
MI AZ ÚJ EBBEN A SZÁMOMRA? 

Valószínűleg sokkal több teljes idejű misszionárius fog szolgálni a 
cövekedben, mint eddig bármikor. Ez több lehetőséget nyújt neked az 
alábbiak tekintetében:

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

•	 Segíts a cövekelnökségnek az érdeklődők megkeresésére, tanítására, 
megkeresztelésére és konfirmálására irányuló erőfeszítések 
felügyeletében. A cövekelnökség felkérhet téged arra, hogy vezess 
le beszélgetéseket e témákról a tanácsgyűléseken és egyéb cöveki 
gyűléseken.

•	 Tarts eligazítást az újonnan elhívott egyházközségi 
misszióvezetőknek, és rendszeresen biztosíts folyamatos képzést és 
támogatást az egyházközségi misszióvezetőknek szerte a cövekben.

Videó

A papsági kvórumok 
megerősítése

Cikkek

Russell M. Nelson elder: Lovagold 
meg a hullámot! 2013. áprilisi általános 
konferencia

Neil L. Anderson elder: Ez egy csoda! 
2013. áprilisi általános konferencia

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

A misszionáriusi munkával megbízott főtanácstagként egyedülálló szereped az, hogy segíts a 
cövekelnökségnek az egyházközségi misszióvezetők képzésében és a szabadítás munkájának 
összehangolásában szerte a cövekben.

HOL TANULHATOM MEG A SZEREPEMET?

Nem az a szereped, hogy egyedül végezd a munkát, hanem 
hogy segíts a cövekelnökségnek, amint a cöveket vezetik a 
szabadítás munkájában. További információért lásd:

•	 2. kézikönyv, 5. fejezet

•	 Prédikáljátok evangéliumomat!, 13. fejezet

•	 Különleges közvetítés: A szabadítás munkája

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=hun
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=hun
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=hun
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=hun
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=hun
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=eng&clang=hun
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/hungarian/pdf/language-materials/36617_hun.pdf#page=237
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=eng&clang=hun


KI SEGÍTHET?

•	 A cövekelnökséged tudatni fogja veled, ha segítségre van szükségük, 
és útmutatást adhatnak, különösen amikor ezzel a kérdéssel fordulsz 
hozzájuk: „Mit tehetnék még?”

•	 Az egyházközségi misszióvezetők szerte a cövekben segíthetnek 
felmérned a képzés iránti igényeiket, amikor hozzád fordulnak 
kérdéseikkel és aggályaikkal, illetve amikor a cövekelnökség továbbítja 
feléd e kérdéseket és aggályokat.

•	 A teljes idejű misszionáriusok taníthatják és megerősíthetik azokat, 
akiket a cövek tagjai erre javasolnak nekik. 

•	 A cöveked 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.

„Az igazság és igazlelkűség eme hulláma valóban 
csodálatos. Ezt nem ember alkotta. Az Úrtól származik, 
aki azt mondta: »Annak idejében meg fogom gyorsítani a 
munkámat.«”  

Russell M. Nelson elder

„Az Úrnak most nagyobb szüksége van rátok, mint valaha 
bármikor, hogy eszközök legyetek az Ő kezében. Mi mind 
hozzá tudunk járulni e csoda létrejöttéhez.”

Neil L. Andersen elder

„Szeretett testvéreim, a mi felelősségünk, mindegyikünk felelőssége, a cövekelnökség, a főtanács, a püspökség, a vasárnapi 
iskolai elnökség, az elemi elnökségének, a fiatal férfiak elnökségének, a fiatal nők elnökségének, a segítőegyleti elnökségnek 
és a papsági kvórum[ok] tisztségviselőinek a felelőssége gondoskodni arról, hogy mindenki, aki megkeresztelkedett, 
bátorítást kapjon, és érezze [Urunk] evangéliumának csodálatos melegségét.”

Gordon B. Hinckley elnök

AZONOSULJ A JÖVŐKÉPPEL!
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