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Szeretettel szolgáljuk  
az Urat!

A z Úr Jézus Krisztus ezt tanította: „Mert a ki meg 
akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig 
elveszti az ő életét én érettem, az megtartja 

azt” (Lukács 9:24).
„Úgy vélem, a Szabadító azt mondja nekünk, hogy 

hacsak nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, 
saját életünknek sincs sok célja – mondta Thomas S. 
Monson elnök. – Azok, akik csak maguknak élnek, 
képletesen szólva emberileg elfonnyadnak és elveszítik 
életüket, míg azok, akik mások szolgálatában elveszí-
tik önmagukat, növekednek és virágba borulnak, s így 
megmentik az életüket.” 1

A következő, Monson elnök szolgálatából vett részlet-
ben a próféta arra emlékezeti az utolsó napi szenteket, 
hogy ők az Úr kezei, és hogy az örökkévalóság áldásai 
várnak azokra, akik hithűen szolgálnak másokat.

Szolgálat a templomban
„Csodás szolgálatot nyújtunk, amikor helyettesítő 

szertartásokat végzünk azokért, akik már átlépték a 
fátyolt. Sok esetben nem is ismerjük azokat, akikért 
a munkát végezzük. Nem várunk köszönetet, és nem 
tudjuk biztosan, hogy elfogadják-e azt, amit nekik 
felajánlunk. Ennek ellenére mégis szolgálunk, és e 
folyamat révén olyasvalamit érünk el, amit semmi 
más módon nem tudnánk véghezvinni. Szó szerint 

szabadítókká válunk Sion hegyén. Ahogy Szabadítónk 
életét adta az értünk hozott helyettesítő áldozat során, 
mi ugyanezt tesszük – noha csupán kismértékben –, 
amikor helyettesítő munkát végzünk a templomban 
azokért, akiknek nincsen lehetőségük tovább haladni, 
hacsak valaki közülünk itt a földön nem tesz értük 
valamit.” 2

Mi vagyunk az Úr kezei
„Testvérek, körülvesznek bennünket olyanok, 

akiknek szükségük van a figyelmünkre, biztatásunkra, 
támogatásunkra, vigasztalásunkra és kedvességünkre 
– legyenek akár családtagok, barátok, ismerősök vagy 
idegenek. Mi testesítjük meg az Úr [kezeit] itt a földön, 
és ezért az a feladatunk, hogy szolgáljuk és felemeljük 
az Ő gyermekeit. Ő tőlünk függ. […]

A szolgálat, amelyre mindannyiunkat elhívtak, az Úr 
Jézus Krisztus szolgálata.” 3

Szolgálni a Szabadító árnyékában
„Az Újvilágban a következőket jelentette ki a fel-

támadott Úr: »…tudjátok, hogy milyen dolgokat kell 
megtennetek az én egyházamban; mert azokat a 
cselekedeteket, melyeket engem tenni láttatok, nektek 
is azokat kell megtennetek; mert amit engem tenni látta-
tok, azt tegyétek meg ti is« [3 Nefi 27:21].

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T,  2 0 1 4 .  F E B R U Á R

Írta:  
Thomas S. Monson  

elnök



2

Megáldunk másokat, miközben a názáreti Jézus ár-
nyékában szolgálunk, aki »széjjeljárt jót tévén« [Apostolok 
cselekedetei 10:38]. Isten áldjon meg mindannyiunkat, 
hogy örömöt leljünk Mennyei Atyánk szolgálatában, mi-
közben az Ő gyermekeit szolgáljuk a földön.” 4

Szükség van a szolgálatra
„Szükségünk van a lehetőségre, hogy szolgáljunk. 

