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TERÜLETI ELNÖKSÉGI ÜZENET

az embereket pedig „elvakít[ja] az emberek  
körmönfont ravaszkodása” (T&Sz 123:12).

Azok a felkérések, amelyek megtévesztenek 
másokat, az ördögtől származnak. Ezek azok a  
kísértések, melyekkel minden nap szembesül-
nünk kell. A mások megkísértésének indítéka 
mögött mindig az önzőség áll. A gonosz csábítá-
sok körmönfont módon manipulálják és kénysze-
rítik az embereket, aminek lelki rabság vagy még 
függőség is lehet a következménye.

A valódi cél és boldogság abban a meghívás-
ban található, mely a Szabadítótól érkezik: „[Ő] 
mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és részesüljön a 
jóságából” (2 Nefi 26:33). A sugalmazott meghívá-
sok arra kérik az embereket, hogy azt tegyék, ami 
jó. Akiktől pedig származik, azok tisztelik mások 
önrendelkezését, és a szeretet vezérli őket.

Nefi elmagyarázta, milyen szerepet játszunk 
abban, amikor átadjuk a Szabadító meghívását: 
„Megparancsolta-e valakinek is, hogy ne legyen 
része az ő szabadításában? Íme, mondom nek-
tek, hogy nem; hanem fizetség nélkül adja azt 
minden embernek; és megparancsolta népének, 
hogy minden embert győzzenek meg arról, hogy 
tartson bűnbánatot” (2 Nefi 26:27). A világunkban 
uralkodó gonoszság, kísértések és megtévesztés 
kivédése érdekében minden embernek olyan 
sugalmazott meghívást kell kapnia, mely az irán-
tuk érzett őszinte szeretetből és törődésből fakad. 
Amikor ilyen meghívást adunk valakinek, sokan 
vágyat fognak érezni arra, hogy elfogadják azt.

Tavaly felkértünk minden egyháztagot az Európa 
Területen, hogy sugalmazott meghívásokat adjanak 
át a családtagjaiknak és a barátaiknak az egyházon 
belül és kívül egyaránt. Megdicsérjük azokat, akik 
így tettek. Sok száz élet lett áldottabb. Azoké, akik 
átadták a meghívást, és azoké is, akik reagáltak arra.

Egy házaspár elmesélte nekem, hogyan keresztel-
kedett meg az egyik nagyapjuk hosszú évek vissza-
utasítása után. Az egyik elemis korú leányunoka 
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Az Európa Terület elnöke

A Mormon könyve prófétái 
nemcsak népük teljes pusz-
tulását látták előre, hanem 

korunkat is. Moróni azt mondta: „Íme, 
úgy beszélek hozzátok, mintha jelen 
lennétek, pedig nem vagytok. De íme, 
Jézus Krisztus megmutatott nekem 
titeket, és én ismerem cselekedeteite-
ket” (Mormon 8:35). Moróni és mások 
tudtak a kevélységről, amely a modern 
világunkban jelen lesz – arról a kevély-
ségről, amely majd bűnök sokaságához 
fog vezetni (lásd Mormon 8:36, 37).

Az ősi és a modern próféták egyaránt arra 
emlékeztetnek bennünket, hogy a katasztrófákra, 
a személyes gyötrelmekre, az igazságtalanságokra 
és a világ gonoszságaira való megoldás Jézus 
Krisztus evangéliumában és annak szabadító szer-
tartásaiban rejlik. Arra hívnak bennünket, hogy 
még ma válasszuk meg, kit fogunk szolgálni (lásd 
Józsué 24:15), és figyelmeztetnek bennünket, 
hogy jöjjünk Krisztushoz, és ragadjunk meg min-
den jó ajándékot (lásd Moróni 10:30).

