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 Szegezték-e már nektek 
valaha ezt a kérdést: 
Hogyan erősíthetem meg 

a bizonyságomat? Hallottátok-e 
már valaha egy egyházi órán a 
következő intést: Táplálnod kell 
a bizonyságodat ahhoz, hogy 
erős maradhass!

Bizonyságot szerezni, és élő 
tanújaként állni mindannak, 
amiről tudjuk, hogy igaz, lét-
fontosságú a halandóságon át 
tartó utazásunk során elérhető 
lelki fejlődésünkhöz. Ezért meg 
kell értenünk mi a bizonyság, 
hogyan tudunk szert tenni rá, 
és mit kell tennünk azért, hogy 
táplálni és erősíteni tudjuk azt.

Kezdjük azzal, hogy igyekez-
zünk mélyebben megérteni, mi 
is a bizonyság. Dallin H. Oaks 
elder azt mondta: „Az evangéli-
umról való bizonyság személyes 
tanúság, melyet a Szentlélek 
tesz a lelkünknek, hogy bizo-
nyos örök jelentőségű tények 
igazak, és hogy mi tudjuk, hogy 
azok igazak.” 1

A bizonyság alapja az a tu-
dás, hogy Mennyei Atyánk él és 
szereti a gyermekeit; hogy Jézus 
Krisztus él, hogy Ő Isten Fia, 
és hogy véghezvitte a végtelen 

dolgokat, melyekről éreztük, 
hogy igazak, azok szerint kell 
élnünk, és át kell ültetnünk őket 
a gyakorlatba. Csakis ekkor lesz 
hiánytalan és teljes a tudásunk.

Például, én tudhatom, hogy 
a tized törvénye igaz tantétel és 
Mennyei Atyánk isteni törvénye. 
Erre a tudásra szert tehetek, 
ha olvasom a tized tantételét, 
elgondolkodom rajta és imád-
kozom róla, vagy ha hallok 
valakit tanítani a tizedről, és 
közben a Szentlélek megerősíti 
annak igazságát. Ha azonban e 
tanúság után soha nem fizetek 
tizedet, akkor vajon mennyire 
értettem meg mi is a tized 
valójában?

Az evangélium egy törvé-
nyéről vagy tantételéről szerzett 

Helyi Hírek

TerüleTi VezeTőségi üzeneT

„Tudni és megérteni”
José A. Teixeira elder, Portugália
az európa Terület elnöke

José Teixeira 
elder, területi 
elnök

engesztelést; hogy Joseph Smith 
Isten prófétája, akit arra hívtak 
el, hogy visszaállítsa az evangé-
liumot; hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza a Szabadító igaz egyháza a 
földön; és hogy az egyházat ma 
egy élő próféta vezeti. Ebből az 
alapból kiindulva a bizonyság 
addig gyarapodik, amíg magába 
nem foglalja az evangélium 
összes tantételét.

A Kalauz a szentírásokhoz 
a tudás szó jelentését a követ-
kezőképpen határozza meg: 
„Megértés, felfogás, különösen 
az igazságé, amint azt a Lélek 
tanítja, illetve megerősíti.” 2 
Amikor azt mondjuk, hogy vala-
miről tudjuk, hogy igaz az evan-
géliumban, akkor valójában azt 
mondjuk, hogy éreztük, hogy 
igaz. Nem tudhatjuk valami-
ről, hogy igaz, anélkül, hogy a 
szívünkben ne éreznénk, hogy 
az igaz!

A Kalauz a szentírásokhoz a 
megértés szó jelentéséről pedig 
azt írja: „Megismerni, illetve 
felfogni valamely igazság jelen-
tését, beleértve annak alkalma-
zását az életben.” 3 Ahhoz, hogy 
megértsük vagy felfogjuk azon 
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bizonyság a következő két 
dolog kijelentése: egyrészt azon 
tudásé, melyet a Szentlélek nyi-
latkoztatott ki nekünk, másrészt 
pedig azon megértésé, melyet 
úgy szerzünk a tudásról, hogy 
állandóan az adott törvény 
vagy tantétel szerint élünk.

