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Néhány évvel ezelőtt egy barátom, Louis, elmondott 
nekem egy megható történetet az ő gyengéd, halk 
szavú édesanyjáról. Amikor elhunyt, nem hagyott 

anyagi vagyont a gyermekeire; helyette jó példát, áldozat-
hozatalt és engedelmességet kaptak örökségül.

Miután elhangzottak a temetésén a búcsúbeszédek, és 
a szomorú gyászmenet elkísérte őt a temetőbe, a család 
felnőtt tagjai átválogatták édesanyjuk megmaradt ingósága-
it. Louis egy levelet és egy kulcsot fedezett fel közöttük. A 
levélben ez állt: „A sarkon lévő hálószobában, a komódom 
legalsó fiókjában van egy ládika. Abban vannak a szívem 
kincsei. Ez a kulcs nyitja a zárát.”

Mindenki eltűnődött, hogy mi lehetett olyan értékes 
az édesanyjuk dolgai között, hogy azt lakat alatt tartotta.

Elővették a dobozt, és óvatosan kinyitották a kulcs 
segítségével. Ahogy Louis és a többiek megvizsgálták 
a ládika tartalmát, minden gyermekről találtak egy egyé-
ni fényképet, melynek hátuljára rá volt írva a gyermek 
neve és a születési dátuma. Louis ezután előhúzott egy 
kézzel készített Bálint napi üdvözlőlapot. A girbegurba, 
gyerekes kézírást sajátjaként ismerte fel, és felolvasta 
a hatvan évvel azelőtt írt szavakat: „Drága Anyukám, 
nagyon szeretlek!”

A szívek elérzékenyültek, a hangok elcsuklottak, a sze-
mek könnybe lábadtak. Édesanyjuk kincse az ő örökkéva-
ló családja volt, melynek ereje a „nagyon szeretlek” szilárd 
alapjára épült.

A mai világban nincs is máshol nagyobb szükség erre a 
szilárd alapra, mint az otthonokban. És sehol nem találni 
a világban jobb példát erre az alapra, mint az olyan utolsó 
napi szentek otthonaiban, akik a szeretetet helyezik a 
családi életük szívébe.

Azoknak, akik a Szabadító Jézus Krisztus tanítványainak 
vallják magukat, Ő ezt a messzemenő utasítást adta:

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeres-
sétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást.

Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” 1

Ha szándékunkban áll betartani a parancsolatot, 
hogy szeressük egymást, akkor együttérzéssel és tisz-
telettel kell bánnunk egymással, szeretetet nyilvánítva 
mindennapi tetteinkben. A szeretet kedves szavakkal 
szól, türelmesen válaszol, önzetlenül cselekszik, megér-
tően hallgat és megbocsátó szívet nyújt. Ezen és egyéb 
hasonló cselekedetek minden kapcsolatunkban segítsé-
günkre lehetnek, hogy nyilvánvalóvá tegyék a szívünk-
ben élő szeretetet.

Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) ezt mondta: 
„A szeretet… a szivárvány végén elrejtett arany. Sőt, nem 
csupán a szivárvány végén. A szeretet ott van a kezdeténél 
is, és abból ered az égen áthidaló gyönyörű jelenség, mely 
az esős napokon jelenik meg. A szeretet a biztonság, ami-
nek hiányában a gyermekek sírnak; a szeretet az, amire a 
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„Ahogy én  
szerettelek”

Thomas S. Monson elnök
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fiatalság vágyik, ami összeköt egy házasságot, ami elejét 
veszi a pusztító feszültségnek az otthonokban; a szeretet 
a halálra vetülő remény napsugara. Mily gazdagok, akik 
szeretetben élnek családjukkal, barátaikkal, gyülekezetük-
kel és szomszédaikkal!” 2

A szeretet az evangélium lényege, az emberi lélek 
legnemesebb tulajdonsága. A szeretet a gyógyír a bete-
geskedő családok, a gyengélkedő közösségek és a beteg 
országok számára. A szeretet egy mosoly, egy integetés, 
egy kedves megjegyzés, egy dicséret. A szeretet áldozat, 
szolgálat, önzetlenség.

Férjek, szeressétek a feleségeteket! Bánjatok velük 
méltósággal és megbecsüléssel. Nőtestvérek, szeressétek 
a férjeteket! Bánjatok velük becsülettel és bátorítsátok 
őket!

Szülők, szeressétek a gyermekeiteket! Imádkozzatok 
értük, tanítsátok őket és tegyetek nekik bizonyságot. 
Gyerekek, szeressétek a szüleiteket! Forduljatok feléjük 
tisztelettel, hálával és engedelmességgel.

Krisztus tiszta szeretete nélkül, ahogy Mormon fogal-
mazott, „semmik vagyunk”.3 Azért imádkozom, hogy 
kövessük Mormon tanácsát: „Imádkozzatok tehát… 
szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön 
benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, 
aki igaz követője Fiának, Jézus Krisztusnak; hogy Isten 
fiaivá legyetek; hogy amikor megjelenik, akkor olyanok 
legyünk, mint ő.” 4

JEGYZETEK
1. János 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love,” Ensign, 

Mar. 1984, 3.
3. Lásd Moróni 7:46; lásd még 44. vers.
4. Moróni 7:48.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Monson elnök arról tanít, hogy milyen fontos  
Krisztusi szeretetet tanúsítani, különösen az ott-
honunkban. Kérd meg azokat, akiket látogatsz, 
hogy gyűljenek össze családként, és beszéljék meg, 
hogyan mutathatnak több szeretetet egymás felé. 
Buzdíthatod őket, válasszák ki az egyik ötletüket, és 
készítsenek családi tervet annak eléréséhez. Például a 

családtagok törekedhetnek arra, hogy minden héten 
titkon szolgálják az egyik családtagjukat. Megkérheted 
őket, hogy később gondolkozzanak el rajta, hogyan 
növelte a céljuk elérésére való törekvés a szeretetet 
az otthonukban.

