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Sokakhoz hasonlóan engem is gyakran inspirált már 
egy gyönyörű műalkotás vagy zenedarab. Ez történt 
akkor is, amikor a dán művész, Frans Schwarz 

A kertben elszenvedett gyötrelem1 című festménye előtt 
álltam.

Ez a fájdalmasan gyönyörű alkotás a Szabadítót áb-
rázolja, ahogy a Gecsemáné kertjében térdel. Miközben 
imádkozik, egy angyal áll mellette, gyengéden átölve Őt, 
vigaszt, mennyei segítséget és támogatást nyújtva.

Minél többet gondolkodom ezen a képen, annál jobban 
eltelik a szívem és az elmém a gyengédség és hála kifejez-
hetetlen érzésével. Egy nagyon picit érzem, milyen lehetett 
jelen lenni, amint a Szabadító megkezdte halandóságának 
legfőbb munkáját azzal, hogy magára vette a világ bű-
neit. Rácsodálkozom arra a végtelen szeretetre és könyö-
rületre, mellyel az Atya az Ő gyermekei iránt viseltetik. 
Túlcsorduló hálát érzek azért, amit a bűntelen Fiú az egész 
emberiségért és értem tett.

Isten Fiának áldozata
Minden évben ebben az időszakban megemlékezünk és 

elgondolkodunk azon az áldozaton, melyet Jézus Krisztus 
az egész emberiségért hozott.

Képtelen vagyok felfogni mindazt, amit a Szabadító 
a Gecsemánétól a Golgotáig tett értünk. Magára vette 
bűneink terhét, és örökkévaló és visszavonhatatlan vált-
ságdíjat fizetett nemcsak Ádám eredeti vétkéért, hanem 
annak a sok milliárdnyi léleknek a bűneiért és vétkeiért is, 

akik valaha éltek. Eme örök, szent áldozat „még… Isten, 
mindenek közt a legnagyobb is reszket[ett] a fájdalomtól, 
és minden pórusból vér[zett], és testben és lélekben is 
szenved[ett]” (T&Sz 19:18).

Értem szenvedett.
Érted szenvedett.
Lelkem csordultig megtelik hálával, amikor elgondolko-

dom eme áldozat drága jelentésén. Alázattal tölt el, hogy 
tudom: mindenki, aki elfogadja ezt az ajándékot és áten-
gedi a szívét Őneki, annak megbocsátathatnak a bűnei, 
megtisztulhat azoktól, bármily sötét is volt az a folt, vagy 
bármily nyomasztó volt a teher.

Újra makulátlanok és tiszták lehetünk. Szeretett 
Szabadítónk örökkévaló áldozata megválthat minket.

Ki fog megvigasztalni bennünket?
Habár egyikünk sem fogja soha megtapasztalni annak 

mélységét, amit Urunk elszenvedett, mindannyiunknak 
lesznek sötét és keserű órái – időszakok, amikor a bánat 
és a szomorúság nagyobbnak tűnik, mint amit el tudunk 
viselni. Lesznek időszakok, amikor bűneink súlya és a 
lelkiismeret- furdalás irgalmatlanul nehezednek majd ránk.

Mindazonáltal, ha ezekben az időszakokban felemeljük 
a szívünket az Úrhoz, Ő bizonyosan tudni és érteni fogja, 
min megyünk keresztül. Ő, aki önzetlenül szenvedett 
értünk a kertben és a kereszten, nem fog vigasz nélkül 
hagyni minket. Megerősít, bátorít és megáld majd bennün-
ket. Gyengéd karjaival át fog ölelni minket.
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Gyengéd karjai 
 átölelnek

Írta: Dieter F. Uchtdorf elnök
második tanácsos az Első Elnökségben
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Több lesz számunkra, mint egy angyal.
Áldott vigaszt, gyógyulást, reményt és megbocsátást  

hoz nekünk.
Mert Ő a Megváltónk.
A Megszabadítónk.
A mi irgalmas Szabadítónk és szeretett Istenünk.

JEGYZET
1. A pap, aki Frans Schwarz temetésén beszélt, azt mondta, hogy  

„a művészete isteni adomány volt, és sokkal többet ért bármilyen 
misénél” Greater Context for Exhibit,” Deseret News, Sept. 29, 2013, 
deseretnews.com).

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Mielőtt elkezdesz tanítani, törekedj a Lélek útmuta-
tására, hogy segítsen megértened az általad tanítottak 
konkrét szükségleteit. Miközben megosztod Uchtdorf 
elnök üzenetének egyes részeit, tedd bizonyságodat 
a Szabadítóról és az Ő megváltó áldozatáról. Fontold 
meg, hogy megkérdezed az általad tanítottaktól, hogy 
mit jelent nekik az Úr engesztelése, és mikor érez-
ték már, hogy megvigasztalja őket a „sötét és keserű 
óráikban”.

FIATALOKNAK
Diadal Jézus Krisztus által
Név a szerkesztőségben

Nehézségeim adódtak a túl sok evéssel. A falánk-
sággal való örökös küzdelmem óriási bűntudattal, 

frusztrációval és csalódottsággal töltött el. Nagyon 
gyengének éreztem magam, amikor megpróbáltam 
legyőzni a problémámat.

Sokáig figyelmen kívül hagytam a tényt, hogy a 
Szabadító engesztelése nem csupán megszabadít min-
ket, hanem megvált és tökéletesít is bennünket, és hogy 
ez még az én nyilvánvalóan tökéletlen evési szokásomra 
is vonatkozik.