Az egyik legnagyszerűbb 
módja a bizonyságunk meg-
szerzésének vagy erősítésének, 
hogy eljárunk a templomba. 
Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza tagja-
iként a templom számunkra 
a hitünk és bizonyságunk 
jelképe. Nem létezik jobb 
mód arra, hogy gyarapítsuk az 
evangéliummal kapcsolatos 
tudásunkat és megértésünket, 
mint hogy eljárunk a temp-
lomba. Mindaz, amit annak 
érdekében kell megtennünk, 
hogy beléphessünk az Úr há-
zába, és az ott tanultak folya-
matosan táplálják és erősítik 
a bizonyságunkat.

Áldottak vagyunk, hogy 
ilyen sok templom van a 
területünkön. Tegyük a temp-
lomot a hódolatunk jelképévé 
azáltal, hogy olyan gyakran 
járunk oda, amilyen gyakran 
csak tudunk. Ha így teszünk, 
folyamatosan több tudásra és 
megértésre teszünk szert, ami 
meg fogja erősíteni a bizony-
ságunkat, az életünket pedig 
örömmel és békességgel fogja 
betölteni. ◼
JEGYZETEK 
 1. Lásd Dallin H. Oaks: Bizonyság. 

Liahóna, 2008. máj. 26.
 2. Kalauz a szentírásokhoz: tudás. 

scriptures.lds.org
 3. Kalauz a szentírásokhoz: megértés. 

scriptures.lds.org

Tavasszal került bejelentésre az Európa 
Terület új elnöksége. 2012. augusztus 
1-jével José A. Teixeira elder megkezdi 

szolgálatát mint területi elnök, Patrick Kearon 
elder mint első tanácsos, Kent F. Richards 
elder pedig mint második tanácsos. Ezek a 
fivérek különféle háttérrel és nagy tapasztalattal 
rendelkeznek ahhoz, hogy megfelelően el tudják 
látni az új megbízásukat.

José Teixeira elder
José Teixeira eldert 2008. április 5-én támo-

gatták a Hetvenek Első Kvórumának tagjaként. 
Elhívása idején a Brazíliai Sao Paulo Déli Misszió 
elnökeként szolgált.

Teixeira elder az üzleti életben dolgozott, dip-
lomáját könyvvitel és gazdálkodás menedzsment 
szakon szerezte. A teljes idejű egyházi szolgálatra 
való elhívása előtt az egyház nemzetközi kont-
rollereként dolgozott, aki Európáért és Afrikáért 
volt felelős. Ebben a minőségében ő irányította az 
európai/afrikai adatkezelési központot az angliai 
Solihullban. Ezenkívül felügyelte még az Európa 
Keleti, Európa Középső, Európa Nyugati, Afrika 
Délkeleti, valamint az Afrika Nyugati Területek 
pénzügyi kontrollereit is.

Korábbi egyházi elhívásai voltak többek között: 
teljes idejű misszionárius a Portugáliai Lisszabon 
Misszióban, elderek kvóruma elnök, főpapok cso-
portjának vezetője, püspöki tanácsos, főtanácstag, 
kerületi elnök, cövekelnök, valamint 1997–2005-ig 
területi hetvenes az Európa Nyugati Területen. 
Legutóbb az Európa Terület Elnökségében máso-
dik tanácsosként szolgált.

Teixeira elder 1961. február 24-én született a 
portugáliai Vila Realban. 1984 júniusában kötött 
házasságot Maria Filomena Lopes Teles Grilóval, 
akivel három gyermekük született.

Patrick Kearon elder
Patrick Kearon eldert 2010. április 3-án támo-

gatták a Hetvenek Első Kvórumának tagjaként. 

európa Területi elnökség

José Teixeira elder,  
területi elnök

Patrick Kearon elder, első 
tanácsos a Területi Elnökségben

Kent F. Richards elder, második 
tanácsos a Területi Elnökségben
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Elhívása idején a Hetvenek Harmadik Kvórumá-
nak tagjaként szolgált az Európa Területen.

