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Elérkezett egy újabb karácsony, és vele egy új 
év hajnala is. Mintha csak tegnap ünnepeltük 
volna a Szabadító születését és tettünk volna 

fogadalmakat.
Vajon az idei fogadalmaink között ott van- e, hogy időt 

szakítunk életünkben és helyet csinálunk szívünkben a 
Szabadítónak? Akármennyire is voltunk eddig sikeresek 
ennek a fogadalomnak a megtartásában, biztos vagyok 
benne, hogy mindannyian szeretnénk még sikeresebbek 
lenni. Ez a karácsonyi időszak tökéletes arra, hogy meg-
vizsgáljuk és megújítsuk törekvéseinket.

Zsúfolt életünkben, melyben annyi minden más verseng 
a figyelmünkért, elengedhetetlen, hogy tudatosan és elkö-
telezetten törekedjünk arra, hogy behozzuk az életünkbe 
és az otthonunkba Krisztust. Az is létfontosságú, hogy mi, 
mint a napkeleti bölcsek, tartsuk tekintetünket az Ő csilla-
gán, és „tisztességet tegyünk néki”.1

Nemzedékről nemzedékre, az idő múlásával Jézus 
üzenete változatlan maradt. Galilea partvidékén így szólt 
Péterhez és Andráshoz: „Kövessetek engem”.2 Filepet így 
hívta: „Kövess engem!” 3 A vámszedő helyen ülő lévitának 
ezt az utasítást adta: „Kövess engem!” 4 És ha odafigyelünk, 
akkor ti is és én is meg fogjuk hallani ugyanazt a hívást: 
„kövessetek engem”.5

Miközben az Ő nyomdokain járunk és példáját követ-
jük, lesznek lehetőségeink megáldani mások életét. Jézus 

arra szólít fel minket, hogy önmagunkat adjuk: „Íme,  
az Úr a szívet és készséges elmét [követeli] meg”.6

Van valaki, akit szolgálnod kellene idén karácsonykor? 
Vár valaki arra, hogy meglátogasd?

Egy pár évvel ezelőtt egy idős özvegyasszonyt látogat-
tam meg karácsony környékén. Amíg ott voltam, megszó-
lalt a kapucsengő. Az ajtóban egy nagyon elfoglalt és híres 
orvos állt. Nem hívták ki, csak késztetést érzett rá, hogy 
meglátogasson egy magányos pácienst.

Ebben az időszakban azoknak a szíve, akik valamilyen 
módon korlátozva vannak, vágyakozik a karácsonyi láto-
gatásra. Amikor egy gondozóotthont látogattam meg kará-
csonykor, öt idős hölggyel ültem le beszélgetni, akik közül 
egy 101 éves volt. Vak volt, de a hangomat felismerte.

„Püspök úr, egy kicsit késtél az idén! – mondta. – Azt 
hittem, már sosem jössz el.”

Nagyon jól éreztük magunkat együtt. Az egyik páciens 
viszont vágyakozva nézett ki az ablakon és azt ismé-
telgette: „Tudom, hogy a fiam eljön ma meglátogatni.” 
Elgondolkoztam, hogy vajon tényleg el fog- e jönni, mivel 
több olyan karácsony is volt már, amikor még csak nem is 
telefonált.

Idén van még idő rá, hogy segítő kezet nyújtsunk, 
valamint szerető szívvel és készséges lélekkel forduljunk 
mások felé – más szóval, hogy kövessük Szabadítónk 
példáját és úgy szolgáljunk, ahogy Ő azt elvárja tőlünk. 

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T,  2 0 1 5 .  D E C E M B E R

Szakíts időt  
a Szabadítóra

Írta: Thomas S. Monson elnök



2

Amikor Őt szolgáljuk, akkor – a régi fogadóssal ellentét-
ben – nem fogjuk elszalasztani az alkalmat 7 arra, hogy időt 
szakítsunk Őrá az életünkben és helyet készítsünk szá-
mára a szívünkben.

