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magam. Olyan erők húztak egyre 
messzebb, a nyílt tenger felé, ame-
lyeket nem tudtam irányítani. Tovább 
nehezítette a helyzetet az, hogy 
döntésemben bízva a feleségem is 
utánam jött.

Testvérek, nagyon valószínűnek 
tűnt számomra az, hogy nem fogom 
túlélni, és a feleségem halálát is az én 
döntésem okozza majd. Nagy erőfeszí-
tések, és hitem szerint isteni beavat-
kozás által lábunk valahogy leért a 
víz homokos aljáig, és biztonságban 
vissza tudtunk menni a barátainkhoz 
és a lányunkhoz.

Sok áramlat van ebben a földi élet-
ben – némelyek biztonságosak, mások 
veszélyesek. Spencer W. Kimball elnök 
azt tanította, hogy a láthatatlan tenger-
áramlatokhoz nagyon is hasonló erők 
hatnak a mi életünkben is.2 Ezek az 
erők valóságosak. Soha nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk őket.

Hadd említsek most egy másik 
áramlatot, egy isteni áramlatot, mely 
hatalmas áldássá vált az életemben. 
Megtért vagyok az egyházban. Megté-
résem előtt a síelés volt az életcélom, 
ezért a középiskola után Európába 
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Testvéreim, örök életünk menetére 
nagy hatással vannak az ebben 
az életben hozott döntéseink. Kö-

rülbelül öt évvel ezelőtt döbbentett rá 
erre valami, amiért majdnem keserves 
árat fizettem.

Az Ománi Szultánság déli részét 
jártuk be éppen családtagjaimmal és 
barátaimmal. Úgy döntöttünk, hogy 
pihenünk egy kicsit az Indiai-óceán 
partján. Érkezésünk után nem sokkal 
16 éves lányunk, Nellie megkérdezte, 
hogy kiúszhat-e a homokzátonyhoz. 
Veszélyes áramlatok lehetőségét látva 
a fodrozódó vízben, azt mondtam 
neki, hogy először én úszom ki.

Úsztam egy darabig, majd oda-
kiáltottam a feleségemnek, és meg-
kérdeztem, közel vagyok-e már a 
homokzátonyhoz. Így kiáltott vissza: 
„Már régen elhagytad!” Fel sem tűnt 
nekem, hogy magával ragadott és 
sebesen a nyílt tenger felé sodort egy 
szakítóáramlás 1.

Nem igazán tudtam, mit tegyek. 
Csak az jutott eszembe, hogy meg-
fordulok és visszaúszom a part felé. 
Pontosan ez volt az, ami ilyenkor 
nem ajánlatos. Tehetetlennek éreztem 
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evangéliuma termékeny talajában?”

embertársaink között. Ez a mi szemé-
lyes szolgálatunk Jézus Krisztus igaz 
tanítványaiként.

„És elébe gyűjtetnek mind a népek, 
és elválasztja őket egymástól, miként 
a pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől.

És a juhokat jobb keze felől, a kecs-
kéket pedig bal keze felől állítja.

Akkor ezt mondja a király a jobb 
keze felől állóknak: Jertek, én Atyám-
nak áldottai, örököljétek ez országot, 
a mely számotokra készíttetett a világ 
megalapítása óta.

Mert éheztem, és ennem adtatok; 
szomjúhoztam, és innom adtatok; jöve-
vény voltam, és befogadtatok engem;

Mezítelen voltam, és megruházta-
tok; beteg voltam, és meglátogattatok; 
fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Akkor felelnek majd néki az igazak, 
mondván: Uram, mikor láttuk, hogy 
éheztél, és tápláltunk volna? vagy 
szomjúhoztál, és innod adtunk volna?

És mikor láttuk, hogy jövevény vol-
tál, és befogadtunk volna? vagy mezí-
telen voltál, és felruháztunk volna?

Mikor láttuk, hogy beteg vagy fo-
goly voltál, és hozzád mentünk volna?

És felelvén a király, azt mondja 
majd nékik: Bizony mondom néktek, 
a mennyiben megcselekedtétek egy-
gyel ez én legkisebb atyámfiai közül, 
én velem cselekedtétek meg.” 9

Azért imádkozom, hogy így cse-
lekedjünk, Jézus Krisztus nevében, 
ámen. ◼
JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 18:10, 15; kiemelés 

hozzáadva.
 2. Lásd Kalauz a szentírásokhoz: lélek; 

scriptures. lds. org.
 3. Linda K. Burton: Először figyelj, aztán 

szolgálj! Liahóna, 2012. nov. 78.
 4. Lukács 10:37.
 5. Alexander B. Morrison, “Nourish the Flock 

of Christ,” Ensign, May 1992, 13.
 6. Tan és a szövetségek 1:23.
 7. Lásd Máté 4:19.
 8. Lásd Abdiás 1:21.
 9. Máté 25:32–40.



