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Az evangélium 
megosztása:  

egyik szívtől a másikig

Isten felkészült embereket fog állítani azon felké-
szült szolgái útjába, akik szeretnék megosztani az 
evangéliumot. Ezt már ti is megtapasztaltátok a saját 

életetekben. Az, hogy ez milyen gyakran következik be, 
elmétek és szívetek felkészültségétől függ.

Van egy barátom, aki mindennap imádkozik azért, 
hogy találkozzon valakivel, aki készen áll az evangé-
lium befogadására. Mindig tart magánál egy példányt 
a Mormon könyvéből. Egy rövid utazás előtti estén 
úgy döntött, hogy a könyv helyett inkább egy üze-
netkártyát visz magával. Készülődés közben azonban 
az a lelki benyomása támadt, hogy mégis vinnie kell 
magával egy Mormon könyvét, amelyet aztán be is tett 
a táskájába.

Amikor az odaút során egy ismerős hölgy foglalt 
helyet mellette, felötlött benne a kérdés: „Ő lenne az?” 
A nő aztán a visszaúton is mellette ült. Barátom eltűnő-
dött: „Hogyan hozzam szóba az evangéliumot?”

Nem kellett sokáig tanakodnia, mert a hölgy ezzel a 
kérdéssel fordult hozzá: „Ön tizedet fizet az egyházá-
nak, ugye?” Barátom igennel felelt. A nő elmondta, hogy 
neki is kellene tizedet fizetnie az ő egyházának, de nem 
teszi. Aztán így folytatta: „Tudna mesélni nekem a Mor-
mon könyvéről?”

Elmondta neki, hogy a könyv szentírás, egy másik 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról, melyet Joseph Smith 
próféta fordított le. Mivel a hölgy érdeklődést tanúsított, 
barátom benyúlt a táskájába és így szólt: „Az az érzésem 
volt, hogy magammal kell hoznom ezt a könyvet. Úgy 
vélem, Önnek kell adnom.”

A hölgy azonnal neki is látott az olvasásnak, majd 
amikor leszálltak, e szavakkal búcsúzott a barátomtól: 
„Fogunk mi még beszélgetni erről.”

Barátom nem tudhatta – Isten azonban nagyon is 
tudta –, hogy ez az asszony éppen egy egyházat kere-
sett. Isten tudta, hogy korábban már felfigyelt a bará-
tomra, és eltűnődött azon, hogy vajon mi az oka, hogy 
az egyháza olyan boldoggá teszi.  Isten tudta, hogy 
kérdést fog intézni hozzá a Mormon könyvéről, és azt 
is tudta, hogy hajlandó lesz részt venni a misszionáriu-
sok tanításain. Felkészült volt. Csakúgy, mint a barátom. 
Felkészültek lehettek ti is és én is.

A szükséges felkészülés az elménkben és a szívünk-
ben zajlik. Ez a nő hallott és emlékezetében tartott 
bizonyos dolgokat a Mormon könyvét, az Úr visszaállí-
tott egyházát és az Istennek való tizedfizetés parancso-
latát illetően. Kezdte megérezni az igazság tanúságát a 
szívében.
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Az Úr azt mondta, hogy fel fogja tárni az igazsá-
got elménknek és szívünknek a Szentlelken keresztül 
(lásd T&Sz 8:2). A legtöbb emberben, akivel találkozni 
fogtok, megkezdődött már ez a felkészülés. Hallottak 
vagy olvastak már Istenről és az Ő szaváról. Ha szívük 
kellően lágy, akkor már érezték – bármily pislákolón is 
– az igazság megerősítését.

Ez az asszony felkészült volt. Csakúgy, mint a bará-
tom, ez az utolsó napi szent, aki tanulmányozta a Mor-
mon könyvét. Bizonyságot szerzett annak igaz voltáról, 
és felismerte a Lélektől jövő azon utasítást, hogy vigyen 
magával egy példányt a könyvből. Felkészült volt az 
elméjében és a szívében.

Isten most is felkészít embereket arra, hogy befogad-
ják a visszaállított igazságról tett bizonyságotokat. Hite-
teket kéri, majd pedig tetteiteket, hogy félelem nélkül 
megosszátok mindazt, ami oly becsessé vált számotokra 
és szeretteitek számára.

Készüljetek fel azáltal, hogy mindennap megtöl-
titek elméteket az evangélium igazságaival! Amikor 
megosztjátok az evangéliumot és tiszteletben tartjátok 
szövetségeiteket, érezni fogjátok a Lélek bizonyság-
tételét, és nagyobb mértékben érzitek majd a Szaba-
dító szeretetét irántatok és mindazok iránt, akikkel 
találkoztok.

Ha ti megteszitek a magatok részét, akkor egyre 
gyakrabban lesz részetek abban az édes élményben, 
hogy olyanokkal találkoztok, akik felkészültek meghall-
gatni bizonyságotokat az igazságról, melyet egyik szív 
tesz a másiknak, a tiétek az övékének.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Miután a családdal elolvastátok ezt az üzenetet, be-
széljétek meg az utolsó előtti bekezdést, amelyben Eyring 
elnök a bizonyság megerősítésének módjairól beszél! 
Beszélgessetek a családdal arról, miért fontos bizony-
ságunkat tenni, amikor megosztjuk az evangéliumot! 

