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Mily nagy lesz  
az örömötök!

Kevés olyan édes és tartós öröm van az életben, 
mint az a tudat, hogy segítettünk valakinek 
elültetni a szívébe Jézus Krisztus visszaállított 

evangéliumát. Eme öröm lehetősége az egyház minden 
tagjának megadatott. Amikor megkeresztelkedtünk, 
tettünk egy ígéretet, hogy „Isten tanújaként [fogunk] 
állni mindig és mindenben, és minden helyen, ahol 
csak vagy[unk], méghozzá egészen halál[unkig], hogy 
Isten megválthasson benn[ünket], és az első feltámadás 
részesei közé számláljanak, hogy örök élet[ünk] lehes-
sen” (Móziás 18:9).

Minden egyháztag, bárhol is éljen, élete végéig 
kiveszi a részét abból a munkából, amelyet az egyház 
kapott feladatul, azaz, hogy eljuttassa Jézus Krisztus 
evangéliumát a világnak. Az Úr világosan megmondta: 
„Íme, kiküldtelek titeket, hogy tanúságot tegyetek és 
figyelmeztessétek az embereket, és minden embernek, 
akit figyelmeztettek, figyelmeztetnie kell a felebarátját” 
(T&Sz 88:81). A teljes idejű misszionáriusok rendel-
keznek azzal a hatalommal, hogy tanítsák azokat, akik 
még nem tagjai az egyháznak. Az egyház tagjainak 
kell rendelkezniük azzal a hatalommal, hogy találják 
meg azokat, akiket az Úr felkészített a misszionáriusi 
tanításokra.

Hinnünk kell abban, hogy az Úr felkészített embe-
reket körülöttünk arra, hogy tanítsák őket. Ő ismeri 
őket, és tudja, hogy mikor állnak készen. Így  
a Szentlélek erejével elvezethet minket hozzájuk, és 
szavakat ad majd nekünk, amelyekkel meghívhatjuk 
őket a tanításokra. Az ígéret, amelyet az Úr 1832-ben  
adott egy misszionáriusnak, ránk is vonatkozik, amikor 
eleget teszünk azon megbízásunknak, hogy megta-
láljuk azokat, akik készek befogadni a misszionáriusok  
tanításait: „És én reá küldöm majd a Vigasztalót, 
[amely] megtanítja neki az igazságot és az utat, amerre 
mennie kell; és amennyiben hűséges, újra kévékkel 
koronázom majd meg” (T&Sz 79:2–3).

A hithű misszionáriusnak járó nagyszerű öröm ígéretét 
is megkaptuk, ha hithű egyháztagként szívvel-lélekkel 
végezzük a misszionáriusi munkát:

„És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit 
énhozzám hoztatok Atyám királyságába, mily nagy lesz 
az örömötök, ha sok lelket hoztok énhozzám!

Íme, előttetek van evangéliumom, és kősziklám, és 
szabadításom.

Kérjétek az Atyát az én nevemben, hittel, híve abban, 
hogy kapni fogtok, és akkor veletek lesz a Szentlélek, 
amely minden dolgot kinyilvánít, amely célszerű az 
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emberek gyermekeinek” (T&Sz 18:16–18).
A Szentlelken kívül, aki segít nekünk felismerni  

és meghívni azokat, akik készen állnak a tanításra,  
az Úr elhívott és kiképzett vezetőket is, hogy irányít-
sanak bennünket. 2002. február 28-ai keltezésű leve-
lében az Első Elnökség megnövelte a püspökök és az 
egyházközségek misszionáriusi munkára vonatkozó 
felelősségét.1 Az egyházközségi vagy gyülekezeti  
tanács segítségével a papsági végrehajtó bizottság  
kidolgozza az egység missziós tervét. A tervben arra 
vonatkozó javaslatok találhatók, hogy miként tudják  
az egyháztagok megtalálni azokat az embereket, akik 
készen állnak a misszionáriusi tanításra. Egy embert 
pedig elhívnak egyházközségi vagy gyülekezeti  
misszióvezetőnek. Ez a misszióvezető szoros kap-
csolatban áll a teljes idejű misszionáriusokkal és az 
érdeklődőkkel.

Számos módja van annak, hogy jobban eleget tudj 
tenni azon személyes kötelezettségednek, hogy segíts 
olyan embereket találni, akiket taníthatnak a misszio-
náriusok. A legegyszerűbb mód lesz a legjobb mód.

