűnbánatot tartunk és a Szabadító követésére összpon-
tosítunk, akkor társunk lesz a Szentlélek, és arra indít majd bennünket, 
hogy szeressünk és szolgáljunk másokat. A szégyen fullánkjának helyét 
átveszi a hála és a remény. És akkor dicsőíteni fogjuk Istent az Ő kedves-
ségéért, szeretetéért és kegyelméért.

Te mit gondolsz? A válaszodat és – ha szeretnéd – a nagy felbon-
tású fényképedet 2019. március 15- ig adhatod 
le a liahona .lds .org oldalon (kattints 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.

„Hogyan érezhetném jól magam az istentiszte-
leten, miközben fenntartásaim vannak az ott 
lévő emberekkel kapcsolatban?”

GE
CS

EM
ÁN

É.
 K

ÉS
ZÍ

TE
TT

E:
 M

IC
H

AE
L 

M
AL

M



64 L i a h ó n a

Isten az Ő irgalmában bocsánatot ígér, amikor bűnbánatot tartunk és elfordulunk a 
gonoszságtól – olyannyira, hogy bűneinket még csak említeni sem fogják nekünk. Krisztus 
engesztelésének és a bűnbánatunknak köszönhetően úgy tudunk visszatekinteni múltbéli 

cselekedeteinkre, hogy azt mondjuk: „Az voltam. De az akkori gonosz énemet elhagyva már 
nem az vagyok.”

Thomas S. Monson elnök (1927–2018) ezt tanította: „Isten számunkra adott egyik legna-
gyobb ajándéka az újrapróbálkozás öröme, mert nincs az a kudarc, amelynek véglegesnek 
kellene lennie.”1 Még ha tudatosan és szándékosan követtünk is el bűnt, vagy ismételten 
kudarccal és csalódással szembesültünk is, Krisztus engesztelése a segítségünkre siethet 
abban a pillanatban, amikor elhatározzuk, hogy újra teszünk egy próbát. És emlékeznünk kell 
arra, hogy nem a Szentlélek az, aki azt mondja: már olyan messzire mentünk, hogy akár fel is 
adhatnánk.

Isten arra irányuló vágya, hogy az utolsó napi szentek ne adják fel a próbálkozást, túlmu-
tat a bűn legyőzésén. Akár zavaros kapcsolatok miatt szenvedünk, akár pénzügyi kihívások, 
betegségek vagy egy másik ember bűneinek következményei miatt, a Szabadító végtelen 
engesztelése képes gyógyulást nyújtani még azoknak is – vagy talán különösen azoknak –, 
akik ártatlanul szenvednek. Ő tökéletesen megérti, milyen érzés ártatlanul szenvedni mások 
vétkei következtében. Amint azt a jövendölés megírta, a Szabadító be fogja kötözni a meg-
tört szívűeket, és „ékességet [ad majd] a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, 
dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett”. (Ésaiás 61:1–3; lásd még Lukács 4:16–21). 
Bármi történjék is, Isten elvárja, hogy segítségével az utolsó napi szentek ne adják fel a 
próbálkozást.

Mindannyiunkhoz szóló kérésem az, hogy vizsgáljuk meg az életünket, tartsunk bűnbá-
natot, és ne adjuk fel a próbálkozást! Ha nem próbálkozunk, akkor csak utolsó napi bűnösök 
vagyunk; ha nem tartunk ki, akkor utolsó napi félbehagyók vagyunk; és ha nem engedünk 
másokat próbálkozni, akkor csak utolsó napi képmutatók vagyunk. Ha azonban próbálko-
zunk, kitartunk, és segítünk másoknak is így tenni, akkor igazi utolsó napi szentek vagyunk. 
Ahogy változunk, látni fogjuk, hogy Isten valóban jobban törődik azzal, hogy kik vagyunk és 
kivé válunk, mint azzal, hogy kik voltunk egykor. ◼
Egy 2015. áprilisi általános konferenciai beszéd alapján.

JEGYZETEK
 1. Thomas S. Monson, “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.

Az utolsó napi szent  
nem adja fel a próbálkozást

Írta: Dale G. Renlund elder
a Tizenkét Apostol Kvórumából
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DALE G. RENLUND

Született 1952. 
november 13- án 
a utah- i Salt 
Lake Cityben.

Szívgyógyászként  
dolgozott, szakterülete a  

szívelégtelenség és a  
szívátültetés volt.

A Utah- i  
Egyetemen szerzett  

alapdiplo-
mát és orvosi 

diplomát.

Amikor a harmadik 
rezidensi évét töltöt-
te a marylandi Johns 
Hopkins Kórházban, 

elhívták, hogy  
püspökként 
szolgáljon.

Svédország-
ban szolgált teljes 
idejű missziót.

Svéd 
anyanyelvű. Orvos-

tudományi 
professzor 

volt a Utah- i 
Egyetemen.

2015. október 3- án 
támogatták a  
Tizenkét  
Apostol  

Kvóruma 
tagjaként.

