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A Szabadító ezt mondta nekünk, akik a halandóságba 
jöttünk: „E világon nyomorúságtok lészen” ( János 
16:33). Halandó szolgálata során azonban mégis 

ezt a csodálatos ígéretet adta tanítványainak: „Békességet 
hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem 
úgy adom én néktek, a mint a világ adja” ( János 14:27). 
Megnyugvást nyújt annak tudata, hogy a személyes békes-
ség eme ígérete minden mai tanítványára is továbbszáll.

Vannak közöttünk, akik gyönyörű és békés környezet-
ben élnek, belül mégis nyugtalanság gyötri őket. Mások 
békességet és tökéletes nyugalmat éreznek a hatalmas 
személyes veszteségek, tragédiák és folyamatos megpró-
báltatások közepette is.

Talán ti is láttátok már a békesség csodáját Jézus 
Krisztus valamely tanítványának arcán, vagy hallottátok 
a szavaiban. Én már sokszor láttam. Olykor egy kórterem-
ben történik, ahol Isten valamely haldokló szolgája köré 
gyűlnek a családtagjai.

Emlékszem, néhány nappal a halála előtt meglátogattam 
egy kórházban fekvő rákos asszonyt. Velem volt a két fiatal 
lányom is, akiket azért vittem magammal, mert ez a kedves 
nőtestvér valamikor az elemis tanítójuk volt.

A családtagjai az ágya köré gyűltek, hogy utolsó földi 
pillanataiban vele lehessenek. Meglepődtem, amikor felült 
az ágyban. Közelebb vonta magához a lányaimat, és sorra 
mindkettőjüket bemutatta mindegyik családtagjának. Ennek 
során úgy beszélt róluk, mintha a lányaim hercegnőkként 
állnának egy királynő színe előtt. Megtalálta a módját, 
hogyan öntse szavakba, hogy minden ott lévő ember 
valamilyen módon a Szabadító tanítványa. Még mindig 

emlékszem a hangjában lévő erőre, gyengédségre és sze-
retetre. Arra is emlékszem, mennyire meglepődtem azon, 
hogy vidáman mosolygott, miközben tudta, hogy nem 
sok van hátra az életéből.

Már megkapta a vigaszadó papsági áldásokat, mégis 
élő bizonyságot adott mindannyiunknak arról, hogy az 
Úr békességről szóló ígérete igaz: „Azért beszéltem ezeket 
néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon 
nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én [le]győztem a 
világot” ( János 16:33).

Elfogadta az Ő hívását, ahogyan azt mi is mindannyian 
megtehetjük, bármilyen megpróbáltatásokkal vagy gon-
dokkal kelljen is szembenéznünk:

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok 
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és 
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Máté 11:28–29).

Csak a Szabadító követése által lehet képes bármelyi-
künk is arra, hogy békességre és nyugalomra leljen ama 
megpróbáltatások közepette, melyek előbb- utóbb mind-
annyiunkat elérnek.

Az úrvacsorai imák segítenek nekünk rájönni, hogyan 
találhatunk békességet az élet zűrzavaraiban. Amikor az 
úrvacsorából veszünk, elhatározhatjuk, hogy hűek leszünk 
az Ő követésére kötött szövetségeinkhez.

Mindannyian azt ígérjük meg, hogy emlékezni fogunk 
a Szabadítóra. Olyan módját választhatjátok az emléke-
zésnek, amely a leginkább képes arra, hogy közel vigye 
a szíveteket Őhozzá. Számomra ez időnként az, hogy 
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magam elé képzelem Őt, amint a Gecsemáné kertjében 
térdel, vagy amint előszólítja Lázárt a sírkamrából. Amikor 
így teszek, közel érzem magam Őhozzá, és olyan hálát 
érzek, amely békességet hoz a szívemnek.

Azt is megígéritek, hogy betartjátok a parancsolatait. 
Ígéretet tesztek, hogy magatokra veszitek az Ő nevét, és 
hogy a tanúi lesztek. Ő azt ígéri, hogy miközben megtart-
játok a Vele kötött szövetségeiteket, a Szent Lélek veletek 
lesz. (Lásd T&Sz 20:77, 79.)