Imádságos lélekkel lehetőségeket kereshetünk arra, 
hogy elérjük azokat az egyháztagokat, akik elmaradtak 
vagy ódzkodnak az elköteleződéstől. Könnyen lehet, 
hogy éppen a szolgálatra szólító hívás az, amire szüksé-
gük van, hogy visszatérjenek a teljes aktivitásba. Olykor 
azonban a vezetők, akik ebben segíthetnének, vona-
kodnak ezt megtenni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
az emberek képesek megváltozni. Le tudják győzni a 
rossz szokásaikat. Meg tudják bánni a vétkeiket. Érde-
mesen tudják viselni a papságot. És képesek szorgalma-
san szolgálni az Urat.” 5

Mindent megteszünk, amit kellene?
„[A] világnak szüksége van a segítségünkre. Mindent 

megteszünk, amit kellene? Emlékszünk-e John Taylor el-
nök szavaira: »Ha nem magasztaljátok fel elhívásaitokat, 
Isten felelősségre fog vonni titeket azokért, akiket meg-
menthettetek volna, ha elvégeztétek volna a dolgotokat« 
[Az egyház elnökeinek tanításai: John Taylor (2002). 
164.]. Lábakat kell erősíteni, kezeket kell megragadni, 
elméket kell bátorítani, szíveket kell sugalmazni, és lel-
keket kell menteni! Az örökkévalóság áldásai várnak rá-
tok. Tiétek a lehetőség, hogy ne csupán nézők, hanem 
résztvevők legyetek a …szolgálat színpadán.” 6
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TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

„Ha megvan benned a krisztusi szeretet, felkészül-
tebb leszel az evangélium tanítására. Sugalmazást fogsz 
kapni, hogy segíts másoknak megismerni a Szabadítót, 

és Őt követni.” 7 Imádkozhatsz, hogy gyarapodj jószívű-
ségben azok iránt, akiket szolgálsz. Ahogy krisztusi sze-
retetet fejlesztesz ki irántuk, még jobban képes leszel 
jelentőségteljes módokon szolgálni az Urat és azokat is, 
akiket tanítasz.

FIATALOKNAK
A szolgálat nyara
Írta: Elizabeth Blight

Egyik nyáron külföldön voltam, és különleges szük-
ségletű gyerekekkel dolgoztam. Amikor először 

találkoztam velük, hihetetlenül izgultam. Nem beszél-
tem a nyelvüket, de bíztam abban, hogy a Lélek majd 
irányítani fog, hogy tudjam, hogyan teremtsek velük 
kapcsolatot. Ahogy minden gyermeket megismertem, 
rájöttem, hogy a nyelv nem szab gátat a szeretetnek. 
Sokat játszottunk, nevettünk és kézműveskedtünk. 
Elkerülhetetlenül megszerettem őket. Megtapasztalhat-
tam valamit abból a szeretetből, amelyet Mennyei Atya 
érez a gyermekei iránt, és a boldogság, mely átjárta a 
szívemet, leírhatatlan volt.

Amikor másokat szolgálok, nemcsak irántuk érzek 
szeretetet, hanem Mennyei Atyám iránt is. Valóban át-
éltem annak igazságát, hogy „…amikor embertársaitok 
szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szol-
gálatában vagytok” (Móziás 2:17). Szolgálatom célja 
– történjen akár nagy szolgálati projekteken vagy apró 
kedvességeken keresztül – az, hogy dicsőítsem Istent 
(lásd Máté 5:16). Remélem, amint másokat szolgálok, az 
emberek felismerik majd a Mennyei Atyánk iránti szere-
tetemet és Krisztus világosságát, mely bennem ég.
A szerző az egyesült államokbeli Virginia államban él.

GYERMEKEKNEK
A szeretet láncszemei

Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen kivágni 28 
darab – körülbelül 2,5 cm széles és 20 cm hosszú 

– vékony papírcsíkot. E hónap minden napján végezz 
el egy szolgálatot, hogy kimutasd valaki iránt a szere-
tetedet. Például segíthetsz a szüleidnek kitakarítani 
az otthonotokat, vagy írhatsz pár kedves sort az egyik 
szomszédodnak.
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Mindennap írd fel az egyik papírcsíkra, hogy aznap 
milyen szolgálatot végeztél, aztán kapcsold össze a 
végeit úgy, hogy egy karikát kapj. Az egyes karikákat 
úgy kapcsolhatod össze, hogy miután felírtad az új 
papírcsíkra az aznapi szolgálatodat, átbújtatod azt az 
előző napi karikán, és a végeit összeragasztod. Figyeld 
meg, hogyan gyarapodnak a szeretet láncszemei! Feb-
ruár befejeztével akár tovább is folytathatod a szolgá-
latlánc meghosszabbítását.
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez a cikk része egy látogatótanítóüzenet- 
sorozatnak, mely különböző 
szempontokból mutatja be a Szabadító 
küldetését.

