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Egy szó a tétovázó 
misszionáriushoz

Jézus Krisztus tanítványainak mindig is köteles-
ségük volt megosztani az evangéliumot a világ-
gal (lásd Márk 16:15–16). Néha azonban nehéz 

szólásra nyitni a szánkat, hogy megosszuk az evangéli-
umot a körülöttünk levőkkel. Bár néhány egyháztag a 
természeténél fogva rendelkezik annak adományával, 
hogy másoknak beszélni tud az egyházról, mások egy 
kicsit bátortalanok vagy kellemetlenül, feszélyezettnek 
vagy éppen félénknek érzik magukat az evangélium 
megosztásakor.

Ezért hadd javasoljak négy dolgot, amit bárki megtehet 
az Úr azon utasításának követéséhez, hogy hirdesse az 
evangéliumot „minden teremtménynek” (T&Sz 58:64).

Légy világosság mások számára!
Van egy kedvenc idézetem, amit Assisi Szent Ferenc-

nek tulajdonítanak: „Mindig prédikáld az evangéliumot, 
és ha szükséges, használj szavakat is.” 1 Ebből a mondás-
ból egyértelműen kiderül, hogy gyakran a leghatáso-
sabb prédikációk nem szóban adatnak.

Az emberek észreveszik, amikor következetesen a 
normáink szerint élünk és becsületesek vagyunk. Ami-
kor örömet és boldogságot sugárzunk, azt még jobban 
észreveszik.

Mindenki boldog akar lenni. Mikor mi, az egyház tag-
jai, az evangélium fényét sugározzuk, akkor az emberek 
láthatják a boldogságunkat és érezhetik, amint Isten 

túláradó szeretete kitölti az életünket. Tudni akarják, 
hogy miért. Meg akarják érteni, mi a titkunk.

Mindez elvezet ahhoz, hogy olyan kérdéseket tegye-
nek fel, hogy „miért vagy ennyire boldog?” vagy „miért 
ennyire pozitív a hozzáállásod?” Természetesen a feltett 
kérdésekre adott válaszok tökéletes beszélgetéshez ve-
zetnek majd Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról.

Légy közlékeny!
Az evangélium témájának megemlítése – különö-

sen a barátaink és szeretteink előtt – ijesztőnek és erőt 
próbálónak tűnhet. Pedig nem kell annak lennie. Egy 
baráti beszélgetésben, a lelki élmények vagy az egyházi 
tevékenységek és programok megemlítése könnyű és 
kellemes lehet, ha egy kicsit összeszedjük a bátorságun-
kat, és józan eszünkre támaszkodunk.

Harriet, a feleségem, nagyszerű példája ennek. Ami-
kor Németországban laktunk, Harriet mindig megtalálta 
a módját, hogy a barátaival és ismerőseivel folytatott be-
szélgetésekbe hogyan csempésszen egyházzal kapcso-
latos témákat. Például, ha valaki Harriet hétvégéje felől 
érdeklődött, akkor valami ilyesmit mondott: „Annyira 
lenyűgöző élményben volt részünk vasárnap az isten-
tiszteleten! Egy 16 éves fiú mondott beszédet a 200 tagú 
gyülekezetünk előtt arról, hogy hogyan éljünk tiszta éle-
tet.” Vagy ezt: „Hallottam egy 90 éves hölgyről, aki több 
mint 500 takarót kötött és adományozott az egyházunk 
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emberbaráti programjához, amelyeket nélkülöző embe-
reknek juttatnak el a világ különböző pontjaira.”

Akik ezeket hallották, a legtöbb esetben többet sze-
rettek volna tudni. Kérdéseket tettek fel, és ez lehetősé-
get teremtett arra, hogy természetesen, magabiztosan és 
tolakodás nélkül beszélgessenek az evangéliumról.

Az internet és a közösségi oldalak feltalálása óta ma 
már minderről könnyebb beszélgetni, mint előtte bármi-
kor. Egyszerűen csak bátorságra van szükségünk, hogy 
megtegyük.

