
1

Család és barátok 
mindörökké

Bárhol is élsz, vannak olyan barátaid, akik azután 
a nagyobb boldogság után kutatnak, melyet te a 
Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma szerinti 

életben találtál meg. Talán szavakkal nem tudják ponto-
san leírni ezt a fajta boldogságot, de felismerik, amikor 
látják az életedben. Éppen ezért nagyon szeretnék 
jobban megismerni az ilyen fajta boldogság forrását, kü-
lönösen akkor, amikor látják, hogy hozzájuk hasonlóan 
téged is érnek megpróbáltatások.

Boldogság töltött el téged, amikor betartottad Isten 
parancsolatait. Ez pedig az evangélium szerinti élet meg-
ígért gyümölcse (lásd Móziás 2:41). Nem azért tartod be 
hithűen az Úr parancsolatait, hogy azt mások lássák, de 
amikor látják, milyen boldog vagy, az Úr felkészíti őket 
arra, hogy meghallgassák az evangélium visszaállításá-
nak jó hírét.

A kapott áldásaid leköteleznek, és csodálatos le-
hetőségeket teremtenek a számodra. Jézus Krisztus 
szövetséges tanítványaként, köteles vagy másoknak is 
megadni a lehetőséget, hogy nagyobb boldogságra te-
hessenek szert, különösen a barátaidnak és a családod 
tagjainak.

Az Úr látta a lehetőségedet, és a következő paran-
csolatban így magyarázta el az erre irányuló köte-
lességedet: „Minden embernek, akit figyelmeztettek, 
figyelmeztetnie kell a felebarátját” (T&Sz 88:81).

Az Úr megkönnyíti e parancsolat betartását a szí-
vedben végbement változáson keresztül, amint elfo-
gadod és követed Jézus Krisztus evangéliumát. Ennek 

eredményeképp a mások iránti szereteted növekszik, 
csakúgy, mint azon vágyad, hogy ők is megtapasztalják 
ugyanazt a boldogságot, mint te.

E változás egyik megnyilvánulása, hogy miként 
reagálsz az Úr misszionáriusi munkájában való rész-
vétel lehetőségére. A teljes idejű misszionáriusok hamar 
megtanulják, hogy az igazán megtért emberek örömmel 
fogadják azon felkérésüket, hogy adjanak ajánlásokat 
nekik. A megtértek arra vágynak, hogy barátaik és csa-
ládtagjaik is osztozzanak a boldogságukban.

Amikor az egyházközségi misszióvezetőd vagy a 
misszionáriusok olyan neveket kérnek tőled, akiket 
taníthatnak, hatalmas megtiszteltetés számodra. Tudják, 
hogy a barátaid látták a boldogságodat, ezért azok a 
barátok felkészíttettek arra, hogy hallják és elfogadják 
az evangéliumot. Továbbá bizalmuk van benned, hogy 
olyan barát leszel, akire ezeknek az embereknek szük-
ségük lesz a királyságba történő belépésükkor.

Nem kell attól tartanod, hogy elveszíted a barátaidat, 
ha meghívod őket, hogy találkozzanak a misszioná-
riusokkal. Nekem is vannak olyan barátaim, akik bár 
visszautasították a misszionáriusokat, sok éven át fejez-
ték ki hálájukat azért, hogy felajánlottam nekik valamit, 
ami oly drága a számomra. Örökkévaló barátságokat 
köthetsz az evangélium felajánlásával, amelyről látják, 
hogy boldoggá tett téged. Soha ne szalassz el egyetlen 
lehetőséget sem arra, hogy meghívd a barátaidat, és kü-
lönösen a családtagjaidat, hogy válasszák a boldogság 
tervének követését.
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Nincs nagyszerűbb lehetőség erre, mint az egyház 
templomaiban. Ott az Úr fel tudja ajánlani a szabadítás 
szertartásait az őseinknek, akik nem részesültek azok-
ban életük során. Ők szeretettel és reménnyel tekinte-
nek le rád. Az Úr megígérte, hogy lehetőségük lesz az 
Ő királyságába jönni (lásd T&Sz 137:7–8), és szeretetet 
ültetett a szívedben irántuk.