Ez legkevesebb két módon hoz békességet. Jézus 
Krisztus engesztelésének köszönhetően a Szentlélek meg-
tisztít minket a bűntől. Továbbá, a Szentlélek megadhatja 
nekünk az abból fakadó békességet, hogy rendelkezünk 
Isten jóváhagyásával és az örök élet reményével.

Pál apostol így beszélt erről a csodálatos áldásról: „De a 
Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szívesség, jóság, hűség” (Galátziabeliek 5:22).

Amikor a mennyei hírnökök a Szabadító születését hir-
dették, kijelentették: „Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek, és e földön békesség ” (Lukács 2:14; kiemelés 
hozzáadva). Jézus Krisztus tanújaként bizonyságomat 
teszem, hogy az Atya és az Ő Szeretett Fia képesek elkülde-
ni a Lelket, hogy békességre lelhessünk ebben az életben, 
bármilyen próbatételek érjenek is minket és szeretteinket.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
Eyring elnök azt tanítja, hogy az úrvacsorai imák 

segíthetnek rájönnünk, hogyan lelhetünk békességre a 
megpróbáltatásaink során. Emlékeztet, hogy miközben 
megtartjuk a szövetségeinket, Isten ígérete szerint a 
Szent Lélek velünk lesz. Érdemes lehet megkérdezne-
tek az általatok tanítottakat, hogy miként segíthet a 
békesség megtalálásában, ha velünk van a Szentlélek? 
Megoszthatjátok velük a saját gondolataitokat is vagy 
egy olyan élményeteket, amikor a Szentlélek segített 
békességet éreznetek egy próbatétel során. Buzdíthat-
játok az általatok tanítottakat, hogy töprengjenek el 
ezen az üzeneten a soron következő úrvacsora alatt.

FIATALOKNAK
Hogyan fogtok emlékezni a 
Szabadítóra ezen a héten?

Eyring elnök arra buzdít, hogy olyan módját válasszuk 
„az emlékezésnek, amely a leginkább képes arra, 

hogy közel vigye a szíveteket [a Szabadítóhoz]”.
Hogyan tudtok „Őrá mindenkor emlékezni” a hét 

folyamán (lásd T&Sz 20:77, 79)?
Vannak a Szabadítóról szóló kedvenc szentírásaitok? 

Megjelölhettek egy- egy szentírásrészt a hét minden 
napjára, és megoszthatjátok azokat valakivel.

Szoktatok valamilyen himnuszt vagy más felemelő 
éneket énekelni, amikor lehangoltak vagytok? Esetleg 
erre a hétre válasszatok egy olyat, amely kifejezetten 
a Szabadítóról szól.

Minden héten a Szabadító életén és engesztelő áldo-
zatán elmélkedtek az úrvacsora alatt? Azzal is felkészül-
hettek az úrvacsorára, hogy felidézitek az eltelt hétről 
azokat a döntéseiteket, melyek által mindig emlékezte-
tek a Szabadítóra, és bűnbánatot tartotok azon alkal-
mak miatt, amikor ez nem sikerült.

Szoktatok imádkozni azért, hogy mindennap lehető-
ségetek adódjon megosztani az evangéliumot? Ezen a 
héten próbáljatok meg olyan beszélgetéseket folytatni, 
amelyek a Szabadítóról szólnak. Megoszthatjátok a 
Szabadítóról meglévő bizonyságotokat egy családi est 
során, vagy beszélgethettek az egyik iskolatársatokkal 
valamelyik egyházi élményetekről.

Tűzzétek ki azt a célt, hogy ezen a héten különleges 
módon fogtok emlékezni a Szabadítóra. Mondjátok 
el a célotokat valamelyik szülőtöknek, testvéreteknek, 
vezetőtöknek vagy barátotoknak. A hét végén számol-
jatok be neki arról, hogy mi történt. Mindketten érezni 
fogjátok az Eyring elnök által említett békességet és 
boldogságot.