FIATALOKNAK
Ima a békességért
Sarah T.

A szüleim gyakran jártak külön gyűlésekre az 
istentiszteleti blokk után, így rám hárult, hogy 

vigyázzak a három öcsémre és segítsek nekik ebédet 
készíteni, bár gyakran türelmetlenek voltak és éhe-
sek. Általában meg tudtam oldani a kisebb gondokat, 
ha veszekedni kezdtek. De néha nehéz volt békét 
teremteni, amikor kitört a veszekedés, mert én is  
nyugtalan lettem.

Az egyik délután az öcséim különösen nehezen 
fértek össze. Észrevettem, hogy a próbálkozásaim a 
béketeremtésre csak rontottak a helyzeten, mivel én 
is ideges voltam. Inkább csak elkészítettem a saját  
ebédemet, és elhallgattam. Végül bejelentettem: 
„Imádkozni szeretnék. Lecsendesedhetnénk egy 
kicsit?” Amint lenyugodtak, elkezdtem áldást kérni 
az ételre. Mielőtt lezártam volna az imát, hozzátet-
tem: „és kérlek, segíts nekünk, hogy béketeremtők 
legyünk.”

Először úgy tűnt, hogy meg sem hallották, és újra 
veszekedni kezdtek. Idegesítettek, de tudtam, hogy 
olyan szeretőnek és nyugodtnak kell lennem, amennyi-
re csak tudok, hiszen éppen akkor imádkoztam béké-
ért. Egy perc múlva már nagyon nyugodt voltam. Szó 
nélkül ettem, a fiúk pedig egy idő után abbahagyták 
a veszekedést. Rájöttem, hogy a béke, melyet érez-
tem, egy egyszerű imára kapott válasz volt. Azért  
imádkoztam, hogy béketeremtő legyek, és Mennyei 
Atyám segített nekem nyugodtnak maradni, amikor 
oly erős volt a kísértés, hogy kiabáljak. Tudom, hogy 
Ő valóban békét tud nekünk adni.
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban, Arizonában él.
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GYERMEKEKNEK
Igazi kincs

Monson elnök egy anyáról beszél, akinek volt 
egy különleges kincses ládikája. Amikor a  

gyermekei kinyitották a dobozt, saját magukról  

találtak fényképeket benne. Édesanyjuk kincse az  
ő családja volt!

Az igazi kincs nem arany vagy ékkövek, hanem azok 
az emberek, akiket szeretsz. Te kiket szeretsz? Rajzolj 
egy kincsesládát, és rajzold a belsejébe azokat az embe-
reket, vagy írd bele a nevüket.
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Annak megértése, hogy a 
mi Mennyei Atyánk az Ő 

Egyszülött Fiát adta azért, hogy 
elnyerhessük a halhatatlanságot és 
rendelkezzünk az örök élet lehe-
tőségével, segíteni fog érezni Isten 
irántunk érzett végtelen és felfog-
hatatlan szeretetét. A Szabadítónk 
is szeret bennünket.

„Kicsoda szakaszt el minket a 
Krisztus szerelmétől? […]

Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmasságok, sem jelenva-
lók, sem következendők,

Sem magasság, sem mélység, 
sem semmi más teremtmény nem 
szakaszthat el minket az Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi 
Urunk Jézus Krisztusban”  
(Rómabeliek 8:35, 38–39).

D. Todd Christofferson elder 
a Tizenkét Apostol Kvórumából 
így szólt Jézus Krisztus engeszte-
léséről: „A Szabadító szenvedése 

Krisztus engesztelése bizonyítja 
Isten szeretetét

a Gecsemánéban, valamint kínjai 
a kereszten kielégítik értünk az 
igazságosság követelményeit, és 
így megváltanak minket a bűn-
től. Akik bűnbánatot tartanak, 
azokra kiterjeszti az irgalmat és 
megbocsát nekik. Jézus Krisztus 
engesztelése emellett azt is kie-
gyenlíti, amivel nekünk tartozik 
az igazságosság, mert meggyógyít 
minket, és minden olyan szenve-
désért kárpótol, amelyet ártatlanul 
szenvedünk el. »[M]ert íme, minden 
ember fájdalmát elszenvedi, igen, 
minden [élő teremtmény] fájdal-
mát, a férfiakét és a nőkét is, és a 
gyermekekét, akik Ádám család-
jához tartoznak« (2 Nefi 9:21; lásd 
még Alma 7:11–12).” 1

Krisztus „az Ő markába metszett 
fel minket” (lásd Ésaiás 49:16).  
Linda K. Burton, a Segítőegylet 
általános elnöke ezt mondta: „A 
szeretet eme legfőbb cselekedete 
arra kellene, hogy indítson min-
ket, hogy letérdeljünk, és alázatos 

imában megköszönjük Mennyei 
Atyánknak, hogy eléggé sze-
retett ahhoz, hogy elküldje az 
Ő Egyszülött és tökéletes Fiát, 
hogy szenvedjen a bűneinkért, 
a bánatainkért és mindazért, 
ami igazságtalannak tűnhet 
az életünkben.” 2

További szentírások és 
információk
János 3:16; 2 Nefi 2:6–7, 9;  
reliefsociety. lds. org
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Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj sugalmazás 
által megtudni, hogy mit kell megosztanod!

Hit, család, segítségnyújtás

Gondold át
Hogyan tudjuk kifejezni a 
hálánkat és a szeretetünket 
Istennek és Jézus Krisztusnak a 
mi Szabadítónk engesztelésének 
ajándékáért?