Kearon elder a Közel-Keleten és az Egyesült 
Királyságban végezte tanulmányait. Eddig az 
Egyesült Királyságban, Szaúd-Arábiában és az 
Egyesült Államokban élt és dolgozott, többek kö-
zött az egészségügyben, az élelmiszeriparban, a 
gépjárműiparban és szállítmányozási területeken. 
Kearon elder saját maga vezette kommunikációs 
tanácsadó cégét is. Társadalmi munka keretében 
szolgált különféle jótékonysági, iskolai, vállalati 
és egyetemi testületekben.

Miután 1987-ben, karácsony szent estéjén csat-
lakozott az egyházhoz, számos egyházi elhívásban 
szolgált. Volt többek között egyházközségi segéd-
írnok, Fiatal Férfiak elnöke, püspökségi tanácsos, 
gyülekezeti elnök, cövekelnök valamint 2005 és 
2010 között területi hetvenes. Általános felhatalma-
zottként a Papsági Részleg és a Médiaszolgáltatások 
Részleg ügyvezető igazgatóhelyettesként szolgált.

Kearon elder 1961. július 18-án született Angliá-
ban, Cumberlandben, Carlisle-ben. 1991-ben vette 
feleségül Jennifer Carole Hulmét. Négy gyerme-
kük született, akik közül az egyik elhunyt.

Kent F. Richards elder
Kent F. Richards eldert 2009. április 4-én  

támogatták a Hetvenek Második Kvórumának 
tagjaként. Az Európa Területre szóló megbízását 
megelőzően a Chile Terület Elnökségében szol-
gált második tanácsosként.

Richards elder 1969-ben lett a természettudo-
mányok baccalaureusa a Utah Egyetemen, majd 
1972-ben a Utah Egyetem orvostudományi karán 
doktori fokozatot szerzett. Sebészként dolgozott, 
majd a Utah állambeli Salt Lake Cityben található 
LDS Hospital [UNSZ Kórház] sebészeti osztályának 
lett a főorvosa. 4 évig alelnöke volt az Intermoun-
tain Egészségügyi Intézménynek, ahol egyben 
tagja volt az intézmény kuratóriuma döntéshozó 
és végrehajtó bizottságának. Richards elder klini-
kai professzorként is dolgozott a Utah Egyetemen.

Richards elder számos egyházi elhívásban is szol-
gált. Többek között volt teljes idejű misszionárius 
a Dél-Mexikó Misszióban, elderek kvóruma elnök, 

püspök, cserkészvezető, főtanácstag, cövekelnök, 
valamint a Texasi San Antonio Misszió elnöke.

Richards elder 1946. februrár 25-én született a 
Utah állambeli Salt Lake Cityben. 1968 augusztu-
sában vette feleségül Marsha Gurrt. Nyolc gyerme-
kük született.

Izgalmas idők Európában
2009-ben az Európa Terület Elnöksége, amely-

nek Teixeira elder is tagja volt, a következő meg-
állapítást tette a Területi Bizottság jelentésében: 
„Amennyiben megtartjuk a megtért keresztelke-
dőinket, megmentjük a fiataljainkat, és folytatjuk 
a kevésbé tevékeny egyháztagok újra aktivizálását, 
akkor 10 éven belül megduplázhatjuk az Európa 
Terület aktív tagságát.” A jelenlegi területi elnök-
ség elkötelezte magát, hogy folytatni fogja ezt a 
törekvést, amely három évvel ezelőtt kezdődött, 
azzal a céllal, hogy 2020-ra elérje a kitűzött célt.

