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A munka meggyorsítása

Tudatában vagytok annak, hogy a visszaállított egyház 
már 98 éves volt, mire megalapították a 100. cövekét? 
Ám csupán további 30 éven belül a következő 100- at 

is megszervezte. 8 évvel később több mint 300 cöveke volt 
az egyháznak. Ma ez a szám meghaladja a háromezret.

Hogy miért történik ez a növekedés ily felgyorsult 
ütemben? Azért, mert többen ismerik az egyházat? Azért, 
mert szép kápolnáink vannak?

Ezek fontos dolgok, de az egyház növekedésének az 
oka napjainkban az, hogy az Úr jelezte ennek bekövetkez-
tét. A Tan és a szövetségekben azt mondta: „Íme, annak 
idejében meg fogom gyorsítani a munkámat.” 1

Mi, mint Mennyei Atyánk lélekgyermekei, azért lettünk 
a földre küldve ebben az időben, hogy részt vegyünk e 
nagyszerű munka meggyorsításában.

Tudomásom szerint az Úr soha nem említette, hogy 
munkája a halandóságra korlátozódik. Sőt, az Ő munkája 
felöleli az örökkévalóságot. Hiszem, hogy felgyorsítja 
munkáját a lélekvilágban. Abban is hiszek, hogy az Úr, az 
Ő ottani szolgáin keresztül, sok lelket felkészít az evangé-
lium befogadására. A mi feladatunk az, hogy kutassuk fel 
a halottainkat, azután pedig menjünk el a templomba és 
végezzük el a szent szertartásokat, melyek ugyanazokat 
a lehetőségeket biztosítják azoknak, akik a fátyolon túl 
vannak, mint nekünk.

Minden jó utolsó napi szent serénykedik a lélekvilágban 
– mondta Brigham Young elnök (1801–1877). „Mit csinál-
nak ott? Prédikálnak, állandóan prédikálnak, és előkészítik 

számunkra az utat, hogy gyorsított ütemben dolgozhas-
sunk a templomok építésén itt és máshol.” 2

Nos, a családtörténeti munka nem könnyű. Ti, akik 
a skandináv államokban éltek, osztozom a frusztráció-
tokban. Például a svéd vonalamon a nagyapámat Nels 
Monsonnak hívták; az ő apjának a neve egyáltalán nem 
Monson volt, hanem Mons Okeson. Mons édesapja az Oke 
Pederson nevet viselte, az ő apját pedig Peter Monsonnak 
hívták, mellyel visszatértünk a Monsonhoz.

Az Úr elvárja tőletek és tőlem, hogy jól végezzük a csa-
ládtörténeti munkánkat. Úgy vélem, hogy az első felada-
tunk az – ha szeretnénk jól végezni a munkánkat –, hogy 
legyen velünk Mennyei Atyánk Lelke. Amikor tudásunk 
szerint a legigazabb módon élünk, akkor Ő meg fogja 
nyitni az utat az áldások beteljesüléséhez, melyeket oly 
szorgalmasan és komolyan keresünk.

Fogunk elkövetni hibákat, de egyikünk sem válhat a 
családtörténeti munka szakértőjévé anélkül, hogy először 
ne lennénk kezdők. Így hát bele kell vetnünk magunkat e 
munkába, és fel kell készülnünk arra, hogy néha bizony 
meredek lesz az út. Ez nem könnyű feladat, de az Úr rátok 
és rám bízta.

A családtörténeti munka végzése során falakba fogtok 
ütközni, és azt fogjátok mondani magatoknak: „Már nem 
tehetek semmit.” Amikor elérkeztek ehhez a ponthoz, tér-
deljetek le, és kérjétek az Urat, hogy nyissa meg az utat, 
és Ő meg is fogja nyitni azt. Tanúságomat teszem arról, 
hogy ez igaz.
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Mennyei Atyánk éppen úgy szereti gyermekeit a lé-
lekvilágban, mint ahogy titeket vagy engem. A halottaink 
megmentésének munkájával kapcsolatosan Joseph Smith 
próféta azt mondta: „És most, hogy Isten nagyszerű céljai a 
beteljesedés felé igyekeznek, és [az említett dolgok a pró-
fétákban] beteljesednek, ahogy Isten királysága megalapít-
tatott a földön, és a dolgok ősi rendje visszaállíttatott, az Úr 
kinyilvánította számunkra ezt a feladatot és kiváltságot” 3.

