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Egyszer, amikor egész éjszaka az édesapám ágya 
mellett ültem, a gyerekkoráról mesélt nekem. 
Beszélt a szülei iránt érzett szeretetéről a nehéz 

időkben, és a Mennyei Atya és a Szabadító iránti sze-
retetéről. Rákos beteg volt, és tudtam, hogy haldoklik, 
úgyhogy nem lepett meg, hogy néha összekeverte a 
Mennyei Atya iránti érzéseit a földi apja szeretetével és 
kedvességével. Édesapám gyakran mondta, hogy amikor 
imádkozott, úgy érezte, mintha lelki szemei előtt látná 
Mennyei Atyánk mosolyát.

A szülei saját példájukkal tanították arra, hogy úgy 
imádkozzon, mintha Istenhez beszélne, és hogy Isten 
szeretettel fog válaszolni neki. Élete végéig szüksége 
volt erre a példára. Amikor erős fájdalmai voltak, reggel 
az ágya mellett térdelve találtuk. Túl gyenge volt, hogy 
visszafeküdjön az ágyba. Azt mondta nekünk, hogy 
Mennyei Atyánkhoz imádkozott, hogy megkérdezze, 
miért kell ennyit szenvednie, amikor mindig igyekezett jó 
lenni. Azt mondta, hogy kedves választ kapott: „Istennek 
bátor fiakra van szüksége.”

Így bátran küzdött tovább, bízva abban, hogy Isten 
szereti, meghallgatja, és fel fogja emelni. Áldott volt, hogy 
már korán tudta és soha nem felejtette el, hogy egy szerető 
Isten mindig csak egy imányi távolságra van.

Ezért tanította így az Úr a szülőket: „És imádkozni is 
tanítsák meg gyermekeiket, és arra, hogy egyenes derékkal 
járjanak az Úr előtt” (T&Sz 68:28).

Jézus Krisztus evangéliuma azért lett visszaállítva a  
Mormon könyve és a családokat összekötő papsági kul-
csok által, mert az ifjú Joseph Smith hittel imádkozott. Ezt 
a hitet egy szerető és hithű családban szerezte.

Húsz évvel ezelőtt az Úr a következő tanácsot adta a 
családoknak az Első Elnökségen és a Tizenkét Apostol 
Kvórumán keresztül, A család: Kiáltvány a világhoz című 
kiadványban: „A sikeres házasságok és családok a hit, az 
ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az 
együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős tevékeny-
ségek tantételeire épülnek.” 1

Hatalmas hálával tartozunk Joseph Smith családjának 
a Próféta felneveléséért. Családja nemcsak a hit és az ima, 
hanem a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, 
az együttérzés, a munka, valamint a tartalmas szabadidős 
tevékenységek terén is példát mutatott.

Az utánatok jövő nemzedék áldottnak hívhat majd 
benneteket azért a példáért, melyet az imádkozásról mu-
tattatok a családotokban. Lehet, hogy nem ti nevelitek fel 
Isten egyik nagy szolgáját, de imáitokkal és a hithűségetek 
példájával segíthettek az Úr Jézus Krisztusnak jó és szere-
tett tanítványokat felnevelni.

Mindennek, amivel az Urat segíthetitek, az ima lesz 
az alapja. Vannak olyan nyilvánvalóan átlagos emberek, 
akik, amikor imádkoznak, arra inspirálnak másokat, hogy 
nyissák ki szemüket és nézzék meg, kihez beszélnek. Ti 
is lehettek ilyen emberek.
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Gondoljatok bele, mit jelenthet ez azoknak, akik le-
térdelnek veletek családi imára. Amikor érzik, hogy hittel 
beszéltek Istenhez, az ő hitük is növekedni fog ahhoz, 
hogy beszéljenek vele. Amikor imátokban megköszönitek 
Istennek azokat az áldásokat, melyekről nekik is tudomá-
suk van, nőni fog a hitük, hogy Isten szereti őket, hogy 
válaszol a ti imáitokra és hogy válaszolni fog az övékére is. 
Ez csak akkor történhet meg a családi ima közben, ha már 
egyéni imában is tapasztaltad újra és újra.

