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A menyem, Lisa, nemrég küldött nekem egy  
e-mailt, amelyben kifejezésre juttatta, mennyire 

örül újszülött kisleánya miatt. Szavait átitatta a sze-
rető Mennyei Atyánk csodálatos terve iránti hála.

Elgondolkoztam rajta, hogyan segített neki a 
szülés élménye jobban megérteni a keresztelkedés 
szövetségének fontosságát, és mélyítette el arról 
való bizonyságát, hogy Jézus Krisztus a Szabadí-
tónk és a Megváltónk.

János 3:5-ben azt olvassuk: „Ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten 
országába.” Krisztus többet tanít itt nekünk annál 
a ténynél, hogy a keresztelkedés elengedhetetlen 
a szabaduláshoz. Vajon mit szeretne, mit tanuljunk 
meg abból, hogy a születéshez hasonlítjuk a ke-
resztelkedést? A menyem, aki nemrég hozta világra 
a kisleányát, megosztotta velem néhány azzal 
kapcsolatos meglátását, hogy mit jelent egyháztag-
ságunk Mennyei Atyánknak, és mit jelent nekünk. 
Nyolc tanulságot vont le kisleánya, Jane példájából.

1. Keresztelkedés után teljesen tiszták és ár-
tatlanok vagyunk. Az Úr újszülött csecsemőhöz 
hasonlít minket, és ezzel nagyon is nyilvánvalóan 
magyarázza el azt, hogy bűneink valóban eltöröl-
tetnek, és teljesen tiszták vagyunk.

2. A keresztelkedés nem apró vagy hétköznapi 
esemény. Tisztaságunk ára az Úr engesztelése. 
A T&Sz 19:18-ban így ír arról, amit megtapasztalt: 
„Amely szenvedés nyomán még én, Isten, minde-
nek közt a legnagyobb is reszkettem a fájdalom-
tól, és minden pórusból véreztem, és testben és 
lélekben is szenvedtem – és azt kívántam, hogy 
ne igyam ki a keserű poharat…” Vajúdás és szü-
lés közben hasonló érzések kerülnek felszínre. 
Miként a szülés, vagyis a fizikai élet adása is óriási 
áldozatot követel, és hatalmas fizikai fájdalommal 

jár, a lelki élet adásához is a legnagyobb áldo-
zatra és az engesztelés fájdalmára van szükség. 
Akkor hát miért hajlandók gyermeket szülni az 
édesanyák? Mert szeretik a gyermekeiket – mert 
megéri nekik. Az Úr pedig szeret minket, és mi is 
megérjük Neki.

3. A születést hosszú, várakozásteljes táplálás, 
erősödés és kapcsolatépítés előzi meg. Bár az 
anya és gyermeke közti kapocs kilenc hónapon 
át szövődik, leírhatatlan áhítatot és örömöt érez 
akkor, amikor először meglátja és karjaiba veszi 
a kisbabáját. Hasonlóképpen, a keresztelkedésre 
való felkészülés idején az Úr is táplálja és erősíti 
a gyermekeit. Várakozással tekint a keresztelke-
dése napjára. Erős kötelék szövődik akkor, amikor 
gyermekei a keresztelő vizébe lépnek, és az édes-
anyához hasonlóan Ő is hatalmas örömöt érez. Ez 
a párhuzam nagyon jól szemlélteti a boldogságát.

4. Jane felvette a nevünket és részévé vált a csa-
ládunknak. Keresztelkedéskor magunkra vesszük 
Krisztus nevét, és részévé válunk a családjának. 
Ezzel hatalmas felelősség jár, valamint az, hogy 
örököseivé válunk mindannak, amivel rendelkezik.

Helyi Oldalak
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„A csodálatos terv”
José A. Teixeira elder, Portugália
az Európa Terület elnöke

José A. Teixeira 
elder
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5. Az édesanya mindennek örül, amit az újszü-
lött tesz. Jane-nek nem kell tökéletesnek lennie 
ahhoz, hogy édesanyja büszke legyen rá. Az 
újonnan megtértek talán úgy érzik, nem érnek 
fel az egyház tapasztalt tagjaihoz, az Úr azonban 
mindenre büszke, amiben fejlődnek.

