
Misszionáriusi felkészítő – 6. lecke

A misszionáriusi élet követelményei
Átvéve az Alkalmazkodás a misszionáriusi élethez című kiadványból (füzet, 2013)

Minden új élmény kezdetekor (például amikor csatlakozol az 
egyházhoz, vagy új iskolába kerülsz) izgatott vagy a lehető
ségek miatt – és ideges is, hiszen nem tudod pontosan, mire 
számíts. Idővel aztán megtanulsz megbirkózni ezekkel a 
kihívásokkal, és a folyamat során fejlődsz is.

Így van ez a misszióval is. Olykor a missziót csodálatos lelki 
kalandnak – vagy legalábbis kezelhető kihívásnak – érzi 
az ember. Máskor azonban előfordul, hogy olyan váratlan 
problémákkal vagy élményekkel kerülsz szembe, amelyek 
nehezebbek és kellemetlenebbek, mint amire számítottál. 
Kétségek merülhetnek fel benned, hogy vajon hogyan lehetsz 
sikeres. Azok a források, amelyekre korábban hagyatkoztál, 
hogy segítsenek a gondok legyűrésében, lehet, hogy már nem 
elérhetőek. Ahelyett, hogy késztetést éreznél a próbálkozásra, 
előfordulhat, hogy szorongasz, ingerült, kimerült vagy csaló
dott vagy. Fizikai tüneteid is lehetnek, mint a fájdalom, a gyo
morbántalmak, az alvászavarok vagy akár betegség is. Gondot 
okozhat az, hogy emberekkel együtt tanulj, vagy kapcsolatba 
kerülj velük. Csüggedt lehetsz, vagy talán fel akarod adni.

A misszionáriusi munka követelményei több kategóriába 
sorolhatóak:

Általános
Számtalan változást és átalakulást tapasztalsz a missziód so
rán. Az ezekkel való megbirkózás megszokott megoldásai nem 
mindig elérhetőek, ezért újakat kell elsajátítanod. Az esték és a 
hétvégék, amelyek korábban a pihenést szolgálták, mostaná
ban a legelfoglaltabb időszakaid. Furcsán érezheted magadat. 
Olykor küszködhetsz is. Azon is tépelődhetsz, hogyan segíts 
más misszionáriusoknak, akik küszködnek.

Fizikai
Naponta 11–12 órát is talpon kell lenned, gyalogolva, kerékpá
rozva, lépcsőt mászva és egy helyben ácsorogva. Lehetséges, 

hogy nem tudsz annyit aludni, mint amennyit korábban. Az 
étel is idegen lehet. Rossz időben is kint leszel, és új kóroko
zóknak leszel kitéve. Már önmagában az élethelyzet újdon
sága is kimerítő lehet.

Érzelmi
Lehet, hogy feszültté tesz mindaz, amit meg kell tenned, 
emiatt pedig nehezebben tudsz kiengedni. Honvágyad lehet, 
elkeseredhetsz, unatkozhatsz vagy magányosnak is érezheted 
magadat. Szembekerülhetsz visszautasítással, csalódással, sőt 
még veszélyekkel is. Aggódhatsz a családtagjaid és a barátaid 
miatt, amikor nem lehetsz velük, hogy segíts nekik.

Társasági
Szoros közelségben élsz majd egy társsal. Lehet, hogy sok 
a közös bennetek, de az is lehet, hogy nem. Elvárás veled 
szemben, hogy idegenekkel beszélgess, egyházi vezetőkkel 
tarts kapcsolatot, gyorsan ismerkedj össze egyháztagokkal, és 
megtanuld szeretni az érdeklődőket.

Szellemi
Lehetséges, hogy új nyelvet tanulsz. Meg kell tanulnod a lec
kéket és a szentírásokat, tanítási készségeket kell elsajátítanod, 
és kezelned kell a felmerülő aggodalmakat. Tervezned kell, 
célokat kezelned, változásokhoz alkalmazkodnod, és minden
féle gyakorlati problémát megoldanod.

Lelki
Megfeszített munkával igyekezel majd megerősíteni a bizony
ságodat, ellenállni a kísértésnek, és megtanulni, hogyan érezd 
és ismerd fel a Lelket. El kell fogadnod a helyesbítést, bűnbá
natot kell tartanod, alázatosan kell szembenézned a gyenge
ségeiddel és a helytelen döntéseiddel, és jobban az Úrra kell 
hagyatkoznod, mint korábban bármikor.
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Alkalmazkodás az új élményekhez
Sokakhoz hasonlóan, akik új helyzetekbe kerülnek, a misszio
náriusok is gyakran mennek keresztül négy fázison vagy álla
poton az érzelmi alkalmazkodásuk során, amikor az MKK ba 
érkeznek, majd pedig újból, amikor a misszió területére 
lépnek:

1. Várakozás
Lehet, hogy lelkesen várod a kihívásokat (lásd 1 Nefi 3:7).

Lehet, hogy nagyobb céltudatosságot érzékelsz, és fokozott 
ragaszkodást Mennyei Atyánkhoz (lásd 3 Nefi 5:13).
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2. Az ismeretlen felfedezése
Lehet, hogy kezd hiányozni az otthonod,a családod és a bará
taid, sőt akár meg is kérdőjelezheted a szolgálatra vonatkozó 
döntésedet (lásd Alma 26:27).

Lehet, hogy észreveszed a stressz fizikai megnyilvánulásait, 
például a nyugtalan alvást, az étvágy változásait vagy az inge
rültséget.

Lehet, hogy váratlanul azon kapod magadat, hogy kritikus és 
türelmetlen vagy a szabályokkal és az elvárásokkal kapcsolatban.

Ezek az érzések természetesek. Amennyiben felismered 
magadban az itt felsorolt bármelyik vagy akár mindegyik 
problémát, kérünk, légy tudatában, hogy ez egy átmeneti 
helyzet, amelyen sok új misszionárius keresztülmegy. Meríts 
bátorságot abból a tudatból, hogy ezek az érzések el fognak 
múlni, és képes leszel alkalmazkodni.

3. „Meg tudom csinálni”
Tanítási és nyelvi készségeid fejlődésnek indulnak.

Megtanulsz készségesen megfelelni a missziós szabályoknak 
és elvárásoknak.

Türelmet mutatsz magaddal szemben, amikor „előírást előí
rásra” tanulsz (lásd Ésaiás 28:10; Móziás 4:27).

A stressz esetleg korábban megjelent fizikai tünetei múlni 
kezdenek.

4. Érzelmi önellátás
Otthonosan mozogsz a napi teendők irányításában.

Felismered személyes erősségeidet és fejlődésedet.

Kezded megérteni, mit jelent az, hogy az életben lépésről 
lépésre kell haladni (lásd T&Sz 98:12).

Nagyobb önbizalmat alakítasz ki, és megnő a vágyad a szol
gálatra.


