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Légy nyugodt!

Egy napon, pár évvel ezelőtt, miután végeztem 
az irodai teendőimmel, erős késztetést érez-
tem arra, hogy meglátogassam egy, a Salt Lake 

Cityben lévő idősek otthonának egyik idős és özvegy 
lakóját. Utam egyből hozzá vezetett.

Amikor odaértem, láttam, hogy a szobája üres volt. 
Az idős hölgy hollétéről a személyzet egyik tagjától 
érdeklődtem, aki a társalgóba irányított. Ott, amikor rá-
találtam erre a kedves özvegyre, éppen a nővére és egy 
barátja látogatták. Kellemesen elbeszélgettünk.

Eközben egy férfi lépett be az ajtón, hogy a szobában 
elhelyezett italautomatából üdítőt vegyen. Rám nézett és 
ezt mondta: „Nocsak, Tom Monson!?”

„Igen. Ön pedig úgy néz ki, mint egy Hemingway” 
– válaszoltam.

Elmondta, hogy ő Stephen Hemingway, Alfred Eu-
gene Hemingway fia, akit Gene-nek hívtam és a taná-
csosomként szolgált, amikor püspök voltam évekkel 
korábban. Stephen elmondta, hogy édesapja is ebben 
az épületben fekszik, és sajnos a halálán van. Gene 
többször is a nevemet szólongatta, ezért a család sze-
rette volna felvenni velem a kapcsolatot, de sajnos nem 
találták a telefonszámomat.

Elnézést kértem a többiektől, és Stephennel együtt 
az egykori tanácsosom szobája felé indultunk, ahol már 
ott voltak a gyerekei is. Felesége már évekkel azelőtt 
elhunyt. A család a Stephennel való találkozásomra úgy 
tekintett, mint egy válaszra Mennyei Atyánktól azon 
vágyukra, hogy ott lehessek a hívására és láthassam az 
édesapjukat, mielőtt eltávozik. Én ugyanígy éreztem, 

mert tudtam, hogy ha Stephen épp akkor nem lép be 
a társalgóba, ahol én is voltam, akkor azt sem tudtam 
volna meg, hogy Gene abban az otthonban van.

Adtunk neki egy áldást, és a nyugalom lelke el-
töltött mindenkit. Kellemesen telt a látogatás, azután 
elmentem.

A következő reggel egy telefonhíváson keresztül 
értesültem arról, hogy Gene Hemingway – húsz perccel 
azután, hogy a fia és én megáldottuk – elhunyt. 

Csendes imában hálát adtam Mennyei Atyának, az 
Ő sugalmazott irányításáért, mely arra ösztönzött, hogy 
látogassak el abba az idősek otthonába, ahol kedves 
barátom, Alfred Eugene Hemingway is tartózkodott.

Úgy képzelem, hogy azon az éjszakán – amikor 
éreztük a Lelket, elmondtunk egy alázatos imát és egy 
papsági áldásban részesítettük őt – Gene Hemingway 
gondolataiban az Ó, Mester, a vihar tombol című him-
nusz szavai visszhangoztak.

„Maradj, ó, áldott Megváltó,
Ne hagyj el sohasem;
Ha velem vagy, elérem a partot,
S boldogan megpihenek.”

Még mindig szeretem ezt a himnuszt, és bizonysá-
gom van arról a vigaszról, melyet nyújt:

„Tomboljon vihar a tengeren,
És támadjon démon vagy bármily sereg,
A hajót nincs víz, ami elnyelje,
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Mert ott pihen mindenek Mestere.
És mindig megtartja e parancsot:
»Légy nyugodt!«” 1

A könnyek, megpróbáltatások, rettegés, szomorú-
ság, szívfájdalom és a szeretteink elvesztéséből fakadó 
magány által bizonyosságot nyerhetünk arról, hogy 
az élet örökké tart. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az 
élő bizonyíték erre.2 Szentírásbeli szavai elegendőek: 
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az 
Isten!” (Zsoltárok 46:11) Bizonyságomat teszem erről az 
igazságról!

JEGYZETEK
1. Ó, Mester, a vihar tombol. Himnuszok, 57. sz.
2. Lásd Richard L. Evans, “So Let Us Live to Live Forever,” New Era, July 

1971, 18.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Ez az üzenet vigaszt nyújthat azoknak, akik elvesz-
tették egy szerettüket vagy éppen megpróbáltatásokkal 
küszködnek. Monson elnök beszéde mellett, gondold 
végig az általad tanított emberek szükségleteit, és 
azok alapján oszd meg a következő szentírásokat: Jób 
19:25–26; 1 Korinthusbeliek 15:19–22; Móziás 24:13–15; 
Tan és a szövetségek 122:7–9. Ha sugalmazást érzel rá, 
bizonyságot tehetsz a nyugalomról, amelyet a Szaba-
dító adott a megpróbáltatásaid alatt.

FIATALOKNAK
Kérlek, gyógyítsd meg a szívem!
Írta: Kelsey LeDoux

Fivérem halálának évfordulóján visszatekintettem éle-
tem azon szakaszára, amikor ő már nem volt velem. 

Nem csak a leírhatatlan fájdalomra emlékszem, hanem 
Isten áldására is, melyet nekem adott.

Soha nem értettem azokat, akik azt mondták, hogy 
szeretteik elvesztése áldásokkal is jár. Nem értettem, 
hogyan is lelném örömömet abban és éreznék hálát 
azért, ami mélységes fájdalmat okoz. Azonban volt egy 
éjszaka, amikor teljesen megváltozott a véleményem 
erről.

