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hívőknek a beszédben, a magavise
letben, a szeretetben, a lélekben, a 
hitben, a tisztaságban.” 4 Ez a tanács 
most éppen olyan érvényes, mint 
akkor volt. Vonatkozik a teljes idejű 
misszionáriusainkra, de éppen úgy az 
egyház minden tagjára is. Teljes idejű 
misszionáriusként és egyháztagként is, 
Jézus Krisztusban hívő emberekként 
mindannyiunknak jó példáknak kell 
lennünk.

Teljes idejű misszionáriusok
Mintegy 52 000, vagy annál is több 

teljes idejű misszionárius szolgál 
340 misszióban szerte a világon. Az 
Úrban hívő, elkötelezett szolgák ők. 
Céljuk az, hogy „másokat Krisztushoz 
hív[janak] azáltal, hogy segíte[nek] 
nekik elfogadni a visszaállított 
evangéliumot a Jézus Krisztusba és 
engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, 
a keresztelés, a Szentlélek elnyerése 
és a mindvégig kitartás által” 5.

Timótheushoz hasonlóan a legtöbb 
teljes idejű misszionárius fiatal férfi. 
Nővérek és idősebb misszionáriusok 
is vannak. Mindegyiküket szeretjük! 
A misszionáriusok azért szolgálnak, 
hogy jobbá tegyék Isten gyermekeinek 
életét. Mennyei Atyánk minden gyer
mekét szereti. Elvégre Ő az Atyjuk. 
Meg szeretné őket áldani a legna
gyobb ajándékkal, az örök élettel. 6  

Szeretett testvéreim, ma este a 
világ sok helyén összegyűltünk. 
Vannak köztünk csodálatos teljes 

idejű misszionáriusok is. Szeretném 
megkérni a teljes idejű misszioná
riusokat, hogy álljanak fel. Elderek 
és misszióelnökök, bárhol vagytok, 
álljatok fel! Hálásak vagyunk értetek. 
Köszönetet mondunk nektek. Szere
tünk benneteket. Most már leülhettek.

Időről időre emlékeztetnünk kell 
magunkat arra, hogy miért is vannak 
misszionáriusaink. Az Úrtól kapott 
parancsolat miatt, aki azt mondta:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket, megkeresz
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szent Léleknek nevében;

Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, a mit én parancsoltam 
néktek: és ímé én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 1

Ez csak egy parancsolat a sok 
közül, amely meg lett újítva, amikor 
Jézus Krisztus evangéliumának teljes
sége visszaállíttatott. Most is éppen 
úgy szolgálnak misszionáriusok, mint 
az újszövetségi időkben. Az apostolok 
cselekedeteinek könyve beszámol 
arról, hogy az Úr halandó szolgálata 
után milyen kezdeti misszionáriusi 

erőfeszítéseket tettek az apostolok 
és más tanítványok. Olvashatunk a 
tárzusi Saul 2 figyelemreméltó megté
réséről és keresztelkedéséről, aki ko
rábban „fenyegetést… és pusztulást… 
lihegve az Úrnak tanítványai ellen” 3, 
és üldözte a szárnyát bontogató fiatal 
egyház tagjait. Ilyen kezdetek után 
lett Saulból a megtért Pál, az Úr egyik 
legnagyszerűbb misszionáriusa. A 
Cselekedetek könyvének utolsó 15 
fejezete Pál és társai misszionáriusi 
munkájáról szól.

Egyik legmegbízhatóbb társá
nak írt levelében Pál így szólt az ifjú 
Timótheushoz: „Senki a te ifjúságodat 
meg ne vesse, hanem légy példa a 
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Légy példa a hitben!
Teljes idejű misszionáriusként és egyháztagként is,  
Jézus Krisztusban hívő emberekként mindannyiunknak  
jó példáknak kell lennünk.
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vasárnapi gyűlésre, vagy vegyen részt 
egy egyházi összejövetelen vagy 
szolgálati tevékenységen, az segíteni 
fog a tévképzetek eloszlatásában, és a 
látogatók jobban érzik majd magukat 
közöttünk.

Az egyház tagjaiként nyújtsátok 
ki kezeteket azok felé, akiket nem 
ismertek, és üdvözöljétek őket barát
ságosan! Minden vasárnap nyújtsá
tok ki a barátság kezét legalább egy 
olyan ember felé, akit azelőtt nem 
ismertetek. Életetek minden napján 
igyekezzetek gyarapítani a barátaitok 
körét.

Buzdíthatjátok egy barátotokat, 
hogy olvassa el a Mormon könyvét. 
Magyarázzátok el, hogy ez nem egy 
regény vagy történelemkönyv, hanem 
egy másik tanúbizonyság Jézus Krisz
tusról. Célja az, hogy „meggyőzzön 
zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus 
a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki 
minden nemzetnek kinyilatkoztatja 
magát” 16. Olyan erő van ebben a 
könyvben, amely megérintheti a szíve
ket és felemelheti az igazságot igazán 
kereső emberek életét. Kérjétek meg a 
barátotokat, hogy imádságos lélekkel 
olvassa el a könyvet.