A felesége 
Ruth  
Lybbert, 
akivel 1977- ben 
kötöttek házas-
ságot a Salt Lake 
templomban.

EL
DE

R
12 évesen,  
amikor egy  
átalakított házba  
jártak istentiszteletre,  
a barátjával  
begyújtottak egy 
tűzijátékot a kápol-
nához csatlakozó teremben.

Van egy 
lánya, 

Ashley

Orvosként megtanulta a 
betegeitől, hogy  

a szívfájdalom  
is örömmé  
változhat  

az evangélium által.

Ezt mondta az apostollá 
történt elhívásáról: „Sze-

rintem Monson elnök 
érezte, hogy teljesen 

szétestem”.

11 évesen kapott  
tanúságot a 

Mormon könyve 
igaz voltáról.

Családi hagyomány náluk,  
hogy karácsonykor Lukács 2. fejezetéből elolvassák  

a karácsony történetét.

Ő lett a  
100. személy,  

aki az utolsó napokban 
elhívást kapott a Tizen-
két Apostol Kvórumába.
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SZÜLŐKNEK

TANÁCSOK A BŰNBÁNAT 
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Hogyan tudnád arra használni 
a szabadidődet, hogy változást 

idézz elő a világban?
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Tudj meg  
többet a 

keresztelke-
désről!
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A családtörténet ott kezdődik, amikor megismerkedsz 
az őseiddel. Ők hús- vér emberek voltak, akik előt-

ted éltek, és egy család részét képezték. Az őseinkhez 
kell pecsételni minket, hogy velük élhessünk az elkövet-
kező életben.

Amikor megismered az őseidet, a következő fog 
történni:

•  Boldogabbnak és magabiztosabbnak fogod érezni 
magad.

•  Nem fogod egyedül érezni magad.
•  Tudni fogod, hogy minden ember értékes Mennyei 

Atya szemében.

Íme három mód ezen áldások elnyerésére:
1. Fedezd fel, hogy kik az őseid!
2. Gyűjtsd össze a róluk szóló történeteket, 

és ezeket meséld el újra és újra!
3. Kapcsold őket a családodhoz azáltal, 

hogy a nevüket elküldöd a templom-
ba. Így megkeresztelhetik őket, és 
más szertartásokat is végezhetnek 
értük, például örökre a 
családodhoz pecsé-
telhetik őket.
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Írta: Dallin 
H. Oaks elnök
első tanácsos az 
Első Elnökségben

A családod  
megismerése

Édesanyám, Stella Oaks meghalt, mielőtt még az 
unokáink megszülettek volna. Ezért a feleségemmel 
tartottunk egy „Stella- zsúrt”, hogy ők is minél többet tud-
hassanak róla. Családunk tagjai írtak egy könyvet is róla 
és az édesapámról. Te is megtudhatsz többet az őseidről. 
Ez erőt és irányt fog adni neked az életben. ●
A RootsTech 2018 családismereti napján elmondott beszéd alapján.
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„Fiad nevét készek 
magukra venni”  

(Tan és szövetségek 
20:77).

A keresztelési szövetség
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Vágjátok ki és keverjétek össze ezeket a kártyákat. Utána felváltva próbáljátok megkeresni egy- egy kártya párját.  
Minden egyes sikeres párosításkor mondjátok el, amit a keresztelési szövetségnek arról a részéről tudtok.

„Lelke mindig  
velük legyen”  

(Tan és  
szövetségek 20:77).

Igyekszem mindennap  

betartani a parancsolatokat.

„Őrá mindenkor 
emlékezni, és 

parancsolatait betartani” 
(Tan és szövetségek 

20:77).

Segíteni fogok másoknak.

Követni fogom Jézus Krisztust.

„Egymás terheit viselni” 
(Móziás 18:8).

Mennyei Atya megáldhat  

engem a Szentlélekkel.
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Ígérd meg, hogy 
megpróbálod!

Írta: Tami Greene
Igaz történet alapján, magyar 

átdolgozás
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„Példáját mi úgy követjük, hogy megkeresztelkedünk” 
(Gyermekek énekeskönyve, 54.).

A nap már lenyugodni készült, miközben Tomi haza-
felé bicajozott. Nagyon szeretett újra és újra leszá-

guldani a házuk közelében magasodó dombról, de még 
sötétedés előtt haza kellett érnie.

Ahogy megállt a házuk előtt, meglátta az elemis taní-
tóját, Ági nénit, aki éppen az ő lépcsőházuk felé sétált.

„Szia Tomi! – üdvözölte Ági néni mosolyog-
va. – Azért jöttem, hogy a keresztelődről 

beszéljünk.”
Tomi családja csak nemrég kez-

dett el újból istentiszteletre járni. 
Tomi szeretett a barátaival lenni 
az Elemiben, és már izgatottan 
várta, hogy megkeresztelkedjen. 
Ági néni és Tomi együtt ment fel 
a liften a lakáshoz, ahol Anya már 

várta őket.
„Tomi, annyira örülök, hogy úgy 

döntöttél, hogy követed Jézus Krisztust és 
megkeresztelkedsz – mondta Ági néni. Ami-

kor megkeresztelkedünk, szövetségeket kötünk Mennyei 
Atyával. Tudod, hogy mit jelent a szövetség?”

