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Ha szeretet van otthon –  
TANÁCS A PRÓFÉTÁNKTÓL

Áldott családi élet
„Amikor… belekóstolunk a változatosságba, és [el]

kalandozásaink során meglátjuk, hogy a világ dolgainak 
nagy része milyen tiszavirágéletű és felületes, akkor 
sokkal nagyobb hálát fogunk érezni azért a kiváltságért, 
hogy olyan valaminek lehetünk a része, amire számít
hatunk, vagyis az otthonra, a családra és szeretteink 
hűségére. Igazán megtudjuk, hogy mit is jelent, amikor 
összeköt minket a kötelesség, a tisztelet és a valahová 
tartozás érzése. Megtanuljuk, hogy semmi sem tudja 
helyettesíteni a családi élet áldott kapcsolatait.” 1

Szeretetünk megosztása
„Dicsérd meg a gyermeked, öleld meg, és mondd el 

neki többször, hogy szereted; mindig fejezd ki a kö
szönetedet. Soha ne engedjük, hogy egy megoldandó 
probléma fontosabb legyen egy ember szereteténél. A 
barátok elköltöznek, a gyermekek felnőnek, a szeret
teink pedig eltávoznak közülünk. Oly könnyű termé
szetesnek venni mások jelenlétét. Persze csak addig a 
napig, amíg el nem tűnnek az életünkből, és mi itt nem 
maradunk, így sóhajtva fel: »bárcsak…« és »mi lett volna, 
ha…«. […]

Miközben éljük, tegyük élvezetessé az életet, talál
junk örömet az utazásban, szeretetünket pedig osszuk 

meg barátainkkal és családtagjainkkal. Mindannyiunk 
számára eljön majd a nap, amikor nem érjük meg a hol
napot. Ne halogassuk azt, ami a legfontosabb!” 2

Mutassuk ki a szeretetünket!
„Fivérek, bánjunk méltóságteljesen és tisztelettel a 

feleségünkkel! Ők a mi örökkévaló társaink. Nőtestvé
rek, becsüljétek meg a férjeteket! Szükségük van a jó 
szóra. Szükségük van barátságos mosolyra. Szükségük 
van arra, hogy kimutassátok irántuk a szívből jövő, igaz 
szereteteteket. […]

Szülők, nektek azt mondom, mutassatok szeretetet 
gyermekeitek iránt! Ti tudjátok, hogy szeretitek őket,  
de győződjetek meg róla, hogy ezt ők is tudják! Oly  
becsesek. Tudassátok velük! Mindennap kérjétek 
Mennyei Atyánk segítségét szükségleteik kielégítésében, 
és a szülőséggel járó elkerülhetetlen kihívásaitok köze
pette. Felnevelésükhöz többre van szükségetek a saját 
bölcsességeteknél.” 3

Szeretetünk kifejezése
„A szülőkhöz szólva azt mondom: fejezzétek ki 

szereteteteket gyermekeitek iránt! Imádkozzatok értük, 
hogy képesek legyenek ellenállni a világ gonoszságai
nak. Imádkozzatok azért, hogy növekedjenek hitükben 
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és bizonyságukban. Imádkozzatok, hogy jósággal és 
mások iránti szolgálattal teli életet élhessenek.

Gyerekek, [mutassátok ki szüleiteknek], mennyire 
szeretitek őket. [Éreztessétek velük], mily nagyra becsü
litek mindazt, amit eddig tettek, és amit a jövőben tenni 
fognak értetek.” 4

A legfontosabb dolgok
„A legfontosabb dolgok… szinte mindig kihatnak 

a körülöttünk lévő emberekre. Gyakran feltételezzük, 
hogy ők biztosan tudják, mennyire szeretjük őket. Ezt 
azonban soha nem szabad feltételeznünk. Tudatnunk 
kell velük. William Shakespeare ezt írta: »Nem szeretik 
azt, ki szeretetét nem mutatja.« Soha nem fogjuk meg
bánni a kedves szavakat vagy tetteket. Inkább csak azt, 
ha ezeket a dolgokat elhanyagoljuk azokkal kapcsolat
ban, akik a legtöbbet jelentik számunkra.” 5

Közelebb hozni a mennyeket
„Töltse be inkább szeretet családunkat és ottho

nunkat: az egymás iránti szeretet, az evangélium iránti 
szeretet, a felebarátunk iránti szeretet és a Szabadító 
iránti szeretet. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy 
a menny közelebb kerül a földhöz.