Sokan érezték már az abból fakadó örömöt, amikor 
felajánljuk másoknak a templomi szertartásokat, ahhoz 
hasonlóan, amikor neveket adunk a misszionáriusok-
nak. Még nagyobb örömöt érezhetsz, amikor te magad 
végzed el a szertartásokat az őseidért. Joseph Smith 
próféta azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy örök boldog-
ságunkat csak úgy érhetjük el, ha felajánljuk eme áldás-
hoz vezető utat az őseinknek is a helyettesítő templomi 
szertartásokon keresztül (lásd T&Sz 128:18).

A karácsony a Szabadító és az Ő evangéliumán 
keresztül érkező öröm felé fordítja a szívünket. Úgy 
mutathatjuk ki leginkább az iránta érzett hálánkat, ha 
felajánljuk ezt a boldogságot másoknak. A hála pedig 
örömmé változik, amikor neveket ajánlunk a misszioná-
riusoknak és elvisszük az őseink neveit a templomba. 
A hála e bizonyítéka olyan barátságokat és családokat 
épít, melyek örökké tartanak.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Eyring elnök elmagyarázza, hogy úgy mutathatjuk ki 
a Szabadtó iránt érzett szeretetünket, hogy megosztjuk 
másokkal az evangéliumot. Megbeszélheted az általad 
tanítottakkal, hogy az evangélium ajándéka hogyan ál-
dotta meg az életüket. Felkérheted őket, hogy imádsá-
gos lélekkel gondolják át, kivel szeretnék megosztani az 
evangélium ajándékát és ezt hogyan fogják megtenni.

GYERMEKEKNEK
Oszd meg a bizonyságod!

Idén karácsonykor úgy is megoszthatod az evangélium 
ajándékát, hogy adsz egy példányt a Mormon könyvé-

ből az egyik barátodnak vagy szomszédodnak, melybe 
beleírtad a bizonyságodat. Az elkészítéséhez kövesd az 
alábbi lépéseket:

1.  Egy felnőtt segítségével vágj ki egy kb. 11 x 16  
centiméteres téglalapot egy papírlapból.

2.  Ragassz fel a lap tetejére egy képet magadról –  
ez lehet fénykép vagy rajz is.

3.  Írd le a kép alá a bizonyságodat.
4.  Egy felnőtt segítségével ragaszd a papírlapot a  

Mormon könyve belső borítójára.

FIATALOKNAK
Vajon meg tudom majd osztani 
valakivel a Mormon könyvét?
Írta: Josh Arnett

Az első gimnáziumi évem során az ifjúsági hitokta-
tóm arra kérte az osztályt, hogy adjunk egy Mor-

mon könyvét az egyik nem egyháztag barátunknak. 
Habár szörnyen félénk voltam, elfogadtam a felkérést.

Beletelt néhány napba, mire összeszedtem a bátor-
ságomat, de végül ebédszünetben, egy rövid bizonyság 
kíséretében, odaadtam a könyvet a barátomnak, Britny-
nek, melyet köszönettel elfogadott.

Az iskolaév végén elköltözött, de kapcsolatban ma-
radtunk. Mesélt az új iskolájáról és hogy szinte az összes 
barátja az egyház tagja volt, de soha nem beszélt velem 
lelki dolgokról.

Ez azonban megváltozott, mielőtt elindultam volna 
misszióba. Üzenetet kaptam Britnytől, melyben el-
mondta, hogy fontos híre van számomra: megkeresztel-
kedik, és szeretné megköszönni, hogy a barátja vagyok 
és hogy jó példát mutattam neki.