A családban lévő gyerekek számára hasznos lehet, ha 
eljátsszák, miként tehetik bizonyságukat a barátaiknak.

FIATALOKNAK
Mit mondj?

Ha esetleg úgy érzed, hogy nem ismered az evangéli-
umot elég alaposan ahhoz, hogy meg tudd osztani 

másokkal, akkor erőt meríthetsz ezekből a szentírásbeli 
ígéretekből:

„…emeljétek fel hangotokat ehhez a néphez; mond-
játok el a gondolatokat, amelyeket a szívetekbe helye-
zek, és nem szégyenültök meg az emberek előtt;

Mert az adott órában, igen, az adott pillanatban meg-
adatik nektek, hogy mit mondjatok” (T&Sz 100:5–6).

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én 
nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd 
titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mon-
dottam néktek” (János 14:26).

Mily nagyszerű ígéretek ezek! Ahhoz azonban, hogy 
elnyerjük őket, meg kell tennünk a részünket. Eyring el-
nök megtanította nekünk ebben az üzenetben, hogyan 
lehetséges ez: „Készüljetek fel [az evangélium megosz-
tására] azáltal, hogy mindennap megtöltitek elméteket 
az evangélium igazságaival!” Mit tehettek annak ér-
dekében, hogy megtöltsétek elméteket az evangélium 
igazságaival?

GYERMEKEKNEK
Készülj fel az evangélium 
megosztására!

Eyring elnök azt mondja, hogy az evangélium meg-
osztására való felkészülés egyik fontos eleme az, 

hogy megtöltjük elménket az evangélium igazságaival. 
Mit tehettek azért, hogy felkészüljetek az evangélium 
megosztására?
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Különleges szükségletek  
és azokhoz igazodó szolgálat
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amennyiben 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. Törekszem-e személyes su-
galmazásra, hogy megtudjam, 
miként reagálhatnék minden 
egyes olyan nőtestvér lelki és 
fizikai szükségleteire, aki felett 
megbízatásom őrködni?

2. Miből tudhatják meg a nőtest-
vérek, akik felett őrködök, hogy 
törődöm velük és a családjukkal?

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

„…mások szükségletei… mindig 
segítő kezekért kiáltanak – mondta 
Thomas S. Monson elnök –, és mi 
mindannyian tehetünk valamit, ami 
segít másokon. […] Úgy vélem, a 
Szabadító azt mondja nekünk, hogy 
hacsak nem veszítjük el magunkat 
mások szolgálatában, saját életünk-
nek sincs sok célja.” 1

Látogatótanítókként őszintén 
megismerhetünk és megszerethe-
tünk minden egyes nőtestvért, akit 
látogatunk. Az általunk látogatottak 
szolgálata természetes módon fog 
fakadni az irántuk táplált szerete-
tünkből (lásd János 13:34–35).

Miként szerezhetünk tudo-
mást nőtestvéreink lelki és fizikai 
szükségleteiről, hogy szolgálatot 
tudjunk nyújtani, amikor szüksé-
gük van rá? Látogatótanítókként 
jogunkban áll sugalmazást kapni, 
amikor imádkozunk a látogatott 
nőtestvérekről.

Szintén fontos a nőtestvérekkel 
való rendszeres kapcsolattartás. A 
személyes látogatások, a telefonhí-
vások, egy-egy bátorító üzenet, az 
e-mailek, a melléjük ülés, egy szív-
ből jövő elismerés, az egyházban 
való segítségnyújtás, egy betegség 
vagy más szükséglet idején nyúj-
tott segítség, illetve minden egyéb 
szolgálat segíteni fog abban, hogy 

őrködjünk egymás felett és megerő-
sítsük egymást.2

A látogatótanítókat arra kérik, 
hogy tegyenek jelentést a nőtestvé-
rek jólétéről vagy esetleges külön-
leges szükségleteiről, valamint a 
nekik nyújtott szolgálatról. Az ilyen 
jelentések, illetve a nőtestvéreink 
szolgálata segít kimutatni tanítványi 
mivoltunkat.3

A szentírásokból
János 10:14–16; 3 Nefi 17:7, 9; 

Moróni 6:3–4

Történelmünkből
Egymás szolgálata mindig is a 

látogatótanítás középpontjában állt. 
A folyamatos szolgálat révén olyan 
kedvességet és barátságot nyújtunk, 
amely túlmutat a havi látogatáso-
kon. Törődésünk az, ami igazán 
számít.

 „Arra szeretném kérni a nőtest-
véreinket, hogy ne amiatt aggodal-
maskodjanak, hogy vajon elegendő 
lesz-e egy telefonhívás, egy negyed-
éves vagy havi látogatás – mondta 
Mary Ellen Smoot, a Segítőegylet 
13. általános elnöke. – [I]nkább 
az érzékeny lelkek gondozására 
összpontosítsanak.” 4

Spencer W. Kimball elnök 
(1895–1985) azt tanította:  

„…elengedhetetlenül fontos az, 
hogy szolgáljuk egymást a király-
ságban.” Azt is felismerte azonban, 
hogy nem kell a szolgálat minden 
tettének hősiesnek lennie. Ezt 
mondta: „Szolgálatunk nagyon 
gyakran egyszerű bátorításból, 
vagy világi feladatokhoz nyújtott… 
segítségből áll, azonban milyen 
csodálatos következmények szár-
mazhatnak… az apró, ám megfon-
tolt tettekből!” 5
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