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Annak szomszédságában, ahol egykor éltem és 
szolgáltam, az egyház működtetett egy baromfi-
üzemet, melynek személyzete elsősorban a helyi 

egyházközségek önkénteseiből állt. A legtöbb esetben 
egy hatékonyan működő létesítményről volt szó, mely 
friss tojások ezreivel, valamint több száz kilónyi tisztított 
szárnyassal látta el a püspök tárházát. Néhány alkalommal 
azonban, önkéntes városi földműves lévén, a munka nem 
csak a kezeken megjelenő vízhólyagokkal járt, de a szív és 
az elme csalódottságával is.

Például soha nem fogom elfelejteni azt, amikor az ároni 
papsághoz tartozó fiatal férfiakkal összegyűltünk, hogy 
az üzemben tavaszi takarítást tartsunk. A lelkes és élet-
teli tömeg összegyűlt az üzem területén, és lendületesen 
gyökerestül kitépte, összegyűjtötte, majd elégette a ren-
geteg gazt és hulladékot. A parázsló máglya fényénél hot 
dogot ettünk, és gratuláltunk magunknak a jól elvégezett 
munkához.

Szolgálatunknak azonban végzetes következménye is 
volt. A zaj és a tűz annyira megzavarta az 5000 darabot 
számláló érzékeny tojótyúk- populációt, hogy többségük 
hirtelen ledobta a tollát és abbahagyta a tojásrakást. Attól 
kezdve a több tojás reményében inkább eltűrtük, hogy 
volt néhány gyom.

Azok az egyháztagok, akik segítettek már a szűkölkö-
dőknek, soha nem fogják elfelejteni vagy megbánni azt 
az élményt. A szorgalom, a takarékosság, az önellátás és a 
másokkal való osztozás nem újak számunkra.

Emlékeznünk kell, hogy a legjobb tárház- rendszer a 
családoknak az egyházban az lenne, ha rendelkeznének 
élelmiszerből, ruhákból, és ahol ez lehetséges, egyéb 
mindennapi használati cikkekből álló tartalékkal. Az Úr 
tárháza a hithű egyháztagok idejét, tehetségeit, készségeit, 
könyörületességét, felajánlott anyagi és pénzügyi javait 
foglalja magában. Ezek az erőforrások állnak a püspök 
rendelkezésére, hogy segítse a szükséget látókat.

Arra buzdítunk minden utolsó napi szentet, hogy meg-
fontoltan tervezzenek, szolid életet éljenek, és tartózkod-
janak minden túlzott és szükségtelen adósságtól. Sokkal 
többen tudnának kilábalni gazdasági életük viharos hullá-
maiból, ha rendelkeznének ruha-  és élelmiszer- tartalékkal, 
és nem lennének adósságaik. Úgy látjuk, hogy ma sokan 
ennek a tanácsnak épp az ellenkezőjét teszik: adósságot 
halmoztak fel, és nincs élelmük.

Elismétlem azt, amit az Első Elnökség kijelentett pár 
évvel ezelőtt:

„Az utolsó napi szenteknek hosszú évek óta azt taná-
csolják, hogy tegyenek félre egy kis pénzt és úgy készülje-
nek fel a csapásokra. Amennyiben így tesznek, az nagyban 
hozzájárul majd a biztonságukhoz és a jólétükhöz. Minden 
család felelősséggel tartozik azért, hogy a lehető legna-
gyobb mértékben gondoskodjon saját szükségleteiről.

Arra buzdítunk titeket, bárhol is éltek a világon, hogy 
készüljetek fel a csapásokra azáltal, hogy szemmel tartjá-
tok a pénzügyeiteket. Buzdítunk benneteket, hogy mérték-
kel költekezzetek; fegyelmezzétek magatokat vásárlásaitok 

Felkészültek vagyunk?

Írta: Thomas S. Monson elnök
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során, hogy elkerüljétek az adósságot. Fizessétek vissza 
adósságotokat, amilyen gyorsan csak tudjátok, és szabadít-
sátok ki magatokat a rabságából. Rendszeresen tegyetek 
félre egy kis pénzt, hogy apránként pénzügyi tartalékot 
gyűjtsetek.” 1

Felkészültünk a vészhelyzetekre? Tökéletesítettük a 
készségeinket? Előrelátóan élünk? Van tartalékkészletünk? 
Engedelmeskedünk Isten parancsolatainak? Fogékonyak 
vagyunk a próféták tanításaira? Felkészültünk arra, hogy 
odaadjuk vagyonunkat a szegényeknek és a rászorulók-
nak? Összhangban állunk az Úrral?

Zűrzavarral teli időket élünk. Gyakran nem tudjuk, mit 
hoz a jövő, ezért fontos, hogy felkészüljünk a bizonytalan-
ságokra. Mire eljön a döntés pillanata, a felkészülés ideje 
már lejárt.

JEGYZET
1. Első Elnökség: Készítsetek elő minden szükséges dolgot!: Családi  

pénzügyek (füzet, 2007).

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Végiggondolva az általad tanítottak szükségleteit, 
gondolj ki olyan lehetőségeket, melyekkel segíthetsz 
nekik még önellátóbbá válni a munkájukban, a pénzü-
gyeikben, az élelmiszer- raktározásban vagy a vészhely-
zeti felkészültségükben. Gondolj egy készségre, melyet 
meg tudnál osztani velük, mint például a kertészkedés 
vagy a pénzügyek kezelése, mely képessé tenné őket, 
hogy kövessék Monson elnök tanácsát.