Az Istentől kapott legbecsesebb ajándékunk 
– amely fiaivá és leányaivá választ el bennünket 
– az önrendelkezésünk. Saját magunk nevében 
cselekedhetünk. De „[a]z ember… nem tudna 
önmagáért cselekedni, ha nem úgy lenne, hogy 
csábítja az egyik vagy a másik” (2 Nefi 2:16). Mivel 
minden dolognak kell hogy legyen ellentétje, a 
világ tele van csábításokkal. A hirdetések, a mé-
dia és az internet gyors megoldásokat ajánlanak 
mindenre. Túlságosan sokszor azonban ezek az 
ígéretek nem teljesülnek, mert sokkal inkább a 
szolgáltató érdekeit szolgálják, semmint a vevőét, 
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születésnapját ünnepelte, amikor a nagyapja azt 
kérdezte tőle: „Mit szeretnél születésnapodra?” A kis-
lány egy pillanatig elgondolkodott, majd így felelt: 
„Azt szeretném, ha megkeresztelkednél, nagyapa!” 
Az idős embert meglepte a felkérés, majd mindenki 
legnagyobb meglepetésére azt mondta: „Rendben!” 
Megkeresztelkedett, majd nem sokkal ezután az 
egész családot összepecsételték a templomban.

Néha azért nem hívunk meg embereket, mert 
félünk az elutasító válaszuktól, vagy már annyira 
sokszor próbálkoztunk, hogy nem hisszük el, 
hogy az emberek képesek megváltozni. Ne ag-
godalmaskodjunk azon, hogy miként fognak 
válaszolni mások a meghívásunkra, mert nem tar-
tozunk felelősséggel azért, hogy mások miként re-
agálnak. Ne feltételezzük előre, hogy az emberek 
nem fognak változni! Monson elnök azt mondta: 
„Az emberek minden egyes nap változnak.” 1

Úgy látom, hogy az egyház fejlődése Európában 
attól függ, hogy képesek vagyunk-e sugalmazott 
meghívásokat átadni másoknak. Ezért újra felké-
rünk benneteket, hogy vegyetek részt a júniusban 
megrendezésre kerülő különleges kísérletben. 
Imádságos lélekkel tanulmányozzátok a sugal-
mazott meghívások tantételét. Gondolkozzatok 
el ezen egyénileg, a családotokkal és az egyházi 
osztályokkal. Miközben tanulmányoztok és imád-
koztok, a Lélek vezetni fog benneteket és nevek 
fognak az eszetekbe jutni. Tudni fogjátok, hogy mi-
ként és kinek adjátok át a sugalmazott meghívást. 
Az emberek válaszolni fognak azon szeretetteljes 
kérésetekre, hogy hallgassák meg a misszionáriuso-
kat, vagy jöjjenek el veletek az úrvacsorai gyűlésre.

A Jézus Krisztusba vetett hitünk gyarapodni fog, 
miközben határozottan meghívjuk azokat, akiket 
szeretünk. Amikor arra hívunk másokat, hogy jöj-
jenek Krisztushoz, a kiválasztottak meghallják, és 
reagálni fognak a Pásztor hangjára: „Az én juhaim 
hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követ-
nek engem: És én örök életet adok nékik” ( János 
10:27, 28). Azért imádkozom, hogy adjuk át azokat 
a meghívásokat, melyek másokat az örök életre, 
minden ajándék legnagyszerűbbikére vezetnek. ◼

JEGYZETEK 
 1. Lásd Thomas S. Monson: Mentésre fel! Liahóna, 2001. máj.

Így válaszolt családunk 
„a meghívás hónapja” 
felhívásra
Írta: Leland E. Mayall

Területi Elnökségünk megkért bennünket, 
hogy cövekelnökségként arra biztassuk az 
egyháztagjainkat, hogy hívják meg barátai-

kat és ismerőseiket az egyházi gyűlésekre és prog-
ramokra. Elhatároztuk, hogy az Angliai Ashton 
Cövek számára az októbert tűzzük ki „a meghívás 
hónapjának”.

2011. szeptember 4-én, vasárnap, egy tipikusan 
őszi reggelen, Kevin G. Fletcher elnök, Matthew R. 
Preston elnök és én a Hartshead Pike hegycsúcs 
tetején álltunk reggel 7 órakor. Miközben lete-
kintettünk cövekünk területére, megosztottuk 
egymással e nagyszerű cövekről kapott vízióin-
kat. A szél elől egy szikla mögé álltunk, szorosan 
egymás mellé, majd lehajtottuk fejünket, Fletcher 
elnök pedig Mennyei Atyánkhoz imádkozott a cö-
vekünk tagjaiért. Hálát adott Neki, majd arra kérte, 
áldjon meg mindannyiunkat, miközben elköte-
lezzük magunkat, hogy az októbert a meghívás 
hónapjának szenteljük.