Az őseinkről, akik az evangélium tudása nélkül távoz-
tak, Joseph F. Smith elnök (1838–1918) kijelentette: „Az 
értük tett erőfeszítéseink által rabláncaik lehullnak róluk, s 
eloszlik az őket körülvevő sötétség, hogy fény ragyoghassa 
be őket, és a [lélekvilágban] hallani fognak arról a munká-
ról, [melyet] gyermekeik végeztek el itt értük, s ők veletek 
együtt fognak örvendezni azért, mert eleget tettetek ezek-
nek a kötelességeknek.” 4

Több millióan vannak Mennyei Atyánk lélekgyerme-
kei, akik nem hallották Krisztus nevét, mielőtt meghaltak 
és a lélekvilágba jutottak volna. Mostanra már tanították 
nekik az evangéliumot, és várják a napot, amikor ti és én 
elvégezzük a szükséges kutatásokat, szabaddá téve az utat, 
hogy elmenjünk az Úr házába és elvégezzük értük azt a 
munkát, melyet ők nem tehetnek meg magukért.

Testvéreim, bizonyságot teszek arról, hogy az Úr meg 
fog minket áldani, amint elfogadjuk és válaszolunk erre a 
felhívásra.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Gondolj egy kedvenc történetedre a saját család-
történetedből, és oszd meg azokkal, akiket látogatsz. 
Használhatsz kérdéseket az Első elnökségi üzenet 
gyermekeknek szóló részéből (6. oldal), hogy buzdítani 
tudd az általad látogatottakat saját történeteik meg-
osztására. Vedd fontolóra, hogy elolvassátok a Tan és 
a szövetségek 128:15- öt és megbeszélitek az őseinkért 
elvégzendő templomi szertatások fontosságát.

JEGYZETEK
 1. Tan és a szövetségek 88:73.
 2. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young (1997). 280.
 3. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2008). 431.
 4. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith (1999). 247.

FIATALOKNAK
Kedvemet lelhetem- e az 
indexelésben?
Írta: Emma Abril Toledo Cisneros

Részt vettem 50 000 név indexelésében, mely cö-
vekünk célja volt. Eleinte nehéznek bizonyult. A 

köteget, melyet letöltöttem, sokszor nehéz volt elol-
vasni, és néha szerettem volna visszaküldeni és letölteni 
egy másikat. De akkor rájöttem, hogy ha mindenki így 
gondolkodna, azok a kötegek maradnának a legvégére. 
Elképzeltem, ahogy az emberek sorokban várakoznak 
a lélekvilágban, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom 
kiolvasni és hiba nélkül átmásolni a neveket.

Megtanultam szeretni azokat az embereket. Rá-
döbbentem, hogy valóban szükségük van segítségre, 
és hogy nekünk is szükségünk van az ő segítségükre. 
Jobban megértettem, hogy Mennyei Atya tökéletes 
terve mindenkiről gondoskodik. Amikor követjük a 
sugalmazásokat és az Ő kiválasztott vezetőinek az uta-
sításait, akkor tanúi leszünk kegyelmének és végtelen 
szeretetének.

Az indexelés nagyszerű élményt nyújtott számomra. 
Megtanultam értékelni és szeretni sok mindent a 
családtörténettel kapcsolatban. Emellett nagy értékű 
ajándékokra is szert tettem az Úrtól, azáltal, hogy egy 
olyan egyszerű dolognak engedelmeskedtem, mint az 
indexelésben való részvétel.
A szerző a mexikói Veracruzban él.

GYERMEKEKNEK
Ismerd meg családod történetét

A szüleidnek és a nagyszüleidnek számos kalandban 
volt részük, olyanokban, melyekről nem is tudsz. 

