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Látjuk-e  
a Krisztust?

Egy este miközben egy nagypapa mesét olvasott 
a négyéves unokájának, a kislány egyszer csak 
felnézett, és így szólt: „Papa, nézd a csillagokat!” 

Az idős ember mosolyogva válaszolt: „Kicsim, benn 
vagyunk a szobában. Itt nincsenek csillagok.” A gyer-
mek azonban tovább erősködött: „Csillagok vannak a 
szobádban! Nézd!”

Nagyapja erre tényleg felnézett, és a legnagyobb 
meglepetésére azt vette észre, hogy a mennyezetet 
fénylő csillámpor borítja. Az idő java részében ez a tü-
nemény nem látszódott, de amikor a fény egy bizonyos 
szögből esett a csillámokra, akkor valóban úgy tűnt, 
mintha csillagok szikráznának a fejük felett. A csilla-
gok ott voltak, még akkor is, ha egy gyermek szeme 
kellett ahhoz, hogy meglássák őket. Attól a pillanattól 
kezdve, ha a nagypapa bement a szobába és felnézett a 
mennyezetre, már látta azt, amit azelőtt nem.

Újra itt vannak a karácsonyi ünnepek, telis-tele ze-
nével és fényekkel, vendégséggel és ajándékokkal. Ha 
valakinek, akkor nekünk, azon egyház tagjainak, amely 
a Szabadító nevét viseli, az ünnep külsőséges díszletei 
mögé kell tekintenünk, és meg kell látnunk az év ezen 
időszakának fenséges igazságát és gyönyörűségét.

Vajon Betlehemben hányan tudták, hogy pont ott, 
hozzájuk oly közel, megszületett a Szabadító? Isten Fia, 
a rég várt és megígért Messiás ott volt közöttük!

Emlékeztek, mit mondott az angyal a pásztoroknak? 

„Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, 
a Dávid városában.” Ők pedig azt mondták egymásnak: 
„Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, 
a melyet az Úr megjelentett nékünk” (Lukács 2:11, 15).

A hajdani pásztorokhoz hasonlóan nekünk is azt kell 
mondanunk a szívünkben: „…lássuk meg e dolgot.” 
Ennek a vágynak kell élnie bennünk. Lássuk hát meg 
Izráel Szentjét a jászolban, a templomban, a hegyen és a 
kereszten. A pásztorokhoz hasonlóan mi is dicsőítsük és 
magasztaljuk Istent ezekért az örömteli hírekért!

Néha azokat a dolgokat a legnehezebb meglát-
nunk, amelyek mindvégig ott voltak a szemünk előtt. A 
nagypapához hasonlóan, aki nem látta a mennyezeten 
szikrázó csillagokat, néha mi sem látjuk meg azt, ami a 
szemünk előtt van.

Mi, akik hallottuk Isten Fia eljövetelének dicsőséges 
üzenetét, akik magunkra vettük az Ő nevét, és szö-
vetségben megfogadtuk, hogy tanítványaiként az Ő 
ösvényén fogunk járni, nem tehetjük meg, hogy ki ne 
tárnánk szívünket és elménket, hogy valóban meglát-
hassuk Őt.

A karácsonyi időszak sok szempontból csodálatos. A 
jószívű, kedves cselekedetek és a testvéri szeretet idő-
szaka ez. Egy olyan időszak, amikor jobban átgondoljuk 
az életünket, és eltűnődünk a rengeteg áldáson, melye-
ket kaptunk. A megbocsátás és a bocsánat elnyerésének 
időszaka. Ez a zene és a fények, a vendégségek és az 

E l s ő  E l n ö k s é g i  ü z E n E t,  2 0 1 0 .  d E c E m b E r

Írta:  
Dieter F. Uchtdorf elnök

második tanácsos az  
Első Elnökségben



2

ajándékok élvezetének időszaka. Az ünnepek csillogása 
azonban ne homályosítsa el a szemünket, és ne gátol-
jon meg minket abban, hogy igazán meglássuk a Béke 
Hercegét az Ő fenséges mivoltában.

Tegyük ezt a karácsonyi időszakot az örvendezés és 
az ünneplés időszakává! Olyan időszakká, amikor kö-
szönetet mondunk azért a csodáért, hogy a Mindenható 
Isten elküldte az Ő Egyetlen Fiát, Jézus Krisztust, hogy 
megváltsa a világot.