1052 0 1 4 .  n o v e m b e r

költöztem, hogy hódolhassak e 
szenvedélyemnek. Miután jó néhány 
hónapig ideálisnak tetsző életet 
éltem, úgy éreztem, hogy tovább kell 
lépnem. Akkor nem értettem, honnan 
jön ez az érzés, de úgy döntöttem, 
hogy követem. Néhány jó barátommal 
együtt, akik hozzám hasonlóan más 
hithez tartoztak, a utahi Provóban 
kötöttem ki.

Provóban aztán olyan emberekkel 
találkoztam, akik egészen más életet 
éltek, mint én. Vonzódtam hozzá-
juk, bár nem tudtam, miért. Először 
ellenálltam ennek az érzésnek, de 
hamarosan számomra addig teljesen 
ismeretlen békességre és vigaszra lel-
tem. Engedtem egy másik áramlatnak 
– egy olyannak, mely elhozta nekem 
a szerető Mennyei Atya, valamint Fia, 
Jézus Krisztus ismeretét.

1972-ben keresztelkedtem meg, 
a barátaimmal együtt. Az általam 
választott új áramlat, Jézus Krisztus 
evangéliuma, irányt és értelmet adott 
az életemnek. Nem volt azonban 
kihívások nélkül való. Minden új volt 
nekem. Időnként elveszettnek és 
összezavarodottnak éreztem magam. 
A barátaim és a családom is tettek fel 
kérdéseket, és volt, amit vitattak.

Választanom kellett. Voltak kétsé-
get és bizonytalanságot eredményező 
kérdéseik. Fontos döntésről volt szó. 
Hová fordulhatnék válaszokért? Sokan 
akartak meggyőzni életmódom helyte-
lenségéről – ezek a „szakítóáramlások” 
elhatározták, hogy elvonnak attól a 
békés áramlattól, mely a boldogság 
csodálatos forrásává vált. Nagyon ko-
rán megtanultam azt a tantételt, hogy 
„minden dologban ellentétnek kell 
lennie”, és hogy milyen fontos ma-
gamtól cselekedni, és nem mondani le 
más javára az önrendelkezésemről.3

Feltettem magamnak a kérdést: 
„Vajon miért fordítanék hátat annak, 
ami ily nagyszerű vigaszt hozott?” 

Oliver Cowderyt erre emlékeztette az 
Úr: „Nem szóltam-e békét elmédhez 
a dolgot illetően?” 4 Én is hasonlót 
tapasztaltam. Ezért még nagyobb 
elkötelezettséggel fordultam szerető 
Mennyei Atyámhoz, a szentírásokhoz 
és megbízható barátaimhoz.

Még így is volt sok olyan kérdés, 
amit nem tudtam megválaszolni. 
Hogyan kezeljem az általuk keltett 
bizonytalanságot? Úgy döntöttem, 
nem engedem, hogy romba döntsék 
az életembe érkezett békességet és 
boldogságot, inkább egy időre félre-
tettem őket, bízva abban, hogy az Úr 
a saját idejében minden dolgot ki fog 
nyilatkoztatni. Megnyugtatott ez a kije-
lentés, melyet Joseph prófétának tett: 
„Íme, kisgyermekek vagytok, és most 
nem tudtok minden dolgot elviselni; 
növekednetek kell kegyelemben és 
az igazság ismeretében.” 5 Úgy döntöt-
tem, nem fordítok hátat annak, amiről 
tudom, hogy igaz, és nem követek egy 
ismeretlen és kérdéses áramlatot, mely 
akár „szakítóáramlat” is lehet. N. Eldon 
Tanner szavaival élve, megtanultam, 

„mennyivel bölcsebb és jobb, ha az 
ember elfogadja az evangélium egy-
szerű igazságait…, és hit által azokat 
a dolgokat is, melyeket …nem tud 
megérteni” 6.

Ez vajon azt jelenti, hogy nincs helye 
az őszinte tudakozódásnak? Kérdezzé-
tek meg a fiútól, aki egy szent ligetben 
keresett menedéket, amikor tudni 
akarta, melyik egyházhoz csatlakozzon. 
Vegyétek kézbe a Tan és a szövetsége-
ket, és lássátok, hogy e sugalmazott fel-
jegyzés kinyilatkoztatásainak többségét 
az igazság alázatos keresése eredmé-
nyezte. Amint azt Joseph is megtapasz-
talta: „Ha pedig valakinek közületek 
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki 
mindenkinek készségesen… adja; és 
megadatik néki.” 7 Őszinte kérdésfelte-
vések és isteni válaszok keresése által 
„sort sorra, előírást előírásra” 8 kapunk, 
midőn növekszik a tudásunk és a 
bölcsességünk.

Nem az a kérdés, hogy „van-e helye 
az őszinte tudakozódásnak?”, hanem 
az, hogy „hová fordulok, hol kere-
sem az igazságot, amikor kérdések 
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merülnek fel?” és „vajon elég bölcs 
leszek-e ahhoz, hogy néhány még 
meglévő kérdésem ellenére szilárdan 
kitartsak amellett, amiről tudom, hogy 
igaz?”. Bizonyságot teszek arról, hogy 
létezik isteni forrás – van Valaki, aki 
minden dolgot tud a kezdettől a végig. 
Minden dolog jelen van Őelőtte.9 A 
szentírások bizonyságot tesznek arról 
hogy Ő „nem jár görbe utakon, …és 
nem tér el attól, amit mondott” 10.