Csodálatos dolgok történnek az Európa Te-
rületen, miközben az egyháztagok megerősítik 
magukat és a családjukat; arra törekszenek, hogy 
megmentsék azokat, akik elvesztek; és felkérjék 
a családtagjaikat és a barátaikat, hogy járjanak el 
az úrvacsoragyűlésekre. A felnövekvő nemzedék 
gyarapodik hitben és bizonyságban, miközben 
eljárnak az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási órákra, 
részt vesznek a különleges többcövekes ifjúsági 
konferenciákon és a fiatal egyedülálló felnőttek-
nek rendezett tevékenységeken, és alkalmazzák 
az életükben a Fiatalság erősségéért és az Isten 
iránti kötelesség című füzetekben található tan-
tételeket. A teljes idejű misszionáriusnak elhívott 
fiatalok száma évről évre növekszik. A templomi 
látogatottság egyre növekszik, ahogy a megtért 
keresztelkedések száma is.

A területi elnökség tagjai szeretik az Urat, és na-
gyon szeretik az egyház tagjait Európában. Tudják, 
hogy az Úr csodákra képes itt, miközben a szentek 
kimutatják az iránta érzett szeretetüket azáltal, 
hogy követik a prófétát és a választott vezetőket, 
gyarapítják személyes hitüket és bizonyságukat, 
és elszánják magukat, hogy a meghívás és szeretet 
lelkületével kinyújtsák kezüket mások felé. Most 
igazán jó Európában az egyház tagjának lenni! ◼
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2012. június 14-én 
került sor az idei 

Tihany téri „cöveki sportnap” 
megrendezésére. A hét végére 
igazán jó idő kerekedett, száz 
ágra sütött a nap. A kertben 
a szokásoknak megfelelően 
focibajnokság, a tornateremben 
asztalitenisz zajlott. Az elemi-
seknek játszószobát rendeztek 
be, a kápolnában pedig egyházi 
közvetítéseket lehetett nézni. 
A szorgos kezeknek hála a 
papsági teremben gombamód 
szaporodtak a szendvicsek.

A focibajnokságra 9 csapat 
nevezett be – utólag nem kis 
bonyodalmat okozva ezzel a 
szervezőknek – a rendező Pest 
mellett Buda, Szeged (!), valamint 
2-2 csapattal a misszionáriusok, 
Veszprém és Kispest. A meccsek 
mindössze 2×6 percig tartottak, de 
ezalatt a rövid idő alatt is potyog-
tak a gólok. A két csoport élén 
Buda, illetve Kispest 1. végzett, a 
második helyeket a veszprémiek 
bérelték ki. Az elődöntőkben a 
két veszprémi csapat büntetőkkel, 
illetve egy győzelemmel kereke-
dett felül, így a döntőre nem is ke-
rült sor. A harmadik helyért vívott 
ütközetet kisebb vita előzte meg, 
már-már ez a meccs is elmaradt, 
végül a kispestiek vegyes csapata 
alulmaradt egy tragikomikus 
összecsapáson. Annak azonban 
mindenképp örülhetünk, hogy a 
pálya talaja egész nap játékra al-
kalmas volt, a két nem egyháztag 
csapattag is jól érezte magát, nem 

Az asztalitenisz-bajnokság 
magasan képzett versenyzői 
között Orosz Árpád a 3. he-
lyen végzett, gratulálunk neki.

Köszönjük a szervezőknek 
– Nyerges Tibor és Rakonczai 
László a Pest Egyházközség-
ből – és a lelkes segítőknek a 
munkát, amellyel létrehozták 
ezt a programot. ◼

Helyi Hírek

2012. június 16.: cöveki sportnap
Gyenes Dávid, Kispest Egyházközség

történt sérülés, illetve a két legfon-
tosabb mérkőzésen elszenvedett 
vereség ellenére megmutattuk, 
hogyan kell méltósággal veszíteni.

Említést érdemel még a 
veszprémi női futball „szak-
osztály” amely a férfiakhoz 
hasonlóan két csapatot is tudott 
indítani, és remek játékot pro-
dukált a mérkőzései során.