Aznap személyesen is elköteleztem magam, 
hogy a családunk a szeptembert arra használja 
majd, hogy felkészüljön a meghívás hónapjára.  
A következő hétfőn különleges családi estet tar-
tottunk, mely során megbeszéltük, miként tud-
nánk októberben annyi ismerősünket meghívni, 
amennyit csak lehetséges. Felsoroltuk azokat, 
akiket meghívhatnánk, és az eseményeket is,  
melyekre meghívnánk őket. Családunk minden 
tagja részt vett a feladatban, legifjabb gyerme-
künk, az ötéves Racheltől jómagamig. Felírtuk  
a neveket és a programokat egy papírra, és 
kitettük azt a hűtő ajtajára (a ház legsűrűbben 
használt ajtajára).

Ezután meghívtuk az egyházközségünkben 
szolgáló teljes idejű misszionáriusokat, az elde-
reket és a nővéreket egyaránt, az otthonunkba. 
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Megosztottunk egymással egy lelki üzenetet, 
majd megmutattuk nekik a listánkat, hogy  
együtt tudjanak imádkozni velünk erőfeszítése-
ink sikeréért.

Eredmény
Rachel meghívta egyik barátját az iskolából, 

hogy menjen el vele istentiszteletre, a feleségem, 
Berny pedig a kislány édesanyját hívta meg, hogy 
csatlakozzon hozzájuk. A meghívást visszautasítot-
ták – egyelőre.

A 10 éves Hannah meghívta az egyik barátját, 
hogy menjen el vele istentiszteletre. Berny pedig 
meghívta a kislány édesanyját, hogy ő is jöjjön 
vele. Hannah barátja eljött istentiszteletre, és jól 
érezte magát. Az édesanyja elutasította a meghí-
vást – egyelőre.

A hónap utolsó vasárnapján Hannah meghívta 
egy másik barátját istentiszteletre, Berny pedig 
ennek a kislánynak is meghívta az édesanyját.  
Az anyuka kedvesen visszautasította a meghívást, 
de megengedte, hogy a lánya eljöjjön velünk.  
A kislány jól érezte magát, aki már ismert néhány 
elemis gyermeket az iskolából.

A 13 éves Abigail meghívta a barátnőjét egy 
különleges Fiatal Nők tevékenységre, melyet a 
misszionáriusok szerveztek. A kislány eljött a 
programra, és nagyon jól érezte magát aznap este. 
Édesanyja megjegyezte, hogy örül, hogy a lánya 
és Abi barátok, mert ismeri és nagyra becsüli csa-
ládunk normáit.

Abigail meghívta egy másik barátnőjét a Fiatal 
Nők táborba, aki elfogadta a meghívást. A kislány-
nak először honvágya volt, de végig ott maradt 
a táborban. Csütörtök este cövekelnökségünk is 
csatlakozott hozzájuk, hogy a bizonyságtételi gyű-
lés felett elnököljünk. Mindhárman megosztottunk 
egy üzenetet fiatal nőink erényének fontosságáról, 
és kihangsúlyoztuk, milyen értékesek is ők.  
Ezután felkértük a fiatal nőket, hogy osszák  
meg a bizonyságukat.

Milyen csodálatos élmény volt látni, ahogy 
Isten ezen leányai megosztották érzéseiket a 
Szabadítóról, az Ő evangéliumáról és egymásról! 
A gyűlés vége felé Abigail barátnője is felállt,  

és elmondta, milyen jól érezte magát a táborban. 
Mindenkinek megköszönte, hogy befogadták, 
és nem tudta visszatartani a könnyeit, mikor zárás-
ként ezt mondta: „Köszönöm, hogy eljöhettem!” 
A gyűlés után odamentem hozzá, megköszöntem, 
hogy eljött, és elmondtam, milyen bátornak tar-
tom, amiért ki mert állni ennyi ember elé. Ő elmo-
solyodott, majd eltűnt egy csoport könnyes szemű 
fiatal nő ölelő karjai közt.

