
MI AZ ÚJ EBBEN A SZÁMOMRA? 

Valószínűleg sokkal több 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. 

•	 Hangold össze a munkát a misszióelnökkel, értsétek meg 
szerepeiteket, és egységben gyakoroljátok a papsági kulcsokat. A 
misszióelnök viseli a misszionáriusokhoz és a megtéréshez tartozó 
kulcsokat, és a te kezedben vannak a cövekedben zajló misszionáriusi 
munka kulcsai. Közösen dolgozva el tudjátok végezni a szabadítás 
munkáját. Az erőfeszítések egységesítése érdekében szükséges lesz, 
hogy rendszeresen találkozz a misszióelnökkel és részt vegyél az 
egyeztető tanácsokon.

•	 Tanítsd Krisztus tanát, a szabadítás tervét és a misszionáriusi munka 
tantételeit gyakran, és biztasd az egyháztagokat a részvételre.

•	 Támogasd az egyes egyházközségeket a szabadítás munkájában 
tett erőfeszítéseikben. Rendszeres interjúkon kérd meg az egyes 
püspököket, hogy számoljanak be minden egyes érdeklődő, valamint 
minden egyes új és visszatérő egyháztag fejlődéséről.

HOL TANULHATOM MEG A SZEREPEMET?

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

•	 2. kézikönyv, 5. fejezet

•	 Prédikáljátok evangéliumomat!, 13. fejezet

•	 Különleges közvetítés: A szabadítás munkája

Videó

Papsági kulcsok 
használata a munkában

Cikkek

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

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

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

Cövekelnökként szent papsági kulcsokat viselsz a szabadítás munkájában a cövekeden belül. Azáltal, 
hogy egységben munkálkodsz a misszióelnökökkel és a cöveked püspökeivel, gyakorolhatod ezeket a 
kulcsokat, illetve egyesítheted cövekedet a szabadítás munkájában.
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KI SEGÍTHET?

•	 A területi hetvenesed segíthet a misszióelnököknek és a cövekelnököknek 
megbeszéléseket tartani az egyeztető tanácsokon. 

•	 A misszióelnök segíteni fog tudnod, hogyan működhettek együtt a 
legjobban a teljes idejű misszionáriusokkal. Valószínűleg rendszeresen 
találkozni akartok majd az egyeztető tanácsgyűléseken kívül is.

•	 A tanácsosaid segíthetnek előtérbe helyezned ezt a munkát azzal, hogy a 
tant tanítják, és példát mutatnak az evangélium örömteli megélésében

•	 A misszionáriusi munkához kijelölt főtanácstagod nyújtson képzést 
és segítséget az egyházközségi misszióvezetőknek az egész cövekben, 
ideértve az egyházközségi misszióterv elkészítését is.

•	 A püspökeid folyamatosan tájékoztassanak az arra tett erőfeszítéseikről, 
hogy egyesítsék egyházközségeiket a szabadítás munkájában. 

•	 A teljes idejű misszionáriusok tanítsák és erősítsék meg azokat, akiket az 
egyháztagok 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 
találjatok, és meghívjátok őket, hogy jöjjenek és nézzék meg, mit kínál 
számukra Jézus Krisztus evangéliuma.

„A cövekelnökök… rendelkeznek az egységükben végzett 
misszionáriusi munka iránti felelősség kulcsaival, és ők 
inspirálják az egyháztagokat az ebben való részvételre.” 

Russell M. Nelson elder

„A cövekelnök[ök]é… 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

„Arra kérek minden cövek- és kerületi elnököt, hogy cövekükön illetve kerületükön belül vállaljanak teljes felelősséget 
és elszámolási kötelezettséget az érdeklődők megtalálásáért és a velük való barátkozásért. […] Ti, [fivérek], szent 
kötelezettséggel tartoztok az Úrnak ezt a munkát illetően. Ti mutatjátok a példát ahhoz, hogy mások mit tehetnek a ti 
sugalmazott vezetésetek alatt.”

Gordon B. Hinckley elnök
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