Tomi nem gondolta, hogy Ági néni kérdezgetni 
fog. Egy kicsit szorongani kezdett, de Anya bátorítóan 
rámosolygott.

„Ígéreteket?” – kérdezett vissza szégyenlősen.
„Így van!” – mondta Ági néni. „Mennyei Atya megígéri 

nekünk, hogy mindig velünk lehet a Szentlélek. És azt 
tudod, hogy mi mit ígérünk meg Mennyei Atyának?”

Tomi megrázta a fejét. „Nem tudom.”
„Súgok: ezek az ígéretek elhangzanak az úrvacso-

ravétel előtt elmondott imákban is – mondta Ági néni. 
– Megígérjük Mennyei Atyának, hogy készek vagyunk 
Jézus Krisztus nevét magunkra venni, Őrá mindenkor 
emlékezni, és a parancsolatait betartani. Tudod, hogy 
mit jelent magunkra venni Jézus nevét?”

Tomi ismét megrázta a fejét. Anya segített neki. 
„Azt jelenti, hogy örömmel jelentjük ki, hogy Az Utol-
só Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai 
vagyunk – mondta. – Azt jelenti, hogy azt fogjuk tenni, 
amit Jézus tenne, ha itt lenne.”

„És miket tenne Jézus?” – kérdezte Tomi.
„Jézus kedves lenne az emberekhez. Segítene azok-

nak az embereknek, akik szomorúak vagy betegek – 
felelte Ági néni. – És arra tanítaná az embereket, hogy 
hogyan kövessék a parancsolatokat.”

Tomi gyomra elszorult. Elhúzta a száját és azt mondta: 
„Szerintem én nem keresztelkedhetek meg.”

„Miért?” – kérdezte Anya.
„Ez olyan sok ígéret! Nem hiszem, hogy mindennap 

olyan tudok lenni, mint Jézus!”
Anya átölelte Tomit. „Emlékszel, amikor Panka tegnap 

sírt, és te segítettél neki?”
Tomi bólintott. A húga szomorú volt, ezért ő vicces 

arcokat vágott, és addig játszott vele, amíg ismét 
felvidította.

„És arra is emlékszel, hogyan segítettél a múlt héten 
az unokatestvéreidnek abban, hogy osztozzanak egy-
mással és legyenek kedvesek egymáshoz? Amikor ezt 
tetted, Jézust követted.”

Tomi nem is tudta, hogy ezt jelenti Jézus követése. 
Máris egy kicsit jobban érezte magát. Ezt meg tudja 
csinálni!

Ági néni azt mondta: „Amikor pedig 
hibázunk, akkor bűnbánatot 
tarthatunk. Ez azt jelenti, hogy 
bocsánatot kérhetünk, és 
legközelebb megpró-
báljuk jobban csinálni. 
Amikor bűnbánatot 
tartunk, Mennyei Atya 
megbocsát nekünk. 
Mindig újra és újra 
próbálkozhatunk!”

Tomi már nem aggódott 
annyira. Inkább boldog volt.

„Meg akarok keresztelked-
ni!” – mondta.

Anya és Ági néni elmosolyodott. Ági 
néni adott Tominak egy példányt a Mormon könyvéből, 
amelyikre rá volt írva a fiú neve. Tomi boldogan gondolt 
arra, hogy megpróbálhat mindennap olyan lenni, mint 
Jézus. Most már alig várta, hogy megkereszteljék! ●
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Utah- ban él.
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Napról napra egyre jobban
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Megfejtés: 1- D, 2- C, 3- E, 4- B, 5- A

Mennyei Atya segíthet nekünk napról napra egyre jobb döntéseket hozni. Ez is része annak, hogy mit is jelent bűnbá-
natot tartani! Kösd össze egy- egy vonallal az egymáshoz tartozó tegnapi döntéseket és a mai jobb párjukat.

TEGNAPI DÖNTÉSEK

1. Piszkáltam a húgomat, 
pedig szólt, hogy hagyjam 
abba.

2. Dühös lettem és kiabáltam, 
amikor elvesztettük  
a mérkőzést.

3. Nem keltem fel időben, ezért 
nem mondtam reggel imát.

4. Csúnya dolgot mondtam 
annak a gyereknek, aki 
kinevetett.

5. Amikor Anyu rákérdezett, 
hogy ki öntötte ki a vizet,  
nem mondtam igazat.

MAI DÖNTÉSEK

A. Bocsánatot kértem Anyutól, 
és elmondtam neki az iga-
zat. Utána segítettem neki 
megtölteni az edényt vízzel.

B. Útban az iskolába átgon-
doltam, hogy miként 
kerülhetném el, hogy meg-
haragudjak másokra.

C. Elnézést kértem az edzőmtől, 
amiért ilyen dühös lettem.

D. Bocsánatot kértem a 
húgomtól, és rajzoltam neki 
egy vicces cicás képet.

E. Este időben feküdtem le, 
és reggel úgy keltem fel, 
hogy bőven maradt időm 
imádkozni.
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Mindenki követ el hibákat. 
Mennyei Atya segíteni fog 

nekem abban, hogy tanuljak 
és fejlődjek, és hogy újból 

megpróbáljam.
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Mexikó Észak- 

Amerikában fekszik. 