Ugyanezt a barátnőt és az édesanyját meghív-
tuk az októberi 30-i istentiszteletre, amikor a fiatal 
nők a tábori élményeikről mondtak beszédet.  
Vasárnap reggel azonban felhívtak bennünket, 
hogy nem tudnak jönni, de Abigail meg fogja 
hívni a barátnőjét a közeljövőben megrendezésre 
kerülő cöveki ifjúsági programra.

A 15 éves Leah elhívta egyik fiú barátját egy 
egyházi táncmulatságra, és egy barátnőjét a tá-
borba. A fiú elkísérte Leah-t a táncestre, melyen 
a fiam, Nathan, és én is részt vettem. A barátnője 
egyéb elfoglaltság miatt nem tudott elmenni a 
táborba.

A 17 éves Nathan senkit nem írt fel a hűtőn 
lévő listánkra – az ő feladata az volt, hogy ta-
láljon valakit. Nagyon közel került a területün-
kön szolgáló elderekhez, és többször elkísérte 
őket tanításokra. Nathan és a misszionáriusok 

A Mayall család 
egyik családi 
estje
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találkoztak egy öttagú családdal: egy édesanyával 
és a négy gyermekével. Az édesanya, az egyik 
lánya (15 éves) és az egyik fia (10 éves) elkö-
telezték magukat, hogy megkeresztelkednek. 
A tanítás végén az elderek megkérdezték a fiút, 
kit szeretne, hogy megkeresztelje őt, mire ő azt 
válaszolta: „Nathan”. Amikor elmentem Nathanért 
a program végén, ő egyszerre érzett lelkesedést, 
idegességet és megtiszteltetést. Négy keresztelőt 
tartottunk október elején, melyek közül az egyi-
ken a fiam első ízben használta papságát arra, 
hogy megkeresztelje ezt a fiatal fiút. Micsoda 
áldás volt számomra apaként, hogy tanúja lehet-
tem ennek az eseménynek!

A feleségem, Berny többet is meghívott le-
ányaink azon barátainak szülei közül, akiket 
elhívtak istentiszteletre. Egyelőre egyikőjük sem 
fogadta el a meghívást, de mindannyian hálásak 
voltak érte.

Ami engem illet, én megpróbáltam megszer-
vezni egy esti programot, mely alkalmával cö-
vekelnökségként meghívtunk néhány kevésbé 
tevékeny egyháztagot egy közös beszélgetésre, 
ám mind a négy személy, akivel találkozni 
szerettünk volna, visszautasította a meghívást. 
Ehelyett elvittem egy 22 éves érdeklődő fiatalem-
bert felsőfokú hitoktatásra, hogy találkozhasson 
más fiatalokkal is a korosztályából. Az út során 
nagyszerű lehetőségem adódott lelki dolgokról 
beszélgetni vele. Amikor úgy döntött, megkeresz-
telkedik, engem kért meg, hogy végezzem el a 
keresztelést. (Bármit, amire a fiam képes, nekem 
is meg kell tennem.)

Sugalmazást éreztem, hogy meghívjam az egyik 
futballjátékost, egy 20 éves fiatalembert abból 
a csapatból, melyet én menedzselek és edzek, 
Ashtonba egy áhítatra, melynek témája Lehi ván-
dorlása volt. A fiú elfogadta a meghívást, nekem 
pedig a gyűlés előtt lehetőségem volt tanítani 
neki néhány dolgot az egyházról és adni neki 
egy Mormon könyvét. A fiam és az öcsém, akik 
szintén ugyanabban a futballcsapatban játszanak, 
együtt ültek a vendégemmel, éreztetve vele, hogy 
nincs egyedül. Mielőtt hazaindultunk volna az 
áhítatról, bemutattam vendégemet a teljes idejű 

misszionáriusoknak, lehetőséget adva neki ez-
zel, hogy még többet tanuljon az egyházról. Még 
beszélnem kell vele arról, hogy a misszionáriusok 
taníthatják-e, de a gyűlés befejeztével azt mondta: 
„Jó érzés volt; érthető volt; érdekel.”

