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A Szabadító  
szolgálatra hívó szava

Mindenki, aki tanult matematikát, tudja, hogy 
mi az a közös nevező. Az utolsó napi szen-
tek esetében is van egy közös nevező, amely 

összeköt bennünket. Ez a közös nevező pedig az a 
személyes elhívás, melyet mindannyian feladatként 
kapunk Isten földi királyságában.

Előfordult már, hogy zúgolódtatok az elhívásotok 
miatt? Vagy hálásan fogadtok minden lehetőséget, 
mellyel fivéreiteket és nővéreiteket szolgálhatjátok, 
tudván, hogy Mennyei Atyánk megáldja azokat, akiket 
elhív?

Remélem, nem tévesztjük szem elől becses szolgálati 
lehetőségeink valódi célját. Ez a cél, ez az örökkévaló 
cél, ugyanaz, mint amiről az Úr beszélt, és melyet a 
Nagyértékű gyöngyben olvashatunk: „Mert íme, ez 
munkám és dicsőségem – hogy véghezvigyem az em-
ber halhatatlanságát és örök életét.” 1 

Soha ne feledjük, hogy Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza tagságának köpenye nem 
a kényelem kabátja, hanem a felelősség palástja. Saját 
magunk megszabadítása mellett kötelességünk, hogy 
másokat is Isten celesztiális királyságába vezessünk.

Ha hajlandóak vagyunk Isten szolgálatának ösvé-
nyén járni, soha nem kerülünk Shakespeare Wolsey 

bíborosának helyzetébe. Miután egész életén át szol-
gálta királyát, hatalmától megfosztva így kesergett:

Ha csak fél oly híven szolgáltam volna Istent,
Mint a királyt: vén napjaimra, igy
Kifosztva nem hagyott vón’ ellenim kezébe! 2

Milyen szolgálatot kíván tőlünk a menny? „…az Úr a 
szívet és készséges elmét követel meg; és a készsége-
sek és engedelmesek eszik majd Sion földjének javát 
ezen utolsó napokban.” 3

Egy pillanatra eltűnődöm, amikor John Taylor elnök 
(1808–1887) szavaira gondolok: „Ha nem magasztal-
játok fel az elhívásotokat, akkor Isten felelősségre fog 
vonni titeket azokért, akiket kötelességetek elvégzésé-
vel megmenthettetek volna.” 4

Jézus élete olyan volt, mint egy ragyogó fénysu-
gár, amikor az emberek között szolgált. „…ti köztetek 
olyan vagyok, mint a ki szolgál” 5 – jelentette ki Jézus, 
miközben erőt öntött a béna végtagjaiba, látást adott 
a világtalannak, hallást a siketnek, és életet a halott 
testének.

A jó szamaritánus történetével a Mester megtanította 
nekünk, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint 
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saját magunkat.6 A gazdag ifjúnak adott válaszával 
megtanította nekünk, hogyan legyünk önzetlenek.7 Az 
ötezer ember megvendégelésével megtanította nekünk, 
hogyan elégítsük ki mások szükségleteit.8 A hegyi be-
szédben pedig megtanította nekünk, hogy először Isten 
országát keressük.9

Az Újvilágban a következőket jelentette ki a feltáma-
dott Úr: „…tudjátok, hogy milyen dolgokat kell megten-
netek az én egyházamban; mert azokat a cselekedeteket, 
melyeket engem tenni láttatok, nektek is azokat kell 
megtennetek; mert amit engem tenni láttatok, azt tegyé-
tek meg ti is” 10.

Megáldunk másokat, miközben a názáreti Jézus árnyé-
kában szolgálunk, aki „széjjeljárt jót tévén” 11. Isten áldjon 
meg mindannyiunkat, hogy örömöt leljünk Mennyei 
Atyánk szolgálatában, miközben az Ő gyermekeit szol-
gáljuk a földön.
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

„[Az Úr] nem fogja hagyni, hogy kudarcot valljunk, 
ha megtesszük a mi részünket. Amikor szükséges, 
saját képességeinken és adottságainkon túl is meg fog 
erősíteni minket. […] Ez az egyik legkedvesebb élmény, 
amelyben egy emberi lénynek része lehet” (Ezra Taft 
Benson idézet, Tanítás, nincs nagyobb elhívás [2000]. 20). 
Megoszthatsz egy olyan élményt, amikor te vagy egy 
ismerősöd érezte, hogy az Úr megerősítette a tehetsé-
geit vagy képességeit. Kérd meg a családot, hogy osszák 
meg saját pozitív élményeiket arról, amikor válaszoltak 
„a Szabadító szolgálatra hívó szavára”.

FIATALOKNAK
Szolgálat a templomban
Írta: Benjamin A.

Amikor 17 éves lettem, komolyan elgondolkodtam a 
jövőmről, és imában megkérdeztem Mennyei Atyá-

mat, mit tehetnék azért, hogy felkészüljek a misszióra és 
a melkisédeki papság elnyerésére. Úgy éreztem, gyakrab-
ban kell elmennem a templomba, mert az az Úr háza, és 
ott érezhetem magam legközelebb Mennyei Atyámhoz.

Így hát kitűztem célul, hogy abban az évben 1000 
keresztelést fogok végezni. Tényleg éreztem, hogy ki 
kell tűznöm ezt a célt; böjtöltem, hogy tudjam, ezt kell-e 
tennem. Mennyei Atyánk válaszolt nekem, így onnantól 
kezdve minden szombaton elmentem a Mexikói Tampico 
templomba. 