Több mint 120 millió 

ember lakja. Közülük 

mintegy másfél millióan 

az egyház tagjai.

A ZÁSZLÓ, VALAMINT AZ ÉTEL FÉNYKÉPE A GETTY IMAGES JÓVOLTÁBÓL; ILLUSZTRÁLTA: KATIE MCDEE

Üdvözlet 
Mexikóból!

Mexikóban a legtöbben 

spanyolul beszélnek. Ez 

egy Mormon könyve 

spanyolul. És tudjátok 

mit? Spanyolul Alma 

próféta neve azt jelen-

ti, hogy lélek.

Margo 
vagyok. 

Én pedig 
Paolo 

vagyok. 
Minden hónapban más és  

más országba látogatunk, hogy 
megismerjük Isten gyermekeit 

szerte a világon. Csatlakozzatok 
hozzánk a mexikói utunkon!
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Ismerjétek meg néhány 
mexikói barátunkat!

A mexikói emberek 

számára nagyon fon-

tos a család. A csalá-

dok gyakran gyűlnek 

össze az ünnepek 

idején, és jól érzik 

magukat együtt. 

Ezek a gyerekek egy 

piñatát próbálnak 

eltalálni, amely tele 

van gyümölcsökkel 

és cukorkákkal.

Tudtátok, hogy a csokoládét Mexi-

kóban találták fel? A csokoládé 

a mole poblano nevű étel 

egyik összetevője. Ebben 

a szószban csili, diófélék, 

gyümölcsök és fűszerek 

is vannak. ¡Delicioso!

Mexikóban 13 templom van. Íme a Mexikó-

városban és Tijuanában található gyönyörű 

templomok.

Mi a helyzet a „fútbollal”? 

Ti is szeretitek?  

Ez a legnépszerűbb 

sport Mexikóban!

„Az egyik nap nagy gondom 
támadt, és igazán szomorú 
voltam. Elmentem isten-
tiszteletre, és meghall-
gattam a Jézusról szóló 
bizonyságokat. Éreztem a 

Szentlelket, és ettől boldog 
lettem. Tudom, hogy Mennyei 

Atya segített, hogy boldognak 
érezzem magam.” 
Abby D., 7 éves, Mexikó, Puebla

„Tudom, hogy Mennyei Atya 
a napjainkban is beszél 
a prófétához, ahogy azt 
a múltban is tette. Ha 

hallgatok a prófétára és 
követem őt, áldott leszek, 

és ez segíteni fog hasonlóbbá 
válnom Jézus Krisztushoz.” 

Benjamin D., 9 éves, Mexikó, 
Puebla

Köszönjük, hogy  
velünk együtt fedezté-
tek fel Mexikót. Viszlát 

legközelebb!
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Írta: Maryssa Dennis
Egyházi folyóiratok
Igaz történet alapján

„…jöjjetek Krisztushoz, és 
ragadjatok meg minden jó 
ajándékot” (Moróni 10:30).
“Estas son las 

mañanitas …”
Ingrid arra ébredt, hogy 

Mamá énekel. Kinyitotta a 
szemét, és látta, hogy Mamá 
bejön a szobába. Mamá mindig egy különleges szülinapi 
dalt énekelt Ingrid születésnapján.

„Boldog szülinapot! – mondta Mamá. – Kezdjünk 
készülni a zsúrra!”

A csokitorta már a sütőben 
volt, Ingrid érezte az illatát. 
„Vajon milyen ajándékokat 
fogok kapni?” – gondolta 
magában. Kimászott az ágy-
ból, és kinézett az ablakon. 

A ház előtt álló zsakaranda fa 
tele volt lila virágokkal.

Ingrid segített áttolni a heverőt 
Mamá szobájába, hogy sok hely legyen a nappaliban. 
Segített bevonni a tortát, és hét gyertyát tűzött a 
tetejére. Hamarosan eljött a zsúr ideje.

Eljöttek Ingrid barátai az iskolából és 
az Elemiből. Játszottak, és tortát ettek. 
Aztán eljött Ingrid kedvenc része – az 
ajándékozás! Kapott egy új könyvet, egy 

plüss tigrist és egy karkötőt 
függővel.

Miután mindenki haza-
ment, Ingrid megölelte 
Mamát. „Köszönöm, Mamá! 
Ez volt életem legjobb 
szülinapja!”