A családom óriási példát mutatott számomra 
a meghívás valódi lelkiségéről. Értek bennünket 
csalódások is, ám sikereink miatt könnyen elfe-
lejtettük azokat. Az október csupán a kezdet volt. 
Mára összeállítottuk saját, családi missziós ter-
vünket, és már tudjuk, kiket szeretnénk bevonni 
abba. Lesz még lehetőségünk meghívni másokat, 
és hiszem, hogy látni fogunk még közülük olya-
nokat, akiket majd tanítanak a misszionáriusok, 
illetve a keresztelkedés vagy újra aktivizálás 
útjára fognak térni, és érezni fogják Szabadí-
tónk irántuk való szeretetét. Látom feleségem és 
gyermekeim szemében a lelkesedést, miközben 
megosztják velem a meghívásokkal kapcsolatos 
élményeiket, és tudom, hogy mindeközben az  
Úr csendben megérinti mindannyiunk életét. 
Szent dolgok történnek a családunkkal, miköz-
ben egyre inkább felismerjük mindennapi lehe-
tőségeinket, hogy meghívjunk mindenkit, jöjjön 
Krisztushoz. ◼

Meghívandó 
személyek 
listája a hűtő 
ajtaján
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Az egyházközségi tanács mozgósítása 
„a meghívás hónapja” programban
Írta: Thibault Crucy

meg kellett hívnia júniusban 
egy egyházi programra.

•	 Az	egyházközség	minden	
tagjának kiküldtek egy má-
solatot a Területi Elnökség 
leveléből.

•	 Vasárnaponként	mindegyik	
szervezet emlékeztetőket osz-
tott ki a tagoknak a meghívás 
hónapjáról.

•	 Az	egyházközség	faliújságján	
minden héten szó esett a 
meghívás hónapjáról.

•	 Megkérték	a	misszionári-
usokat, hogy minél több 
egyháztagot látogassanak 
meg, és buzdítsák őket, hogy 
vegyenek részt ebben a 
felhívásban.

Áprilisban a párizsi 
Nogent Egyházközség 
levelet kapott a Területi 

Elnökségtől, melyben azt kérték 
tőlük, hogy június hónapját a 
„meghívásoknak” szenteljék. 
A püspököt és tanácsosait 
fellelkesítette a célkitűzéssel 
járó ígéretek ereje. A Területi 
Elnökség kérésére felolvasták 
a levelet az úrvacsoragyűlésen. 
Ezenkívül az egyházközségi ta-
nácsgyűlésen is átbeszélték, ho-
gyan tudnák leghatékonyabban 
megvalósítani „a meghívások 
hónapját” az egyházközség-
ben. Az egyházközségi tanács 
komolyan vette a felkérést, és a 
következőket tette:

•	 Május	ötödik	vasárnapján	a	
püspökség a meghívásról tar-
tott tanítást az összevont pap-
sági és segítőegyleti gyűlésen.

•	 Az	Elemi	különleges	közös	
foglalkozást tartott a meg-
hívásról, és arra buzdított 
minden gyermeket, hogy 
törődjön társaival és  
segítse őket.

•	 A	Fiatal	Férfiak	és	a	Fiatal	
Nők szervezete a meghívás 
témájáról tartott előadást.

•	 A	főpapok	csoportja,	az	
elderek kvóruma, valamint a 
Segítőegylet együttműködve 
minden tevékeny egyház-
taghoz kijelölt egy kevésbé 
tevékeny egyháztagot, akit 

A Nogent 
Egyházközség 
egyházközségi 
tanácsgyűlése
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•	 Június	közepén	a	püspökség	
e-mailt küldött az egyházköz-
ség tagjainak, hogy beszámol-
jon nekik az egyházközség 
addig elért eredményeiről.

•	 Az	egyházközség	tagjai	 
tovább folytatták az egyház-
községi missziós tervet, 
melybe beletartozott, hogy 
egyházközségként naponta 
imádkoznak misszionáriusi 
lehetőségekért.

A június tele volt csodákkal. 
Sok egyháztagnak volt sikerél-
ménye. Egyikük ezt mondta:  
„A mező már olyan fehér, hogy 
a gyümölcsök szinte egyenesen 
az ölünkbe hullottak. Csak ki 
kellett nyújtanunk a karunkat,  
és le kellett szednünk őket!” 
Nem volt mindenkinek sike-
rekben része, de mindannyian 
örömüket lelték abban, hogy 
próbálkoztak, és láthatták má-
sok sikereit. Június 26-án, a 
hónap utolsó vasárnapján, 187 
ember vett részt az úrvacsora-
gyűlésen – mintegy 50%-kal 
többen, mint általában. A júniusi 
meghívás hónap eredményeként 
a misszionáriusok számos új 
családot taníthattak, és néhány 
kevésbé tevékeny egyháztag is 
visszatért az egyházba.

