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Körbe-körbe bolyongani

Hallottátok már azt régi mondást, miszerint azok, 
akik eltévednek, hajlamosak körbe-körbe 
bolyongani?

Jan L. Souman, német pszichológus, tudományosan 
akarta eldönteni, hogy igaz-e ez az állítás. Kísérlete 
részeként, elvitte a résztvevőket egy nagy erdőbe és a 
Szaharába, majd GPS-es jeladókkal határozta meg a ha-
ladási irányukat. A kísérlet alanyainál nem volt iránytű 
és semmilyen más eszköz sem. Csupán egy egyszerű 
utasítást kaptak: haladjanak egyenes vonalban a kijelölt 
irányba.

Dr. Souman később így számolt be az események-
ről: „Néhányan felhős időben sétáltak; és mivel a napot 
felhők takarták el, nem volt viszonyítási pontjuk sem. 
Mindegyikük köröket írt le, és voltak, akik anélkül, 
hogy észrevették volna, ugyanazon a ponton többször 
is áthaladtak.” Voltak olyan résztvevők, akik akkor tették 
meg a távot, amikor a nap is látható volt, és a távolban 
volt valamilyen viszonyítási pontjuk. „Ők szinte tökéle-
tesen egyenes pályán haladtak.” 1

Ezt a tanulmányt különböző módszerek alkalmazá-
sával többen is megismételték.2 Az eredmény mindig 
hasonló volt.

Látható tájékozódási pontok nélkül az ember  
hajlamos körbe-körbe bolyongani.

A szentírások tájékozódási pontja
Lelki tájékozódási pontok nélkül az emberiség is csak 

bolyong. Isten szava nélkül nem tudunk egyenesen 
haladni, csak körbe-körbe.

Mind az egyének, mind pedig a közösségek életé-
ben ugyanez a minta ismétlődött, újra és újra, minden 
egyes adományozási korszakban, az idők kezdete óta. 
Amikor szem elől tévesztjük Isten szavát, mi magunk is 
eltévedhetünk.

Vitathatatlanul ez volt az oka, hogy az Úr megparan-
csolta Lehinek, küldje vissza a fiait a rézlemezekért Je-
ruzsálembe. Az Úr tudta, hogy Lehi utódainak szüksége 
lesz megbízható tájékozódási pontra, egy fogódzóra, 
melynek útmutatásával meg tudják határozni, hogy a 
helyes úton haladnak-e.

A szentírások Isten szava. Olyan tájékozódási pon-
tok, melyeket Isten azért adott, hogy megmutassák 
számunkra, melyik irányba haladjunk, hogy köze-
lebb kerüljünk a Szabadítóhoz, és elérjük az érdemes 
célokat.

Az általános konferencia tájékozódási pontja
Az általános konferencián elhangzott utasítások to-

vábbi tájékozódási pontok, melyek segítségével tudhat-
juk, hogy a helyes úton haladunk-e.
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Esetenként felteszem magamnak a kérdést: „Odafi-
gyeltem-e azokra a férfiakra és nőkre, és az ő szavaikra, 
melyeket az egyház legutóbbi általános konferenciáján 
hallottam? Többször is elolvastam a szavaikat? Elgon-
dolkodtam-e rajtuk és alkalmaztam-e azokat a saját 
életemben? Vagy csak élveztem a kitűnő beszédeket, 
de nem alkalmaztam a sugalmazott üzeneteiket a saját 
életemben?”

Lehetséges, hogy papírra vetettél pár gondolatot, 
miközben hallgattad vagy olvastad a szavaikat. Talán 
megfogadtad, hogy bizonyos dolgokat jobban és más-
hogy fogsz csinálni. Gondolkozzatok el az utolsó álta-
lános konferencia üzenetein! Számos üzenet buzdított 
bennünket családjaink megerősítésére és házasságaink 
tökéletesítésére. A Liahóna mostani kiadása is ezekre az 
örökkévaló értékekre összpontosít, és gyakorlati javasla-
taival megáldja az életünket.