6. Lisa azt is elmondta, hogy mindig tudja, hol 
van Jane és mit csinál, akkor is, ha a kisbaba ép-
pen nem látja őt, vagy nem tud róla, hogy figyeli. 
Lisa soha nem hagyná őt magára. Az Úr még ennél 
is jobban tudatában van mindennek: „…az arcotok 
előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezete-
ken, és Lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pe-
dig körülöttetek, hogy hordozzanak” (T&Sz 84:88).

7. Jane teljes mértékben az édesanyjától függ, 
és édesanyja mindent megad neki, amire szüksége 
van. Ha a kisbaba azt mondaná az édesanyjának: 
„nincs szükségem rád”, akkor ezt nem élné túl. Ha 
azt mondjuk az Úrnak, hogy nincs rá szükségünk, 
akkor az elindít a lelki halál felé. Minden egyes 
nap szükségünk van a Tőle kapott táplálékra. 
Olyan odaadóan gondoz minket, akárcsak az 
édesanya a gyermekét.

8. Lisa azt mondja: „Nem akarom, hogy Jane 
örökre ilyen maradjon. Szeretném, ha felnőne, 
ha fejlődne és megtapasztalná az élet teljességét. 
Mivel szeretem őt, szeretném, ha minden olyan 
örömöt megtapasztalna, amelyben nekem részem 
volt. Ezt kívánják a szerető szülők a gyermeke-
iknek.” Nekünk pedig van egy szerető Mennyei 
Atyánk, és bár most képtelenségnek tűnik az, 
hogy valaha is olyanok legyünk, mint Ő, azért Ő 
látja a jövőnket. Tudja, kivé válhatunk. És ponto-
san erre tanít minket, hogy legyünk olyanok, mint 
Ő. Ezt teszik a szerető szülők a gyermekeikkel, és 
mi az Ő gyermekei vagyunk.

Ismerjük fel, hogy csak Mennyei Atyánk Fiának 
kegyelmére és irgalmára támaszkodva térhetünk 
vissza Őhozzá, hogy vele éljünk.1 Örüljünk neki, 
hogy egyháza tagjai lehetünk, és legyünk mindig 
hálásak a csodálatos tervért, amelyet Mennyei 
Atyánk biztosít számunkra. ◼

JegyzeTek
 1. Prédikáljátok evangéliumomat!, 61.

 Mikor megkértek, 
hogy írjak a FEF 

Konferenciáról, nagyon 
megörültem, hiszen ren-
geteget tett hozzá az éle-
temhez, és sokat segített 
a bizonyságom megerő-
sítésében. A konferenci-
ára vonakodva, félve és 
sok rábeszélés hatására 
indultam el, mivel még 
csak leendő egyháztag-
ként nem tudtam, vajon 
képes leszek-e beillesz-
kedni egy jól működő 
közösségbe. Azonban 
félelmeim alaptalannak 
bizonyultak, már az 
érkezésem pillanatától kezdve. 
A hitoktatási órák mindegyikén 
tanultam valami újat, és nem 
győztem számon tartani a sok 
kedves arcot, barátot, akiket 

H e l y i  H í r e k

2012. évi FEF Konferencia, 
Dobogókő
Bodor evelin, szeged gyülekezet
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Közös tánc

egy-egy nap valamilyen prog-
ram során ismertem meg.

A konferencia azonban nem-
csak új barátokat, hanem ko-
moly tanulást és önmegismerést 

Bodor Evelin
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is hozott számomra. Megtaláltam 
az utat Jézus Krisztushoz, és 
most már tudom, merre tar-
tok – Mennyei Atyánkhoz, az 
örökkévaló boldogságba. Az esti 
beszélgetések, hitoktatások és 
baráti eszmecserék megmutatták 
a helyes utat, hogy mire is kel-
lene törekednem ahhoz, hogy 
igazán közel lehessek Istenhez 
és az Ő Fiához, Krisztushoz.

Ugyanakkor tudom, hogy ez 
az út nem mindig könnyű. Ennek 
ellenére – vagy talán épp ezért –, 
minden perce megéri. Visszaem-
lékezvén magamra az indulás 
napján, már csak nevetni tudok 

 Először is szeretném kifejezni, hogy mennyire 
hálás vagyok, hogy írhatok egy cikket, és 

főként azért, hogy ezt a 2012-es FEF Konferenci-
áról tehetem, amely nagyon sokat adott nekem, 
és amelynek emlékeit sosem fogom elfelejteni.