„Még nincs vége – mond-
ta Mamá. – Van számodra 
egy különleges meglepeté-
sem!” Adott Ingridnek egy 
papírt. Ez volt ráírva: „Irány 

lefeküdni!”
„Ez egy nyom – mondta Mamá. – A következőt neked 

kell megtalálnod.”
Ingrid besietett a szobájába. A 

párnája alatt egy újabb papírt 
talált. Ez állt rajta: „Ideje 
kimosni.”

Ingrid átszaladt a mosókony-
hába, és kinyitotta a mosógé-
pet. Újabb nyom!

Aztán további nyomokat talált 
a tévé mögött, a kedvenc könyvé-
ben és a fürdőszobaszőnyeg alatt. Az utolsó nyom a 
saját szekrényéhez vezetett. A polcon egy doboz feküdt 

becsomagolva. Ingrid nem érte el, ezért Mamá 
levette neki.

Ingrid letépte a csomagolópapírt, 
és leemelte a doboz tetejét. A doboz-
ban valamilyen összehajtogatott 
fehér ruhaanyag volt, és a Mormon 

Ingrid szülinapi 
meglepetése
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könyve egy nagy méretű 
példánya.

„Jövőre megkeresz-
telkedhetsz – mondta 
Mamá. – Ez egy külön-
leges ajándék számodra, 
hogy felkészülhess.” 
Mamá megérintette a 
fehér anyagot. „Ebből 
fogjuk megvarrni a 
keresztelőruhádat. Ez 
pedig – emelte fel a Mor-
mon könyvét – olvasnivaló számodra.”

Ingrid Mamára nézett. „Még soha nem olvastam a 
Mormon könyvét.”

„Tudom, hogy meg tudod csinálni.” Mamá kinyitotta a 
könyvet. „Nézd! A betűk nagyobbak a szokásosnál. Arra 
gondoltam, hogy így könnyebb lesz.”
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Mamá visszacsukta a 
könyvet, és odaadta Ing-
ridnek. Ingrid végighúzta 
az ujjait a sima borítón.

„Fontos, hogy te 
magad derítsd ki a magad 
számára, hogy igaz- e a 
Mormon könyve – mond-
ta Mamá. – Megígérem 
neked, hogy ha olvasni 
fogod és teljes szíveddel 
imádkozol, Mennyei Atya 

segíteni fog neked, hogy megtudd.”
Aznap este Ingrid elolvasta a Mormon könyve első 

fejezetét. Nem is volt olyan nehéz, mint amire számított. 
Tetszett neki a szentírásolvasás.

Másnap ismét olvasta a Mormon könyvét. És a követ-
kező napon is. Mindennap olvasta. Néhány hét elteltével 
úgy döntött, hogy nem vár az imádkozással addig, amíg 
az egész könyvet elolvassa.

Letérdelt az ágya mellé. Teljes szívéből imádkozott, és 
arra kérte Mennyei Atyát, hogy segítsen neki megtudni, 
igaz- e a Mormon könyve. Aztán várt. Arra gondolt, hogy 
talán hallani fog egy hangot, de nem hallott. Ehelyett egy 
boldog érzés kezdett erősödni a szívében. Tudta, hogy 
ez Mennyei Atya válasza az imájára.

Nem egészen egy évvel később Ingrid a Mormon 
könyve végére ért. Tudta, hogy bármit kapjon is a nyol-
cadik születésnapjára, a Mormon könyve akkor is az 
élete legjobb ajándéka marad. ●
A történet Mexikóban játszódik. Ha a J8. oldalra lapozol, 
további részleteket tudhatsz meg erről az országról.
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Camila és Carlos nagyon izgatott, mert az összes unokatestvérük eljött Camila holnapi keresztelőjére. Ma viszont 
nagyon jót játszanak, méghozzá a las escondidas nevű játékot – vagyis bújócskáznak!

Megtalálod mind a 10 gekkót? Utána pedig keresd meg Camilát, Carlost és a 10 unokatestvérüket, akik mind piros 
felsőt viselnek.

Találd meg!
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Írta: Daniel M., 8 éves, Vanuatu

V anuatun élek, ami egy szigetcsoport a Csendes- 
óceán déli részén. Izgatottan vártam, hogy 

betöltsem a nyolcat, hogy megkeresztelkedhessek és 
konfirmálhassanak.

De aggódtam amiatt, hogy a házunk mellett fog-
nak megkeresztelni az óceánban, mert ott elég nagy 
hullámok tudnak lenni. Játszani nagyon jó ezekben 
a hullámokban, de nem voltam benne biztos, hogy 
keresztelkedni is. Anyukámmal kimentünk a partra a 
házunk mellett, hogy megnézzük, mire számítsunk, és 
tudtam, hogy minden rendben lesz.

Kijelöltük a keresztelkedésem napját, és nagyon 
izgatott voltam. De egy ciklon közeledett a szigetünk 
felé. Fel kellett hívnunk a gyülekezeti elnökünket, hogy 
elhalasszuk a keresztelőmet.

Bár a ciklon miatt volt egy kis áradás, ennek ellenére 

el tudtunk menni vasárnap istentiszteletre. A gyü-
lekezeti elnök bejelentette, hogy szombaton lesz a 
keresztelőm.