Mérkőzés 
közben
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Női csapatok
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2012. február 24. – szombat, délelőtt 
10 óra. Az egyház tagjai szerte az 

országból érkeztek az Alföld egyik legnépesebb 
városába ezen a hűvös, de már a kora tavaszt 
idéző, napsugarakat hozó reggelen. A vendégek 
és a helyi egyháztagok, barátok, családtagok 
a Nyíri utcai Vízműdomb mellett elterülő tó 
közvetlen szomszédságában, az egymilliomodik 
hektár erdő fáinak árnyákában énekelték el e 
neves nap nyitóhimnuszát, az Isten Szent Lelke 
címmel, a Kecskemét egyházközség új kápolná-
jának első kapavágási ünnepén.

Az előzmények azok minden napján tük-
rözték azt a hitet és jószívű szolgálatot, amely 
ezt a napot is valódi ünneppé tette a megjelen-
tek, és a modern híradásoknak köszönhetően 
ebben a percben velünk ünneplő számtalan 
egyháztag és barát szívében.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházának misszionáriusi tevékeny-
ségéhez az engedélyt 1991. április 6-án kapta 
meg városunk. Ezt megelőzően Wilde elnök 
volt az, aki engedélyt kért Ringger elnöktől 
Kecskemét megnyitására a misszionáriusi 
munkához. Az első teljes idejű misszionáriu-
sok szolgálatukat 1991. április 29-én kezdték 
meg a városban.

A közös munka eredményeként 1994. 
szeptember 20-án Kecskeméten hivatalosan 
gyülekezetté szervezték az addig csoportként 
működő szenteket.

Az első istentisztelet az Erdei Ferenc 
Művelődési Központban volt, ezután a Technika 
Házában, utána a Táncsics Mihály Művelődési 
Házban, majd a Kisfaludy utcában levő 
Szakszervezetek Székházában, végül pedig 
a Wesselényi utcában bérelték a termeket. A 
kereszteléseket évről évre a Szauna Hotel me-
dencéjében végezzük, de az első években elő-
fordult, hogy a városi uszodában kaptak helyet  
a szertartások elvégzésére.

A „hírös” történet 
Mecséri Olivér püspök, Kecskemét Egyházközség

Erdei Ferenc 
Művelődési 
Központ

Technika 
Háza

Táncsics 
Mihály 
Művelődési 
Ház
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Székháza
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Kovács István 
püspök; Furkó 
János, a fő-
tanács tagja; 
Klinger Gábor, 
cövekelnök és 
Mecséri Olivér 
püspök
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Kapavágás

Az épülő 
gyülekezeti 
ház
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Minderről megemlékezett az egyházközség 
akkor néhány hete elhívott püspöke, Mecséri 
Olivér, kinek szavait Klinger Gábor cövekel-
nök gondolatai is támogatták. Ez alkalommal 
a remény, a visszaállítás csodája, a jószomszédi 
szolgálat és baráti kéz kinyújtása éppen úgy 
a bizonyságok részeként hangzott el, mint a 
Szabadító és az Ő Egyházának csodája és áldásai, 
melyek elvezették az itt élő szenteket eddig a 
napig, és vezethetik őket ezután is.

A rövidre is tervezett, de annál felemelőbb 
gyűlést a kecskeméti egyházközség kórusának 
éneke zárta, az „E házat Néked ajánljuk” címmel. 
Ezután következhetett a jelképes, de annál fon-
tosabb pillanat, az első kapavágás, amiből ter-

mészetesen nem maradhatott ki senki 
– kézről kézre jártak az ásók.

Az eseményt meleg gyümölcsteával 
és némi harapnivalóval zártuk, melyek 
remek alapot biztosítottak a jóízű be-
szélgetésekhez, a kérdésekhez, miköz-
ben a Mormon könyve másfél tucat 
példánya is gazdára talált.