Bevezetésként annyit mondanék róla, hogy 
jobb helyszínt nem is választhattak volna a szer-
vezők. Dobogókő tökéletes volt a konferencia 
hangulata, tehát a programok, mind a kirándulás, 
kikapcsolódás és az esti séták szempontjából. 
A számomra egyik legimponálóbb körülmény a 
kulturális sokszínűség volt. Rengeteg országból 
rengeteg fiatal érkezett, de a kommunikáció és a 
tanítások mégis eljutottak mindenkihez, közvetle-
nül és közvetve egyaránt. Nagyszerű élmény volt 
a különböző kultúrából és környezetből érkezett 
emberekkel találkozni, megismerkedni, és átélni 
a közös élményeket.

Csoportkép
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önmagamon és labilis hitemen. 
Most már nem csak érdeklődő 
vagyok, aki hosszas nógatás után 
végül is részt vett egy egyházi 
programon. Hanem remény-
teli, büszke és erős hitű fiatal, 
aki szorgalmasan alkalmazza a 
mindennapi életben a konferen-
cián tanultakat. Nem mellesleg, 
a kezdeti bizonytalanságomon 
felülkerekedve, örömmel tűztem 
ki a keresztelőm időpontját is, 
amint hazajöttem. Ki tudja, lehet, 
hogy mire ez a cikk megjelenik, 
talán már egyháztag is leszek.

Evelin 2012 októberében 
keresztelkedett meg. ◼
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Az eleinte kissé zsúfoltnak tűnő program végül 
is tökéletesen működött, felemelő volt részt venni 
az egyes felsőfokú hitoktatás órákon és az esti 
beszélgetéseken. Különböző országokból érkezett 
tanítók osztották meg velünk tapasztalataikat, és 
igyekeztek a jó útra terelni a mi nemzedékünket. 
A nem hétköznapi témájú tanításokat hallgatva 
a soknemzetiségű teremben szerzett élmények 
leírhatatlanok, de azt elmondhatom, hogy hasonló 
élményekben sosem volt még részem. Ezt csu-
pán a bizonyságtételes gyűlés múlta felül, ahol 
fiatalok sora tett bizonyságot; ez számomra össze-
hasonlíthatatlan egy vasárnapi gyűléssel. Bátran 

szentírás-tanulmányozás és 
persze a finom reggeliket sem 
lehetett kihagyni. De a tábor 
csúcspontjai mindig az esték 
voltak. Az egyik nap táncos 

EFY Konferencia, németország, Blaubeuren
s. Péter, szeged gyülekezet

S. Péter
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kijelenthetjük, hogy a közösség varázsa nagyon 
fontos tényező volt ezen a konferencián.

Amit viszont én tanultam ezalatt a négy nap 
alatt, az az volt, hogy mindig tegyük, amit a 
szívünk diktál, és ne féljünk mások vélemé-
nyétől, ne hagyjuk, hogy ítélkezzenek felet-
tünk! Ne tagadjuk meg saját magunkat mások 
akarata miatt, és ha így cselekszünk, biztos, 
hogy a jót cselekedjük, azt tesszük, ami szá-
munkra a legjobb.

Azt hiszem, ezen a konferencián mindenki 
megtanulhatta, hogy mik számára a „Things that 
matter most”! ◼

Az EFY Konfrencia számomra 
sokat jelentett. Nagyon 

vártam már, mikor megtudtam, 
hogy meg lett hívva a mi terüle-
tünk (Magyarország) is Német-
országba. Az első célom az volt, 
hogy egy olyan fajta lelki feltöl-
tődést és bizonyságot kapjak, 
ami segít kitartani a világban.

Nekünk már vasárnap dé-
lután el kellett indulnunk 
Szegedről Kecskemétre, ahon-
nan közösen mentünk együtt 
Blaubeurenbe. Tartottunk egy 
kis pihenőt Bécsben is, ahol 
az ottani fiatalok szálltak fel 
a buszunkra. Reggel a hosszú 
és fáradalmas út után, 9 óra 
körül megérkeztünk a tábor 
helyszínére. A felügyelőink 
nagy szeretettel vártak minket 
a hétre felkészülve. A hét teli 
volt programokkal. Például 
minden reggel volt áhítat és 

estet szerveztek nekünk, ahol 
egyházi normák közt is na-
gyon jól éreztük magunkat. Az 
egyik nap tanításokon vehet-
tünk részt, ahol nagyon sokat 
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tanulhattunk a normákról és 
az egyházi tanokról, nagyszerű 
tanárok segítségével.