Szombat reggel igazán nagyok voltak a hullámok, 
ezért egy kicsit féltem. A házunkban tartott gyűlés után 
mindannyian lementünk a partra. Josh unokatesómat 
kértem fel, hogy kereszteljen meg.

Josh a hullámok fölé emelt engem, ahogy mentünk 
befelé, de amikor a keresztelésre került sor, a hullámok 
lecsendesedtek. Szerintem Jézus lecsendesítette a vizet, 
miközben Josh a keresztelési imát mondta.

Ahogy mentünk kifelé, a víz megint háborogni kez-
dett, de nem bántam, mert már úgyis tetőtől talpig vizes 
voltam. Nagyon örülök, hogy nyolcéves lettem, és Jézus 
példáját követhettem a keresztelkedésemmel. Tudom, 
hogy Mennyei Atya meghallja az imáimat. ●

Lecsendesítette a vizeket
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Holland elder hosszú útja

1

2
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Nelson elnök és Holland elder 

izgatottan várták, hogy találkoz-

hassanak az egyház tagjaival 

Indiában. Helyszínt is kerestek, 

ahol templom épülhet. Ez lesz az 

első templom abban a több mint 

egymilliárd lakosú országban!

Utána Kenyába mentek. Ez egy afrikai ország, 

ahol templom fog épülni. Holland elder arra 

biztatta az embereket, hogy gyűjtsék össze a 

családtörténetüket, és jöjjenek a templomba, 

miután elkészül. „Semmi sem fog jobban  

megáldani titeket” – mondta.

Az első állomás Jeruzsálem volt, Izraelben. 

Ellátogattak az Olajfák hegyére, ahol Jézus 

tanította a tanítványait, valamint Jeruzsálem 

óvárosába, amelyet Jézus is bejárt.

Jeffrey R. Holland elder és Patricia Holland nővér 
elkísérte Nelson elnököt és Nelson nővért, amikor 

elutaztak külföldre meglátogatni a szenteket. Nyolc 
országban jártak. Minden helyen emberek ezreivel 
találkoztak, akik nagyon boldogok voltak, hogy lát-
hatnak egy prófétát és egy apostolt!

Majdnem az összes olyan helyen, ahol megálltak, 
már van vagy hamarosan lesz egy templom! ●

3



 2 0 1 9 .  f e b r u á r  J15

Holland elder ezekre 
a helyekre látogatott 
el. Találd meg, melyik 
zászló melyik ország-

hoz tartozik!

2

1

4

8

3

7

6

5

Az apostolok  
beutazzák a világot, 
hogy szolgálattételt 

nyújtsanak az emberek-
nek, és Jézus Krisztusról 

tanítsák őket.

Zimbabwe

Kína

Egyesült 

Királyság

Hawaii

Izrael

Kenya

India

Thaiföld

Megfejtés: Izrael- 6, Kenya- 2, Zimbabwe- 7, 
India- 4, Thaiföld- 1, Kína- 3, Egyesült 
Királyság- 5, Hawaii- 8

„Bizonyságom van arról, hogy Isten mindig velünk lesz. 
Prófétát adott nekünk, hogy útmutatással szolgáljon. 
Soha nem hagy el minket. Soha, de soha nem leszünk 
magunkra hagyva.”
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„A Szent Lélek halk hangon a szívemhez szól” 
(Gyermekek énekeskönyve, 56.).

L ea és Anya már majdnem végzett a vásárlással. 
Anya hirtelen még megállt néhány ruha mellett.

„Csak pár perc” – mondta.
Lea felsóhajtott. Amikor Anya azt mondta, hogy 

„pár perc”, abból gyakran lett akár még 20 perc is!
Lea odament egy játékokkal teli polchoz a közel-

ben. Átlapozott egy színezőt, aztán egy gumilabdát 
dobált egy ideig. De ezt elég hamar megunta.

Aztán előhúzott valami fényeset és kereket. Egy 
jojó volt! Pont úgy nézett ki, mint amilyet előző 
héten Oszkár vitt magával a suliba. A szünetben 
meg is mutatta mindenkinek, hogy milyen külön-
leges trükköket ismer. Mindegyik trükknek volt 
valami neve is, például „kutyasétáltatás” és „a világ 
körül”. Lea megkérte, hogy hadd próbálja ki ő is, de 
Oszkár nem engedte.

De jó a 
jojó!

Írta: Liesl Robbin Shurtliff
Igaz történet alapján, magyar átdolgozás
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Most viszont az 
ujjára csúsztatta a 
zsinór végén lévő 
hurkot. Legördítette 
a jojót, majd felrán-
totta a zsinórt, ahogy 
azt Oszkártól látta. A 
jojó a földhöz ütődött: 
csatt! Megint megpróbálta. 
Néhány próbálkozás után 
már vissza tudta rántani a jojót 
a kezébe. Ha erre ilyen gyorsan 
rájött, valószínűleg az Oszkártól látott 
összes trükköt is képes lenne megcsinálni!

