2016. március 26.
Címzettek: általános felhatalmazottak; területi hetvenesek; cövek-, misszió-és kerületi elnökök;
püspökök és gyülekezeti elnökök; cöveki és egyházközségi Elemi, Fiatal Nők és
Segítőegylet elnökségek
(Kérjük, olvassátok fel cöveki, egyházközségi és gyülekezeti tanácsokon!)

Kedves Testvérek!
„Jövevény voltam”: Segítségnyújtás menekülteknek
Világszerte emlékeztetjük az utolsó napi szenteket, hogy Jézus Krisztus evangéliumának az
egyik alapvető tantétele a következő: „szeretném, ha adnátok javaitokból a szegényeknek, minden
ember aszerint, amije van, …szükségük enyhítés[ére], lelkileg is és fizikailag is, igényeik szerint”
(Móziás 4:26).
2015. október 27-én küldött levelünkkel összhangban a Segítőegylet, a Fiatal Nők és az
Elemi általános elnöksége arra kér minden nőt, életkortól függetlenül, hogy fogjanak össze a
közösségükben található menekültek megsegítésében.
A nőtestvérek kezdeményezése a „Jövevény voltam” nevet kapta (lásd Máté 25:35; 3 Mózes
19:34). A „Jövevény voltam” lehetőséget ad a nőtestvéreknek az egyénileg, családjukkal vagy
szervezetükkel történő segítségadásra, melynek során baráti kezet, képzést és más krisztusi
szolgálatot nyújtanak a közöttünk lévő menekülteknek. További részletekért tekintsétek meg a csatolt
levelet.
A nőtestvérek részt vehetnek ebben a kezdeményezésben, ahogy az idejük és a körülményeik
engedik, de soha senkitől ne várjuk el, hogy „gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje engedi”, és
győződjünk meg arról is, hogy, hogy minden dolog „bölcsen és rendben” legyen elvégezve (Móziás 4:27).
Az Úr áldjon meg benneteket, miközben a szükséget szenvedőket szolgáljátok!
Őszinte tisztelettel:

Az Első Elnökség
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2016. március 26.
(Kérjük, osszátok ki segítőegyleti, Fiatal Nők és Elemi gyűléseken!)

Kedves Nőtestvérek!
A Jövevény voltam nevű segítő kezdeményezés a környékünkön és közösségünkben lévő
menekültek szolgálatára összpontosul. Ez csupán egy a sok olyan lehetőség közül, mely által a
Segítőegylet és a Fiatal Nők tagjai és az elemis lányok felemelhetik és megáldhatják a szükséget
szenvedőket (lásd Máté 25:35; 3 Mózes 19:34).
1. Ki vehet részt benne? Mindenki, aki szeretne, észben tartva azt, hogy egyetlen nőtestvér sincs
kötelezve a részvételre, és senki ne szolgáljon a saját családjának és egyéb kötelezettségeinek
rovására (lásd Móziás 4:27). A szolgálatban részt vevők lehetnek:

• egyének
• családok
• segítőegyleti, fiatal női és elemis csoportok (lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása [2010].
9.4.2, 10.8, 11.5.2)
• lakóközösségek vagy közösségi szervezetek
2. Hogyan vehetnek részt a nőtestvérek? Bátorítjuk a nőtestvéreket, hogy imádságos lélekkel
keressenek lehetőségeket a szolgálatra, és hogy keressenek megbízható helyi közösségi és civil
szervezeteket, melyeket támogathatnak. Az IWasAStranger.lds.org honlap további ötletekkel
szolgálhat.
3. Hogyan oszthatják meg élményeiket a nőtestvérek? A nőtestvérek megoszthatják élményeiket
az IWasAStranger@ldschurch.org címre küldött e-mailben.
Reméljük, hogy mindannyian megtapasztalhatjuk a krisztusi szolgálat örök áldásait, ha
„[a] vendégszeretetről el [nem feledkezünk], mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat
[vendégelnek] meg” (Zsidók 13:2).
Őszinte tisztelettel:

a Segítőegylet általános elnöke

a Fiatal Nők általános elnöke

Az Auxiliary Presidency letter, 26 March 2016 fordítása. Hungarian.

az Elemi általános elnöke
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