A szerda este is izgalmasan 
sikeredett. Délután a tehetség-
kutató műsoron vehettünk részt, 
ahol négy barátomal felléphet-
tünk, és előadhattuk a produkci-
ónkat. Nagyon jó érzés volt látni 
azt, hogy mi és még sok más 
fiatal is élvezte a műsort. Még 
aznap este volt a hét fénypontja, 
amikor a kórus nagyszerű 
himnuszokat énekelt, és utána 
szűkebb körben elmondhattuk 
a bizonyságunkat. Ezen az estén 
nagyon erősen éreztem a Lelket, 
és nagyon sok erőt adott az is, 
amikor láttam kimenni a barátai-
mat bizonyságot tenni. Az utolsó 
programunk a bál volt, ahol a 

EFY logó
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lányok gyönyörű báli ruhába, 
a fiúk pedig elegánsan kiöltözve 
mentek a nagy terembe, és még 
utoljára együtt lehettünk a né-
met fiatalokkal.

A bál után elbúcsúztunk 
mindenkitől, és elindultunk 

vissza Magyarországra. Ezen a 
héten olyan lelki élményeket 
szereztem, melyeket nem lehet 
megmagyarázni, csak megta-
pasztalni. És ezzel együtt pedig 
egy nem mindennapi ismerke-
dési lehetőséget kaptunk. ◼
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 „és miután Ádám és Éva ettek a tiltott gyü-
mölcsből, kiűzettek az Éden kertjéből, hogy 

műveljék a földet. És gyermekeket hoztak világra, 
igen, méghozzá az egész föld családját” (2 Nefi 
2:19–20). Mindannyian Mennyei Atya gyermekei 
vagyunk, tehát mindannyian testvérek vagyunk. 
Viszont nem vagyunk egyformák. Már a menny-
ben sem voltunk egyformák, mert Isten külön-
böző egyéniséget és képességeket adott nekünk, 
hogy a földön különböző dolgokat cselekedjünk 
majd (ezt Az evangélium tantételei című könyvben 
olvastam). Például van, aki sokat szeret beszélni, 
van, aki csendesebb, vannak, akik sokat nevet-
nek és vannak, akik komolyabbak; vannak, akik 
könnyebben tanulnak, és vannak akik kevésbé.

Mivel különböző tulajdonságokkal születtünk, 
ezért ahogyan egy családban, úgy a világban 
is előfordul, hogy ellentétek, viták alakulnak ki 
közöttünk, vagy éppen félrehúzódó, magányos 
lesz valaki. Sátán szereti az ilyen helyzeteket, mert 
tudja, hogy ilyenkor sokkal könnyebben tudja 
támadni az embereket. Mennyei szüleink viszont 
azt szeretnék, hogy minden gyermekük boldog 
legyen, már itt a földön is, függetlenül attól, mi-
lyen tulajdonságai vannak. Ahhoz, hogy boldogok 
lehessünk, szükségünk van egymásra, a csalá-
dunkban és a világi életben is.

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanít-
ványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” 
( János 13:35). Ezért, én például az iskolában 
megpróbálok minden gyerekkel barátkozni és 
kedves lenni. Ez néha nehéz. Igyekszem odafi-
gyelni azokra, akik csendesebbek vagy szomo-
rúak, vagy rosszabbak. Ebben Lilla, a nővérem jó 
példa volt számomra. Én is igyekszem jó példát 
mutatni, mert tudom, hogy a példa hatással van 
másokra, vagy ahogy viccesen szokták mondani, 
a példa ragadós. Anya például azért lett informa-
tikus, mert a barátnője abba az iskolába jelentke-
zett. De közben vigyáznom kell arra is, hogy az 

osztálytársaimtól ne vegyek át olyan szokásokat, 
amelyek nem egyeznek a mi normáinkkal.