GYERMEKEKNEK
Jöjjetek Krisztushoz!

A Szabadító békességet ígért, ha Őhozzá jövünk 
(lásd Máté 11:28). Ez azt jelenti, hogy követjük a 

példáját és igyekszünk közel maradni Őhozzá. 

•  Legyetek áhítatosak az úrvacsora alatt!
•  Döntsetek úgy, hogy kedvesek lesztek, és nem ítéltek 

meg másokat!
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Isten „azért hozott létre családokat, 
hogy boldogok lehessünk, hogy 

szeretetteljes légkört biztosíthasson a 
helyes tantételek megtanulásához, és 
hogy felkészítsen bennünket az örök 
életre.” 1 Russell M. Nelson, a Tizenkét 
Apostol Kvóruma elnöke a követ-
kezőket mondta Isten „nagyszerű 
boldogságtervéről” (lásd Alma 42:8): 
„[Az Ő terve] kijelenti, hogy a férfiak 
és a nők azért vannak, »hogy örömük 
lehessen« [2 Nefi 2:25]. Ez az öröm 
abból származik, hogy harmóniában 
élünk Isten örökkévaló tervével.” 2

A Krisztus- központú otthon 
nyújtja a siker legnagyszerűbb 
lehetőségeit. Richard G. Scott elder 
(1928–2015), a Tizenkét Apostol 
Kvórumából olyan helyként jelle-
mezte azt, „ahol az evangéliumot 
tanítják, ahol betartják a szövetsége-
ket, és ahol bővelkedik a szeretet”, 
ahol a családok „Jézus Krisztus 
evangéliumában gyökerező enge-
delmes élet[et]” élhetnek.3

Henry B. Eyring elnök, az Első 
Elnökség első tanácsosa, ezt mond-
ta: „Eldönthetjük, hogy meg fogunk 
tenni mindent annak érdekében, 

A családi öröm az  
igazlelkűségben rejlik

hogy lehozzuk a menny hatalmait… 
a család[unkba].” A legvalószínűb-
ben pedig azzal fogjuk erősíteni a 
szeretetet, az engedelmességet és a 
boldogságot az otthonunkban, ha 
gyermekeink „hallják Isten igéjét, 
majd hittel kipróbálják azt. Ha így 
tesznek, a természetük oly módon 
változik meg, hogy az általuk kere-
sett boldogságot eredményezze.” 4

Krisztus- központú otthonok
A szentírásokból ismerjük a 

Krisztus- központú otthonok példa-
képeit. Miután apja, Lehi elhunyt, 
Nefi a lámániták földjétől távolra 
vezette a családját, valamint azo-
kat, akik rajtuk kívül is hittek Isten 
figyelmeztetéseiben és kinyilat-
koztatásaiban, és hallgattak Nefi 
szavaira. Ezen az új helyen a nefiták 
mindenben be tudták tartani az Úr 
ítéleteit, rendelkezéseit és parancso-
latait, Mózes törvénye szerint (lásd 
2 Nefi 5:6–10). Azonban még a nefi-
ták között is idővel engedetlenné 
váltak némelyek.

És bár olykor a családtagjaink is 
elsodródhatnak az igazlelkűségtől, 

amint azt a nefiták is tették, Scott 
elder azt mondta, hogy még így 
is a Krisztus- központú otthon 
„nyújtja a békesség és a menedék 
legnagyszerűbb bizonyosságát 
az otthonainkban”. Nem titkolta, 
hogy „így is érnek majd minket 
[bőven] kihívások, és lesz részünk 
[sok] szívfájdalomban, de a vihar 
kellős közepén is képesek leszünk 
benső békességet és mélységes 
boldogságot érezni.” 5

További szentírások
3 János 1:4; 1 Nefi 8:12; 2 Nefi 5:27
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy sugalmazás által 
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!

Hit, család, segítségnyújtás

Gondold át
Mit tehetnénk azért, hogy 
még igazlelkűbben éljünk a 
családunkban?