Néhány történetük meg fog nevettetni téged, és segít 
abban, hogy higgy Mennyei Atyában. De még a felnőt-
tek is lehetnek szégyenlősek olykor. Használd ezeket a 
kérdéseket, hogy segíts nekik emlékezni néhány ked-
venc történetükre, és írd vagy rajzold le a válaszaikat.
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1. Mesélj nekem a három legboldogabb emlékedről.
2. Mi volt a legkínosabb pillanatod?
3. Mesélj nekem a születésem napjáról.
4. Mit szerettél csinálni, amikor gyerek voltál?
5. Hogyan nyertél bizonyságot az evangéliumról?
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a látogatótanítóiüzenet- 
sorozatnak a része, amely a Szabadító küldetésé- 
nek különböző aspektusait mutatja be.

Amikor másokat szolgálunk, 
Jézus Krisztus igaz követőivé 

válunk, aki a követendő példát mu-
tatta számunkra. Thomas S. Monson 
elnök azt mondta: „[K]örülvesznek 
bennünket olyanok, [akik szükséget 
szenvednek]… Mi testesítjük meg 
az Úr karját itt a földön, és ezért az 
a feladatunk, hogy szolgáljuk és 
felemeljük az Ő gyermekeit.” 1

Linda K. Burton, a Segítőegylet 
általános elnöke azt tanította: „Némi 
gyakorlással… mindannyian hason-
lóbbá válhatunk a Szabadítóhoz, 
amint szolgáljuk Isten gyermekeit. 
Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani 
négy szót, melyek segítenek jobban 
[szolgálnunk] a másikat: »Először 
figyelj, aztán szolgálj!« […] Ha így 
teszünk, akkor betartjuk a szövet-
ségeket, és szolgálatunk – éppúgy, 
mint Monson elnöké – tanítványi 
mivoltunk bizonyítéka lesz.” 2

Minden reggel imádkozhatunk 
azért, hogy felismerjük a mások 
szolgálatára kínálkozó lehető-
ségeket. „Mennyei Atyátok utat 

Jézus Krisztus isteni küldetése: 
Szolgáló
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.

mutat majd nektek, és angyalok 
lesznek a segítségetekre – mondta 
David L. Beck, a Fiatal Férfiak 
általános elnöke. – Erőt fogtok 
kapni életek megáldására és lelkek 
megmentésére.” 3

A szentírásokból
Máté 20:25–28; 1 Nefi 11:27–28; 
3 Nefi 28:18

Történelmünkből
Az 1856. októberi általános 

konferencián Brigham Young elnök 
(1801–1877) bejelentette, hogy a ké-
zikocsis pionírok a síkságon reked-
tek, és mindenki azonnal segítsen 
ellátmányt gyűjteni számukra. Lucy 
Meserve Smith azt írta, hogy a nők 
„levették az alsószoknyájukat [bő 
alsószoknya], a harisnyájukat, és 
minden olyan dolgot, amit nélkü-
lözni tudtak, és felpakolták [őket] a 
szekérre.”

Amikor elkezdtek megérkezni 
a megmentett pionírok Salt Lake 
Citybe, Lucy ezt írta: „[S]oha nem 
tapasztaltam nagyobb… örömöt 
semmilyen munkában, amit éle-
temben végeztem, és ez az érzés 

egyhangú volt közöttünk. Csupán 
be kellett mennem egy üzletbe, és 
tudatnom kellett a szükségletei-
met; ha anyagról volt szó, ingyen 
lemérték.” 4

George Albert Smith elnök 
(1870–1951) ezt mondta mások 
szolgálatáról: „Örök boldogsá-
gunk annak függvénye, hogy 
milyen mértékben áldozzuk fel 
magunkat mások megsegítésére.” 5

Gondold át
1. Hogyan vezethet el bennün-
ket az ima ahhoz, hogy eszközök 
legyünk az Úr kezében?

2. Hogyan segíthet a szövet-
ségeink megtartásában mások 
szolgálata?
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