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Határozzuk el, hogy 
hálásak leszünk!

Mennyei Atyánk megparancsolta nekünk, 
hogy adjunk hálát minden dologban (lásd 
1 Thessalonikabeliek 5:18), és megköveteli 

tőlünk, hogy mondjunk köszönetet a kapott áldásokért 
(lásd T&Sz 46:32). Tudjuk, hogy minden parancsolata a 
boldogságunkat szolgálja, és azt is tudjuk, hogy a paran-
csolatok megszegése boldogtalansághoz vezet.

Így hát ahhoz, hogy boldogok legyünk és elkerüljük 
a boldogtalanságot, hálás szívűnek kell lennünk. Az éle-
tünkben már tapasztaltuk a hála és a boldogság közötti 
kapcsolatot. Mindannyian szeretnénk hálát érezni, ám 
nem könnyű folyamatosan, minden dologban hálásnak 
lenni az élet megpróbáltatásai közepette. Az életünk-
ben időnként meg kell tapasztalnunk a betegséget, a 
csalódást és szeretteink elvesztésének érzését. Bána-
tunk megnehezítheti, hogy felismerjük a már meglévő 
áldásainkat, és azt is, hogy értékelni tudjuk azokat az 
áldásokat, melyeket Isten a számunkra tartogat.

Nem kis feladat számba venni áldásainkat, mert 
hajlamosak vagyunk természetesnek venni a jó dolgo-
kat. Amikor elveszítjük a tetőt a fejünk fölül, az ételt az 
asztalunkról, vagy a barátok és a család szeretetét, rá-
jövünk, milyen hálásnak kellett volna lennünk ezekért, 
amikor még megvoltak nekünk.

De legfőképp, néha nehezünkre esik eléggé hálás-
nak lennünk a valaha kapott legnagyobb ajándékokért: 
Jézus Krisztus születéséért; az engeszteléséért; a fel-
támadás ígéretéért; annak lehetőségéért, hogy együtt 
élvezhetjük családunkkal az örök életet; az evangé-
lium visszaállításáért a papsággal és annak kulcsaival 
együtt. Csakis a Szentlélek segítségével kezdhetjük 
el átérezni, mit jelentenek számunkra és szeretteink 
számára ezek az áldások, és csak ekkor reményked-
hetünk abban, hogy minden dologban hálásak tudunk 
lenni, és el tudjuk kerülni, hogy hálátlanságunkkal 
megsértjük Istent.

 Imában kell kérnünk Istent, hogy a Szentlélek ereje 
által segítsen tisztán látnunk az áldásainkat a megpró-
báltatásaink közepette. Ő pedig a Lélek ereje által segít-
het felismernünk őket és hálásnak lennünk azokért az 
áldásokért, melyeket természetesnek veszünk. Nekem 
ebben a legnagyobb segítséget az nyújtotta, amikor imá-
ban ezt kértem Istentől: „Elvezetnél, kérlek, valakihez, 
akinek segíthetek a Te nevedben?” Sokkal világosabban 
láttam a saját áldásaimat, amikor segítettem Istennek 
másokat megáldani.

Az imámra egyszer egy olyan alkalommal kap-
tam választ, amikor egy házaspár, akiket azelőtt nem 
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ismertem, megkért, hogy menjek be velük a kórházba.  
Ott megmutattak nekem egy csecsemőt, aki olyan pici 
volt, hogy elfért egy kezemben. Csupán néhány hete 
született, de már számos műtéten esett át. Az orvosok 
azt mondták a szülőknek, hogy további bonyolult ope-
rációkat kell végezniük a baba szívén és tüdején, hogy 
életben tudják tartani Isten e kicsiny gyermekét.

A szülők kérésére papsági áldást adtam a csecsemő-
nek. Az áldásban elhangzott annak ígérete, hogy életét 
meghosszabbítják. De nem csak áldást adtam;  
én magam is áldást kaptam: egy hálásabb szívet.