Tegyük az otthonunkat olyan szentélyekké, ahová a 
családtagjaink mindig szívesen térnek majd vissza.” 6

Ima a családokért
„Mivel a családi egység a mai világban oly sok táma

dásnak van kitéve, és sok mindent, amit régen szentnek 
tartottak, most kigúnyolnak, arra kérünk, Atyánk, segíts 
megbirkóznunk a kihívásokkal, hogy szilárdan kiáll
hassunk az igazságért és az igazlelkűségért. Add, hogy 
otthonaink a béke, a szeretet és a lelkiség kikötőivé 
váljanak.” 7
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

„Egy [ötletbörze] tevékenységben a tanító megad 
egy kérdést vagy helyzetet, és némi időt ad a tanulók-
nak, hogy szabadon javasoljanak ötleteket vagy meg-
oldásokat” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999], 159). 
Miközben elolvassátok a családdal ezt a cikket, kérd 
meg őket, hogy figyeljenek oda, mely tanácsok vagy 
ötletek vannak rájuk a legnagyobb hatással. A család-
tagok ezután ötleteket gyűjthetnek arra, miképpen 
növeljék a szeretetet az otthonukban. Ha gondolod, 
buzdíthatod a családot, hogy nézzék át ezeket az ötle-
teket a legközelebbi családi est alkalmával.

FIATALOKNAK
Anya megmentett minket
Írta: Patricia Auxier

Egyszer, hat éves koromban a húgommal elmentünk a 
nővérünk kosárlabda-edzésére. Apa elindult haza, és 

egy idő után mi is úgy döntöttünk, hogy vele akarunk 
menni, szóval utána szaladtunk az esőben. De nem 
találtuk meg, ezért visszasiettünk a tornaterembe, hogy 
majd anyuval menjünk haza, de mire visszaértünk a 
tornaterembe, már mindenki elhagyta az épületet.

Emlékszem, hogy egy kapualjban próbáltuk meg-
húzni magunkat a kishúgommal az eső elől, és imád-
koztunk, hogy valaki találjon ránk. Ezután emlékszem, 
hallottam, amint egy autó ajtaja becsapódik, a vörös 
furgonunké! Rohanni kezdtünk a hang felé. Ekkor 
történt az, amire a legélénkebben emlékszem a gyer-
mekkoromból: édesanyánk a karjába zárt bennünket, 
„miként a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit” (3 Nefi 
10:4). Édesanyám megmentett bennünket, és soha nem 
éreztem nagyobb biztonságban magam, mint abban a 
pillanatban.

Ha visszagondolok a rám gyakorolt hatására, megér-
tem, hogy édesanyám élete a Szabadító felé fordított 
engem, és megmutatta, mit jelent felemelni a lecsüg-
gesztett kezeket, és megerősíteni az ellankadt térdeket 
(lásd T&Sz 81:5). Jézus Krisztusra hagyatkozott, mert Ő 
olyan erőt adott neki, ami meghaladta a sajátját (lásd 
„Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220).
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GYERMEKEKNEK
Egy boldog otthon felépítése

Monson elnök javasolt néhány módszert arra, 
hogyan építhetünk fel egy boldog otthont. Nézd 

át a cikket, és keress olyan dolgokat, melyeket te és a 

családod tehet azért, hogy boldoggá varázsoljátok  
az otthonotokat.

Amikor találsz valamit, amit megtehetsz, írd le. 
Keress legalább öt módszert arra, hogyan tedd bol-
doggá az otthonodat, és rajzolj egy házat, benne a 
családoddal.
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Eliza R. Snow, a Segítőegylet 
általános elnöke a következőt 

tanította: „Pál apostol az ősi időkben 
szent asszonyokról szólt. Mindegyi
künknek kötelessége, hogy mi is 
azok legyünk. Ha szent asszonyok 
vagyunk, magasztosak lesznek a 
céljaink. Érezni fogjuk, hogy fontos 
feladatok elvégzésére vagyunk 
hivatva. Senki sem kivétel ezalól. 
Egyetlen nőtestvér sem él annyira 
elzártan, senkinek sem olyan szűk 
az élettere, hogy ne tehetne renge
teget azért, hogy Isten királysága 
felépüljön a földön.” 1