FIATALOKNAK
Újra szolgáltam
Írta: Jaíne Araújo

Egy nap, amikor végeztem egy szolgálati projekttel, 
a gyülekezeti házunk előtt haladtam el, és láttam, 

hogy két nőtestvér takarítja az épületet. Gondolkodás 

nélkül megkérdeztem: „Szükségetek van segítségre?” 
Egyikük rám mosolygott és azt mondta, hogy éppen 
időben érkeztem, mert csak ők ketten jöttek takarítani 
és már fáradtak. A nőtestvér azt mondta, imádkozott 
az Úrhoz, hogy küldjön valakit segíteni. Nagyon boldog 
voltam, hogy én voltam a válasz a nőtestvér imájára. 
Épphogy csak befejeztem valaki más szolgálatát, és már 
én is fáradt voltam, de követtem a szívemet, és felaján-
lottam, hogy még többet szolgáljak.

Parancsolat az, hogy dolgozzunk örömmel (lásd 
T&Sz 24:7). Ha valóban vágyunk arra, hogy mindig 
szolgáljunk, akkor segíthetünk, hogy mások életében 
csodák történjenek. Életünk jelentőségteljesebbé válik, 
amikor szolgálunk másokat. Az Úr valóban szeret ben-
nünket, segít minden gyermekének, és erőt ad, hogy 
szolgáljunk.
A szerző Brazíliában, Rio Grande do Nortében él.

GYERMEKEKNEK
Felkészült vagy?
Válaszok: igaz, igaz, hamis, igaz, hamis

Monson elnök arra kért mindannyiunkat, hogy 
készüljünk fel a nehéz időkre, és segítsünk má-

soknak a nehézségeik közepette. Töltsd ki ezt az igaz- 
hamis kérdőívet, hogy megtudd, te felkészültél- e már.

Mindig találok valakit, akinek segíthetek.  
igaz □ hamis □

Hálás tudok lenni mindazért, amim van.  
igaz □ hamis □

Nincs tehetségem, amelyet meg tudnék osztani 
valaki mással.  
igaz □ hamis □

Jó ötletnek tartom a jövőre való spórolást.  
igaz □ hamis □

Új játékokra és ruhákra van szükségem ahhoz, hogy 
boldog legyek.  
igaz □ hamis □
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Hit, család, segítségnyújtás

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

Jézus Krisztus megígérte: „Nem 
hagylak titeket árvákul; eljövök  

ti hozzátok” ( János 14:18).  
„…ékességet [ad nekünk] a hamu 
helyett, örömnek kenetét a gyász 
helyett” (Ésaiás 61:3). Mivel Krisz-
tus mindannyiunkért elszenvedte 
az engesztelést, nem fog elfelejteni 
minket. „[A] Szabadítónk… [magára 
vette] a fájdalmainkat, a szenve-
déseinket és a nyomorúságainkat 
is…, hogy tudja, mit érzünk, és 
hogyan vigasztaljon meg minket” – 
mondta Linda S. Reeves, második 
tanácsos a Segítőegylet általános 
elnökségében.1

A tudás, hogy Krisztus meg fog 
vigasztalni bennünket, békessé-
get hozhat nekünk, valamint arra 
ösztönöz, hogy kövessük a pél-
dáját azáltal, hogy másokat szol-
gálunk. Thomas S. Monson elnök 
ezt mondta: „[A]z evangéliumról 

Jézus Krisztus isteni küldetése: 
Vigasztaló
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, hogy tudd, mit ossz meg belőle. 
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.

való tudásunk, valamint a Mennyei 
Atyánk és Szabadítónk iránt érzett 
szeretetünk meg fog vigasztalni és 
fenn fog tartani minket, és örömet 
hoz majd szívünkbe, ha az igaz úton 
járunk, és betartjuk a parancsolato-
kat. E világban semmi sem lesz, ami 
legyőzhet minket.” 2

A szentírásokból
János 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Tan és a szövetségek 101:14–16

Történelmünkből
Elaine L. Jack nőtestvér, a Se-

gítőegylet tizenkettedik általános 
elnöke ezt mondta:  „A látogatóta-
nítás során felkaroljuk egymást. A 
kezek sokszor többet mondanak 
minden szónál. Egy meleg ölelés 
többet ér minden könyvnél. A kö-
zös nevetés összekovácsol minket. 
Áldásaink megosztásának pillanata 
felüdíti a lelkünket. Nem mindig 
tudjuk levenni másokról a terhet, 
de felemelhetjük őket, hogy jól 
tudják viselni azt.” 3

A pionír segítőegyleti nőtest-
véreink „lelki erőre leltek egymás 
szeretetében és együttérzésében. 
[A]mikor a betegség és a halál 
megpróbáltatásaival kerültek 
szembe, hittel imádkoztak egy-
másért, és vigasztalták egymást. 
»Isten szeretete áradt át egyik 
szívből a másikba – írta Helen 
Mar Whitney –, mígnem a gonosz 
arra irányuló erőfeszítései, hogy 
közénk és az Úr közé férkőzzön, 
úgy tűnt, erejüket vesztették, kö-
nyörtelen nyilainak szúrását pedig 
néha már nem is éreztük.«” 4

JEGYZETEK
1. Linda S. Reeves: Az Úr nem feledkezett 

meg rólatok. Liahóna, 2012. nov.  120.
2. Thomas S. Monson elnök: Legyetek jó 

reménységben! Liahóna, 2009. máj. 92.
3. Elaine L. Jack idézet, Leányaim a király-

ságomban: A Segítőegylet története és 
munkássága (2011). 131.

4. Leányaim a királyságomban, 36–37.

Gondold át
Miként hozhat vigaszt annak 
megértése, hogy az Úr emlékszik 
rád?
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