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Nemrégiben a feleségemmel, Harriettel egy re-
pülőtéren figyeltük a pompás gépek leszállását. 
Szeles nap volt, és vad széllökések dobálták a 

közeledő légi járműveket, így azok mind oldalazva, meg- 
megremegve közelítettek a talajhoz.

Miközben a természet és a gépek eme küzdelmét figyel-
tük, eszembe jutott a saját kiképzésem és az ott tanult – ké-
sőbb pedig az újabb pilótáknak általam tanított – alapelvek.

„Ne küzdjetek az irányításért a légörvények során 
– mondtam mindig nekik. – Maradjatok higgadtak; ne 
reagáljátok túl. Tartsátok a szemeteket a kifutópálya kö-
zépvonalán. Ha eltértek a kívánt ereszkedési útvonaltól, 
végezzetek gyors, de kiszámított kiigazításokat. Bízzatok 
a gépetek képességeiben. Álljátok a légörvényeket.”

A tapasztalt pilóták megértik, hogy nem lehetnek min-
dig urai mindannak, ami körülöttük történik. Nem kapcsol-
hatják ki a légörvényeket. Nem tüntethetik el az esőt vagy 
a havat. Nem állíthatják meg a szélfúvást, és nem változtat-
hatják meg annak irányát.

Azt is értik azonban, hogy hiba lenne félni a légör-
vényektől vagy az erős széltől – különösképpen pedig 
megbénulni a félelemtől. Úgy lehet biztonságban leszállni 
akkor is, amikor a körülmények nem mondhatók esz-
ményinek, hogy a lehető legtökéletesebben megmaradunk 
a helyes irányban és siklópályán.

Amint az egymás után érkező, leszálláshoz készülő re-
pülőgépeket figyeltem, és felidéztem a pilóta éveim során 

elsajátított alapelveket, elgondolkodtam, hogy nincs- e 
ebben a mindennapi életünkre alkalmazható tanulság.

Nem irányíthatjuk mindig azokat a viharokat, amelyeket 
az élet az utunkba sodor. Néha a dolgok egyszerűen nem 
úgy történnek, ahogy szeretnénk. Talán úgy érezzük, hogy 
rázkódunk és sodródunk a csalódottság, kétség, félelem, 
szomorúság vagy feszültség légörvényei közepette.

Ilyenkor könnyű elveszni mindabban, ami nem jól 
történik, és a nehézségeket helyezni gondolataink közép-
pontjába. Ki vagyunk téve a kísértésnek, hogy a Szabadító 
és az igazságról vallott bizonyságunk helyett a minket érő 
megpróbáltatásokra összpontosítsunk.

Ez azonban nem a legjobb módja az élet kihívásai közti 
lavírozásnak.

Éppen úgy, ahogyan egy tapasztalt pilóta sem a vi-
harra, hanem a kifutópálya középvonalára és a megfelelő 
földetérési pontra összpontosít, ekképpen kell nekünk is 
összpontosítanunk a hitünk központi részére – a Szabadí-
tónkra, az Ő evangéliumára, és Mennyei Atyánk tervére –, 
valamint a végső célunkra, vagyis a mennyei célállomásra 
való biztonságos visszatérésre. Bíznunk kell Istenben, 
és erőfeszítéseinket arra kell összpontosítanunk, hogy a 
tanítványság pályáján maradjunk. Szemünket, szívünket 
és elménket arra kell összpontosítanunk, hogy úgy éljünk, 
ahogyan tudjuk, hogy élnünk kell.

Ha kimutatjuk a Mennyei Atyába vetett hitünket és 
bizalmunkat az Ő parancsolatainak örömteli betartása 
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által, az boldogságot és dicsőséget hoz nekünk. Ha pedig 
megmaradunk ezen a pályán, akkor mindenféle légörvé-
nyen át tudunk jutni (bármilyen hevesnek tűnjön is), és 
biztonságban térhetünk vissza mennyei otthonunkba.

Legyen akár tiszta körülöttünk az ég, akár fenyegető 
felhőkkel teli, Jézus Krisztus tanítványaiként először Isten 
királyságát és az Ő igazlelkűségét keressük, tudva, hogy 
ha így teszünk, akkor előbb- utóbb minden más megadatik, 
amire szükségünk van (lásd Máté 6:33).

Mily fontos lecke ez az életben!
Minél megszállottabban foglalkozunk a nehézségeink-

kel, küzdelmeinkkel, kétségeinkkel és félelmeinkkel, annál 
nehezebbé válhatnak a dolgok. Minél jobban összponto-
sítunk azonban a végső mennyei célállomásunkra, illetve 
a tanítványi pálya követéséből – az Isten iránti szeretetből, 
felebarátaink szolgálatából – fakadó örömökre, annál na-
gyobb valószínűséggel fogunk sikeresen átjutni a gondok 
és légörvények időszakain.

Kedves barátaim, nem számít, hogy milyen vadul 
üvöltenek körülöttünk halandó létezésünk szelei, Jézus 
Krisztus evangéliuma mindig a legjobb siklópályát nyújtja 
ahhoz, hogy biztonságban érjünk földet Mennyei Atyánk 
királyságában.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Uchtdorf elnök azt tanácsolja nekünk, hogy „bíz-
nunk kell Istenben, és erőfeszítéseinket arra kell 
összpontosítanunk, hogy a tanítványság pályáján 
maradjunk”. Megkérdezheted az általad tanítottak-
tól, hogy nekik hogyan sikerült fenntartani a végső 
mennyei célállomásukra, illetve a tanítványi pálya 
követéséből fakadó örömökre történő összpontosí-
tást. Megkérheted őket, gondolják át, hogy a nehéz 
pillanatokban milyen módokon összpontosíthatnak 

a bizonyságukra és Krisztusra, és hogy imádságosan 
döntsék el, miként fognak beépíteni ezek közül egy 
vagy több ötletet az életükbe.