Ötletek az üzenet tanÍtásához

1. „A figyelemkeltő tevékenységeket arra lehet hasz-
nálni, hogy érdeklődést ébresszünk, és segítsünk a tanu-
lóknak a figyelmüket a lecke tárgyára összpontosítani. 
[…] A képek értékes eszközök a lecke fő gondolatának 
megerősítésében, és segítenek a tanulók figyelmének 
fenntartásában.” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999], 
164, 168). Az üzenet elején használhatsz egy figyelem-
felkeltő tevékenységet. ilyen lehet egy kép felmutatása, 
illetve egy szentírás megosztása. Ezt követően megkér-
heted a családot, hogy gondolkozzanak el azon, hogy 
az miként vonatkozik az üzenetre.

2. „Az egyik legfontosabb célod az legyen, hogy se-
gíts másoknak alkalmazni az evangéliumi tantételeket 
a mindennapos helyzetekben. […] segíts a tanulóknak 
felfedezni az áldásokat, melyeket akkor kapunk, amikor 
az evangélium szerint élünk” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás, 159). Az üzenet megosztása után felkérheted a 
család tagjait, hogy osszák meg az egyik olyan élményü-
ket, amelyet akkor tapasztaltak, amikor a szabadítóra 
összpontosítottak a karácsonyi időszak alatt.

Fiataloknak
Misszionáriusi karácsony
Írta: loran Cook

teljes idejű misszionáriusként eltöltött második 
karácsonyomon a társammal egy újonnan meg-

keresztelt egyháztagnál és az ő családjánál voltunk 

vendégségben. Az ízletes karácsonyi vacsora után meg-
osztottunk velük egy karácsonyi történetet.

megkértük őket, hogy rajzolják le azokat a dolgo-
kat, amelyek az ünnepekre emlékeztették őket. mi 
például csillagra, ajándékokra, jászolra és karácsony-
fára gondoltunk. Ezt követően felolvastunk néhány 
szentírást, többek között a 2 nefi 19:6-ot: „mert 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; és az 
irányítás az ő vállán lesz, és nevét nevezik csodála-
tosnak, tanácsosnak, az Erős istennek, az örökkévaló 
Atyának, a békesség Hercegének.” Ezután eléne-
keltük az „Egykor dávid városában” című himnuszt 
(Hymns, no. 205), megnéztünk egy filmet Jézus szü-
letéséről, majd megosztottuk a Jézus krisztusról való 
bizonyságunkat.

Ez a karácsony szerény körülmények között zajlott, 
távol a családjainktól és a megszokott karácsonyi ün-
nepléstől. de amikor megosztottuk a bizonyságunkat 
a szabadítóról, olyan mély szeretetet és megbecsülést 
éreztem iránta és az ő születése iránt, mint amilyet 
még soha azelőtt. rájöttem, hogy ez lesz az utolsó 
karácsonyom, melyet a mennyei Atyámnak tett teljes 
idejű misszionáriusi szolgálattal fogok tölteni, de meg-
értettem, hogy lelke bárhol bizonyságot tud nekem 
tenni az ő Fiáról.

GyerMekeknek
a szabadítóra tekinteni

Uchtdorf elnök azt mondta, hogy karácsonykor 
keressünk olyan dolgokat, amelyek a szabadító éle-

tére emlékeztetnek. keresd ki az alábbi szentírásokat, 
amelyek segítségével megismerheted életének néhány 
fontos eseményét!

máté 2:1–2
lukács 2:46
máté 15:32–38
lukács 8:49–55
lukács 23:33–34, 44–46
János 20:11–20
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Felelősséggel tartozunk, hogy mi  
is részt vegyünk a templomi és 
családtörténeti munkában
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor 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.

Az évszázadok során nagyon so-
kan haltak meg az evangélium 

ismerete nélkül. Közülük néhányan 
a közeli vagy távolabbi rokonaitok. 
Arra várnak, hogy elvégezzétek azo-
kat a szükséges kutatásokat, amelyek 
segítségével összekapcsolhatjátok 
a családotokat, valamint azokat a 
szabadító szertartásokat, melyeket ők 
maguk nem tudtak elvégezni.