Joseph Smith próféta azt mondta, 
hogy „a Mormon könyve a leginkább 
hibátlan könyv a földön, és vallásunk 
záróköve, és aki annak előírásai sze
rint él, közelebb kerül Istenhez, mint 
bármely más könyv által” 17. A Mormon 
könyve Jézus Krisztus engesztelésé
ről tanít, és olyan eszköz, amely által 
Isten betölti a szétszórt Izráel utolsó 
napokban történő összegyűjtésének 
ősi ígéretét. 18

Sok évvel ezelőtt két kollegám 
– egy ápolónő és orvos férje – meg
kérdezte, miért élek úgy, ahogy élek. 
Azt válaszoltam: „Azért, mert tudom, 
hogy a Mormon könyve igaz.” Kölcsö
nadtam nekik a könyvemet, megkérve 
őket, hogy olvassák el. Egy héttel 

A misszionáriusok ezt tanítják, bárhol 
is szolgáljanak. Segítenek az emberek
nek kifejleszteni az Úrba vetett hitet, 
bűnbánatot tartani, megkeresztelkedni, 
elnyerni a Szentlelket, részesülni a 
templom szertartásaiban és mindvégig 
hűen kitartani. Isten munkája és dicső
sége, miszerint „véghezvigye… az em
ber halhatatlanságát és örök életét” 7 –, 
egyben minden egyes misszionárius 
szent munkája és dicsősége is.

Több misszionáriusra van szük
ségünk – több érdemes misszionári
usra. Földi szolgálata során az Úr azt 
mondta a tanítványainak: „Az aratni 
való sok, de a munkás kevés; kérjétek 
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő aratásába.” 8

Az általános konferencia e délelőtti 
ülésén szeretett prófétánk, Thomas S. 
Monson elnök személyes kérést intézett 
minden fiatal férfihoz az egyházban, 
hogy készüljenek fel a misszionáriusi 
szolgálatra. Remélem az üzenete teljes 
mértékben meghallgatásra talál minden 
egyháztag otthonában.

Monson elnök bölcs tanácsához én 
is hozzáfűzöm a tanúbizonyságomat. 
A családomban megfigyeltem, milyen 
áldások érnek minden egyes misszio
náriust. Gyermekeink, unokáink és 
azok házastársai körében eddig 49en 
kaptak elhívást teljes idejű misszionári
usi szolgálatra, és ez a szám egyre nö
vekszik. Minden esetben láttam, amint 
az adott misszionáriusnak gyarapodik 
a bölcsessége, egyre érettebb lesz az 
ítélőképessége, és kivirágzik a hite. Az 
előttük járó sok nemzedékhez hason
lóan ők is „Isten szolgálatába léptek, 
hogy teljes szív[ükkel], lelk[ükkel], 
elmé[jükkel] és [erejükkel] szolgálják 
őt” 9. A misszionáriusi szolgálat segített 
isteni rendeltetésük formálásában.

Egyháztag misszionáriusok
Pál tanácsa, miszerint „légy példa 

a hívőknek”, az egyháztagokra is 

ugyanúgy vonatkozik. Legtöbben nem 
voltak, és talán soha nem is lesznek 
teljes idejű misszionáriusok. Azonban 
mindenki lehet egyháztag misszio
nárius. Ez a kijelentés eszembe juttat 
egy mulatságos esetet. A misszionári
usképző központ egyik nagy sport
pályája mellé kitették a következő 
feliratot: „Csak misszionáriusoknak!” 
Azok pedig, akik szintén játszani 
akartak a pályán, új feliratot tettek ki, 
amelyen ez állt: „Minden egyháztag 
misszionárius!”

Minden egyháztag példa lehet a 
hívőknek. Testvérek, Jézus Krisztus 
követőiként mindannyian élhettek az 
Ő tanításai szerint. Lehet tiszta a szí
vetek és tiszta a kezetek. Az ábrázato
tokra lehet vésve Isten képmása. 10 Jó 
cselekedeteitek nyilvánvalóak lesznek 
mások számára. 11 Az Úr világossága 
ragyoghat a szemetekből. 12 Ilyen 
kisugárzással pedig jobb lesz, ha fel
készültök a kérdésekre. Péter apostol 
ezt a tanácsot adta: „Mindig készen 
legyetek megfelelni mindenkinek, a 
ki számot kér tőletek a bennetek levő 
reménységről” 13.

