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Isten hívott el és az 
emberek támogattak

Az egyház tagjaiként gyakran kérnek fel minket 
arra, hogy támogassunk az emberek szolgálatra 
szóló elhívásait. Évekkel ezelőtt egy 18 éves 

diák mutatta meg nekem, hogy mit is jelent az Úr szol-
gáit támogatni. Ennek az alázatos példának az áldásait 
még mindig élvezem az életemben.

Ez a fiú éppen akkor kezdte meg az első évét az 
egyetemen. Alig egy évvel azelőtt keresztelkedett meg, 
mielőtt elhagyta otthonát, hogy megkezdje felsőfokú 
tanulmányait. Az egyetemen én voltam a püspöke.

A tanév kezdetén rövid interjút tartottam vele a 
püspöki irodában. Azon kívül, hogy beszélt az új hely 
kihívásairól, nem sok mindenre emlékszem az első be-
szélgetésünkből. A második beszélgetésünket azonban 
soha nem fogom elfelejteni.

Megkért, hogy találkozzunk az irodámban. Igencsak 
meglepődtem, amikor ezt mondta: „Imádkozhatnánk-e 
együtt, és mondhatom-e az imát?” Már majdnem azt felel-
tem neki, hogy én már imádkoztam, és remélem, hogy ő 
is, ehelyett azonban inkább elfogadtam a kérését.

Az imáját azzal a bizonysággal kezdte, hogy tudja, 
hogy a püspököt Isten hívta el. Megkérte Istent, hogy 
mondja el nekem, mit kell tennie egy olyan ügyben, 
amely hatalmas lelki következményekkel jár. A fiatal 
férfi elmondta Istennek, hogy biztos abban, hogy a 
püspök már ismeri a szükségleteit, és olyan tanácsot fog 
adni neki, amit hallania kell.

Miközben beszélt, bevillantak az elmémbe azok a 
konkrét veszélyek, amelyekkel szembe kellett néznie. A 
tanács egyszerű volt, de mindennél világosabb: imádkozz 
mindig, engedelmeskedj a parancsolatoknak, és ne félj!

Ez a fiatal férfi, aki alig egy éve volt az egyház tagja, 
a példájával tanította meg, hogy mit tud Isten véghez-
vinni egy vezetővel, ha hittel és imáikkal támogatják 
azok, akiknek a vezetésére elhívták. Ez a fiatal férfi 
szemléltette nekem a közös megegyezés törvényének 
erejét (lásd T&Sz 26:2). Jóllehet az Úr kinyilatkoztatás 
által hívja el a szolgáit, ők viszont csak akkor tudnak 
működni, miután támogatták azok, akik szolgálatára 
elhívták őket.

A támogató szavazatainkkal ünnepélyes ígéretet 
teszünk. Megígérjük, hogy imádkozni fogunk az Úr 
szolgáiért, és azért, hogy vezérelje és erősítse meg 
őket (lásd T&Sz 93:51). Elkötelezzük magunkat, hogy 
törekedni fogunk és várakozással tekintünk arra, hogy 
Istentől való sugalmazást érezzünk tanácsaikban és 
mindenben, amikor az elhívásaikban tevékenykednek 
(lásd T&Sz 1:38).

Ezt az ígéretet gyakran meg kell újítanunk a szívünk-
ben. A vasárnapi iskolai tanító megpróbál a Lélek által 
tanítani, de ahogyan ti is, a tanítótok is elkövethet hibákat 
az osztály előtt. Ti azonban eldönthetitek, hogy figyeltek, 
hogy észre vegyétek azokat a pillanatokat, amikor su-
galmazás érkezik hozzátok. Idővel egyre kevesebb hibát 
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fogtok észre venni, és egyre több bizonyítékát fedezitek 
fel annak, hogy Isten támogatja azt a tanítót.