A Területi Elnökség látomást 
támasztott azon felkérésével, 
hogy hívjunk meg másokat 
(lásd Példabeszédek 29:18). 
A Nogent Egyházközségben 
tapasztaltak jól mutatják, hogy 
amikor az egyházközségi tanács 
együtt dolgozik egy sugalmazott 
kihívás teljesítésén, nagyszerű 
dolgok történnek. ◼

Egyháztagok és 
misszionáriusok együttes 
munkája a közös cél érdekében
Írta: Samuel Koivisto

Amikor a Finnország délnyugati csücs-
kében lévő Pori Gyülekezet tagjai 
megkapták a Területi Elnökség levelét, 

melyben arra kérték őket, hogy tegyék 2011 
júniusát „a meghívás hónapjává”, örömteli 
szívvel fogadták a feladatot. Az ima és hit 
lelkületében elkezdték meghívni barátaikat, 
családtagjaikat és ismerőseiket, hogy kísérjék 
el őket istentiszteletre.

Egész júniusban folytatták a meghívásokat. 
Amikor visszautasították a meghívásukat, nem 
azt mondták: „Nos, én már meghívtam valakit, 
teljesítettem a feladat rám eső részét”, hanem 
tovább próbálkoztak az egész hónap során. 

A Pori Gyülekezet tagjai 
és a misszionáriusok
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A közösség egyes tagjait többen is meghívták 
úrvacsoragyűlésre.

A területre kijelölt teljes idejű misszionáriu-
sok szintén növelték erőfeszítéseiket a meghí-
vások terén, és jó páran voltak, akik elfogadták 
azt. Amikor az egyháztagok segítségét kérték, 
ők lelkesen reagáltak: fuvart biztosítottak 
azoknak, akiknek szükségük volt rá; melegen 
üdvözölték a látogatókat, és mellettük ültek a 
gyűlések alatt. Azok, akik elfogadták a meg-
hívást, hogy jöjjenek el az egyházba, őszinte 
szívélyességet és szeretetet kaptak a gyülekezet 
tagjaitól, miközben csatlakoztak hozzájuk az 
istentiszteleten. A gyülekezet tagjai együtt dol-
goztak a misszionáriusokkal azon, hogy tanítási 
lehetőségeket teremtsenek. Megnyitották ottho-
nukat azok számára, akiket a misszionáriusok 
tanítottak, és elkísérték a misszionáriusokat a 
programjaikra.

E meghívásokra irányuló erőfeszítés alapjául 
az engedelmesség, ima, hit és kitartás szolgált 
mind a misszionáriusok, mind pedig az egy-
háztagok részéről. Teljes szívvel elkötelezték 
magukat a Területi Elnökség azon kérése iránt, 
hogy hívjanak meg másokat. Őszintén imád-
koztak azért, hogy segítséget kapjanak ezen 
erőfeszítéseikben, valamint hogy tudják, hogyan 
áldják meg mások életét, és hitték, hogy meg is 
kapják ezeket az áldásokat. Nem hagyták, hogy 
akár egy visszautasítás is elriassza őket mások 
meghívásától.

Munkájuk gyümölcse az lett, hogy június 
utolsó vasárnapján a gyülekezetbe, amelyben 
általában 36 fő van jelen úrvacsoragyűlésen, 
11 más hitet valló látogató jött el, ezzel mintegy 
egyharmaddal növelve az átlagos látogatottságot. 
Június és az év vége között három ember ke-
resztelkedett meg. A Poriban szolgáló misszioná-
riusok átlagos tanítási programjainak száma heti 
egyről heti kilencre nőtt.