Nőtestvérek, nem vagyunk ma
gunkra hagyva, és a mozgásterünk 
sincs beszűkülve. Ha elfogadjuk a 
Segítőegyletben való tevékenység 
ajándékát, részévé válunk egy olyan 
népnek, amely Joseph Smith próféta 
szerint „eltér e világ gonoszságától – 
kiváló, erényes és szent” 2.

Ez az egylet segít abban, hogy 
megerősíthessük a hitünket és 
lelkileg növekedjünk azáltal, hogy 
lehetőséget teremt számunkra, hogy 
vezetők legyünk, szolgáljunk és 
tanítsunk. Szolgálatunk során egy 
új dimenzió nyílik meg az életünk
ben. Lelkileg fejlődünk, továbbá 
növekszik bennünk a valahova 
tartozás érzése, a személyiségünk 
és az önértékelésünk. Rájövünk, 

Szent nők egylete
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad látogatott 
nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint abban,  
hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon.
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hogy az egész evangéliumnak az a 
célja, hogy lehetőséget teremtsen 
számunkra, hogy a tőlünk telhető 
legnagyobb mértékben fel tudjunk 
karolni másokat.

A Segítőegylet segít felkészíteni 
bennünket a templom áldásainak 
elnyerésére, a megkötött szövetsé
geink tiszteletben tartására, és arra, 
hogy Sion ügyében munkálkodjunk. 
A Segítőegylet segít növelni a hitün
ket és a személyes igazlelkűségün
ket, megerősíteni a családjainkat, 
valamint megtalálni és segíteni a 
szükséget szenvedőket.

A Segítőegylet munkája szent, és 
a szent munka szentséget teremt 
bennünk.
Silvia H. Allred, a Segítőegylet Általános 
Elnökségének első tanácsosa.

A szentírásokból
2 Mózes 19:5; Zsoltárok 24:3–4; 

1 Thesszalonikabeliek 4:7; Titus 
2:3–4; Tan és a szövetségek 38:24; 
46:33; 82:14; 87:8; Mózes 7:18

Történelmünkből
A Nauvooi Női Segítőegylethez 

szólva Joseph próféta kihangsúlyozta 
a szentség fontosságát. Elmagya
rázta, hogy ha a nőtestvérek tisztává 
és szentté válnak, feltűnő nyomo
kat hagyhatnak a világban. Így 

magyarázta el: „Szelídség, szeretet, 
tisztaság – ezek azok a dolgok, ame
lyek naggyá tesznek benneteket… 
Ennek az egyletnek hatalma lesz 
arra, hogy királynőknek parancsol
jon a sorai közt. […] A föld királyai 
és királynői eljönnek Sionba, hogy 
tiszteletüket tegyék.” Azon segítőegy
leti nőtestvérek, akik szövetségeik 
szerint élnek, nem csak a nemes 
emberek tiszteletét vívják ki. „Ha 
kiváltságaitoknak megfelelően éltek 
– ígérte Joseph a nőtestvéreknek –, 
az angyalok nem tartathatnak vissza 
attól, hogy társaitok legyenek.” 3

Miközben a nőtestvérek részt 
vettek a szolgálat és mások meg
mentésének munkájában, egyénileg 
megszentelődtek. Lucy Mack Smith, 
a próféta édesanyja elmondta, 
mennyi jót tehet a Segítőegylet: 
„Gondot kell viselnünk egymásra, 
őrködnünk kell egymás felett, vi
gaszt kell nyújtanunk egymásnak, és 
tanulnunk kell, hogy mindannyian 
együtt foglalhassunk majd helyet a 
mennyben.” 4
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Mit tehetek?
1. Hogyan segítek a rám bí-
zott nőtestvéreknek „magasz-
tos céljaik” csiszolásában és 
elérésében?

2. Mit teszek azért, hogy éle-
tem „kiváló, erényes és szent” 
legyen?

További információkért látogass el a 
www.reliefsociety.lds.org honlapra.
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