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Szerető Mennyei Atyánk gyermekeinek szánt minden 
ajándéka közül az örök élet ajándéka a legnagyobb 
(lásd T&Sz 14:7). Ez az ajándék azt jelenti, hogy 

örökké Isten, az Atya és Szeretett Fia jelenlétében élhetünk 
családjainkkal. A család szerető kötelékei csak Isten legma-
gasabb, celesztiális királyságában folytatódnak.

Mindannyian reménykedünk abban az örömben, 
hogy szerető családban élhetünk. Némelyikünk még nem 
tapasztalta meg ezt az érzést – az érzést, amelyről tudjuk, 
hogy elérhető, de még nem valósult meg, mások életében 
azonban talán már tanúi voltunk. Néhányunk számára a 
családi szeretet valóságosabbnak és értékesebbnek tűnik, 
amikor a halál már elválasztott bennünket egy gyermektől, 
édesanyától, édesapától, egy testvértől vagy egy szerető 
és szeretett nagyszülőtől.

Mindannyian megtapasztaltuk már annak reményét, 
hogy egy nap majd újra érezhetjük oly nagyon szeretett 
családtagunk gyengéd kedvességét, és vágyakozással 
tekintünk elébe, hogy újra karjainkba zárhassuk őt.

Szerető Mennyei Atyánk ismeri a szívünket. Az a célja, 
hogy boldogok legyünk (lásd 2 Nefi 2:25), ezért Fiát aján-
dékozta nekünk, hogy Őáltala lehetővé tegye az örökké 
tartó családi kötelékekből fakadó örömet. Mivel Jézus 
Krisztus szétszakította a halál kötelékeit, mindannyian fel 
fogunk támadni. Mivel kiengesztelt a bűneinkért, lehető-
vé vált számunkra, hogy hit és bűnbánat által érdemessé 
váljunk a celesztiális királyságra, ahol a családok az örök 
szeretet kötelékében egyesülnek.

A Szabadító elküldte Joseph Smithhez Illés prófétát, 

hogy visszaállítsa a papság kulcsait (lásd T&Sz 110). E 
kulcsok révén adatott meg a pecsételő hatalom, Isten leg-
nagyobb ajándékát kínálva gyermekeinek: örök életet az 
örökkévalóságra összekötött családokban.

Ez egy olyan lehetőség, amelyre Isten minden gyermeke 
igényt tarthat, aki a világra jön. Lélekgyermekeinek egyhar-
mada azonban elutasította ezt a lehetőséget a lélekvilágban. 
Elegendő hit hiányában, majd pedig nyíltan fellázadva úgy 
döntöttek, soha nem akarják megismerni az örökkévaló 
család Mennyei Atyánktól jövő ajándékának örömét.

Számunkra, akik a halandóság előtti lélekvilágban 
kiálltuk ezt a döntő próbát, és ezáltal érdemessé váltunk a 
halandó test ajándékának elnyerésére, az örök élet választá-
sának lehetősége még mindig a kezünkben van. Ha abban 
az áldásban részesülünk, hogy rátalálunk a visszaállított 
evangéliumra, dönthetünk úgy, hogy megkötjük és betart-
juk Isten szövetségeit, amelyek alkalmassá tesznek minket 
az örök életre. Amint kitartunk ebben a hithűségben, a 
Szentlélek megerősíti az arra vonatkozó reményünket és 
bizodalmunkat, hogy az örök élet felé vezető ösvényen 
vagyunk, hogy családokban élhessünk örökre a celesztiális 
királyságban.

Néhányotok számára az örök boldogság talán egy hal-
vány, sőt, esetleg egyre inkább tovatűnő reménynek tűnik. 
Szüleitek, gyermekeitek, testvéreitek talán hoztak olyan 
döntéseket, melyek miatt úgy tűnik, nem érdemesek az 
örök életre. Talán még azon is elgondolkodtok néha, hogy 
ti magatok érdemessé váltatok- e rá Jézus Krisztus engesz-
telése által.
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Az örökkévaló családokban 
megtapasztalható szeretet 

reménye
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Isten egy prófétája egyszer olyan tanácsot adott nekem, 
amely még most is békével tölt el. Aggódtam, hogy mások 
döntései miatt a családunk talán majd nem lehet együtt 
az örökkévalóságban. Azt mondta: „Rossz probléma miatt 
aggódsz. Te csak élj érdemesen a celesztiális királyságra, 
és a családod helyzete csodálatosabb lesz, mint azt el 
tudnád képzelni!”