Az Úr valóban áldásokkal árasztotta el a pori 
misszionáriusokat és egyháztagokat. E nagy-
szerű szentek alig várják a reményeik szerint 
nem túl távoli napot, amikor a Pori Gyülekezet-
ből Pori Egyházközség lesz. ◼

Törekedjünk a 
Lélek segítségére a 
meghívások átadásában!
Írta: Massimo De Feo

Tavasszal az Európa Terület elnöksége arra 
kért minden egyháztagot, hogy kövesse 
Thomas S. Monson elnök tanácsát, misze-

rint karolják fel az újonnan megtérteket, a bará-
taikat, ismerőseiket és családtagjaikat, és hívják 
meg őket úrvacsoragyűlésre júniusban. Guilio 
Celestini, a Róma 2. Egyházközség püspöke 
és családja böjtölt e felhívásról, és azért imád-
koztak a családi estjükön, hogy tudják, melyik 
családot hívják meg.

Együttes erőfeszítésük és a Lélek sugalmazá-
sai arra indították őket, hogy egy olyan családot 
keressenek meg, akit már ismertek egy ideje. 
Nem voltak túlságosan közeli barátok, de eléggé 
ismerték őket ahhoz, hogy tudják, ők legalább 
meghallgatják, hova hívják meg őket.

Első lépéskén a püspök meghívta a csalá-
dot egy családi estre, amelyen úgy érezte, meg 
kell őket hívnia istentiszteletre is. Kis tétovázás 
után elfogadták a meghívást, és a következő 
vasárnapon eljöttek az istentiszteletre. A 15 éves 
lányuk, Veronica elkezdett járni a Fiatal Nők 
heti tevékenységeire, ahol mind a fiatal nőkkel, 
mind pedig a vezetőikkel jól összebarátkozott. 
Nem sokkal később a püspök meglátogatta a 
családot a misszionáriusokkal, és elkezdték 
tanítani őket.

Egy reggel a püspök felesége összetalálkozott 
a családból az édesanyával a piacon. Amikor 
megkérdezte, mit vásárol, a szomszéd azt vála-
szolta, hogy szoknyát keres magának, hogy a kö-
vetkező vasárnapon abban jöjjön istentiszteletre. 
Elmondta, hogy látta, a nőtestvérek az egyházban 
másképp öltözködnek, és ő is szeretné kimu-
tatni az Úr iránti tiszteletét azáltal, hogy követi 
a példájukat. A püspök felesége hazaszaladt, és 
könnyek között hívta fel a férjét, hogy elmondja 
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neki, nagyon erősen érzi, hogy a család készen áll 
a keresztelkedésre.

Felkérték a családot a keresztelkedésre, de csak 
Veronica fogadta el. Azon a vasárnapon, amikor 
konfirmálták, a püspök megkérdezte tőle, szeret-
ne-e elmenni a templomba, hogy érezze a Lelket, 
és kereszteléseket végezzen a halottakért. Négy 
héttel később Veronica elment a svájci templomba 
a cövekben lévő fiatalokkal. Miután hazatért, 
elmondta szüleinek, milyen boldog, hogy elmehe-
tett a templomba, és bizonyságát tette a Lélekről, 
melyet ott érzett. A családot nyilvánvalóan megé-
rintette a bizonysága.

Meghívták a szülőket egy különleges gyűlésre, 
ahol képeket mutattak be néhány templomról.  
A püspök felkérte őket, hogy gondolkozzanak  
el azon, hogy a családok örökké együtt lehetnek, 

és hogy milyen szerepet játszik a templom az 
örökkévaló családok létrehozásában, valamint 
a Róma templomról, melyet pont e célból épí-
tenek. Látták a képeket, érezték a Lélek erejét, 
miközben azon gondolkodtak, miként tudnának 
örökre együtt maradni, és elhatározták, hogy 
megkeresztelkednek. Ma pedig már számolják  
a napokat, hogy mikor pecsételhetik őket össze  
a templomban.

Mindez azért történt, mert egy püspök és a 
családja sugalmazást érzett, hogy meghívjon egy 
családot az ismerőseik közül. Úgy vélem, ez nagy-
szerű bizonyság arról, hogy kövessük a próféta ta-
nácsát, gyakoroljuk az Úrba vetett hitet, szeressük 
az embereket, karoljuk fel őket az egyházi család-
ban, valamint segítsünk nekik érezni a templom 
lelkületét. ◼

Celestini  
nőtestvér  
és Riccardo 
Celestini a 
Valle családdal 
és Celestini 
püspökkel
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