Ez tehát a kecskeméti régmúlt 
és nem annyira távoli múlt; a jelen 
pedig beszéljen képekben, mert 
miközben az egyház itteni tagjai 
lelkileg építik tovább az egyházköz-
séget, tégla kerül téglára az immáron 
előkészített telken. ◼

Freibergben 
május végén
Szabadkai József, Pécs

Együtt örvendezve
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A Kecskemét 
Egyházközség 
kórusaM
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Május 28-tól június 2-ig egy 
maroknyi lelkes magyarnak 

megint sikerült jó élményeket  
szerezni a Freiberg templomban.  
A huszonhét fős társaság az ország 
nyolc egyházközségéből vagy 
gyülekezetéből verbuválódott, és 
ráadásként magunk közt tudhat-
tuk az egyetlen nepáli magyar 
egyháztagot is. A három kisgyerek 
mellett velünk volt egy érettségi 
és missziós szolgálat előtt álló 
szombathelyi fiatal egyedülálló 
felnőtt férfi is, akinek mindennap 
lehetősége volt halottakért keresz-
telkedni. egy nőtestvér jött a saját 
felruházásáért, a többiek csak 
halottakért szolgáltak.

Bár nem töltöttük meg a 
templomszállót, a hangulat így is 
fel emelő volt. Örülhettünk régen 
látott ismerősöknek és megismer-
hettünk új testvéreket is. A reggeli 
áhítatokon értékes üzenetekkel 
gazdagodtunk. A csoport vezetője, 
németh-Tóth elnök hétfőn este 
elosztotta a felelősségeket, így az 
egész heti életünk jól szervezett 
mederben folyt.

nagyszerű élmény volt a csü-
törtöki bizonyságtételi gyűlés is, 
ahol szinte mindenki megosztotta 
érzéseit a templommal és az evan-
géliummal kapcsolatban, és amin 
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a templomi misszionáriusok közül 
tízen képviseltették magukat.

A kicsi kecskés kira számára is 
emlékezetes lesz ez az út, hiszen 
lehetősége volt belépni a temp-
lomba, körbejárni a keresztelő 
medencét és megcsodálni a tizen-
két ökröt.

A templomi szolgálatunk sok 
halott számára hozta el a szaba-
dulás lehetőségét. Hálás vagyok 
mindazoknak a testvéreknek, 
akik segítettek abban, hogy az 
én drága őseim közül is számo-
san részesülhettek a megmentő 
szertartásokban.

különleges élmény volt részt 
venni a pecsételő szertartásokban, 
hiszen nekem most volt először 
kiváltságomban magyarul hallani 
ezeket a felmagasztosító ígérete-
ket. Örömteli, hogy Hauck georg 
testvér személyében már van 
magyar egyháztag is, aki pecséte-
lőként szolgál a templomban. ez 
egy újabb lépés ahhoz, hogy be 
lehessen jelenteni a magyarországi 
templom építését. Persze ez nem 
minden: igyekeznünk kell, hogy a 
tevékeny egyháztagságunk tovább 
növekedjék, és az is fontos, hogy a 
„magyar utakra” legyen elegendő 
számú jelentkező. szóval – viszont 
látásra testvérek Freibergben! ◼

HonnAn TudoM

Az én személyes történetem…
Farkas Melinda, Kispest Egyházközség

 Örömmel gondolok vissza, és 
olyan, mintha tegnap történt 
volna, amikor nagyjából 16 éves 

lehettem. Többször elgondolkodtam az 
élet nagy dolgain, pedig akkor még sem-
mit sem sejtettem. Honnan jöttem? Miért 
vagyok a földön? Hová tartok? Igazából 
válaszokat nem kaptam, de azt éreztem, 
hogy kutatnom kell.

Édesanyám legidősebb nővére hosszú 
évek óta egy másik egyházhoz volt 
elkötelezett. Néhány alkalommal elhívott 
házi tanításokra, ahol összegyűltünk és a 
Bibliát tanulmányoztuk, és egyszer részt 
vettem egy nagy konferencián is. Több 
alkalommal olvasott nekem és magyará-
zott saját folyóirataikból is.

Volt egy barátnőm a középiskolában, 
aki meghívott abba a templomba, ahova 
járt, és sokszor, általában dolgozat írás 
előtti napokban megegyeztünk, hogy 
elolvasunk néhány fejezetet a Bibliából, 
miután gyakoroltunk a dolgozatra. 
Imával zártuk, amiben kértük Istent, 
hogy segítsen nekünk, hogy emlékez-
zünk mindarra, amire szükségünk van 
a dolgozatíráskor.