Szívem legnagyobb fájdalmával ébredtem az éjszaka 
közepén. A fájdalom szinte már fojtogatott. Térdeimre 
rogytam, és zokogva imádkoztam Mennyei Atyámhoz. 
Egész életemben tanítottak Jézus Krisztus engesztelésé-
nek csodálatos gyógyító erejéről. A hitem most pró-
bára tétetett. Azt kérdeztem magamtól, hogy valóban 
hiszek-e? Kértem Mennyei Atyámat, hogy gyógyítsa 
meg a szívem, mert ekkora fájdalmat egyedül már nem 
tudok elviselni.

Ezután a béke, vigasz és szeretet érzése árasztotta el 
az egész testemet. Úgy éreztem, mintha Isten átkarolt 
volna és megóvott volna a maró fájdalomtól, melyet 
éreztem. A fivérem ennek ellenére is hiányzott, de ké-
pes voltam más szemmel nézni a dolgokat. Rengeteget 
tanultam ebből az élményemből.

Tudom, hogy az Úr szeretete és békéje mindig ott 
van a számunkra, nekünk csak merítenünk kell belőle.

GYERMEKEKNEK
Válasszuk a nyugalmat!

Monson elnök azt mondta, hogy amikor nyugodtak 
és tisztelettudóak vagyunk, akkor békét érez-

hetünk és erősebb bizonyságot nyerhetünk Mennyei 
Atyánkról. A Szentlélek is könnyebben szólhat hozzánk, 
hogy ezzel másokat is segítsünk.

Írd le vagy beszélgess a szüleiddel arról, hogyan 
lehetsz nyugodt. Ezen a héten szánj időt arra, hogy 
kipróbáld. Miután ezt megtetted, írhatsz az érzéseidről 
és a kapott sugalmazásokról a naplódba.
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Aktivizálás
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad látogatott nőtestvérekkel. 
A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint abban, hogy a Segítőegylet a saját 
életednek is szerves részévé váljon. További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!
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Hit, család,  
segítségnyújtás

Prófétánk, Thomas S. Monson 
elnök ezt mondta: „Nyújtsunk 

kezet azoknak, akiknek szüksége 
van a segítségünkre, és emeljük 
fel őket a magasabb útra, a jobb 
ösvényre! Ez az Úr munkája, és mi 
az Úr megbízottjaiként jogosultak 
vagyunk az Úr segítségére.” 1

Hosszú évekkel ezelőtt LaVene 
Call és a látogatótanító-társa meg-
látogattak egy kevésbé tevékeny 
nőtestvért. Miután kopogtattak, egy 
hálóköntösbe öltözött fiatal anyuka 
nyitott nekik ajtót. Úgy tűnt, mintha 
beteg lenne, de később rájöttek, 
hogy az alkohollal voltak problémái. 
A látogatótanítók leültek, és beszél-
gettek a küszködő fiatal anyával.

Miután eljöttek azt mondták: 
„Ő Isten gyermeke. Kötelességünk 
segíteni neki.” Így hát gyakran 
meglátogatták. Minden alkalommal 
látták és érezték a jó irányba történő 
változást. Megkérték a nőtestvért, 
hogy vegyen részt a segítőegyleti 
gyűlésen. Bár eleinte vonakodott, 
végül rendszeresen részt vett. Némi 
ösztönzés után ő, a férje és a lányuk 
rendszeresen eljártak az istentisz-
teletre. A férj érezte a Szentlelket, 

és ezt mondta: „Azt fogom tenni, 
amit a püspök tanácsol.” Most 
mindannyian aktívak az egyházban, 
és egymáshoz pecsételték őket a 
templomban.2

A szentírásokból
3 Nefi 18:32; Tan és a szövetsé-

gek 84:106; 138:56

Történelmünkből
Az utolsó napi szentek és a 

Segítőegylet tagjai életének mindig 
is része volt az, hogy segítsenek 
visszatérni az eltévelyedetteknek 
Jézus Krisztus evangéliumához. „Le-
gyünk könyörülettel egymás iránt… 
– mondta Brigham Young elnök 
(1801–1877) –, és akik látnak, vezes-
sék a világtalanokat, míg maguk is 
meg nem látják az utat.” 3

Eliza R. Snow, a Segítőegylet 
második általános elnöke, háláját 
fejezte ki a Utah állambeli Ogden 
városában élő nőtestvéreknek 
egymás segítéséért. „Nagyon is tisz-
tában vagyok vele, hogy rengeteg 
felajánlás soha nem kerül majd 
bele a [feljegyzések] könyvébe” – 
mondta. Felismerve azonban, hogy 

egy mennyei feljegyzés készül a 
nőtestvérek munkásságáról, miköz-
ben felkarolják azokat, akik szívé-
ben kihunyt a láng, Eliza R. Snow 
hozzátette: „Joseph Smith próféta 
azt mondta, hogy ezt az egyletet 
azért hozták létre, hogy lelkeket 
mentsen meg. Egy másik könyv is 
íródott a hitetekről, a kedvessége-
tekről, a jó cselekedeteitekről és 
szavaitokról. […] Semmi sem merül 
feledésbe.” 4

JEGYZETEK
1. Thomas S. Monson: A szolgálatra szólító  

szent elhívás. Liahóna, 2005. máj. 55, 56.
2. LaVene Call levele a Segítőegylet általános 

elnökségéhez.
3. Brigham Young idézet, Leányaim a királysá-

gomban: A Segítőegylet története és munkás-
sága (2011). 117.

4. Eliza R. Snow idézet, Leányaim a  
királyságomban. 91.

Mit tehetek?
1. Elég magabiztos vagyok-e 
ahhoz, hogy elhívjak egy  
kevésbé tevékeny nőtestvért,  
a Segítőegylet gyűlésére?

2. Elég felszabadultak-e azok  
a nőtestvérek, akikért felelős 
vagyok, hogy az evangéliummal  
kapcsolatban kérdéseket tegye-
nek fel nekem?


