
MI AZ ÚJ EBBEN A SZÁMOMRA? 

Valószínűleg sokkal több teljes idejű misszionárius fog szolgálni az 
egyházközségedben. Részvételed és vezetésed elengedhetetlenül fontos 
lesz. Ez a növekedés azt jelenti, hogy az alábbi módokon gyorsíthatod 
majd a munkádat:

•	 Mutass példát azzal, hogy egyéneket és családokat keresel és készítesz 
fel a misszionáriusi tanításokra. 

•	 Segíts az egyháztagoknak és a vezetőknek megtalálni és 
felkészíteni a barátokat és szomszédokat, lehetőséget biztosítva a 
misszionáriusoknak arra, hogy eleget tegyenek szent felelősségüknek, 
vagyis hogy Jézus Krisztus evangéliumát tanítsák. 

•	 Ügyelj arra, hogy a misszionáriusok és az egyháztagok közötti 
kapcsolat pozitív és helyénvaló legyen, miközben egyesítik erőiket a 
szabadítás munkájában.

•	 Legyen egy elkötelezett egyházközségi misszióvezetőd, aki egyeztet 
az egyházközségi tanáccsal, az egyházközségi misszionáriusokkal, 
valamint az egyházközség tagjaival annak érdekében, hogy a 
misszionáriusok napjait tanítási alkalmak töltsék ki.

Püspök, a szereped ebben a munkában
Forrásanyag a szabadítás munkájának meggyorsításához

Püspökként szent papsági kulcsokat viselsz a szabadítás munkájában az egyházközségeden belül. 
Azáltal, hogy egységben munkálkodsz az egyházközségi tanáccsal, a teljes idejű misszionáriusokkal 
és az egyházközséged tagjaival, gyakorolhatod ezeket a kulcsokat, illetve tanúja lehetsz, ahogy az 
egyházközség gyarapodik erejében, a tagok pedig megerősödnek tanítványi mivoltukban.

HOL TANULHATOM MEG A SZEREPEMET?

Nem az a szereped, hogy egyedül végezd a munkát, hanem 
hogy egyesítsd az egyházközséget a szabadítás munkájában. 
További információért lásd:

•	 2. kézikönyv, 5. fejezet

•	 Prédikáljátok evangéliumomat!, 13. fejezet

•	 Különleges közvetítés: A szabadítás munkája
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Russell M. Nelson elder: Kérdezd a 
misszionáriusokat! Ők segíthetnek! 2012. 
októberi általános konferencia
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KI SEGÍTHET?

•	 A tanácsosaid segíthetnek előtérbe helyezni ezt a munkát azzal, hogy a 
tant tanítják, és példát mutatnak az evangélium örömteli megélésében. 
Kijelölheted az egyik tanácsost az aktivizálás összehangolására, a másikat 
pedig a megtartás összehangolására.

•	 Az egyházközségi tanácsod segíthet azzal, hogy beszélnek minden 
egyes érdeklődőről, illetve minden egyes új és visszatérő egyháztagról, 
megtervezik, hogyan elégíthetik ki az egyes személyek lelki szükségleteit, 
valamint végrehajtják tervüket.

•	 Az egyházközségi misszióvezetőd – aki az egyházközségi tanács 
tagjaként szolgál – jelenti a kapcsot a teljes idejű misszionáriusokkal. 

•	 A teljes idejű misszionáriusok taníthatják és megerősíthetik azokat, 
akiket erre javasolsz nekik. Fontolóra veheted, hogy meghívod őket az 
egyházközségi tanácson való részvételre.

•	 A misszionáriusi munkával megbízott főtanácstag képzést és segítséget 
nyújthat az egyházközségi misszióvezetődnek.

•	 Az egyházközséged tagjainak – ideértve a fiatalokat és a gyermekeket 
is – vannak nem egyháztag és kevésbé tevékeny barátaik, szomszédaik és 
családtagjaik. Ők jelenthetik a legjobb forrást ahhoz, hogy érdeklődőket 
találjanak, és meghívják őket, hogy jöjjenek és nézzék meg, mit kínál 
számukra Jézus Krisztus evangéliuma.

„Javasolni szeretném, hogy az 
egyházban minden püspök a 
következő mondatot adja népének 
jelmondatként: »Mindannyian 
dolgozzunk az egyházközség 
növekedésén!«”

Gordon B. Hinckley elnök

„A püspök és az egyházközségi tanács 
minden olyan érdeklődőről beszél, 
akinél fejlődést látnak. Eldöntik, 
mit tehetnek értük és a családjukért, 
még a keresztelőjük előtt igyekeznek 
összebarátkozni velük, bevonni őket a 
tevékenységekbe, majd pedig táplálni 
azokat, akik megkeresztelkedtek.”

Henry B. Eyring elnök

„A… püspököké a felelősség, és 
ők tartoznak elszámolással azért, 
hogy segítsenek az egyháztagoknak 
megtalálni a tisztaszívűeket, és 
felkészíteni őket a keresztelésre, 
valamint az egyházközségekben és 
cövekekben egész életükön át végzett 
szolgálatra.”

M. Russell Ballard elder

AZONOSULJ A JÖVŐKÉPPEL!
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