Aztán volt olyan időszakom is, ami-
kor egyedül mentem be egy másik 
egyház templomába, ahol kiöntöttem a 
szívemet Istennek, és kérdésekre keres-
tem válaszokat.

Anyukám sokszor fogadta egy másik 
egyház küldötteit az otthonunkban, de 
általában mindig hétvégén jöttek, amikor 
főzéstől, mosástól, takarítástól nyüzsgött 
a lakás, szóval áhítatról szó sem volt, és 
apukám sem örült neki, hogy oda jártak.

Tehát tulajdonképpen kutatásom-
nak lett az eredménye, hogy rájöttem: 
rendben van, az biztos, hogy Isten 

Az Ajtai család
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gyermeke vagyok, csodálatos földi 
szülőket kaptam, szeressek minden 
embert, tegyek jó dolgokat és majd, ha 
földi életem befejezem, csak nem éltem 
annyira rossz életet, hogy a pokolra 
jussak, biztos Isten közelébe fogok 
kerülni. A fent említett alkalmakon, szí-
vemben sok melengetőt nem éreztem, 
de arra jó volt, hogy a kíváncsiságom-
nak eleget tettem. Hosszasan és mélyen 
egyikbe sem merültem bele.

Amikor lezártam magamban ezeket a 
dolgokat, nem volt jó érzés, mert valami 
még akkor is hiányzott, és hatalmas űr volt 
bennem. Nagyon bántott az is, hogy nem 
voltam megkeresztelkedve, csak névadó 
áldásom volt az akkor még tanácsnál, 
(most önkormányzat). Kicsit összeomlot-
tam, és föladtam mindenféle keresgélést 
és kutatást. Anyut is megkértem, hogy töb-
bet ne engedjen be egyházi képviselőket.
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Ekkor, pontosan emlékszem, 3 nap múlva, 
amikor hazamentem az esti suliból, bemen-
tem anyukámhoz a szobába és azzal foga-
dott, hogy volt itt két amerikai fiú, hoztak  
egy könyvet, ott van a konyhában az aszta-
lon, nagyon aranyosak voltak és jönnek a 
jövő héten is, és velem is szeretnének ta-
lálkozni, és meghívtak istentiszteletre. Erre 
az én reakcióm: És beengedted Őket? Meg-
mondtam neked, hogy semmilyen hittérítőt 
ne engedj be! Erre anyu: de olyan aranyosak 
voltak! Menj ki a konyhába, és nézd meg, 
milyen könyvet hoztak!

Ahogy haladtam a konyha bejárata felé, alig 
értem oda, már a küszöbnél állva valami furcsa 
dolog történt velem. A villanyt nem kapcsol-
tam föl, sötét volt, éppen csak tompa fények 
szűrődtek be az ablakon. A kék színű könyvön 
a Mormon könyve felirat, mintha a plafonig 
világított volna. Fantasztikus volt! Majd lassan 
odaléptem az asztalhoz, és egy gyors mozdu-
lattal fölvettem és a mellkasomhoz szorítottam 
a két karom közé zárva, majd egy sugalmazást 
véltem hallani, ami azt mondta nekem: Megta-
láltad az igazit, itt leszel jó helyen, ez az amire 
vágytál, ezt kerested!

Nagy örömmel szaladtam be anyukámhoz, 
és kérdésekkel halmoztam el.

Alig vártam már a napot, hogy találkozzak 
az elderekkel, hogy meghallgathassam az 
üzenetüket. Addigra néhány részt elolvastam 
a könyvből. A találkozás hetének vasárnap-
ján már ott ültem az istentiszteleten, és csak 
ámultam és bámultam, és nem győztem betelni 
azokkal az érzésekkel, amikre már oly sok 
éve vártam. Ez 1994 végén történt, majd 1995. 
április 9-én megkeresztelkedtem.