Amikor felemeljük kezünket, hogy támogassunk egy 
személyt, elkötelezzük magunkat, hogy munkálkodni 
fogunk azért a dologért, amelynek teljesítésére ezt az il-
letőt hívta el az Úr, bármilyen céllal is tette azt. Amikor a 
gyermekeink még kicsik voltak, a feleségemet elhívták, 
hogy tanítsa a kisgyermekeket az egyházközségünk-
ben. Én nemcsak a kezem felemelésével támogattam 
őt, hanem imádkoztam is érte, majd engedélyt kértem, 
hogy segíthessek neki. Azok a leckék, amelyeket a nők 
munkájának és az Úr, a gyermekek iránti szeretetének 
megbecsüléséről tanultam, még mindig megáldják a 
családomat és az életemet.

Nemrég beszéltem azzal a fiatal férfival, aki évekkel 
ezelőtt támogatta a püspökét. Megtudtam, hogy az Úr és 
az emberek támogatták őt a misszionáriusi, a cövekel-
nöki és az apai elhívásában. A beszélgetésünk végén ezt 
mondta: „Még mindig naponta imádkozom érted.”

Elhatározhatjuk magunknak, hogy naponta imádko-
zunk egy olyan valakiért, akit Isten hívott el, hogy szol-
gáljon minket. Köszönetet mondhatunk valakinek, aki 
a szolgálata által megáldott bennünket. Elhatározhatjuk, 
hogy azonnal jelentkezünk, amikor egy olyan személy 
keres önkénteseket, akit támogattunk.1

Azok, akik támogatják az Úr szolgáit a királyságában, 
támogatva lesznek az Ő páratlan hatalmával. Erre az 
áldásra pedig mindannyiunknak szüksége van.

JEGYZETEK
1. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith (1999). 211–212.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Miután megosztottad az üzenetet, megoszthatod a 
következő idézetet: „Az Úr eszközzé fog tenni a kezé-
ben, ha alázatos, hű és szorgalmas vagy. […] További 
erőt fogsz nyerni, amikor a gyülekezet támogat, és el-
választanak” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 
20.). Gyűljetek a család tagjaival egy nehéz tárgy köré, 

majd kérj meg egyet közülük, hogy emelje fel. Ezután 
egymás után kérd meg a család többi tagját is, hogy 
segítsenek felemelni a tárgyat. Beszéljétek meg, mi tör-
ténik akkor, amikor mindenki segít! Kihangsúlyozhatod 
Eyring elnök tanácsát azokkal a gyakorlati módokkal 
kapcsolatban, amelyek által támogathatunk másokat az 
elhívásaikban. 

FIATALOKNAK
Hála a vasárnapi iskolai tanítómnak
Név a szerkesztőségben

A vasárnapi iskolai osztályom nem mindig viselke-
dik tisztelettudóan. Nagyon szeretem hetente a 

leckéket hallgatni, de néha úgy tűnik, az osztály többi 
tagja nem. Gyakran beszélgetnek egymással vagy ját-
szanak a telefonjukon, miközben a tanítónk megpróbál 
tanítani bennünket. Sajnos, néha én is pont ugyanígy 
viselkedek.

Az egyik héten még az átlagosnál is rosszabbak 
voltunk, a tanítónk pedig az óra végére már a könnye-
ivel küszködött, mivel senki nem figyelt a tanításra. A 
teremből kifelé menet nagyon megsajnáltam őt.

A következő vasárnap a tanítónk elmondta, hogy 
egész héten útmutatásért imádkozott, és úgy érezte, 
hogy meg kell mutatnia nekünk egy egyházi filmet. 
Elindította a filmet, amely Jézus Krisztus életéről és 
azokról a csodákról szólt, amelyeket Ő tett.