FIATALOKNAK
Bizonyságom alapja
Írta: Jennifer Weaver

Tizenhat éves voltam, amikor egy barátom átjött 
hozzánk a misszionáriusokkal. Egy hónap sem telt el 

az első beszélgetés után, és minden kérdésemre világos 
válasz érkezett. Éreztem, hogy a Szentlélek bizonyságot 
tesz a visszaállítással kapcsolatos üzenetek igaz voltáról. 
Ez nem hasonlított semmire, amit korábban valaha is 
éreztem, és tudtam, hogy minden igaz.

Ugyanakkor több elutasításban és ellenállásban volt 
részem, mint előtte bármikor. Magányosnak, fáradtnak 
és zavartnak éreztem magamat. Ha a helyesen cseleked-
tem, akkor miért szembesültem ekkora nehézségekkel? 
Nem értettem, hogy a megpróbáltatásaim miként szol-
gálják a javamat. A misszionáriusok megtanítottak rá, 
hogyan böjtöljek és imádkozzak, akár még az iskolában 
is. Amikor csak elviselhetetlenné vált a helyzet, kiöntöt-
tem a szívemet, és azonnal éreztem a Lélek vigasztalását.

A keresztelőm hete tele volt megpróbáltatásokkal. A 
főnököm megfenyegetett, hogy kirúg, ha nem hagyom 
ki a keresztelőt, hogy beugorjak valaki helyett; azután 
vesekő miatt kórházba kerültem; végül pedig a szü-
leim felszólítottak, hogy költözzek el otthonról. Annyi 
minden történt, amire nem volt befolyásom, hogy nem 
tehettem mást, és az Úrhoz fordultam.

Azonban e megpróbáltatások mindegyike tényleg a 
javamra vált. Segítettek jobban megismerni az evangé-
lium tanait, ez pedig megalapozta a bizonyságomat.
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Idahóban él.
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A próféták, apostolok és vezetők 
továbbra is ünnepélyesen kije-

lentik, hogy „a férfi és a nő közötti 
házasságot Isten rendelte el, és a 
család központi szerepet játszik a 
Teremtő gyermekeinek örökkévaló 
rendeltetésére vonatkozó tervében”.1

 D. Todd Christofferson elder 
a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt mondta: „A férfi és nő házas-
ságára épülő család biztosítja a 
legjobb közeget Isten tervének 
kibontakozásához. […]

Sem mi, sem más halandó nem 
változtathatja meg a házasság eme 
isteni rendjét.” 2

Bonnie L. Oscarson, a Fiatal 
Nők általános elnöke kijelentette: 
„Családi állapotától és gyermekei 
számától függetlenül mindenki 
védelmezője lehet az Úr tervének, 
amint azt a család kiáltvány lefek-
teti. Ha ez az Úr terve, akkor legyen 
a mi tervünk is!” 3

Christofferson elder így folytatta: 
„Néhányotoktól olyan okok miatt 
tagadtatik meg a házasság áldása, 
mint például a megfelelő jelöltek hi-
ánya, a saját nemhez való vonzódás, 
a testi vagy mentális gyengeségek, 

A házasságot Isten rendelte el

vagy egyszerűen csak a kudarctól 
való félelem… Az is lehet, hogy 
kötöttetek házasságot, azonban ez 
a házasság véget ért… Vannak kö-
zöttetek olyan házasok, akiknek… 
nem lehetnek gyermekeik. […]

Mindezek ellenére azonban… 
mindenki hozzájárulhat az isteni 
terv kibontakozásához minden 
nemzedékben.” 4

További szentírások
1 Mózes 2:18–24; 1 Korinthusbeliek 
11:11; Tan és a szövetségek 49:15–17.

Élő történetek
Larry M. Gibson testvér, a Fiatal 

Férfiak általános elnökségének 
korábbi első tanácsosa felidézte, 
amikor felesége, Shirley ezt mondta:

„»Szeretlek, mert tudom, hogy 
jobban szereted az Urat, mint 
engem.« […]

Ez a válasz a szívembe 
markolt. […]

[A]zt akartam, hogy mindig úgy 
érezze, hogy mindennél jobban 
szeretem az Urat.” 5

David A. Bednar elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanította: 

„A szövetséges házassági kap-
csolat gyújtópontja az Úr Jézus 
Krisztus. [Képzeljétek el], hogy a 
Szabadító [egy] háromszögnek a 
csúcspontján helyezkedik el, míg 
az egyik alsó ponton a nő, a mási-
kon pedig a férfi van. Most gon-
doljatok bele, mi történik a férfi 
és a nő közötti kapcsolatban, ha 
egyénileg kitartóan arra töreked-
nek, hogy Krisztushoz jöjjenek, és 
Őbenne tökéletessé váljanak (vö. 
Moróni 10:32). A Megváltó révén 
és Őáltala a férfi és a nő közelebb 
kerül egymáshoz.” 6
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Miként fog segíteni neked A család: Kiáltvány a világhoz 
megértése növelni a hitedet Istenben, és megáldani azokat, akikről látogatótanítóként 
gondoskodsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!

Gondold át
Milyen egyéni és kitartó 
erőfeszítéseket teszek azért, 
hogy Krisztushoz jöjjek?

Hit, család, segítségnyújtás




