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Felismerés,  
emlékezés és hálaadás

Isten arra kér bennünket, hogy adjunk hálát minden 
áldásért, melyet Őtőle kapunk. Könnyen gépiessé 
válhatnak hálaadó imáink, ha ugyanazokat a mon-

datokat ismételgetjük, anélkül, hogy szívből jövő aján-
dékként adnánk hálát Istennek. „Hálát kell adn[unk]… a 
Lélek által” (T&Sz 46:32), hogy valódi hálát érezhessünk 
azért, amit Isten adott nekünk.

Hogyan emlékezhetünk akár csak egy részére mind-
annak, amit Isten tett értünk? János apostol feljegyezte, 
amit a Szabadító tanított nekünk az emlékezés aján-
dékáról, amely a Szentlélek ajándékán keresztül jön el 
hozzánk: „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az 
én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd 
titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mon-
dottam néktek” ( János 14:26).

A Szentlélek emlékeztet bennünket arra, hogy mit ta-
nított nekünk Isten. Isten egyik módszere az áldásokon 
keresztül történő tanítás; ha pedig azt választjuk, hogy 
gyakoroljuk a hitet, akkor a Szentlélek elhozza Isten 
kedvességét az emlékezetünkbe.

Imán keresztül ki is próbálhatjátok ma. Követhetitek 
a parancsot: „Mondj köszönetet az Úrnak, Istenednek 
minden dologban” (T&Sz 59:7).

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) azt tanította, 
hogy az ima lehetőséget ad erre: „Joseph próféta 
egyszer azt mondta, hogy az utolsó napi szentek 

legnagyobb bűne a hálátlanság vétke lenne. Feltéte-
lezem, hogy többségünk nem is gondolt erre komoly 
bűnként. Hajlamosak vagyunk arra, hogy imáinkban és 
az Úrhoz való könyörgésünkben további áldásokat kér-
jünk. De néha úgy érzem, többet kellene szentelnünk 
imáinkból a már megkapott áldások iránti hála és kö-
szönet kifejezésére. Hiszen oly sok mindent kaptunk.1

A Szentlélek ajándékának ezen élményében már ma 
is részesülhettetek. A személyes imáitokat kezdjétek 
köszönettel. Kezdjétek el számolni az áldásaitokat, majd 
egy pillanatra álljatok meg. Amennyiben a Szentlélek 
ajándéka által hitet gyakoroltok, meglátjátok, hogy más 
áldások emlékei is felelevenednek elmétekben. Ha 
elkezditek kifejezni hálátokat minden áldásért, akkor 
az imáitok kicsit hosszabbak lehetnek, mint általában. 
Emlékezni fogtok, és hálásak lesztek.

Ugyanezt egy naplóbejegyzés alkalmával is megtehe-
titek. A Szentlélek az idők kezdete óta segít az emberek-
nek emlékezni. Biztosan ismeritek azt a részt, amelyet 
Mózes könyvében olvashatunk: „És emlékezet könyvet 
vezettek, amelyben Ádám nyelvén feljegyezték, mert 
mindazoknak, akik Istent szólították, megadatott, hogy 
írjanak a sugalmazás lelke által” (Mózes 6:5).

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) a következő-
képp írta le a sugalmazott írás folyamatát: „Azok, akik 
vezetik az emlékezet könyvét, nagyobb valószínűséggel 
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tartják emlékezetükben az Urat mindennapi életük so-
rán. A naplók azt a célt szolgálják, hogy megszámoljuk 
áldásainkat és hogy azokról számvetést hagyjunk hátra 
az utódainknak.” 2

Amikor elkezdtek írni, feltehetitek magatoknak a 
kérdést: „Hogyan áldott meg ma Isten engem és azo-
kat akiket szeretek?” Ha gyakran és hittel teszed ezt, 
észreveszed majd, hogy emlékezni fogsz az áldásokra. 
Olykor megadatik annak az ajándéka is, hogy emlékez-
hetsz arra, amire napközben nem figyeltél fel, és így 
tudni fogod, hogy Isten keze megérintette az életedet.

Azért imádkozom, hogy hittel és folyamatosan töre-
kedjünk a felismerésre, az emlékezésre és a hálaadásra, 
mindazért, amit Mennyei Atyánk és Szabadítónk tett 
és tesz értünk, hogy megnyissák előttünk az utat, mely 
hazavezet Őhozzájuk.
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Eyring elnök arra kér bennünket az üzenetében, 
hogy imánkban emlékezzünk Mennyei Atyánk ked-
vességére. Beszéld meg azokkal, akiket tanítasz, hogy 
hogyan segíthet felismerni Isten kezét az életünkben 
az, ha hálatelt szívvel imádkozunk? Fontold meg, és ja-
vasold, hogy térden állva imádkozzatok, és aki az imát 
mondja, csak köszönetet fejezzen ki.

Az Eyring elnök által említett szentírásverseken kívül 
a következő versek tanulmányozásával is tanulhattok a 
hála fontosságáról: Zsoltárok 100; Móziás 2:19–22; Alma 
26:8; 34:38; Tan és a szövetségek 59:21; 78:19; 136:28.

FIATALOKNAK
Készítsetek számvetést!