Tudomásul vesszük-e és alkalmazzuk-e ezt a fárad-
ságot megérő tanácsot? Felismerjük-e ezeket az igazi és 
értékes tájékozódási pontokat, és feléjük vesszük-e az 
irányt?

A lelki bolyongás ellenszere
A lelki tájékozódási pontok nélkülözhetetlenek ah-

hoz, hogy az egyenes és keskeny ösvényen maradjunk. 
Világosan megmutatják az irányt, amely felé haladnunk 
kell, de csak akkor, ha felismerjük azokat, és feléjük 
igyekszünk.

Amennyiben nem élünk a tájékozódási pontok útmu-
tatásának lehetőségével, jelentéktelenekké válnak, egy 
halom dísszé, melyek csak a mindennapok egyhangúsá-
gát fogják megbontani.

Az nem elég, ha csak a saját megérzéseinkre 
hagyatkozunk.

Nem elég, ha csak a szándék van meg.
Kevés az, ha csak a természetes érzékeinkre 

támaszkodunk.
Még akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy az egyenes 

lelki úton haladunk, ha nincsenek valódi tájékozódási 
pontjaink, melyek mutatnák az utat – vagyis, ha a Lélek 
útmutatása nélkül járunk –, inkább csak bolyongani 
fogunk.

Nyissuk ki a szemünket, és ismerjük fel azokat a 
tájékozódási pontokat, melyeket jóságos Istenünk adott 
gyermekeinek. Olvassuk, hallgassuk és alkalmazzuk Isten 

szavát. Őszinte szándékkal imádkozzunk, figyeljünk oda 
és kövessük a Lélek sugalmazásait. Mihelyt felismertük a 
szerető Mennyei Atyánk által kínált mennyei tájékozódási 
pontokat, rögvest álljunk rá az általuk kijelölt pályára. A 
lelki tájékozódási pontok felé haladás közben folyamato-
san pályamódosításokat kell végrehajtanunk.

Ily módon nem fogunk körbe-körbe bolyongani, ha-
nem a hatalmas mennyei áldásokba vetett bizalommal és 
bizonyossággal haladunk előre, melyek mindazok szüle-
tési joga, akik Krisztus tanítványainak szoros és keskeny 
ösvényén haladnak.
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Miközben erre a tanításra készülsz, keress példákat a 
szentírásokban olyan emberekre, akiket lelki tájékozó-
dási pontok vezéreltek, illetve olyanokra, akik körbe-
körbe bolyongtak. Tanulmányozásodat a következő 
szentírásokkal is kezdheted: 4 Mózes 14:26–33; 1 Nefi 
16:28–29; Alma 37:38–47. Ha sugalmazást érzel arra, 
ezekből a példákból merítve megoszthatod a meglá-
tásaidat azokkal, akiket tanítasz. Kérdezd meg tőlük, 
hogy mit tanulhatunk ezekből a történetekből.

FIATALOKNAK
Tájékozódási pontok a számodra

Uchtdorf elnök olyan tájékozódási pontokként jel-
lemzi az általános konferenciát és a szentírásokat, 

melyek segítenek elkerülni a lelki bolyongást. Gondol-
jatok olyan más tájékozódási pontokra, melyek irányí-
tották és befolyást gyakoroltak az életetekre. Írjátok le 
az élményeiteket a naplótokba. Talán ez a Thomas S. 
Monson elnöktől származó idézet segíteni fog:

„Pátriárkai áldásod átvezet majd a legsötétebb éj-
szakán. Átsegít majd az élet veszélyein. Az áldásod nem 
arra van, hogy szépen összehajtogasd és eltedd. Nem 
is arra, hogy bekeretezd, vagy közkinccsé tedd. Ehe-
lyett arra való, hogy olvasd, hogy megszeresd, és hogy 
kövesd a tanácsait.”
“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, Nov. 1986, 66.
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„Mennyei Atyánk nem indított volna el minket vég-
telen utunkra anélkül, hogy ne adott volna eszközöket, 
melyek segítségével irányítást kaphatunk tőle a bizton-
ságos visszatéréshez. Az imáról beszélek. …továbbá… a 
halk és szelíd hangnak a suttogásáról”.
Az élet versenye. Liahóna, 2012. máj. 92.