Mindazok számára, akiknek személyes tapasztalatuk 
vagy házasságuk és gyermekeik – vagy épp azok hiánya – 
beárnyékolja reményüket, tanúságomat teszem: Mennyei 
Atyánk lélekgyermekeként ismer és szeret titeket! Amíg 
Vele és Szeretett Fiával éltetek e földi élet előtt, Ők elül-
tették szívetekben az örök élet iránt érzett reményt. Jézus 
Krisztus engesztelésének működésben lévő hatalmával és 
a Szentlélek vezetésével most is és az eljövendő világban 
is megtapasztalhatjátok majd azt a családi szeretetet, ame-
lyet Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia annyira szeretne 
megadni nektek.

Tanúságomat teszem, hogy amint a celesztiális király-
ságra érdemes életet éltek, a prófétai ígéret, miszerint „a 
családod helyzete csodálatosabb lesz, mint azt el tudnád 
képzelni”, megadatik nektek is.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
Fontold meg, hogy azzal kezded, hogy mesélsz az 

általad tanítottaknak egy olyan pillanatról, amikor 
hálás voltál azért a reményért, hogy a családok örökké-
valóak lehetnek. Kérd meg őket, hogy gondolkodjanak 
el olyan pillanatokon, amikor hálát éreztek az örökké-
való családokért. Kérdezd meg őket, hogy szeretnék- e 
megosztani a gondolataikat. Ezután megkérheted 
őket, hogy gondolják át, milyen területeken fejlőd-
hetnének és miként élhetnének még érdemesebben a 
celesztiális királyságra, hogy a prófétai ígéret, miszerint 
„a családo[k] helyzete csodálatosabb lesz, mint azt el 
tudná[nk] képzelni”, az övék lehessen.

FIATALOKNAK
Az örökkévaló boldogság megosztása

Az egyik legjobb dolog az evangélium kapcsán a 
szabadítás tervéről való tudásunk. Nagyszerű lehe-

tőségünk van arra, hogy családunkkal örökre együtt 

lehessünk. Ez a tudás ad nekünk reményt, amikor túl 
nehéznek érezzük a világ súlyát. Eyring elnök azt tanít-
ja, hogy „szerető Mennyei Atyánk ismeri a szívünket. 
Az a célja, hogy boldogok legyünk (lásd 2 Nefi 2:25), 
ezért Fiát ajándékozta nekünk, hogy Őáltala lehetővé 
tegye az örökké tartó családi kötelékekből fakadó örö-
met. […] Ez egy olyan lehetőség, amelyre Isten minden 
gyermeke igényt tarthat, aki a világra jön.”

Ez az áldás egyaránt vonatkozik az élőkre és a már 
eltávozottakra is – de csak a mi segítségünkkel. Őse-
ink jelenleg a lélekvilágban vannak, arra várva, hogy 
előkészítsük neveiket a helyettük elvégzendő templomi 
szertartásokra. Olykor azonban az értük végzett munka 
nehézzé válhat. Lehet, hogy túl elfoglaltak vagyunk 
vagy túl messze élünk a templomtól ahhoz, hogy gyak-
ran eljárjunk.

Szerencsére más módokon is segíthetjük őseinket, 
mint például a családtörténeti munka, az indexelés, 
vagy akár vigyázhatunk fiatalabb testvéreinkre is, amíg 
szüleink a templomban vannak. Azáltal, hogy segítünk, 
az Urat szolgáljuk, és elhozzuk a fátyol másik oldalán 
lévőknek az örökkévaló családi kapcsolatok reményét.

GYERMEKEKNEK
A családok örökkévalóak

Jézus Krisztus engesztelése és a papsági kulcsok vissza-
állítása miatt örökké együtt élhetünk családjainkkal! 