Atyánk segítségével mindannyian elhatározhatjuk, 
hogy hálásabbak leszünk. Megkérhetjük, hogy segítsen 
világosabban felismernünk az áldásainkat, akármilyen 
körülmények között is éljünk. Én aznap jobban érté-
keltem a saját működő szívem és tüdőm csodáját, mint 
valaha. Hazafelé hálát adtam a gyermekeimet ért áldáso-
kért, melyeket akkor már tisztábban láttam, és amelyek 
között ott volt Isten és az őket körülvevő jó emberek 
irántuk tanúsított kedvességének csodája.

Mindenekfelett pedig hálát éreztem azért a bizo-
nyosságért, hogy az engesztelés működik azoknak az 
aggódó szülőknek az életében, és az enyémben is.  
Reményt és Krisztus tiszta szeretetét láttam tükröződni 
az arcukon, még e szörnyű megpróbáltatásukban is. És 
éreztem azt a bizonyosságot, melyet ti is érezhettek, ha 
arra kéritek Istent, hogy nyilatkoztassa ki nektek, hogy 
az engesztelés képessé tehet benneteket arra, hogy 
reményt és szeretetet érezzetek.

Mindannyian elhatározhatjuk, hogy köszönetünket 
fejezzük ki imában, valamint útmutatást kérünk Istentől 
abban, hogy másokat szolgálhassunk a nevében – külö-
nösen az év ezen szakában, amikor a Szabadító szüle-
tését ünnepeljük. Isten, az Atya, az Ő Fiát adta nekünk, 
Jézus Krisztus pedig az engesztelést, minden ajándék és 
adakozás legnagyobbikát (lásd T&Sz 14:7).

Az imában mondott köszönet lehetővé teszi szá-
munkra, hogy felismerjük eme áldások, valamint min-
den más áldásunk nagyságát, és így elnyerjük egy még 
hálásabb szív ajándékát. 

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Ha leírjuk az élményeinket és az áldásainkat, az  
segíthet emlékeznünk rájuk, és később lesz valami, 
amire visszautalhatunk. Fontold meg, hogy megkéred 
az általad tanítottakat, írják le, mi mindenért hálásak – 
ez segíteni fog nekik emlékezni a kapott áldásokra, fel-
ismerni a jelen áldásait, valamint várakozással tekinteni  
a jövőbeli áldások elé. 

Arra is buzdíthatod őket, Eyring elnök példáját kö-
vetve kérjék meg a Mennyei Atyát, hogy vezesse el őket 
valakihez, akinek segíthetnek vagy szolgálhatnak. 

FIATALOKNAK
Vállalj egy hálával kapcsolatos 
kihívást!
Írta: III. John Hilton és Anthony Sweat

Ne csak beszéljünk róla, hogy számoljuk az áldá-
sainkat – tegyük is meg! Írj egy listát 100 olyan 

dologról, amelyért hálás vagy! Ha túl soknak tűnik, 
próbálkozz a következővel:

 1. Írd le 10 olyan fizikai képességedet, amelyért  
hálás  vagy.

 2. Írd le 10 olyan anyagi javadat, amelyért hálás vagy.
 3. Írd le 10 olyan élő személy nevét, akiért hálás vagy. 
 4. Írd le 10 olyan elhunyt személy nevét, akiért hálás  

 vagy.
 5. Írj le 10 olyan dolgot a természetből, amiért  

 hálás  vagy.
 6. Írj le 10 dolgot a mai napból, amiért hálás vagy.
 7. Írj le 10 olyan helyet a földön, amelyért hálás vagy.
 8. Írj le 10 olyan újkori találmányt, amelyért hálás vagy.
 9. Írj le 10 olyan ételt, amelyért hálás vagy.
10. Írj le 10 olyan dolgot az evangéliumból, amiért  

 hálás vagy.

Egy ilyen lista elkészítésekor rádöbbenünk, hogy a 
100 dolog, amiért hálásak vagyunk, még a felszínét 

sem súrolja mindannak, amit Istentől kaptunk.
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Az Úrnak, az egyháznak, a 
családoknak és a közösségek-

nek szükségük van az igazlelkű nők 
befolyására. Sőt, M. Russell Ballard 
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, azt tanította, hogy „ebben az 
egyházban minden olyan nőtest-
vérnek, aki szövetségeket kötött az 
Úrral, isteni utasítása, hogy segítsen 
a lelkek megmentésében, vezesse 
a világon lévő nőket, erősítse Sion 
otthonait, és építse Isten országát” 1.