Még mindig érzem annak áldását, hogy a szüleim be-
széltek az Úrral. A családi ima erejéről mutatott példájuk 
megáldja az őket követő nemzedékeket.

Az én gyermekeimet és unokáimat nap mint nap meg-
áldja a szüleim példája. Megörökölték a hitet, hogy egy 
szerető Isten hallja és megválaszolja imáikat. Ti is megte-
remthetitek ezt az örökséget a családotokban. Imádkozom 
azért, hogy így legyen.

JEGYZET
1. A család: Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.

ÜNNEPELJÜK A CSALÁDRÓL SZÓLÓ  
KIÁLTVÁNY 20. ÉVFORDULÓJÁT!

A család: Kiáltvány a világhoz olyan tantételeket 
tanít, melyek ma éppen olyan aktuálisak, mint amikor 
kiadták 1995. szeptember 23- án. Meghívhatod azokat 
az egyéneket vagy családokat, akiket tanítasz, hogy a 
következő módon ünnepeljék meg a családról szóló 
kiáltvány 20. évfordulóját:

1. Készítsenek listát azokról a kiáltványon szereplő tanté-
telekről, melyek különösen fontosak számukra. (Lásd 
hogyan teszi ezt Eyring elnök az imával kapcsolatban 
a fenti üzenetben.)

2. Beszéljék meg, hogyan áldhatják meg őket az egyes 
tantételek most és a jövőben is.

3. Tűzzenek ki konkrét célokat, hogy miként fogják alkal-
mazni a tantételeket az életükben, és hogyan fogják 
azokat megosztani másokkal.

FIATALOKNAK
Munkálkodni az ima fejlesztésén

Eyring elnök azt tanítja, hogy a Mennyei Atyánkkal 
való szoros kapcsolatod áldottá teheti a családodat. 

Ezt a kapcsolatot az imáid fejlesztésével teheted erő-
sebbé. Alább felsoroltunk néhány ötletet arra, hogyan 
lehet ezt megtenni:

Mielőtt elkezded az imádat, szánj egy pár pillana-
tot arra, hogy végiggondold, mit szeretnél mondani. 
Fontold meg, van- e valamilyen kérdésed, vagy van- e 
valami, ami zavart mostanában – ezeket le is írhatod, 
hogy ne felejtsd el őket. Használd ezt az időt arra is, 
hogy megtisztítsd elmédet a nap zűrzavarától, hogy 
a Szentlélek szelíd benyomásaira tudj koncentrálni. Ha 
a gondolataid hajlamosak elkalandozni imádkozás köz-
ben, próbáld meg magad elé képzelni, hogy Mennyei 
Atyánk hallgat téged. Konkrét dolgokról beszélj. Hagyj 
magadnak egy pár percet az ima után arra, hogy hall-
gasd a Lélek sugalmazását. A naplódba le is írhatod a 
kapott benyomásokat.

Emlékezz rá, hogy az ima egyfajta munka, úgyhogy 
ne aggódj, ha sok gyakorlást igényel, vagy nehéznek 
tűnik! Az imádkozásban mutatott erőfeszítéseid segíte-
nek olyan kapcsolatot kialakítani Istennel, mely nemze-
dékeket fog megáldani.

GYERMEKEKNEK
Ima emlékeztető

Eyring elnök azt tanítja, hogy fontos a családoddal 
együtt imádkozni. Jó példák lehettek a családotok-

ban, ha mindennap imádkoztok. Emlékeztethetitek 
a családotokat arra, hogy mindennap imádkozzatok 
együtt. Eyring elnök egy másik beszédében ezt mondta: 
„Mennyei Atyánk meghallja az imáitokat. Szeret tite-
ket. Ismeri a neveteket” (Folyamatos kinyilatkoztatás. 
Liahóna, 2014. nov. 73). Írjátok ezt az idézetet egy 
kártyára vagy papírlapra és tegyétek ki valahová, ahol 
az egész család látni fogja. Így mindig emlékezni fogtok 
rá, hogy Mennyei Atyánk szeretne hallani felőletek!
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Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak a része, 
amely a Szabadító isteni tulajdonságait 
mutatja be.