Vajon fel tudjuk- e fogni a csodálatos ígéretet, melyet 
a mezőn tanyázó pásztorok kaptak az angyal üzenetén 
keresztül: „…hirdetek néktek nagy örömet… Mert született 
néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus”? 8

Amikor megajándékozzuk egymást karácsonykor, emlé-
kezzünk, értékeljük és fogadjuk be minden ajándék közül 
a legnagyobbat: a mi Szabadítónk és Megváltónk ajándé-
kát; azt, hogy elnyerhetjük az örök életet.

„Mert mit használ az embernek az, ha reá ruháztatik 
egy ajándék, és ő nem fogadja el az ajándékot? Íme, nem 
örvend annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, 
aki az ajándékot adja.” 9

Kövessük Őt, szolgáljuk Őt és tiszteljük Őt, és fogadjuk 
el életünkben az Ő ajándékait, hogy Lehi atyánk szavaival 
élve, „szeretetének karjai örökre [átölelhessenek]” 10.

JEGYZETEK
 1. Máté 2:2.
 2. Máté 4:19.
 3. János 1:44
 4. Máté 9:9.
 5. Tan és a szövetségek 38:22.
 6. Tan és a szövetségek 64:34.
 7. Lásd Lukács 2:7.
 8. Lukács 2:10- 11.
 9. Tan és a szövetségek 88:33.
 10. 2 Nefi 1:15.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Monson elnök arra szólít fel minket, hogy „tudato-
san és elkötelezetten törekedjünk arra, hogy behozzuk 
az életünkbe és az otthonunkba Krisztust”. Érdemes le-
het megbeszélnetek azokkal, akiket tanítotok, hogyan 
törekedhetnek erre tudatosan egyénileg és családként 
is. Megkérheted őket, hogy gondoljanak egy személyre 
vagy egy családra akiket meglátogathatnának vagy 
szolgálhatnának ezen a karácsonyon. „Idén van még 

idő rá, hogy segítő kezet nyújtsunk, valamint szerető 
szívvel és készséges lélekkel forduljunk mások felé.”

FIATALOKNAK
Szolgálati lehetőségek karácsonykor

Monson elnök időt szakít arra, különösen karácsony 
idején, hogy meglátogassa az időseket, és azokat, 

akik gondozóotthonokban élnek. Megemlítette, hogy 
vannak, akik boldogak, mert meglátogatták őket, ám 
mások csak reménykedve várnak a látogatókra, akik 
soha nem jönnek el. Vannak olyanok, akik várnak vala-
kire – idén karácsonykor talán te lehetnél az a valaki.

Itt egy felsorolás pár dologról, amelyekkel te is segít-
hetsz abban, hogy senki ne érezze egyedül magát ezen 
a karácsonyon. Nyugodtan találj ki további ötleteket arra, 
hogyan nyújthatnád ki a kezed a közösségedben ebben 
az időszakban. „Vár valaki arra, hogy meglátogasd?”

• Készíts karácsonyi üdvözlőlapokat, melyeket elküld-
hetsz a misszionáriusoknak és az egyházközséged 
vagy gyülekezeted egyedülálló és idős tagjainak.

• Vállalj önkéntes munkát egy helyi közösségi 
szervezetnél.

• Adj Mormon könyvét karácsonyi ajándékként  
a barátaidnak és szomszédaidnak.

• Látogasd meg az időseket az egyházközségedben 
vagy a családodban.

• Készíts finomságokat a szomszédaid számára.

GYERMEKEKNEK
Kövesd a világosságot!

Jézus születése után a bölcsek ajándékokat hoztak 
Neki. Egy új, fényes csillagot követtek az égen, hogy 

megtalálják. Milyen ajándékokat adhatnál Jézusnak 
ezen a karácsonyon?
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Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak  
a része, amely a Szabadító  
tulajdonságait  mutatja be.