Légy méltóságteljes!
Sajnos könnyű ellenkezővé válni. Túl gyakran fordul 

elő, hogy vitatkozunk, lekicsinylünk és ítélkezünk. Mi-
kor indulatosan, tapintatlanul vagy sértőn viselkedünk 
másokkal, akkor nem valószínű, hogy többet akar-
nak megtudni rólunk. Lehetetlen megmondani, hogy 
hányan hagyták el az egyházat vagy meg sem keresz-
telkedtek, mert valaki valami fájót vagy sértőt mondott 
nekik.

Annyi durvaság van ma a világban! Az interneten 
való névtelenség lehetősége miatt könnyebb mérgező 
és bántó dolgokat mondani a világhálón. Nem kellene-e 
gyengéd Krisztusunk reményteljes tanítványaiként ma-
gasabb és könyörületesebb normákkal rendelkeznünk? 
A szentírások ezt tanítják: „A ti beszédetek mindenkor 
kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, 
hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek” 
(Kolossébeliekhez 4:6).

Nekem tetszik az a gondolat, hogy szavaink legyenek 
világosak, mint a nap és telve jóindulattal. El tudjátok 
képzelni, hogy milyenek lennének a családjainak, az 
egyházközségeink, a nemzeteink és akár a világ, ha 
képesek lennénk alkalmazni ezt az egyszerű alapelvet?

Légy hittel teli!
Néha túlságosan is elbízzuk magunkat vagy éppen 

túl szigorúak vagyunk magunkkal szemben, amikor 
másokkal szeretnénk az evangéliumot elfogadtatni. Fon-
tos emlékeznünk arra, hogy az Úr nem várja el tőlünk, 
hogy mi végezzük a térítést.

A megtérés nem a szavaink által következik be, ha-
nem a Szent Lélek mennyei közreműködése által. Néha 
elég a bizonyságunk egy része vagy egy élményünk 
ahhoz, hogy meglágyítsunk egy szívet vagy kinyissunk 

egy ajtót, hogy mások is megtapasztalják a a felemelő 
igazságot a Lélek sugalmazása által.

Brigham Young elnök (1801–77) azt mondta, hogy ő  
tudta, hogy az evangélium igaz, amikor „lát[ott] egy em-
bert ékesszólás vagy szónoki képesség nélkül, aki csak 
annyit tudott [mondani, hogy] »a Szentlélek ereje által 
tudom, hogy a Mormon könyve igaz és hogy Joseph 
Smith az Úr prófétája«”. Young elnök azt mondta, hogy 
amikor ezt az alázatos bizonyságot hallotta, „a Szentlé-
lek, mely ebből az egyénből [áradt], megvilágosította az 
elmé[jét], hogy világosság, dicsőség és halhatatlanság 
[tárult elé]” 2.

Testvéreim, legyen hitetek! Szavaitokat az Úr megerő-
síti és hatalmassá teszi. Az Úr nem azt kéri tőletek, hogy 
térítsetek, hanem inkább csak azt, hogy nyissátok ki a 
szátokat. A térítés feladata nem a tiétek. Ez a Szentlélek 
és annak a feladata, aki hallja őt.

Minden Egyháztag Misszionárius
Kedves Barátaim! Ma több lehetőségünk van kinyitni 

a szánkat és másokkal megosztani Jézus Krisztus evan-
géliumának örömhírét, mint eddig bármikor. Mindenki-
nek, –még a tétovázó misszionáriusnak is–, lehetősége 
van arra, hogy részt vegyen ebben a nagyszerű munká-
ban. Mindannyian megtalálhatjuk a módját annak, hogy 
a saját tehetségeinkkel és érdeklődési körünkkel támo-
gatni tudjuk ezt a nagyszerű munkát, amely fénnyel 
és igazsággal tölti be a világot. Ha így teszünk, akkor 
megtapasztaljuk az örömet, amely azokat illeti, akik 
hithűek és elég bátrak, hogy „Isten tanújaként áll[janak] 
mindig” (Móziás 18:9).