Isten fogott egy misszionáriusi tapasztalattal  
egyáltalán nem rendelkező 15 éves szégyenlős fiút, és 
segített neki megosztani az evangéliumot valakivel, 
akiről tudta, hogy el fogja fogadni. Tudom, hogy ha 
hallgatunk a Lélekre, mindannyian találunk olyan em-
bereket magunk körül, akik már várják, hogy hallhas-
sanak a visszaállított evangéliumról. Tudom, hogy ha 
csupán egy embernek is segítünk az Úrhoz jönni, „nagy 
lesz a [mi] öröm[ünk] ővele Atyá[nk] királyságában!” 
(T&Sz 18:15).
A szerző az Egyesült Államokban, Washingtonban él.
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Jézus Krisztus isteni  
küldetése: Az Egyszülött Fiú
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, hogy tudd, mit ossz meg belőle. Hogyan 
fogja a Szabadító életének és küldetésének megértése növelni az Őbelé vetett hitedet, és 
megáldani azokat, akik felett őrködsz a látogatótanítás által? További információkért 
látogass el a reliefsociety.lds.org oldalra.

Mit tehetek?
1. Miért fontos, hogy megértsem 
Jézus Krisztus szerepeit?

2. Hogyan gyarapodhat 
a hitünk, ha betartjuk a 
szövetségeinket?
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a látogatóta-
nítóiüzenet-sorozatnak a része, 

amely a Szabadító küldetésének 
különböző aspektusait mutatja be.

Szabadítónkat, Jézus Krisztust 
azért hívják az Egyszülött Fiúnak, 
mert Ő az egyetlen olyan személy, 
aki halandó anyától és halhatatlan 
apától született a földre. Istentől, 
az Atyjától isteni hatalmat örökölt, 
anyjától, Máriától pedig halandó-
ságot. Így ki volt téve az éhségnek, 
szomjúságnak, kimerültségnek, 
fájdalomnak és a halálnak.1

Mivel Jézus Krisztus az Atya  
Egyszülöttje, képes volt letenni 
az életét, majd újra felvenni azt. 
A szentírások azt tanítják, hogy 
Krisztus engesztelése által elnyerjük 
a feltámadást (lásd Jákób 4:11). Azt 
is megtudjuk, hogy mindannyian 
„halhatatlanságban örök életre 
támadhat[unk] fel,” ha „hisz[ünk]” 
(T&Sz 29:43).

Amint egyre mélyebben megért-
jük, mit jelent, hogy Jézus az Atya 
Egyszülött Fia, a Krisztusba vetett 
hitünk is növekedni fog. D. Todd 

Christofferson elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, ezt mondta: 
„A Jézus Krisztusba vetett hit meg-
győződés és bizonyosság (1) azon 
állapotáról, hogy Ő az Atya Egyszü-
löttje, (2) az Ő végtelen engesztelé-
séről, valamint (3) az Ő szó szerinti 
feltámadásáról.” 2 Az újkori próféták 
így tanúskodtak: „[ Jézus Krisztus] 
volt… az Egyszülött Fiú a testben,  
a világ Megváltója.” 3

A szentírásokból
János 3:16; Tan és a szövetségek 

20:21–24; Mózes 5:6–9

Történelmünkből
Az Újszövetségben olvashatunk 

olyan nőkről – akár név szerint 
ismerjük őket, akár nem –, akik 
hitet gyakoroltak Jézus Krisztus-
ban, megismerték és megfogadták 
a tanításait életükben, valamint 
bizonyságot tettek az Úr szolgálatá-
ról, csodáiról és fenségéről. Ezek a 
nők példamutató tanítványokká és 
értékes tanúkká váltak a szabadítás 
munkájában.

Ilyen volt Márta példája is, aki 
erős bizonyságot tett a Szabadító 
isteni voltáról, amikor ezt mondta 
Neki: „…én hiszem, hogy te vagy 
a Krisztus, az Istennek fia, a ki e 
világra jövendő vala” ( János 11:27).

A Szabadító isteni voltának legko-
rábbi tanúi között volt az édesanyja, 
Mária, és az unokatestvére, Erzsé-
bet. Nem sokkal az angyal látoga-
tása után Mária elment Erzsébethez. 
Amikor Erzsébet meghallotta Mária 
köszöntését, „betelék Erzsébet Szent 
Lélekkel” (Lukács 1:41), és bizony-
ságát tette, hogy Mária lesz Isten 
Fiának az édesanyja.
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