Úgy döntöttem, átadom magamat a Szabadítómnak. 
Imádkoztam. Őszintén beismertem a gyengeségemet, 
és hogy szükségem van a kegyelmére, majd pedig arra 
kértem Mennyei Atyámat, hogy áldjon meg az Ő isteni 
segítségével a következő napon. Aznap éjjel éreztem 
egy szerető Atya megerősítését, miszerint mérhetet-
lenül vágyik rá, hogy segítsen a fiának, és éreztem azt 
a megkérdőjelezhetetlen erőt, amellyel képes eleget 
tenni az akaratának.

Attól az estétől fogva az étel nincs rám olyan elsöprő 
hatással. Tudom, hogy Jézus Krisztus a sikerem forrása. 
Pálhoz hasonlóan megtanultam, hogy „mindenre van 
erőm a Krisztusban” (Filippibeliek 4:13). És próbálok 
mindig észben tartani egy másik leckét is, melyet Páltól 
tanultam: „hála az Istennek, a ki a diadalmat adja né-
künk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1 Korinthusbeliek 
15:57).

GYERMEKEKNEK
A Szabadító majd megvigasztal téged

Kérd meg egy családtagodat vagy barátodat, hogy 
meséljen egy olyan alkalomról, amikor érezte, hogy 

a Szabadító megvigasztalja őt. Próbálj meg felidézni 
egy olyan alkalmat, amikor a Szabadító megvigasztalt 
téged. Lerajzolhatod ezt az élményedet és kirakhatod 
az ágyad mellé, hogy emlékeztessen: Jézus Krisztus 
mindig ott lesz, hogy megvigasztaljon téged.
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Ez az üzenet annak a látogatótanítóiüzenet- 
sorozatnak a része, amely a Szabadító 
tulajdonságait mutatja be.

A türelmet gyakran csendes, 
passzív jellemvonásnak tartják, 

ám ahogyan Dieter F. Uchtdorf 
elnök, az Első Elnökség második 
tanácsosa mondta: „…a türelem 
nem passzív beletörődést jelent, és 
nem is arra az állapotra utal, amikor 
félelemből nem cselekszünk. A türe-
lem tevékeny várakozást és kitartást 
jelent. Azt jelenti, hogy kitartunk 
valami mellett…, még akkor is, ha 
szívünk vágyait el kell halasztanunk. 
A türelem nem puszta kitartás, 
hanem állhatatos kitartás!”

A halandóság előtt életünkben 
Mennyei Atyánk egy tervet készített 
számunkra – az Ő lélekgyermekei 
számára –, mi pedig ujjongtunk a 
lehetőség hallatán, hogy a földre 
jöhetünk (lásd Jób 38:7). Amint úgy 
döntünk, hogy akaratunkat össz-
hangba hozzuk az Ő akaratával a 
földi életünk során, Ő „eszközzé 
[tesz] majd [minket] a kez[ében], sok 
lélek szabadulására” (Alma 17:11).

Uchtdorf elnök így folytatta: 
„A türelem nem más, mint elfogadni 
azt, amin nem lehet változtatni, és 

Jézus Krisztus tulajdonságai: 
hosszútűrő és türelmes

azzal bátran, jóindulattal és hittel 
szembenézni. Azt jelenti, hogy 
mindazon dolgoknak hajlandók 
vagyunk alávetni magunkat, melyet 
az Úr jónak lát kiszabni ránk, éppen 
úgy, ahogy egy gyermek veti alá 
magát az atyjának [lásd Móziás 3:19]. 
A türelem tehát nem más, mint szi-
lárdnak, állhatatosnak és rendíthetet-
lennek lenni az Úr parancsolatainak 
megtartásában [lásd 1 Nefi 2:10] a 
nap minden órájában, még akkor  
is, amikor ezt nehéz megtenni.” 1

További szentírások
Zsoltárok 40:1; Galátziabeliek 
5:22–23; 2 Péter 1:6; Alma 17:11

A szentírásokból
A szentírások azt tanítják, hogy 

a földi életünk során „legy[ünk] 
türelmes[ek] a sanyargattatásokban, 
mert sokban lesz rész[ünk]”. Isten 
ezután a következő vigasztaló ígére-
tet teszi: „…viseld el őket, mert lásd, 
én veled vagyok, egészen napjaid 
végéig!” (T&Sz 24:8).

Az alábbi bibliai történet jól pél-
dázza a türelmet és a hitet.

„És egy asszony, ki vérfolyásban 
volt tizenkét esztendőtől fogva…, 

illeté [Krisztus] ruhájának pere-
mét; és azonnal elálla vérének 
folyása. […]

Jézus pedig monda: Illete en-
gem valaki; mert én észrevettem, 
hogy erő származék ki tőlem.

Mikor pedig Látta az asszony; 
hogy nem maradt titokban, resz-
ketve előjöve és előtte leesvén, 
megjelenté néki az egész soka-
ság előtt, miért illette őt, és hogy 
azonnal meggyógyult.

És ő monda néki: Bízzál leá-
nyom, a te hited megtartott téged; 
eredj el békességgel!” (Lukács 
8:43–48).

Ehhez az asszonyhoz hason-
lóan mi is áldásra és vigaszra, sőt 
gyógyulásra lelhetünk, ha Jézus 
Krisztushoz fordulunk – kinek en-
gesztelése meggyógyíthat minket.
JEGYZET
1. Dieter F. Uchtdorf: Legyetek türelemmel! 

Liahóna, 2010. máj. 57., 59.
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Gondold át

A Lukács 8- ban olvasható beszámo-
lóban miként fizetődött ki ennek 
az asszonynak az éveken át tartó 
türelme és hite Jézus Krisztusban?

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, mit 
kell megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és szerepeinek megértése 
az Őbelé vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd 
azokat, akik felett látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass 
el a reliefsociety.lds.org honlapra!

Hit, család,  
segítségnyújtás