JEGYZETEK
1. St. Francis of Assisi, in William Fay and Linda Evans Shepherd, Share 

Jesus without Fear (1999), 22.
2. Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young (1997). 67.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

A tanítás egyik hatásos módja az, hogy „ösztönözd 
a tanulóidat arra, hogy tűzzenek ki [célokat], melyek 
segítenek nekik a tanult tantétel szerint élni” (Taní-
tás, Nincs nagyobb elhívás [1999], 159). Felkérheted 
azokat, akiket tanítasz, hogy imádságos lélekkel 
tűzzenek ki egy célt, hogy egy vagy több emberrel 
is megosszák az evangéliumot ebben a hónapban. A 
szülők megbeszélhetik, hogyan tudnak a gyerekek is 
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segíteni ebben. Segíthetsz a családtagjaidnak ötlete-
ket gyűjteni és helyzetgyakorlatokat végezni, hogy 
egy átlagos beszélgetés során hogyan beszéljenek az 
evangéliumról, valamint végiggondolhatjátok, mely  
közelgő egyházi tevékenységekre hívhatnák meg egy 
barátjukat.

FIATALOKNAK
Megosztani egy baráttal
Írta: Adriana Vásquez

Egy napon, amikor ifjúsági hitoktatásra készültem, 
egy csodálatos és határozott érzés fogott el. Mi-

közben másnapra készültem, olvasás közben megje-
lent előttem az egyik barátnőm arca az iskolából, és 
erősen éreztem, hogy meg kellene osztanom vele a 
bizonyságomat.

A világos benyomás ellenére én mégis féltem. 
Aggódtam, hogy a barátnőm majd elutasít, főképpen 
azért, mert nem olyan lánynak tűnt, aki szívesen csatla-
kozna az egyházhoz.

Eszembe jutott az a beszéd, melyet Mary N. Cook 
nőtestvér mondott, a Fiatal Nők Általános Elnökségé-
ből. Arra kért minket, hogy dolgozzunk keményen és 
legyünk bátrak.1 Én ilyen szerettem volna lenni, ezért 
írtam egy levelet ennek a lánynak, és bizonyságot tet-
tem az egyház igaz voltáról és a Mormon könyve iránt 
érzett szeretetemről. Másnap egy Mormon könyvével 
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együtt a levelet belecsúsztattam a táskájába.
 Meglepődve tapasztaltam, hogy a barátnőm 

mennyire jól fogadta az evangéliumot. Attól a nap-
tól kezdve a barátnőm mindig elmesélte, mit tanult a 
Mormon könyvéből. Néhány héttel később bemutattam 
őt a misszionáriusoknak. A Szentlélektől kapott meg-
erősítésnek köszönhetően, szinte azonnal tudta, hogy 
az, amit tanult, igaz. A misszionáriusok és én sírtunk, 
miközben az érzéseiről mesélt. A barátnőm hamarosan 
megkeresztelkedett, és a szülei le voltak nyűgözve, 
hogy mennyit változott.

 Nagyon boldog vagyok, hogy legyőztem a félel-
meimet és elhozhattam az evangéliumot a barátnőm 
életébe.

JEGYZET
 1.  Lásd Mary N. Cook: Soha, soha, soha ne add fel! Liahóna,  

2010. máj. 117–19.