Néhány nőtestvér talán eltűnődik, 
hogy vajon képes-e ilyen magas-
röptű célok elérésére. Ám Eliza R. 
Snow nőtestvér (1804–1887), a Segí-
tőegylet második általános elnöke, 
a következő magyarázatot adta: 
„Egyetlen nőtestvér sem él annyira 
elzártan, senkinek sem olyan szűk 
az élettere, hogy ne tehetne renge-
teget azért, hogy Isten királysága fel-
épüljön a földön.” 2 Snow nőtestvér 
azt is tanította, hogy a Segítőegyletet 
„minden jó és nemes munka elvég-
zése céljából” 3 szervezték meg.

A Segítőegyletben való részvétel 
kiszélesíti hatáskörünket azáltal, 
hogy minden nőtestvérnek lehető-
séget ad a hit növelésére, a családok 
és az otthonok megerősítésére, 
valamint a szolgálatnyújtásra otthon 
és világszerte egyaránt. Szerencsére 
az egyénenként és Segítőegyletként 
tett erőfeszítéseinknek nem kell 
nagynak és elsöprőnek lenniük – 
megfontoltnak és következetesnek 
azonban igen. Az olyan igazlelkű 

L ÁT Ó G AT Ó T A N Í T Ó I  Ü Z E N E T,  2 0 1 1 .  D E C E M B E R

Széles hatáskör
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha 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.

gyakorlatok, mint a napi személyes 
és családi ima, napi szentírás- 
tanulmányozás és egyházi elhívá-
saink folyamatos felmagasztalása, 
segíteni fognak hitünk növelésé-
ben, valamint az Úr királyságának 
felépítésében.

Azoknak a nőtestvéreknek, akik 
eltűnődnek, vajon ezeknek a lát-
szólag apró erőfeszítéseknek van-e 
bárminemű hatásuk, Ballard elder 
a következő megerősítést nyújtja: 
„Minden nőtestvér, aki kiáll az igaz-
ságért és az igazlelkűségért, gyengíti 
a gonosz hatását. Minden nőtestvér, 
aki erősíti és óvja a családját, Isten 
munkáját végzi. Minden nőtestvér, 
aki Istentől való nőként él, köve-
tendő jelzőfény lesz mások számára, 
és igazlelkű hatás magvait ülteti el, 
melynek gyümölcsét az elkövetkező 
évtizedekben is szüretelni fogják.” 4

Történelmünkből
Eliza R. Snow-t, aki titkárként 

szolgált, amikor a Segítőegyletet 
megszervezték Nauvooban, Brigham 
Young elnök (1801–1877) elhívta, 
hogy utazzon körbe az egyház-
ban, és segítsen a püspököknek 
megszervezni a Segítőegyletet az 
egyházközségükben.

Snow nőtestvér ezt tanította: 
„Ha Izráelben bármely leány vagy 
édesanya a legkisebb mérték-
ben is körülhatárolva [korlátozva] 
érzi magát jelen környezetében, 
most bőségesen lehetősége lesz jó 

cselekedetekre fordítani minden 
erejét és képességét, melyekkel oly 
nagy mértékben megáldatott. […] 
Young elnök elfordította a kulcsot 
egy szélesebb és kiterjedtebb hatás-
kör és hasznavehetőség felé.” 5
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek az általam 
látogatott nőtestvéreknek fel-
ismerni magukban az igazlelkű 
befolyás képességét, és aszerint 
cselekedni?

2. Miként használhatom fel 
egyedülálló ajándékaimat és  
tehetségeimet arra, hogy meg-
áldjak másokat?

További információkért látogass  
el a reliefsociety .lds .org honlapra.
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A szentírásokból
1 Korinthusbeliek 12:4–18;  
1 Timótheus 6:18–19; Móziás 4:27; 
Hittételek 1:13