A világ templomainak zömét  
még nem használjuk ki eléggé. Az 
Úr azt ígérte, hogy szíveteket az 
atyákhoz fordítja, hogy a föld ne 
pusztuljon el teljesen az Ő eljövete-
lekor (lásd T&Sz 2:2–3).

Személyes áldásokban részesül-
tök, amikor templomi és család-
történeti munkát végeztek. Az 
egyik ilyen áldás az őseitek szol-
gálata közben érzett öröm. Egy 
másik áldás, hogy jogosultak le-
hettek a templomi ajánlásra, mely 
az Úr előtti érdemességeteket 
jelzi. Azok, akik jelenleg nem ér-
demesek arra a kiváltságra, hogy 
ajánlással rendelkezzenek, mun-
kálkodjanak a püspökükkel vagy 
gyülekezeti elnökükkel azon, 
hogy amilyen gyorsan csak lehet, 
érdemessé váljanak a templomi 
ajánlásra. Kérlek, ne maradjatok 

e létfontosságú minősítés nélkül! 
Bizonyságomat teszem, hogy az 
engesztelés valóságos, és hogy 
a bűnökre bocsánat nyerhető a 
megfelelő bűnbánat által.

Miközben részt veszünk a temp-
lomi és családtörténeti munkában, 
biztosak lehetünk abban, hogy a 
Lélek megvigasztal bennünket a 
kihívásaink során, és vezérel minket 
a fontos döntéseinkben. A templomi 
és családtörténeti munka annak 
a munkának a része, amely által 
segítjük, illetve szolgáljuk a saját 
őseinket.
Julie B. Beck, a Segítőegylet  
általános elnöke.

Szentírásokból: 
Malakiás 4:5–6; 1 Korinthusbe-

liek 15:29; 1 Péter 3:18–19; T&Sz 
110:13–16; 128:24

Történelmünkből
„Joseph Smith próféta kijelen-

tette: »Ebben a világban a legma-
gasztosabb felelősségünk, melyet 
Istentől kaptunk, hogy kutassunk 
a halottaink után« (History of 
the Church, 6:313). A segítőegy-
leti nőtestvérek már a kezdetek 
óta támogatták ezt a nagyszerű 

munkát. 1842-ben Nauvooban 
Sarah M. Kimball vágya, hogy 
segítse a templomot építő mun-
kásokat, arra ösztönzött néhány 
nőtestvért, hogy a hatékonyabb 
szolgálat érdekében szervezetbe 
tömörüljenek. Amikor gyűlésezni 
kezdtek, a Próféta… a papság 
mintájára megszervezte az első 
Segítőegyletet. Attól kezdve a Se-
gítőegylet nőtestvérei segítették a 
Nauvoo templom építését. […]

1855-ben, nyolc évvel azután, 
hogy a szentek megérkeztek Utah ba, 
megalapították a Felruházási 
Házat. 1866-ban Brigham Young 
elnök elhívta Eliza R. Snow-t – aki 
az egyik eredeti tagja volt az első 
Segítőegyletnek, és aki megőrizte 
a szervezet feljegyzéseit – a Segí-
tőegylet első általános elnökévé. 
Snow nőtestvér és még sok más 
nőtestvér hithűen munkálkodtak 
a Felruházási Házban. Miután a 
St. Geroge, Logan és Manti temp-
lomok építése befejeződött, a 
nőtestvérek elutaztak ezekbe a 
templomokba, hogy elvégezzék a 
munkát a halottakért.” 1

Jegyzet
 1. Mary Ellen Smoot, “Family History:  

A Work of Love,”  Ensign, Mar. 1999, 15.
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Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek a nőtestvéreim-
nek felkutatni az őseiket, és elvégezni 
értük a templomi szertartásokat? 
mérlegeld a nőtestvérek körülmé-
nyeit, amikor azon gondolkozol, hogy 
miként lehetne kielégíteni a szükségle-
teiket. ne felejtsd el, hogy a családtör-
téneti munka gyakran megerősítheti 
az új, a visszatérő és a kevésbé te-
vékeny egyháztagokat is.

2. mikor nyújtott nekem vigaszt a 
templomi és családtörténeti munka a 
kihívások idején, vagy mikor vezérelt a 
fontos döntéseimben?

További információkért látogass el a  
www.reliefsociety.lds.org oldalra.
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