„A szentírásokban a könyörüle-
tesség szó szerint azt jelenti, 

»együtt szenvedni«. Emellett azt is je-
lenti, hogy együttérzést, sajnálatot és 
irgalmat mutatunk a másik iránt.” 1

„Jézus Krisztus sok példát mu-
tatott a könyörületes törődésre – 
mondta Thomas S. Monson elnök. 
– A beteg ember Bethesda tavánál; 
a házasságtörő nő; az asszony Jákób 
forrásánál; Jairus lánya; Lázár, Mária 
és Márta testvére – mindegyikük 
egy- egy újabb sebesült volt a Jeri-
kóba vezető út mentén. Mindannyi-
uknak segítségre volt szüksége.

A bethesdai betegnek ezt mondta 
Jézus: »Kelj fel, vedd fel a te nyo-
szolyádat, és járj!« A házasságtörő 
asszony ezt a tanácsot kapta: 
»…eredj el és többé ne vétkezzél!« 
Az asszonynak, aki vizet meríteni 
ment a kútra, az »örök életre buzgó 
víznek [kútfejét]« adta. Jairus ha-
lott lányának így szólt a parancs: 
»Leányka, néked mondom, kelj föl!«  

Jézus Krisztus isteni tulajdonságai: 
könyörületes és kedves

A sírba zárt Lázárnak így: »…jőjj ki!«
A Szabadító mindig is korlátlan 

képességet mutatott a könyörü-
letre. […] Nyissuk meg szívünk 
ajtaját, hogy Ő – az igazi könyörület 
élő példája – beléphessen rajta.” 2

További szentírások
Zsoltárok 145:8; Zakariás 7:9;  
1 Péter 3:8; Móziás 15:1, 9;  
3 Nefi 17:5–7

A szentírásokból
„A férjem és én a 17 éves lányunk 

ágya mellett térdeltünk, és az életé-
ért könyörögtünk – mondta Lisa S. 
Reeves, a Segítőegylet általános 
elnökségének második tanácsosa. – 
Ezúttal a válasz nemleges volt, de… 
tudtuk, hogy… [a Szabadító] könyö-
rülettel van irántunk bánatunkban 
és fájdalmunkban.” 3

„Az egyik kedvenc történetem a 
Szabadító életéből Lázár története. 
A szentírásokban azt olvashatjuk, 
hogy »szereti vala pedig Jézus Márt-
hát és annak nőtestvérét [Máriát], és 
[fivérüket] Lázárt.«” 4 Amikor Lázár 
megbetegedett, elküldték a hírét 

Jézusnak, de mire Ő megérke-
zett, Lázár már halott volt. Mária 
Jézushoz futott, a lába elé borult, 
és sírni kezdett. Amikor pedig 
látta Jézus, hogy Mária sír, „el-
búsula lelkében és… könnyekre 
fakadt” ( János 11:33, 35).

„Ez a mi feladatunk. Éreznünk 
és látnunk kell, majd pedig segíte-
nünk Isten minden gyermekének 
érezni és látni és tudni, hogy a 
Szabadítónk nemcsak a bűne-
inket, hanem a fájdalmainkat, a 
szenvedéseinket és a nyomorú-
ságainkat is magára vette, hogy 
tudja, mit érzünk, és hogyan 
vigasztaljon meg minket.” 5

JEGYZETEK
 1. Kalauz a szentírásokhoz: Könyörület.
 2. Thomas S. Monson, “The Gift of Compas-

sion,” Liahona, Mar. 2007, 4–5, 8.
 3. Linda S. Reeves: Az Úr nem feledkezett 

meg rólatok. Liahóna, 2012. nov. 120.
 4. Linda S. Reeves: Az Úr nem feledkezett 

meg rólatok. Liahóna, 2012. nov. 118.
 5. Linda S. Reeves: Az Úr nem feledkezett 

meg rólatok. Liahóna, 2012. nov. 120.
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Gondold át

Kit áldhatnál meg  
könyörületed által?

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, mit kell 
megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és szerepeinek megértése az Őbelé 
vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd azokat, akik felett 
látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org 
honlapra!

Hit, család, segítségnyújtás