Aznap este, miközben ez a film járt az eszembe, 
különleges érzés járt át. Hirtelen rájöttem, hogy  
a Lelket érzem, és sokkal erősebben, mint valaha. 
Azon nyomban elhatároztam, hogy változtatok  
az életemen, és igyekszem hasonlóbbá válni  
a Szabadítóhoz. Rájöttem, hogy a Vasárnapi  
Iskolán tapasztaltak nagyban megerősítették a 
bizonyságomat. Nagyon hálás vagyok a vasárnapi 
iskolai tanítómért és mindazért, amit az osztályunkért 
tesz hétről hétre.
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A látogatótanítás szent megbízatás
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és ha 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.

Mit tehetek?
1. Hogyan fejleszthetem saját 
képességemet, hogy betölthes-
sem a látogatótanítóként rám 
háruló fontos felelősségemet?

2. Hogyan segíthetek látogató-
tanítóként a többi nőtestvérnek 
betölteni a látogatótanítóként 
rájuk háruló felelősségeiket?

További információkért látogass el a 
reliefsociety.lds.org honlapra.
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Hit, család, segítség

Látógatótanítókként fontos lelki 
küldetést kell teljesítenünk. „A 

püspök, aki az egyházközség elren-
delt pásztora, nem ügyelhet egy-
szerre mindenkire az Úr nyájában. 
Számít a sugalmazott látogatótanítók 
segítségére.” 1 Kinyilatkoztatásra 
törekszik és kap azzal kapcsolatban, 
hogy kinek a feladata legyen az 
egyes nőtestvérek megerősítése és  
a felettük való őrködés.

A kinyilatkoztatás azzal kezdő-
dik, hogy a Segítőegylet elnöksége 
imádságos lélekkel megbeszéli az 
egyének és a családok szükségle-
teit. Ezt követően, a püspök enge-
délyével, a Segítőegylet elnöksége 
oly módon adja ki a megbízásokat, 
hogy az segítsen a nőtestvéreknek 
megérteniük, hogy a látogatótanítás 
fontos lelki felelősség.2

A látogatótanítók őszintén 
törekedjenek minden egyes nő-
testvér megismerésére és szerete-
tére, valamint segítsenek hitbéli 
megerősödésében, és nyújtsanak 
szolgálatot neki, amikor szüksé-
ges. A látogatótanítók mindig arra 
törekedtek, hogy kielégítsék az 
általuk látogatottak lelki és fizikai 
szükségleteit.3

„A látogatótanítás az Úr mun-
kájává válik, ha az emberekre 
összpontosítunk, nem pedig a 
százalékokra. A látogatótanítás való-
jában soha nincs befejezve. Inkább 
életmód, mintsem feladat.” 4

A szentírásokból
Máté 22:36–40; János 13:34–35; 

Alma 37:6–7

Történelmünkből
Eliza R. Snow, a Segítőegylet 

második általános elnöke, ezt taní-
totta: „A tanító hivatalát magasztos 
és szent hivatalnak tekintem.” Azt 
tanácsolta a látogatótanítóknak, 
hogy „mindig legye[nek] telve Isten 
Lelkével, bölcsességgel, alázattal és 
szeretettel”, mielőtt meglátogatják az 
otthonokat, hogy meg tudják állapí-
tani a fizikai és lelki szükségleteket, 
és ki tudják elégíteni azokat. Azt 
mondta, majd úgy érezhetitek, hogy 
békés és vigasztaló szavakat mond-
jatok, „és ha egy elhidegült nőtest-
vért találtok, emeljétek a szívetekre, 
ahogyan egy gyermeket vennétek a 
kebletekre, és melegítsétek fel” 5.

Miközben úgy haladunk előre, 
ahogy hajdanán a Segítőegylet 

korai tagjai tették, velünk lesz a 
Szentlélek, és sugalmazás által tudni 
fogjuk, hogyan segítsünk azoknak 
a nőtestvéreknek, akiket látoga-
tunk. „Hatalom helyett bölcsességre 
törekedj[ünk], és akkor megadatik 
nek[ünk] mindaz a hatalom, amely-
nek gyakorlásához elegendő böl-
csességgel rendelkez[ünk].” 6
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