Aztán ránézett az árcédulára. Elhúzta a száját. Még 
csak megközelítőleg sem volt ennyi pénze otthon a 
befőttesüvegben.

„Mindjárt végzek” – szólt oda Anya.
Lea felsóhajtott. Már majdnem visszatette a jojót a 

polcra, amikor hirtelen támadt egy ötlete. A jojó nem 
volt valami nagy. Becsúsztathatná a zsebébe, és meg-
tarthatná! A boltos nem is figyelt. Soha nem tudná meg 
senki. Örökre megtarthatná, és megtanulhatna új trükkö-
ket is. Az iskolában a többiek irigyelnék.

Ahogy Lea lenézett a kezében tartott jojóra, kényel-
metlenül és idegesnek érezte magát. A tenyere izzadt. 
Megszorította a jojót. Mi ez a rossz érzés? Azt szerette 
volna, ha elmúlik.

Aztán eszébe jutott valami, amit Apa mondott neki, 
mielőtt megkeresztelte.

„Miután megkeresztelkedsz, meg fogod kapni a Szent-
lélek ajándékát – mondta akkor Apa. – A Szentlélek segít 
nekünk jó döntéseket hozni. Halk, szelíd hangon szól 
hozzánk.”

„Beszélni fog hozzám?” – kérdezte Lea.
„Nem pontosan így – mondta Apa. – Lehet, hogy 

olyan lesz, mint amikor eszedbe jut egy gondolat. Vagy 
egy érzés jön a szívedbe.”

„Milyen érzés?”
„Ez mindenki-

nél különböző – 
mondta Apa. – De 
általában, amikor 
valami jót teszel, 

akkor a Szentlélek 
azzal fog segíteni, hogy 

nyugalmat és békességet 
érzel. Amikor valami veszély 

van, akkor figyelmeztetni fog. 
Amikor pedig valami helytelent 

készülsz tenni, akkor a Szentlélek eltá-
vozik, és olyankor zavart és boldogtalan leszel.”

Lea lepillantott a jojóra. Nagyon akarta azt a játékot. 
De azt is tudta, hogy a Szentlélek éppen azt üzeni neki, 
hogy lopni helytelen.

Visszatette a jojót a polcra. Amint megtette, azonnal 
nyugalmat és melegséget érzett. Visszasétált Anyához.

„Végeztem – mondta Anya. – Indulhatunk?”
Lea elmosolyodott. „Igen.”
Amikor kiléptek a boltból, Lea olyan könnyűnek és 

vidámnak érezte magát, mint amilyen a kinti napfény volt. 
Lehet, hogy jól eljátszott volna a jojóval, de csak egy ideig. 
A Szentlelket viszont mindig követni akarta. ●
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Illinois államban él.
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Egy nap az iskolában tollbamondást kellett írnunk, 
és a tanító néni egy olyan szót mondott, amit nem 
tudtam lebetűzni. Kétségbeestem! Aztán valaki 
másnak a papírjáról meglestem a megoldást. A 
dolgozat után a gyomrom mintha csomóban lett 
volna. Elmondtam édesanyámnak, hogy másnak 
a papírjáról puskáztam. Tudtam, hogy az az érzés 
a Szentlélektől jött. Tudom, hogy mindig hallgat-
nom kell a Szentlélekre.

 Jonah J., 8 éves, USA, Idaho
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Mutass és mesélj!

Elmentem a Perui Trujillo 
templomba a szüleimmel 
és a testvéreimmel. Habár 

még nem mehettem be, 
békés érzés volt ezen a 
gyönyörű helyen lenni.

Daniel S., 11 éves, Peru, La Libertad

Ez a VAJ 3- as osztály a brazília São Paulóban halacskák szá-
jába rejtett üzenetek, idézetek és szentírásversek segítségével 
tanult a keresztelési szövetségekről.

Salome W., 6 éves, Kanada, Quebec

Úgy értük  
el, hogy meg-

hívtunk embereket 
istentiszteletre, hogy csat-
lakozzanak az egyházhoz.

Flavio M., 11 éves

Segítünk az időseknek.
Segítünk azoknak,  
akiknek segítség kell.
Kedvesek vagyunk az 
emberekhez.
Mindig odafigyelünk.
Lara M., 7 éves

Te miként 
éred el, hogy 
fényljen a 
világosságod? Íme 
néhány ötlet egy 
portugál családtól az 
Azori- szigetekről.
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„Tudom, hogy Atyám szeret engem” (Gyermekek énekes-
könyve, 16.).

Gyermekkoromban szívesen csináltam azt, amit az 
édesapám. Ő orvos volt. Gyakran mentem vele a 

kórházba, ahol figyeltem, ahogy a betegeknek segít. Őt 
figyelve én is orvos akartam lenni.

Egy nap ismét elmentem édesapámmal a kórházba. 
A bejártanál belefutottunk egy másik orvosba. Amikor 
meglátott engem, megkérdezte édesapámat: „Ő a fiad?” 
„Igen” – felelte édesapám. Az orvos leguggolt, hogy 
jobban szemügyre vegyen. Megkérdezte: „Mi leszel, ha 
nagy leszel?”