A szentírások azt tanítják, hogy 
Jézus Krisztus „minden ha-

talmat megkapott, a mennyben is 
és a földön is, és vele volt az Atya 
dicsősége” (T&Sz 93:17). M. Russel 
Ballard elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt mondta, hogy 
Szabadítónk ezzel a hatalommal 
teremtette a mennyeket és a földet, 
ezzel vitt véghez csodákat, ez által 
tudta elviselni a Gecsemánéban és 
a Kálvárián elszenvedett fájdalmat.1 
Ennek megértésével nőni fog a 
Krisztusba vetett hitünk, és erőseb-
bek leszünk.

Amikor megkötjük és megtart-
juk a templomi szövetségeket, az 
Úr megáld minket az ő hatalmával. 
Linda K. Burton, a Segítőegylet 
általános elnöke ezt mondta: „A 
szövetségek megtartása megerősít, 
hatalmat ad és oltalmaz. […] Nem-
rég egy fiatal nőtestvér személyé-
ben kedves új barátot szereztem. 

Jézus Krisztus isteni tulajdonságai: 
Hatalmas és dicsőséggel teli

Bizonyságát tette nekem, hogy 
miután részesült a templomi felru-
házásában, úgy érezte, erőt kapott 
ahhoz, hogy ellen tudjon állni a… 
kísértéseknek.” 2

Nefi így teszi bizonyságát a 
szövetségek hatalmáról: „én, Nefi, 
láttam Isten Bárányának hatalmát, 
hogy leereszkedett… az Úr szö-
vetséges népére, …és igazlelkű-
séggel és Isten hatalmával voltak 
felfegyverezve, nagy dicsőségben” 
(1 Nefi 14:14).

További szentírások
Jeremiás 51:15; Jelenések 1:6;  
Jákób 4:6–7; Móziás 3:17

A szentírásokból
Márta és Mária iránt érzett könyö-

rülete miatt Jézus Krisztus feltámasz-
totta testvérüket, Lázárt a halálból, 
Isten hatalma által, melyet birtokolt.

Jézus négy nappal az után 
érkezett Márta és Mária házához, 
hogy Lázárt a sírba helyezték. 
Elmentek Lázár sírjához, és Jézus 
megparancsolta, hogy vegyék el a 

bejáratot takaró követ. Jézus így 
szólt Mártához: „Nem mondtam- é 
néked, hogy ha hiszel, meglátod 
majd az Istennek dicsőségét?” 
Majd az Atyaistenhez imádkozott, 
és „fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki!

És kijöve a megholt, lábain és 
kezein kötelékekkel megkötözve” 
(Lásd János 11:1- 45). A Szabadító 
arra használja hatalmát, hogy 
megváltson és megerősítsen ben-
nünket. Növekedni fog az Őbelé 
vetett hitünk, ha emlékszünk arra, 
hogy ő telve van hatalommal és 
dicsőséggel.
JEGYZETEK
1. M. Russell Ballard: „Ez munkám és dicső-

ségem”. Liahóna, 2013. máj. 18.
2. Linda K. Burton: A szövetségek megtar-

tásából származó erő, öröm és szeretet. 
Liahóna, 2013. nov. 111–114.
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Gondold át
Hogyan fegyverez fel minket Isten 
hatalma dicsőséggel és hatalommal?

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és szerepeinek 
megértése az Őbelé vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd 
azokat, akik felett látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a 
reliefsociety.lds.org oldalra!

Hit, család, segítségnyújtás