GYERMEKEKNEK
Megtalálom az utam

Uchtdorf elnök azt mondta, hogy követnünk kell 
a lelki tájékozódási pontokat, mert azok segíteni 

fognak nekünk abban, hogy a jót válasszuk és közelebb 
kerüljünk a Szabadítóhoz. Néhány ilyen tájékozódási 
pont: az ima, a szentírások, az általános konferencia és 
a Liahóna.

A családoddal együtt olvass el egy beszédet a leg-
utóbbi általános konferenciáról. Milyen tanácsot ad 
nekünk a beszélő ahhoz, hogy a helyes úton marad-
junk? A családoddal tűzzétek ki célul, hogy alkalmazni 
fogjátok a tanultakat.
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A családtörténeti munka öröme
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad 
látogatott nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésé-
ben, 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

Russell M. Nelson elder, a Ti-
zenkét Apostol Kvórumának 

tagja azt tanította, hogy Illés lelke 
„a Szentlélek megnyilvánulása, 
tanúságot tévén a család isteni 
természetéről.” 1

Krisztus visszaállított egyházának 
tagjaiként azonban szövetségben 
fogadott felelősségünk, hogy fel-
kutassuk elődeinket, és biztosítsuk 
számukra az evangélium szabadító 
szertartásait. „Nálunk nélkül töké-
letességre nem juthatnak” (Zsidók 
11:40), továbbá „mi sem lehetünk 
tökéletessé a halottaink nélkül” 
(T&Sz 128:15).

A családtörténeti munka felkészít 
bennünket az örök élet áldásaira, 
valamint segít, hogy növeljük a 
hitünket és a személyes igazlelkű-
ségünket. A családtörténeti munka 
az egyház küldetésének elengedhe-
tetlen része, mely elérhetővé teszi 
mindenki számára a szabadítás 
munkáját és a felmagasztosulást.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnöke ezt 

mondta: „Amikor saját leszármazási 
vonalunkat kutatjuk, már nem csak 
a nevek érdekelnek bennünket. …
érdeklődésünk az atyák felé fordítja 
a szívünket: igyekszünk felkutatni, 
megismerni és szolgálni őket.” 2

A szentírásokból
Malakiás 4:5–6; 1 Korinthusbeliek 

15:29; T&Sz 124:28–36; 128:15

Történelmünkből
Joseph Smith próféta ezt tanította: 

„A legnagyobb felelősség, amelyet 
Isten ránk ruházott ebben a világ-
ban, a halottaink felkutatása.” 3 Az 
elhunyt őseink helyébe lépve elvé-
gezhetjük értük a szükséges szertar-
tásokat a templomban.

Sally Randall az illinois-i Nau-
vooból, akinek fia 14 évesen halt 
meg, hatalmas vigaszra lelt abban 
az ígéretben, hogy a családok 
örökkévalóak lehetnek. Miután férje 
megkeresztelkedett a fiukért, Sally 
ezt írta: „Mily dicsőséges dolog ez… 
megkeresztelkedhetünk minden 

elhunyt [ősünkért] és megszabadít-
hatjuk őket, olyan messzire nyúlva 
vissza a múltba, amilyen régről csak 
tudomásunk van.” Később arra kérte 
a rokonait, hogy küldjék el neki az 
őseiknek az adatait, és ezt mondta: 
„Szándékomban áll minden tőlem 
telhetőt megtenni azért, hogy meg-
szabadítsam a [családunkat].” 4
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek a rám 
bízott nőtestvéreknek a család-
történeti munkában?

2. Feljegyzem-e a személyes 
történetemet?