Jézus Krisztus, a Jó Pásztor, ezt 
tanította:

„Melyik ember az közületek, a 
kinek ha száz juha van, és egyet 
azok közül elveszt, nem hagyja ott 
a kilenczvenkilenczet a pusztában, 
és nem megy az elveszett után, míg-
nem megtalálja azt? […]

Mondom néktek, hogy …na-
gyobb öröm lesz a mennyben egy 
megtérő bűnösön” (Lukács 15:4, 7).

Amikor megértjük, hogy Jézus 
Krisztus a Jó Pásztor, növekedni fog 
azon vágyunk, hogy kövessük az 
Ő példáját, és szolgáljuk a szüksé-
get látokat. Jézus azt mondta: „Én 
vagyok a jó pásztor; és ismerem az 
enyéimet, és engem is ismernek 
az enyéim …és életemet adom a 
juhokért” ( János 10:14–15). Krisz-
tus engesztelése miatt egyikünk 
sem fog eltévedni annyira, hogy ne 
találnánk meg a hazafelé vezető utat 
(lásd Lukács 15).

Thomas S. Monson elnök a 
következőket mondta: „A mi fele-
lősségünk, hogy gondoskodjunk 

Jézus Krisztus isteni küldetése:  
A Jó Pásztor
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és küldetésének 
megértése az Őbelé vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd 
azokat, akik felett látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a 
reliefsociety.lds.org oldalra.

a nyájról. Kívánom, hogy mind-
annyian ragadjuk meg az alkalmat a 
szolgálatra.” 1

A szentírásokból
Zsoltárok 23; Ésaiás 40:11;  
Móziás 26:21

Történelmünkből

Elizabeth Ann Whitney, aki jelen 
volt a Segítőegylet első gyűlé-

sén, ezt mondta az 1830-ban történt 
megtéréséről: „Amint meghallottam 
az evangéliumot, amikor az elderek 
prédikálták azt, tudtam, hogy az 
a Jó Pásztor hangja volt.” 2 Eliza-
beth követte a Jó Pásztor hang-
ját, és megkeresztelkedett, majd 
konfirmálták.

Mi is meghallhatjuk a Jó Pásztor 
hangját, és megoszthatjuk tanítá-
sait másokkal. Monson elnök azt 
mondta: „Mi testesítjük meg az Úr 
[kezeit] itt a földön, és ezért az a fel-
adatunk, hogy szolgáljuk és felemel-
jük az Ő gyermekeit.” 3

Csakúgy mint a pásztor, aki fel-
kutatja az elveszett juhot, a szülők is 
úgymond a nyomába eredhetnek el-
tévelyedett gyermeküknek. James E. 
Faust elnök (1920–2007),  

az Első Elnökség második ta-
nácsosa ezt mondta: „Azoknak 
az összetört szívű szülőknek, 
akik igazlelkűen, szorgalmasan 
és imádságos lélekkel tanítot-
ták engedetlen gyermekeiket, 
azt mondjuk, hogy a Jó Pásztor 
őrködik felettük. Isten ismeri és 
megérti mély fájdalmatokat. Van 
remény.” 4
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Mit tehetek?
1. Hogyan hozhat békét az éle-
tünkbe annak a tudata, hogy a 
Szabadító a Jó Pásztor?

2. Milyen módokon szolgálhat-
juk azokat, akik „elvesztek” az 
egyházból, vagy akik nem a mi 
hitünket vallják?

3. Hogyan segíthetek azoknak 
a szülőknek, akiknek gyermekei 
eltévelyedtek az evangélium 
szerinti élettől?