„Orvos akarok lenni, mint az apukám” – válaszoltam. 
Erre ő így felelt: „Hát, remélem, hogy olyan jó orvos 
leszel, mint ő.” De édesapám ezt mondta: „Nem. Én azt 
szeretném, ha jobb lenne nálam.”

Ebből is éreztem, hogy mennyire szeret engem az 
édesapám. Ő a legjobbat akarta nekem.

Évekkel később ismét eszembe jutott az a pilla-
nat. Éppen a misszionáriusok tanítottak engem és a 
feleségemet. Megkérdezték: „Hiszed, hogy olyanná 
válhatsz, mint Isten?” Ezen soha nem gondolkodtam 
korábban. De azt gondoltam: „Ha Mennyei Atya tény-
leg az Atyám, akkor azt akarja, ami a legjobb nekem, 
ahogy az édesapám is tette. Azt akarja, hogy olyanná 
válhassak, mint Ő.” Így aztán ezt feleltem a misszioná-
riusoknak: „Igen, hiszem, hogy olyan lehetek, mint a 
Mennyei Atyám.”

Amint kimondtam, tudtam, hogy ez igaz.
Azt szeretném, ha tudnád, hogy a Mennyei Szüleid 

nagyon szeretnek téged. A legjobbat akarják neked. Te 
is olyanná válhatsz, mint Ők. ●

Ő a legjobbat akarja nekem
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Írta: Hugo E. 
Martinez elder

a Hetvenektől
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Jézus megkeresztelkedett
J É Z U S T  K Ö V E T N I
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Láttál már keresztelőt? Amikor megkeresztelkedünk, azzal  
Jézus példáját követjük.

Jézus az unokatestvérét, Jánost kérte fel, hogy keresz-
telje meg. János rendelkezett papsági felhatalmazással 
az emberek megkeresztelésére.
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János megkérdezte 
Jézust, hogy miért sze-
retne megkeresztelked-
ni. Jézus azt mondta, 
hogy engedelmesked-
ni akar Mennyei Atya 
parancsolatainak.

János megkeresztelte 
Jézust. Érezték a Szent-

lelket. Hallották Mennyei 
Atya hangját, amint ezt 

mondta: „Ez amaz én sze-
relmes fiam, a kiben én 

gyönyörködöm.”



Olvass Jézus keresztelőjéről a Máté 3:13–17- ben.

Egy nap majd én is dönthetek úgy, hogy megkeresztelkedem, mint Jézus.  
Azzal készülhetek fel a keresztelkedésemre, ha megpróbálom mindennap Jézus  

példáját követni. ●
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K I F E S T Ő

Jézus úgy döntött, hogy 
megkeresztelkedik
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Idén a család minden tagja ugyanazokat a leckéket tanulja 
istentiszteleten. A felnőttek és a fiatalok az Újszövetséget tanulmá-
nyozzák a Vasárnapi Iskolában, és a gyerekek is ugyanazokkal a 
fejezetekkel ismerkednek.

A Jóbarátban minden hónapban lesznek olyan történetek és 
tevékenységek, amelyek a vasárnap tanultakhoz kapcsolódnak. 
Próbáljátok felhasználni ezeket a családi estek során, vagy egysze-
rűen felolvasni a gyermeketekkel.

• A keresztelési szövetség ( J3. oldal)
• Ígérd meg, hogy megpróbálod! ( J4. oldal)
• Napról napra egyre jobban ( J6. oldal)
• Ingrid szülinapi meglepetése ( J10. oldal)
• De jó a jojó! ( J16. oldal)
• Jézus megkeresztelkedett ( J20. oldal)

Szeretnénk, ha megírnátok a véleményeteket arról, hogy 
hogyan használtátok ezeket a történeteket és tevékenységeket a 
családotokban.
New Friend

50 E. North Temple St., Room 2393
Salt Lake City,  
UT 84105
liahona@ ldschurch .org

Szeretettel:
A Jóbarát

Kedves Szülők!

TA R TA L O M J E G Y Z É K

J2 Az Első Elnökség részéről: A családod  
megismerése

J3 A keresztelési szövetség

J4 Ígérd meg, hogy megpróbálod!

J6 Napról napra egyre jobban

J7 Ragyogó ötlet poszter: Mindenki követ el  
hibákat

J8 Üdvözlet Mexikóból!

J10 Ingrid szülinapi meglepetése

J12 Találd meg!

J13 Lecsendesítette a vizeket

J14 Apostolok világszerte: Holland elder  
hosszú útja

J16 De jó a jojó!

J18 Mutass és mesélj!

J19 Ő a legjobbat akarja nekem

J20 Jézust követni: Jézus megkeresztelkedett

J23 Kifestő: Jézus úgy döntött, hogy  
megkeresztelkedik

A JÓBARÁT BORÍTÓJÁN:
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Találd meg a belül elrejtett 
Liahónát!


