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Buzdítsd őket, hogy 
imádkozzanak!

Kisgyermek koromban a szüleim a példájuk által 
tanítottak imádkozni. Kezdetben mindig meg-
jelent egy kép a lelki szemeim előtt Mennyei 

Atyámról a távolban. Amint egyre érettebbé váltam, az 
imával kapcsolatos élményem megváltozott. A lelki sze-
meim előtt egy ragyogó fényben fürdő, közeli Mennyei 
Atya képe jelent meg, aki tökéletesen ismer engem.

Ez a változás akkor történt, amikor szilárd bizonysá-
got szereztem arról, hogy Joseph Smith beszámolója, 
melyet az 1820-ban, a New York állambeli Manchester-
ben történtekről mondott, igaz:

„Egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a 
napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett 
lefelé, mígnem megpihent rajtam.

Amint megjelent, észrevettem, hogy megszabadultam 
az ellenségtől, mely fogva tartott. Amikor a fény meg-
pihent rajtam, két Személyt láttam felettem a levegő-
ben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan 
volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt 
mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt 
hallgasd! ” ( Joseph Smith története 1:16–17).

Mennyei Atyánk, azon a gyönyörű tavaszi napon 
ott volt a ligetben. A nevén szólította Josephet. A világ 
feltámadt Szabadítóját pedig Szeretett Fiaként mutatta 
be. Bármikor, bárhol is imádkoztok, ezen dicsőséges 

eseményről való bizonyságotok képes megáldani 
benneteket.

Az Atya, akihez imádkozunk, ugyanaz a dicsőséges 
Isten, aki az Ő Szeretett Fián keresztül világokat terem-
tett. Hallja az imáinkat, ahogyan Joseph imáját is hallotta 
– oly tisztán, mintha csak a jelenlétében mondtuk volna 
el. Eléggé szeret bennünket ahhoz, hogy Szabadítónkul 
a Fiát adta értünk. Ezen ajándék által lehetővé tette szá-
munkra, hogy halhatatlanságot és örök életet nyerjünk. 
Továbbá felajánlja nekünk a lehetőséget, hogy a Fiának 
nevében mondott imáinkon keresztül oly gyakran ta-
nácskozhassunk vele ebben az életben, amilyen gyak-
ran szeretnénk.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
papságviselőinek szent feladata, hogy „minden egyház-
tag házát meglátogass[ák], és buzdíts[ák] őket arra, hogy 
hangosan és titokban is imádkozzanak” (T&Sz 20:47; 
kiemelés hozzáadva).

Számos módja van annak, hogy valakit imádkozásra 
buzdítsunk. Például bizonyságunkat tehetjük Isten 
azon parancsáról, hogy mindig imádkozzunk, vagy 
elmesélhetünk egy példát a szentírásokból és a saját 
élményeink közül azon áldásokról, melyeket a hála-
adó, könyörgő vagy tudakozódó imáinkból nyertünk. 
Például én bizonyságomat tehetem arról, hogy tudom, 
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hogy Mennyei Atyánk válaszol az imákra. Útmutatást és 
vigaszt kaptam azon szavakból, melyek az imádság so-
rán jutottak eszembe, és a Lélek által tudom, hogy ezek 
a szavak Istentől jöttek.

Joseph Smith prófétának része volt ezen élmények-
ben, és nektek is lehet. Szívből jövő imájára a következő 
választ kapta:

„Fiam, békesség lelkednek; gyötrelmed és sanyargat-
tatásaid csak egy rövid pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog ma-
gasztalni téged a magasban” (T&Sz 121:7–8).

Ez egy szerető Atyától jövő kinyilatkoztatás volt hithű 
fia számára a gyötrelmei közepette. Isten minden gyer-
meke tanácskozhat Ővele imában. Egyetlen olyan imára 
való buzdítás sem volt rám nagyobb hatással, mint az a 
szeretet és világosság, mely az alázatos imákra kapott 
válaszokkal érkezett.

Isten bármely parancsolatáról úgy nyerhetünk bi-
zonyságot, ha betartjuk azt a parancsolatot (lásd János 
7:17). Ez igaz arra a parancsolatra is, hogy mindig imád-
kozzunk hangosan és magunkban is. Tanítótokként és 
barátotokként megígérem, hogy Isten válaszol majd 
az imáitokra, és a Szentlélek hatalma által tudhatjátok, 
hogy a válaszok Tőle származnak.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

• „A képek értékes eszközök a lecke fő gondolatának meg-
erősítésében, és segítenek a tanulók figyelmének fenn-
tartásában” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999]. 168.). 
Mutass egy festményt Joseph Smithről vagy az első láto-
másról. Beszéljétek meg Joseph Smith imával kapcsolatos 
élményét. Milyen szempontból lennének tartalmasabbak 
az imáitok, ha egy „közeli Mennyei Atya” képét képzelné-
tek magatok elé, ahogyan Eyring elnök is?

• Eyring elnök javaslata szerint megoszthatod a bizonysá-
god az imáról, leírhatod az imából fakadó áldásokat, 
vagy megoszthatsz olyan szentírásokat, melyek az imáról 
szólnak.

FIATALOKNAK
Hittel mondott imám
Írta: Priscilla Farias de Lima

18 éves koromban egy bútoráruházban dolgoztam 
eladóként. A műszakbeosztásom elég fárasztó 

volt, mivel hétfőtől szombatig, 8:00-tól 22:00-ig tar-
tott. Szomorú voltam, mert nem tudtam részt venni 
a felsőfokú hitoktatáson, sem bármilyen más egyházi 
tevékenységen.