Válaszotok legyen barátságos és 
örömteli. És legyen találó a kérdező 
számára. Ne felejtsétek el, hogy ő is 
Isten gyermeke, azé az Istené, aki 
nagyon is szeretné, hogy ez az ember 
kiérdemelje az örök életet, és egy 
napon visszatérjen Őhozzá. Talán ti 
lesztek azok, akik kinyitják az ajtót a 
szabadulása és Krisztus tanának meg
értése előtt. 14

Első reakciójuk után legyetek ké
szen a következő lépésre. Lehet, hogy 
elhívjátok a barátotokat egy egyházi 
gyűlésre. A barátaink közül sokan 
nem tudják, hogy szívesen látjuk őket 
az egyházi épületeinkben. A Szaba
dító így hívta azokat, akik szerették 
volna jobban megismerni Őt: „Jőjjetek 
és lássátok” 15. Ha meghívtok valakit, 
hogy jöjjön el veletek valamelyik 
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képezi az Úr második eljövetelére való 
felkészülésnek. 22 Ő azt akarja, hogy 
mindannyian valóban legyünk példák 
a hívőknek.

Tudom, hogy Isten él. Jézus a 
Krisztus. Ez az Ő egyháza. A Mormon 
könyve igaz. Joseph Smith fordította 
le, és ő ennek az utolsó adományozási 
korszaknak a prófétája. Thomas S. 
Monson elnök Isten mai prófétája. 
Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus 
szent nevében, ámen. ◼
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létrehozhattok. Minden profil lehetősé
get ad a hitelvek, különböző élmények 
és bizonyságok leírására. Mivel ez még 
egy új dolog, e profilok nagy része még 
csak angolul áll rendelkezésre. Ké
sőbb majd más nyelveken is elérhetők 
lesznek.

Ezek a profilok csodálatos hatással 
bírhatnak. Két hónappal ezelőtt egy 
Zac nevű fiatalember – elsőéves egye
temista – látott egy mormon.org  
hirdetést a televízióban, a louisianai Ba
ton Rougeban. Ellátogatott a honlapra, 
és az egyháztagok profiljai felkeltették 
a figyelmét. A weboldalunkon talált egy 
linket, ami tudatta vele, hol vehet részt 
egyházi gyűléseken. A következő va
sárnap fehér ingben és nyakkendőben 
elment az egyházi gyűlésekre, bemu
tatták az egyházközség tagjainak, és 
örömmel ott maradt a gyűlések mind
három óráján. Meghívták vacsorára az 
egyik egyháztag otthonába, amit az 
első misszionáriusi lecke követett. Két 
hét sem kellett, megkeresztelkedett, és 
az egyház tagjává konfirmálták. 21 Isten 
hozott, Zac! (Ő is hallgat bennünket.)

Jézus Krisztus minden példás kö
vetője hatékony egyháztag misszioná
riussá válhat. Az egyháztagok a teljes 
idejű misszionáriusokkal karöltve el
vihetik az evangélium áldásait kedves 
barátainknak és szomszédjainknak. 
Sokan Izráelből valók, és most az ígé
ret szerint összegyűjtetnek. Ez részét 

később udvariasan megköszönve 
visszahozták a könyvemet.

Azt kérdeztem tőlük: „Mit értetek 
az alatt, hogy nagyon köszönitek? Ha 
valaki tényleg elolvassa ezt a könyvet, 
nem mond ilyesmit. Nem is olvastátok 
el, ugye? Kérlek titeket, vigyétek el 
újra, olvassátok el, és csak azután sze
retném visszakapni a könyvemet!”

Beismerve, hogy valóban csak 
belelapoztak, eleget tettek a kérésem
nek. Amikor visszahozták, könnyes 
szemmel azt mondták: „Elolvastuk a 
Mormon könyvét. Tudjuk, hogy igaz. 
Szeretnénk még többet tudni.” Így is 
lett, és az én kiváltságom volt megke
resztelni őket.

Az evangéliumot úgy is megoszt
hatjuk, hogy felkérjük barátainkat: 
találkozzanak nálunk a teljes idejű 
misszionáriusokkal. A misszionári
usokat elhívták és felkészítették az 
evangélium tanítására. Otthonotok 
kényelmében és állandó megerősíté
setek mellett barátaitok ráléphetnek a 
szabaduláshoz és felmagasztosuláshoz 
vezető útra. Az Úr azt mondta:  
„...elhívást kaptok, hogy véghezvi
gyétek választottaim összegyűjtését; 
mert az én választottaim hallják a 
hangomat, és nem keményítik meg a 
szívüket.” 19

A szentírások azt is elárulják, hogy 
„sokan vannak még a földön…, akik 
csak azért vannak távol az igazságtól, 
mert nem tudják, hol találjanak rá” 20. 
Vajon nem lehetőség ez számotokra? 
Ti lehettek számukra az a tanítvány, 
aki elvezeti őket a felismeréshez!

Az internet korában új és izgalmas 
módjai is vannak a misszionáriusi 
munka végzésének. Meghívhatjátok 
a barátaitokat és a szomszédjaitokat, 
hogy látogassanak el az új mormon.org 
weboldalra. Ha van blogotok, és fent 
vagytok online közösségi oldalakon, 
akkor hivatkozhattok a mormon.org 
honlapra, ahol saját személyes profilt is 
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