Tudom, hogy a Mennyei Atya a megfelelő 
módon és időben mutatta meg nekünk az 
igaz és visszaállított egyházat. Nagyon hálás 
és boldog vagyok, hogy tudhatom: Jézus a 
Krisztus, Isten Fia, aki meghalt a bűneinkért 
és feltámadt, és most ott ül az Atya jobbján. 
Csodálatos az a terv, amit elkészítettek szá-
munkra, hogy majd visszatérhessünk oda, 
ahonnan jöttünk. ◼

Megtérésem története
Varga Dóra, Kispest Egyházközség
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ezt követően délelőttönként 
tanították a misszionáriusok anyut, 
így én nem nagyon találkoztam 
velük, csak vasárnaponként jártam 
istentiszteletre. Anyu nyáron meg  
is keresztelkedett, példát mutatva  
a családtagoknak. Azonban mi még 
várattunk magunkra különböző 
okok miatt.

Talán ősszel jutottam el oda én is, 
hogy engem is elkezdtek tanítani a 
misszionáriusok és 1993 decembe-
rében megkeresztelkedtem. ez volt 
életem egyik legjobb döntése, eb-
ben soha sem kételkedtem. nagyon 
sokat köszönhetek az egyháznak. 
A családom életébe is sok pozitív 
változást hozott és az enyémbe is.

Visszagondolva az elmúlt 
19 évnyi egyháztagságomra, örülök, 
hogy egész fiatal koromban ismer-
hettem az egyházat, megismerhet-
tem Jézus krisztus evangéliumát. 
Örülök annak, hogy a fiatalságomat 
itt tölthettem az egyházi normák 
által vezérelve, és azért különösen 
hálás vagyok, hogy most már a saját 
családom életében is része van az 
egyháznak, és az én gyermekeim is 
ebben a közegben nőhetnek fel.

Hálás vagyok anyukámnak,  
hogy példát mutatott nekem ebben 
gyerekként és apukámnak pedig 
azért, hogy megengedte, hogy 
megkeresztelkedjek, és támogatott 
ebben minket. ◼

1993 áprilisában ismerked-
tünk meg az egyházzal 

a családommal. Annak a két misszi-
onáriusnak, akik azon a bizonyos 
délelőttön becsöngettek hozzánk, 
aznap elmaradt a délelőttre terve-
zett programjuk, ezért úgy döntöt-
tek, hogy kopogtatnak a környéken. 
Végül így jutottak el a mi ajtónkig is, 
ahol miután elmondták a rövid kis 
üzenetüket, anyu behívta őket az 
otthonunkba, hogy részletesebben 
is beszélhessenek neki az egyházról. 
Anyu nagyon szimpatikusnak találta 
mindazt, amiről akkor őt tanítot-
ták, illetve amikről beszélgettek. A 
misszionáriusok a beszélgetés végén 
meghívták a családot istentiszteletre, 
ami akkor pont húsvétra esett.

gyerekként nem kaptam vallási 
neveltetést, de a szülői nevelésem 
alapjai egy cseppet sem tértek el 
gyakorlatilag az egyház által lefekte-
tett normáktól.

Az első istentiszteletemre nem 
emlékszem pontosan, már nem tu-
dom mi volt a nyitó ének, vagy miről 
mondtak az egyháztagok beszéde-
ket, csak arra a benyomásra emlék-
szem tisztán, amit akkor éreztem. 
olyan megnyugtató és jó érzés volt 
ott lenni, hogy valahogy attól a vasár-
naptól kezdve nem volt már kérdéses 
számomra és a családom számára 
sem, hogy eljárjunk-e istentiszteletre 
vagy sem. Valami azon a vasárnapon 
megérintett mindannyiunkat.

Akkoriban még nagyon kevesen 
vettek részt az úrvacsorai és a többi 
gyűlésen, és talán az is megfogott 
engem személy szerint, hogy olyan 
családias és barátias volt az egész-
nek a hangulata. Mindenki nagyon 
kedvesen és szeretettel fogadott 
minket mindig.

A Varga család