Nagy hittel imádkozni kezdtem Mennyei Atyámhoz, 
kérve Őt, hogy segítsen olyan állást találnom, ahol nem 
kell szombatonként is dolgoznom, hogy eljárhassak a 
felsőfokú hitoktatásra és más tevékenységekre is.

Egy nap a munkahelyemen épp egy férfinak segí-
tettem, akivel szóba elegyedtünk, és azt mondta, Ő 
egy nagy bankban dolgozik. Megkérdeztem, hogyan 
jelentkezhetnék ennél a vállalatnál egy állásra. Meg-
adta a nevét és a telefonszámát, és azt mondta, hívjam 
fel a munkaerőfelvételi osztályt, és mondjam meg, 
hogy ismerem őt. Elmentem a bankba, és elvégeztem 
a szükséges vizsgákat. A vizsgák sikerültek, ezért el is 
kezdhettem ott dolgozni napi hat órás, hétfőtől pén-
tekig tartó munkarendben, ráadásul háromszor annyi 
fizetésért, mint az előző helyemen.

Tudom, hogy az Úr vezet bennünket, ha vágyunk 
rá, hogy Őt helyezzük első helyre az életünkben. 
Még ma is vezet engem. Tudom, hogy az ima tanté-
tele igaz.
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 „Ti vagytok a családi tűzhely 
őrzői – mondta Gordon B. 

Hinckley elnök (1910–2008), 
amikor bemutatta A család: Kiált-
vány a világhoz című kiadványt 
az általános segítőegyleti gyűlésen 
1995-ben. – Ti hozzátok világra a 
gyermekeket. Ti vagytok azok, akik 
gondoskodnak róluk, és kialakítják 
bennük életük szokásait. Nincs még 
egy olyan munka, amely oly közel 
állna az isteni természethez, mint 
az Isten fiairól és leányairól való 
gondoskodás.” 1

Ez a kiáltvány immár 17. éve erő-
síti meg bennünk azt, hogy legfőbb 
feladataink a családok és otthonok 
megerősítében összpontosulnak, 
jelen körülményeinktől függetlenül. 
Barbara Thompson, aki jelenleg a 
Segítőegylet általános elnökségének 
második tanácsosa, ott volt a Salt 
Lake Tabernákulumban, amikor 
Hinckley elnök először olvasta fel 
a kiáltványt. „Nagyszerű esemény 
volt – idézi fel. – Éreztem az üze-
net jelentőségét. Azt is gondoltam 
magamban: »Ez egy nagyszerű 
útmutató a szülőknek. De nagy 
felelősség is a számukra.« Egy pilla-
natra azt gondoltam, hogy ez rám 
nem igazán vonatkozik, hiszen nem 
vagyok házas, és nincsenek gyer-
mekeim. Rögtön utána azonban arra 
gondoltam: »Mégiscsak vonatkozik 
rám, hiszen egy család tagja vagyok! 
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A családi tűzhely őrzői
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.

A szüleim lánya vagyok, nővér, 
nagynéni, unokatestvér, unokahúg 
és unoka. Vannak kötelességeim – 
és áldásaim –, mert egy család tagja 
vagyok. Még akkor is, ha én lennék 
családom egyedüli élő tagja, attól 
még Isten családjának a tagja va-
gyok, és felelősségem, hogy segítsek 
megerősíteni más családokat. «”

Szerencsére nem hagynak ben-
nünket magunkra az erőfeszítése-
inkben. „A legnagyobb segítség, 
amit a családok megerősítéséhez 
kaphatunk – mondja Thompson 
nőtestvér – az, hogy ismerjük és 
követjük Krisztus tanait, és az Ő 
segítségére bízzuk magunkat.” 2

Történelmünkből
„Amikor Bathsheba W. Smith 

nőtestvér a Segítőegylet negyedik 
általános elnökeként szolgált [1901 
és 1910 között], szükségét érezte a 
családok megerősítésének, így hát 
az anyasággal foglalkozó tanórákat 
indított el a segítőegyleti nőtestvérek 
részére. A leckék során tanácsokkal 
látta el őket a házasságról, a terhes-
ségről, valamint a gyermekneve-
lésről. E tanítások alátámasztották 
Joseph F. Smith elnök szavait arról, 
hogy a Segítőegylet segít a nőknek 
az otthon betöltendő szerepükben:

»Ahol tudatlanság vagy legalábbis 
a megértés hiánya tapasztalható a 
családdal, a családi kötelességekkel 

és azokkal a kötelezettségekkel 
kapcsolatban, amelyeknek létezniük 
kell, s amelyek jogosan léteznek is a 
férj és a feleség, a szülők és a gyer-
mekek között, ott, illetve elérhető 
távolságban van ez a szervezet, és 
a természettől fogva hozzá tartozó 
képességekkel és sugalmazással 
felkészülten készen állnak arra, 
hogy útmutatást nyújtsanak e fontos 
kötelességek vonatkozásában.«” 3
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek a rám 
bízott nőtestvéreknek családjuk 
megerősítésében?

2. Hogyan lehetek igazlelkű 
hatással a családomra?

További információkért látogass  
el a reliefsociety .lds .org honlapra.
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Hit, Család, Segítség

A szentírásokból
Példabeszédek 22:6; 1 Nefi 1:1;  

2 Nefi 25:26; Alma 56:46–48; 
 Tan és a szövetségek 93:40