Mit szeretsz a családodban? Kövesd ezeket az utasításo-
kat, hogy egy papírlánc segítségével megünnepelhesd 
a családod!

1.  Hajts félbe egy papírlapot kétszer legyezőszerűen, hogy 
egy hosszú papírcsíkot kapj.

2.  Rajzolj rá egy embert úgy, hogy a kezei a hajtásokig 
érjenek.

3.  Vágd ki az emberkét. Ne vágd el azt a részt, ahol a keze 
eléri a hajtást.

4.  Nyisd szét. Írj vagy rajzolj rájuk valamit, amit szeretsz 
a családod tagjaiban.

5.  Ha nagy családod van, ragassz össze több láncot!
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„Mind a férjnek, mind a fele-
ségnek komoly kötelessége, 

hogy szeressék egymást és törődje-
nek egymással, valamint gyermeke-
ikkel.” 1 „A család Isten szeretetteljes 
szolgálatot nyújtó laboratóriuma kell, 
hogy legyen,” mondta Russell M. 
Nelson elnök, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának elnöke.

„Mennyei Atyánk azt szeretné, 
hogy a férjek és a feleségek hűsé-
gesek legyenek egymáshoz, és 
gyermekeiket az Úrtól kapott örök-
ségként becsüljék és kezeljék.” 2

A Mormon könyvében Jákób 
azt mondta, hogy mivel a lámá-
nita férjek szerették feleségüket, 
a feleségek szerették a férjüket, a 
férjek és feleségek pedig szerették a 
gyermekeiket, ez volt az egyik oka 
annak, hogy a lámániták egy időben 
igazlelkűbb nép voltak, mint a nefi-
ták (lásd Jákób 3:7).

Az egyik legjobb módja annak, 
hogy szeretet és egyetértés köl-
tözzön az otthonunkba, az, ha 
kedvesen beszélünk a családtag-
jainkkal. A kedves beszéd elhozza 

Közösen gondoskodni a családokról

a Szentlelket. Linda K. Burton nőtest-
vér, a Segítőegylet általános elnöke a 
következő kérdést intézte hozzánk: 
„[M]ilyen gyakran esik meg, hogy 
szándékosan »gyengéd minden sza-
vunk«, melyet egymáshoz intézünk?” 3

További szentírások
Rómabeliek 12:10; Móziás 4:15; 
Tan és a szövetségek 25:5

Élő történetek
D. Todd Christofferson elder a 

Tizenkét Apostol Kvórumából meg-
osztott egy gyermekkori élményt, 
amely mély benyomást tett rá, és 
amely által megtanulta, milyen fon-
tos egy szerető család. Amikor ő és 
fivérei még kisfiúk voltak, édesany-
juk – rákos megbetegedése követ-
keztében – komoly műtéten esett 
át, és emiatt hatalmas fájdalommal 
járt a jobb karjának mozgatása. 
Fiúgyermekes család lévén mindig 
sok volt a vasalnivaló, és miközben 
édesanyja vasalt, gyakran megállt, 
hogy bemenjen a hálószobába sírni, 
amíg a fájdalom el nem múlt.

Amikor Christofferson elder 
édesapja észrevette, mi történik, 
titokban közel egy évig nem evett 
ebédet, hogy elegendő pénzt 
tudjon összegyűjteni egy vasalást 
megkönnyítő gépezetre. Felesége 
iránt érzett szeretete a családról 
való gondoskodás példáját állította 
fiai elé. Erről a gyengéd gesztusról 
Christofferson elder ezt mond-
ta: „Akkoriban még nem voltam 
tisztában az édesapám áldozatával 
és szeretetteljes cselekedetével az 
édesanyám felé, de most, hogy 
tudok róla, ezt mondom magam-
ban: »Íme egy férfi!«” 4
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Miként fog segíteni neked A család: Kiáltvány a világhoz 
megértése növelni a hitedet Istenben, és megáldani azokat, akikről látogatótanítóként 
gondoskodsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra.

Hit, család, segítségnyújtás

Gondold át
Mások szeretete és a velük való 
törődés miként hívja meg a 
Lelket az otthonunkba?