Eyring elnök a következőket idézte Spencer W. 
Kimball elnöktől (1895–1985): „A naplók azt a célt 

szolgálják, hogy megszámoljuk áldásainkat és hogy 
azokról számvetést hagyjunk hátra az utódainknak.” 
A 2012. évi októberi általános konferencián Thomas S. 
Monson a naplóírásról tette bizonyságát. Megosztott 
néhány élményt az életéből: „A naplóm, melyet ezen 

évek során naponta vezettem, olyan konkrétumokkal 
szolgál, melyeket nagy valószínűséggel nem tudnék 
másképp felidézni.” Ezt tanácsolta: „[K]észítsetek szám-
vetést az életetekről, és keressétek kifejezetten az áldá-
sokat benne, nagyokat és kicsiket egyaránt” (Vegyétek 
észre az áldásokat! Liahóna, 2012. nov. 86.). Törekedj 
arra, hogy követni tudd a próféták tanácsait, és tűzz ki 
célokat, hogy írni fogsz a naplódba.

GYERMEKEKNEK
A köszönöm számos formája

„Ha véget ér a nap, s leszáll az est,
Imát mond Atyánk minden gyermeke,
Hálatelt szívvel Hozzá fordulnak ők.”

A világ gyermekei. Gyermekek énekeskönyve, 4.
Egy térképen keresd meg a különböző országokat, 

ahol ezeket a nyelveket beszélik. Néhány nyelvet akár 
több országban is beszélhetnek.

1. gracias (spanyol)

2. malo (tongai)

3. thank you (angol)

4. shukriyaa (hindi)

5. szpaszíbá (orosz)

6. arigatō (japán)

7. obrigado (portugál)

8. asante (szuahéli)

9. merci (francia)
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Jólét
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. További 
információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!
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Hit, család, segítségnyújtás

A z egyház jóléti programjának 
az a célja, hogy segítsen az 

egyháztagoknak önellátóvá válni, 
hogy gondoskodjon a szegények-
ről és a szükséget látókról és hogy 
szolgálatot nyújtson. A segítségnyúj-
tás szerves része a Segítőegyletnek. 
Henry B. Eyring elnök, aki első 
tanácsos az Első Elnökségben, ezt 
tanította:

„…[Az Úr] az idők kezdete óta 
módot adott arra, hogy tanítványai 
segíthessenek. Arra kéri gyerme-
keit, hogy idejüket, javaikat és saját 
magukat felajánlva csatlakozzanak 
Őhozzá mások szolgálatában. […]

Felhívást és parancsolatot inté-
zett hozzánk, hogy vegyünk részt 
a munkájában és emeljük fel a 
szükséget látókat. A keresztelővíz-
ben és Isten szent templomaiban 
szövetséget kötünk ennek megté-
telére. Vasárnap, amikor veszünk 
az úrvacsorából, megújítjuk ezt a 
szövetséget.” 1

A püspökök és gyülekezeti elnö-
kök irányítása alatt, a helyi vezetők 
hozzájárulnak a lelki és fizikai jólét-
hez, segítségnyújtáshoz. A szolgálat 
lehetősége gyakran úgy kezdődik, 

hogy a látogatótanítók sugalmazásra 
törekednek, hogy hogyan elégíthe-
tik ki azon nőtestvérek szükségle-
teit, akiket látogatnak.

A szentírásokból
Lukács 10:25–37; Jakab 1:27; Mó-

ziás 4:26; 18:8–11; Tan és a szövet-
ségek 104:18

Történelmünkből
Joseph Smith próféta azzal 

bízta meg a nőtestvéreket 1842 
június 9-én, hogy „segítsék meg a 
szegényeket” és „mentsék meg a 
lelkeket”.2 Ezek továbbra is a Segítő-
egylet legfőbb céljai, és mottónk is 
magába foglalja mindezt: „A jószívű-
ség soha el nem fogy” (lásd 1 Ko-
rinthusbeliek 13:8).

Emmeline B. Wells, a Segítő-
egylet ötödik általános elnöke és 
a tanácsosai 1913-ban létrehoztak 
egy jelmondatot, emlékeztetőül az 
alapvető tantételeinkre: „Kijelentjük, 
hogy szándékunkban áll… szilár-
dan ragaszkod[ni] Joseph Smith 
próféta azon sugalmazott tanításai-
hoz, melyekben kinyilatkoztatta a 
tervet, mely szerint a nők a papság 

Mit tehetek?
1. Hogyan készüljek fel a csalá-
dom és jómagam lelki és fizikai 
ellátására?

2. Hogyan követhetem a Szaba-
dító példáját miközben segítek 
a gondjaimra bízott nőtestvérek 
szükségleteit kielégíteni?

elhívásán keresztül hatalmat kap-
nak arra, hogy megfelelő szerveze-
tekbe csoportosuljanak a betegek 
szolgálatának, a szükséget látók 
megsegítésének, az idősek megvi-
gasztalásának, a gondatlanok figyel-
meztetésének, valamint az árvák 
felkarolásának céljából.” 3

A Segítőegyletnek az egész 
világra kiterjedő befolyása van a 
nőtestvérek által, akik megosztják a 
jószívűséget, Krisztus tiszta szerete-
tét a szomszédjaikkal (lásd Moróni 
7:46–47).
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