
MI AZ ÚJ EBBEN A SZÁMOMRA?

Valószínűleg sokkal több misszionárius fog szolgálni a missziódban, 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 cövekelnökökkel, értsétek meg 
szerepeiteket, és egységben gyakoroljátok a papsági kulcsokat. A 
cövekelnök viseli a cövekében zajló misszionáriusi munka kulcsait, és 
a te kezedben vannak a misszionáriusok munkájának kulcsai. Közösen 
dolgozva el tudjátok végezni a szabadítás munkáját. Az erőfeszítések 
egységesítése érdekében szükséges lesz, hogy rendszeresen találkozz 
a cövekelnökökkel és részt vegyél az egyeztető tanácsokon.

•	 Tanítsd, képezd és vezesd a misszionáriusokat abban, hogy miként 
tudnak sikeresen együtt munkálkodni az egyháztagokkal és a  
helyi vezetőkkel, ügyelve arra, hogy kapcsolataik helyénvalóak és 
hasznosak legyenek.

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

HOL TANULHATOM MEG A SZEREPEMET?

Nem az a szereped, hogy egyedül végezd a munkát, hanem hogy vezesd a 
rád bízott misszionáriusokat. További információért lásd:

•	 2. kézikönyv, 5. fejezet

•	 Prédikáljátok evangéliumomat!, 13. fejezet

•	 Mission President’s Handbook

•	 Különleges közvetítés: A szabadítás munkája

Cikkek

Henry B. Eyring elnök: Egyek vagyunk. 
2013. áprilisi általános konferencia

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

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

Misszióelnökként szent papsági kulcsokat viselsz. Azáltal, hogy egységben munkálkodsz a 
cövekelnökökkel, gyakorolhatod ezeket a kulcsokat, illetve a vezetőkkel és az egyháztagokkal 
vállvetve dolgozhatsz a szabadítás munkájában.

Videó

Papsági kulcsok 
használata a munkában

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
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?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/catch-the-wave?lang=eng&clang=hun
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=hun
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=hun


KI SEGÍTHET?

•	 A területi hetvenesed segíthet hatékony megbeszéléseket tartanod a cövekelnökökkel 
az egyeztető tanácsokon. 

•	 A tanácsosaid segíthetnek a tanítási, képzési és adminisztrációs felelősségeidben, 
ideértve e munka előtérbe helyezését azzal, hogy a tant tanítják, és példát mutatnak  
az evangélium örömteli megélésében.

•	 Amikor megfelelő kapcsolatot alakítasz ki velük, a cövekelnökök segíthetnek 
megtudnod, hol van a legnagyobb szükség a misszionáriusokra, és hogyan lehet a 
legjobban végezni a munkát. 

•	 A teljes idejű misszionáriusok taníthatják és megerősíthetik azokat, akiket az 
egyháztagok ajánlanak nekik, és együtt munkálkodhatnak az egyháztagokkal a lelkek 
Krisztushoz vezetésén. 

•	 Az egyháztagoknak – 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 misszióelnökök rendelkeznek a misszionáriusaik 
jóléte, biztonsága és sikere iránti felelősség kulcsaival. 
Miután tanácskozott a missziója területén lévő 
kerületi- és cövekelnökökkel, mindegyik misszióelnök 
misszionáriusokat küld szolgálatra egy-egy adott cövek, 
egyházközség és gyülekezet területére.”

Russell M. Nelson elder

„Amikor a cövekelnök és a misszióelnök kezében lévő 
kulcsok megfelelő összhangban állnak egymással, amikor 
ez a két, egymást kiegészítő kulcskészlet egységben 
és összhangban munkálkodik, akkor megnyílik a 
kinyilatkoztatás csatornája, és a mennyei hatalmak 
káprázatos módon képesek megáldani a munkát. Ha e 
kulcskészletek nincsenek összehangolva, akkor a mennyei 
hatalmak visszatartatnak és erejüket vesztik.”

David A. Bednar elder

AZONOSULJ A JÖVŐKÉPPEL!
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