Imádkozz, hogy a Szentlélek vezéreljen! Beszélj a 
helyi vezetőkkel és misszionáriusokkal, kérd ki a taná-
csaikat, és ígérd meg nekik, hogy segítni fogsz! Buzdíts 
mindenkit, akivel együtt munkálkodtok ezen! Minden 
szavaddal és tetteddel arról tanúskodj, hogy Jézus  
a Krisztus, és Isten válaszol az imákra!

Bizonyságomat teszem, hogy a Szentlélek el fog 
vezetni téged azokhoz, akik keresik az igazságot, ha 
imában kéred, és mindent megteszel ezért az útmuta-
tásért. Tapasztalatból tudom, hogy az örömöd tartós 
lesz, mindazokéval együtt, akik úgy döntöttek, hogy 
a szívükbe ültetik az evangéliumot, és kitartanak a 
hitben.

Jegyzet
1. Lásd “News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized,”  Liahona, Aug. 2002, 4.

TanÍTás EBBől az üzEnETBől

•	 A	Tanítás, nincs nagyobb elhívás azt tanítja nekünk, 
hogy buzdítsuk azokat, akiket tanítunk, hogy tűz-
zenek ki célokat, hogy a már elsajátított tantételek 
szerint	tudjanak	élni	(lásd	159).	A	családdal	együtt	
megbeszélhetitek, hogy milyen áldásokkal jár az 

Eyring elnök által említett misszionáriusi munka, és 
ha úgy érzed, kérd fel a családot, hogy tűzzenek  
ki az evangélium megosztására vonatkozó célokat.

•	 Azt	is	megbeszélhetitek	a	családdal,	hogy	milyen	 
módokon lehet megosztani az evangéliumot, de 
közben ne feledkezzetek meg Eyring elnök taná-
csáról, hogy „a legegyszerűbb mód lesz a legjobb 
mód”.	Az	ilyen	agytornákhoz	és	megbeszélésekhez	
további ötleteket találsz a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás című kézikönyv 159. oldalán.

FiaTaloknak
az életemben előforduló rengeteg 
misszionárius
Írta: Elizabeth s. stiles

Az első istentiszteleten, amelyikre a misszionáriu-
sokkal elmentem, felismertem olyan embereket, 

akikkel együtt nőttem fel és a környékünkön éltek. 
láttam az egyik legjobb iskolai barátomat, az általá-
nos és a középiskolai adminisztrátorokat, egy lányt is, 
akivel nem voltam túl kedves a múltban, és láttam egy 
fiút is, akibe régen szerelmes voltam.

Ezek az emberek mind nagyon nagy hatással voltak 
rám.	A	legjobb	barátom	egy	nagyon	becsületes	fiatal	
nő volt, én pedig miatta döntöttem úgy, hogy tovább 
folytatom	az	érdeklődést	az	egyház	iránt.	A	két	admi-
nisztrátor, akik emlékeztek rám az iskolából, segített 
rájönnöm,	hogy	fontos	vagyok.	Attól	a	fiatal	nőtől,	aki	
annak ellenére felkarolt engem, hogy a múltban nem 
viselkedetem vele valami kedvesen, isteni szeretetet és 
jószívűséget	tanultam.	A	kamaszkori	szerelmem	pedig	
olyan példamutatóan viselkedett, hogy felismertem a 
benne ragyogó világosságot, és ezért mindig a közelében  
akartam lenni.

Ezek az élmények segítettek megtanulnom, hogy 
Mennyei	Atyánk	már	jóval	a	misszionáriusokkal	való	
első találkozásom előtt felkészített arra, hogy megkap-
jam az evangéliumot, méghozzá azokon keresztül, akik 
körülvettek engem. rajtuk keresztül tanultam meg, 
hogy a legapróbb tetteinknek is óriási hatása lehet.  
De a legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy  
a misszionáriusi munka velem kezdődik.
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GyErmEkEknEk
az evangélium – egy megosztandó 
ajándék

Az	evangélium magában foglalja az összes tanítást  
és szertartást, melyet Jézus krisztus és az ő prófétái ad-
tak	nekünk.	Az	evangélium	olyan	mint	egy	kosár,	amely	
a	Mennyei	Atyánktól	kapott	ajándékokkal	van	tele.	Te	is	
segíthetsz átadni ezeket az ajándékokat a többi ember-
nek. kivel tudnád megosztani az evangélium ajándékát?

Olvasd el ezeket a szentírásokat, majd készíts egy listát 

vagy rajzot azokról az ajándékokról, amelyeket az  
evangélium tartalmaz.