Miután elvégeztem 500 keresztelést, kitűztem célul, 
hogy családtörténeti kutatást végzek az őseim között, 
amit aztán annyira megszerettem, hogy szinte már aludni 
sem akartam, csak neveket kutatni. Felmenőim nyolc 
nemzedékéből 50 nevet találtam, akik közül mindenkinél 
segédkeztem a templomi munka elvégzésében.

Az év végére 1300 keresztelést végeztem, kijártam  
az ifjúsági hitoktatást, megkaptam a melkisédeki papsá-
got, és jelenleg teljes idejű misszionáriusként szolgálok, 
ami életem egyik legnagyobb célja volt.

GYERMEKEKNEK
Én is tehetek valamit másokért

Mindannyian tehetünk valamit azért, hogy segít-
sünk másoknak. Monson elnök azt tanította, 

hogy szeressünk mindenkit, és tanuljuk meg meglátni, 
hogy miként segíthetünk nekik.

Egy családi vacsora során javasold családod tagjainak, 
hogy mindenki ossza meg, mit tett aznap mások szolgá-
latáért. Mindennap írd le a naplódba saját, szolgálattal 
kapcsolatos élményeidet.
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Cselekedni a szükség idején
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. Vajon mások megáldására 
használom-e ajándékaimat és 
tehetségeimet?

2. Vajon azok a nőtestvérek, 
akik felett őrködök, tudják-e, 
hogy hajlandó vagyok segíteni 
nekik szükség idején?

További információkért látogass  
el a reliefsociety.lds.org honlapra.

© Intellectual Reserve, Inc., 2012. Minden jog fenntartva. Printed in Germany. Az angol eredeti jóváhagyva: 6/11. A fordítás jóváhagyva: 6/11. A Visiting 
Teaching Message, August 2012 fordítása. Hungarian. 10368 135

Hit, család, segítség

Egyik célunk látogatótanítókként, 
hogy segítsünk a családok és 

az otthonok megerősítésében. Az 
általunk látogatott nőtestvéreknek 
ezt kell tudniuk mondani: „Ha 
problémáim vannak, tudom, hogy 
a látogatótanítóim kérés nélkül 
segítenek.” Ahhoz, hogy szol-
gálni tudjunk, felelősségünk, hogy 
észrevegyük az általunk látogatott 
nőtestvérek szükségleteit. Ha sugal-
mazásra törekszünk, tudni fogjuk, 
hogyan reagáljunk a lelki és a fizikai 
szükségleteikre. Ekkor időnket, 
képességeinket, tehetségeinket, 
hittel teli imáinkat, valamint lelki és 
érzelmi támogatásunkat használva 
segíthetünk könyörületes szolgála-
tot nyújtani betegség, halál és más 
különleges körülmény esetén.1

A látogatótanítók jelentésein 
keresztül a segítőegyleti elnökség 
meghatározza, ki szorul különleges 
segítségre fizikai vagy lelki betegség, 
vészhelyzet, születések, halálesetek, 
mozgáskorlátozottság, magány vagy 
más kihívások miatt. A Segítőegylet 
elnöke ezután jelentést tesz az általa 
feltérképezett körülményekről a püs-
pöknek, akinek az irányítása alatt 
megszervezi a segítségnyújtást.2

Látogatótanítókként „nagy 
okunk van örvendezni”, azon 
nagyszerű áldásnak köszönhetően, 
hogy „eszközökké lettünk Isten 
kezében e jelentős munka elvégzé-
sére” (Alma 26:1, 3).

A szentírásokból
Máté 22:37–40; Lukács 10:29–37; 

Alma 26:1–4; Tan és a szövetségek 
82:18–19

Történelmünkből
Az egyház korai éveiben a tagság 

kevés és centralizált volt. Az egy-
háztagok gyorsan tudtak reagálni, 
amikor valakinek segítségre volt 
szüksége. Ma az egyház tagsága 
meghaladja a 14 milliót, és kiterjed 
az egész világra. A látogatótanítás az 
Úr tervének része, hogy segítséget 
nyújtson minden gyermekének.

„Az egyetlen rendszer, amely 
támaszt és vigaszt tudna nyújtani 
egy ilyen változatos világban mun-
kálkodó kiterjedt egyházban, az 
csakis a szükséget látóknak nyújtott 
személyes szolgálat lehet – mondta 
Henry B. Eyring elnök, első taná-
csos az Első Elnökségben.

– […] Minden püspöknek és 

minden gyülekezeti elnöknek van 
egy segítőegyleti elnöke, akire 
támaszkodhat – folytatta. – A Segí-
tőegylet elnökének vannak látoga-
tótanítói, akik ismerik a nőtestvérek 
megpróbáltatásait és szükségleteit. 
Az elnök rajtuk keresztül ismerheti 
meg az egyes emberek és a csalá-
dok érzéseit. Ezáltal képes eleget 
tenni a szükségleteiknek, és segít-
séget tud nyújtani a püspöknek az 
egyének és családok táplálására 
kapott elhívásában.” 3

JEGYZETEK
1. Lásd 2.kézikönyv: Az egyház igazgatása 

[2010]. 9.5.1; 9.6.2.
2. Lásd 2. kézikönyv, 9.6.2.
3. Henry B. Eyring idézet, Leányaim a királysá-

gomban: A Segítőegylet története és munkás-
sága (2011). 121.