GYERMEKEKNEK
Világosság lehetek mások számára

Uchtdorf elnök azt mondja, hogy legyünk világosság 
mások számára, és hogy a szavaink legyenek „vi-

lágosak, mint a nap és telve jóindulattal”. Szavainknak 
boldognak, őszintének és kedvesnek kell lenniük. Mit 
tehetsz vagy mondhatsz, hogy mások számára világos-
ság legyél? Írj le öt kedves szót, melyet a családodnak 
vagy a barátidnak mondanál!
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Megtérni az Úrhoz
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad 
látogatott nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésé-
ben, valamint abban, hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon. 
További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org honlapra!
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Hit, család,  
segítségnyújtás

Az egyház új nőtestvéreinek, be-
leértve azokat a fiatal nőket is, 

akik újonnan léptek be a Segítőegy-
letbe és azokat a nőtestvéreket, akik 
újra aktívak és az új megtérteket, 
–szükségük van a látogatótanítók tá-
mogatására és barátságára. M. Rus-
sell Ballard elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagja azt mondta: „A 
megtartáshoz és a kevésbé tevékeny 
egyháztagok aktiválásához elenged-
hetetlen az egyháztagok részvétele. 
Képzeljük el, hogy a Segítőegylet… 
barátságok forrásának egyikévé 
válhat itt az egyházban. Az egyházi 
szervezeteteken keresztül korán ka-
roljátok fel azokat, akiket tanítanak 
és újra aktiválnak, és »szeressétek 
be« őket az egyházba a segítőegyle-
ten keresztül.” 1

A Segítőegylet tagjaiként segít-
hetünk az újonnan megérteknek az 
alapvető feladatokban, mint például:

 • Beszédet mondani.
 • Bizonyságot tenni.
 • A böjt törvénye szerint élni.
 • A tizedet és más felajánlásokat 

fizetni.
 • A családtörténeti munkában  

részt venni.
 • Keresztelkedni és konfirmálni 

elhunyt őseikért.
Ballar elder azt mondta: 

„Figyelmes barátokra van szükség 
ahhoz, hogy az új egyháztagok 
üdvözölve érezzék magukat az 
egyházban.” 2 Mindnyájunknak, de 
különösen a látogatótanítóknak, 
fontos kötelességük, hogy barát-
ságot alakítsanak ki az új egyház-
tagokkal annak részeként, hogy 
segítsünk nekik szilárdan megtér-
niük az Úrhoz  
(lásd Alma 23:6).

A szentírásokból
2 Nefi 31:19–20; Moróni 6:4

Történelmünkből
Gordon B. Hinckley elnök 

(1910–2008) azt mondta:  
„A folyamatosan növekvő  
megtértek száma miatt állandó  
és erőteljes törekvéssel kell  
segítenünk a megtérteket ab-
ban, hogy megtalálják az útjukat. 
Mindnyájuknak három dologra 
van szüksége: egy barátra, egy 
elhívásra és hogy »Isten jó szavával 
táplálják őket« (Moróni 6:4).” 3

A látogatótanítók feladata, hogy 
segítsék azokat, akikért felelő-
sek. Általában először a barátság 
alakul ki. Jó példa erre egy fiatal 
segítőegyleti nőtestvér, aki egy 
idősebb nőtestvér látogatótanítója 
volt. Lassan alakult köztük  

a barátság, mindaddig, míg egy  
közös szolgálat során, ahol  
takarítottak, egymás mellé  
nem kerültek. Összebarátkoztak, 
amikor pedig a látogatótanítói 
üzenetről beszélgettek, „Isten  
jó szavával táplálták [egymást]”.

Joseph Fielding Smith elnök 
(1876–1972) azt mondta, hogy 
a Segítőegylet „elengedhetetlen 
részét képezi Isten földi király-
ságának és… [segít] hithű tagja-
inak örök életet nyerni Atyánk 
királyságában” 4.

JEGYZETEK
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4. Joseph Fielding Smith idézet, Leányaim  

a királyságomban: A Segítőegylet története  
és munkássága (2011). 105.

Mit tehetek?
1. Imádkozok-e a társamért  
és kérem-e a Lelket, hogy  
vezessen minket, amikor  
szolgáljuk a nőtestvéreinket?

2. Hogyan szolgáljam minde-
gyik nőtestvért, akiért felelős 
vagyok, hogy érezze, hogy  
mi igazán törődünk vele?