Halandó utunk során soha nem 
hihetjük azt, hogy a döntéseink csak 
ránk vannak hatással. Nemrég ellá-
togatott hozzánk egy fiatalember. Jó 
volt a lelkisége, de éreztem, hogy 
nem teljesen veszt részt az egyház 
tevékenységeiben. Elmondta, hogy 
evangélium-központú otthonban ne-
velkedett, mígnem édesapja megcsalta 
az édesanyját, ami váláshoz veze-
tett, melynek hatására mind ő, mind 
pedig a testvérei megkérdőjelezték az 
egyházat és elmaradtak. Nehéz szívvel 
beszélgettem ezzel a fiatal édesapával, 
aki apja döntései hatására most Jézus 
Krisztus evangéliumának áldásai nél-
kül nevel drága lelkeket.

Egy másik ismerősömben, aki 
valamikor az egyház hithű tagja volt, 
kérdések merültek fel egy bizonyos 
tan vonatkozásában. Nem Mennyei 
Atyánktól kért válaszokat, hanem úgy 
döntött, hogy kizárólag világi források-
hoz fordul útmutatásért. Szíve a rossz 
irányba fordult, miközben látszólag az 
emberek tiszteletére törekedett. Ke-
vélysége talán egy időre kielégíttetett, 
azonban elvágta magát a menny ha-
talmaitól.11 Nem talált rá az igazságra, 
viszont elveszítette a bizonyságát és 
sok családtagot magával vitt.

Ez a két férfi láthatatlan szakító-
áramlatok fogságába esett, és sokakat 
magukkal vittek.

Ezzel szemben ott van LaRue és 
Louise Miller, a feleségem szüleinek 
példája, akik bár kevés világi dolgot 

birtokoltak, úgy döntöttek, hogy 
megtanítják gyermekeiknek a visszaál-
lított evangélium tiszta tanát, és életük 
minden napján a szerint is élnek. Ezt 
téve az evangélium gyümölcseivel és 
az örök élet reménységével áldották 
meg utódaikat.

Olyan otthont hoztak létre, ahol 
tisztelet övezte a papságot, mely 
bővelkedett a szeretetben és az össz-
hangban, és ahol életüket az evangé-
lium tantételei irányították. Louise és 
LaRue egymás mellett állva megmutat-
ták, mit jelent Jézus Krisztusról mintá-
zott életet élni. Gyermekeik világosan 
látták, az élet mely áramlatai hoznak 
békességet és boldogságot. És ennek 
megfelelő döntéseket hoztak. Kimball 
elnök tanítása szerint: „ha létre tudunk 
hozni egy, az igazlelkű élet célja felé 
sodró erős, egyenletes áramlatot, ak-
kor az a nehézségek, csalódások [és] 
kísértések ellenszelével szemben is 
előre tud vinni minket” 12.

Számítanak a döntéseink? Hatással 
vannak ránk? Vajon rendületlenül a 
visszaállított evangélium örök áramla-
tában maradva haladunk előre?

Időről időre kísért egy kép. Mi lett 
volna, ha azon a szeptemberi napon, 
az Indiai-óceán partján pihenve azt 
mondom Nellie-nek: „Persze, menj 
csak, ússz ki a homokzátonyhoz.” 
Vagy ha ő is követte volna a példá-
mat, és nem tudott volna visszaúszni? 
Milyen lenne annak tudatában élni az 
életemet, hogy példám miatt kivitte a 
szakítóáramlat a nyílt tengerre, és soha 
nem tért vissza?

Fontos, hogy mely áramlatok 
követése mellett döntünk? Számít a 
példánk?

Mennyei Atyánk megáldott minket 
a Szentlélek rendkívüli ajándékával, 
hogy utat mutasson a döntéseink-
ben. Sugalmazást és kinyilatkoztatást 
ígért nekünk, ha érdemesek vagyunk 
ezek elnyerésére. Felhívást intézek 
hozzátok, hogy fordítsátok javatokra 
ezt az isteni ajándékot, és e kérdés 
feltevésével vizsgáljátok meg válasz-
tásaitokat: „Vajon döntéseim szilárdan 
gyökereznek Jézus Krisztus evangéli-
uma termékeny talajában?” Tegyetek 
meg minden szükséges kiigazítást, 
legyen szó kicsiről vagy nagyról, hogy 
biztosítsátok magatok és szeretteitek 
számára Mennyei Atyánk tervének 
örökkévaló áldásait.

Tanúságomat teszem, hogy Jézus 
Krisztus a Szabadítónk és a Megvál-
tónk. Bizonyságot teszek arról, hogy 
az Ővele kötött szövetségek szentek. 
Soha nem űzhetünk tréfát szent dol-
gokból.13 Maradjunk mindig hithűek, 
ezért imádkozom Jézus Krisztus nevé-
ben, ámen. ◼
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