1. Jakab 5:14–15
2. Móziás 16:6–7
3. 3 nefi 18:1–10
4. t&sz 20:72–73
5. t&sz 33:16
6. t&sz 89:4, 18–21
7. t&sz 132:46
8. t&sz 137:10
9. t&sz 138:32–34
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Joseph Smith próféta az egy-
ház nélkülözhetetlen részeként 

szervezte meg a Segítőegyletet. A 
Segítőegylet elnökségeként remél-
jük, tudunk segíteni abban, hogy 
megértsétek, miért nélkülözhetetlen 
a Segítőegylet az életetekben.

Tudjuk, hogy az újszövetségi 
asszonyok hittek Jézus Krisztus-
ban, és kivették részüket az Ő 
munkájából. Lukács 10:39 Máriáról 
szól, aki „Jézus lábainál leülvén, 
hallgatja vala az ő beszédét”. János 
11:27-ben Márta tanúbizonyságot 
tesz Krisztusról: „Monda néki: Igen 
Uram, én hiszem, hogy te vagy 
a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e 
világra jövendő vala.” A Cselekede-
tek 9:36, 39 egy nőtanítványról, név 
szerint Tábitháról szól, aki „gazdag 
vala jó cselekedetekben”. […] És 
ott „állának… az özvegyasszonyok 
mindnyájan… mutogatva a ruhákat 
és öltözeteket, melyeket [ő] csinált.” 
Fébé a Rómabeliek 16:1–2-ben a 
„gyülekezetnek szolgálója” és „so-
kaknak pártfogója” volt.

A hit, a bizonyság és a szolgálat 
e példaképei tovább folytatódtak 
az utolsó napi egyházban is, ahol 
Segítőegylet néven lettek hivatalo-
san megszervezve. Julie B. Beck, 
a Segítőegylet általános elnöke a 
következőt tanította: „Ugyanúgy, 
ahogy a Szabadító buzdította Máriát 
és Márthát az újszövetségi időkben, 
hogy vegyék ki részüket az Ő 

Minden dolog visszaállítása
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.
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munkájából, ezen adományozási 
korszak nőtestvérei is hivatalos 
megbízatást kaptak, hogy vegyenek 
rész az Úr munkájában. […] A Segí-
tőegylet 1842-ben történt megszer-
vezése összefogta és mozgósította 
a nők erejét, és konkrét feladatokat 
írt számukra elő az úr királyságának 
felépítésében.” 1

Azzal tudjuk teljesíteni a mun-
kánkat, ha a Segítőegylet következő 
céljaira összpontosítunk: növeljük  
a hitet és a személyes igazlelkűsé-
get, megerősítjük a családokat és az 
otthonokat, valamint megkeressük  
a rászorulókat és segítünk nekik.

Tanúbizonyságomat teszem, hogy 
a Segítőegyletet azért szervezte meg 
Isten, hogy az segítsen a szabadítás 
munkájában. Minden egyes segítő-
egyleti nőtestvér nélkülözhetetlen 
szerepet játszik e szent munka 
teljesítésében.
Silvia H. Allred, a Segítőegylet Általános 
Elnökségének első tanácsosa.

A szentírásokból
Jóel 2:28–29; Lukács 10:38–42; 

Efézusbeliek 1:10.

Történelmünkből
Julie B. Beck nőtestvér azt taní-

totta, hogy „Joseph Smith prófé-
tának köszönhetően tudjuk, hogy 
a Segítőegylet hivatalos része volt 
a visszaállításnak” 2. A visszaállítás 
folyamata 1820-bam kezdődött az 

első látomással, majd „sort sorra, 
előírást előírásra” folytatódott (T&Sz 
98:12). Amikor 1842. március 17-én 
hivatalosan is megszervezték a Segí-
tőegyletet, a Próféta megtanította a 
nőknek, hogy milyen nélkülözhetet-
len szerepet töltenek be a visszaál-
lított egyházban. Azt mondta: „Az 
egyház nem volt tökéletesen meg-
szervezve mindaddig, míg a nők 
szervezete így létre nem jött.” 3

Jegyzetek
1. Julie B. Beck: A Segítőegylet céljának  

betöltése. Liahóna, 2008. nov. 108.
2. Julie B. Beck: A Segítőegylet céljának  

betöltése. 108.
3. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 

Smith (2007). 472.
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Hit • Család • Segítség

Én mit tehetek?
1. Milyen segítséget nyújtha-
tok a nőtestvéreknek ebben 
a hónapban, amely követné 
Jézus krisztus nőtanítványainak 
példáját?

2. Melyik tanítását fogom 
tanulmányozni a visszaállított 
evangéliumnak ebben a hó-
napban, amely megerősíti a 
bizonyságomat?

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