„A jószívűség kedves, türelmes, nem irigy, 
önzetlen, nem hirtelen haragú, hanem mindig a 
jóra törekszik” (Moróni 7:45). Mivel nem vagyunk 
egyformák és néha nem értünk egyet a másik-
kal, esetleg akarva vagy akaratlanul megbántunk 
valakit, fontos, hogy ilyenkor mindig kérjünk 
bocsánatot. Ha minket bántanak meg, ne legyünk 
sértődősek, mindig a jót feltételezzük a másik 
emberről. Ha mégis árt valaki nekünk, akkor 
bocsássunk meg neki, mert az ítélkezés nem a 
mi dolgunk, hanem majd az Úré lesz.

A 2012. áprilisi Liahónában Wixom nőtestvér 
arról írt, hogy szánjunk időt a beszélgetésre és 
egymás meghallgatására. Szerintem ez is segít ab-
ban, hogy minden embert a testvéremnek tudjak 

é n  J é z u s T  f o g o m  k ö V e T n i

Minden ember gyermeke az Atyának
W. luca, 11 éves, kispest egyházközség

W. Luca
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tekinteni. Faust elnök mondta 29 évvel ezelőtt, 
hogy „A mai családok  (és itt érthetjük a tágabb 
értelemben vett családunkat is) egyik fő prob-
lémája, hogy egyre kevesebb és kevesebb időt 
töltenek együtt. A közösen eltöltött idő értékes 
idő. Időre van szükség a beszélgetéshez, egymás 
meghallgatásához, a bátorításhoz, valamint ahhoz, 
hogy megmutassuk egymásnak, mit hogyan kell 
tenni.” Wixom nőtestvér azt tanította, hogy „Sok jó 
származik a beszélgetésből és az ellenség is tisz-
tában van a kimondott szavak erejével. Szeretné 
megbénítani a nyelvünket, hogy ne tudjuk sza-
vakban kifejezni egymás előtt a szívünk érzéseit. 
Sátán örvendezik a távolságban, a figyelem eltere-
lésében és a zajban.” Ehhez felhasználja az MP3-as 
lejátszót, a számítógépes játékokat, a filmsorozato-
kat, hogy ne egymással foglalkozzunk.

De ahogy Holland elder mondta, a hallgatás 
legalább olyan fontos, mint a beszéd. Az sem jó, 
ha mindig csak mi beszélünk, nekünk is meg kell 
hallgatnunk másokat. „Ha szeretettel hallgatjuk 
egymást, nem kell azon gondolkodnunk, hogy mi 
mit mondjunk majd,  mert a szavak megadatnak 
a Lélek által.” Bár beszélni én is nagyon szeretek 
– anyáék gyakran panaszkodnak hogy túl sokat 
is, és hogy nem tudnak mellettem megszólalni –, 
de tudom, hogy ha odafigyelünk egymásra és 
meghallgatjuk a másikat, akkor egyrészt jobban 
megismerjük egymást, egymás természetét és 
problémáit, hogy mit miért tesznek, másrészt így 
lehetőségünk lesz beszélni arról, amiben hiszünk, 
amitől mi is boldogok vagyunk és tudunk egy-
másnak segíteni – akár csak azzal is, hogy meg-
hallgatjuk egymást.

Bizonyságom van, hogy Mennyei Atyám él  
és szeret minket, a Mormon könyvéről, ami Isten 
szava. Hálás vagyok Joseph Smithnek, hogy 
visszaállította az egyházat és itt állhatok és tudha-
tom, hogy Mennyei Atyám él. Örülök, hogy ilyen 
sok testvérem lehet az egyházban és a világban, 
de legjobban annak örülök, hogy Jézus Krisztus 
a legidősebb bátyám, akitől sokat tanulhatok, és 
ha mindig Őt követem, akkor visszakerülhetek a 
Mennyországba Mennyei Atyám mellé. ◼

 hiszem, hogy Isten 
gyermeke vagyok, és 

hogy minden ember az. 
Ezért szeretetben szere-
tetnék élni. Úgy szeret-
nék élni, hogy Krisztus 
parancsolatait betartom. 
Vannak feladataim és kö-
telességeim, ezeket elvég-
zem. A kötelességeim és 
feladataim: igyekszem jól 
tanulni, segítőkész lenni. 
Segítek az anyukámnak 
az itthoni munkában, 
és szolgálatkész vagyok 
az iskolában tanáraim-
mal szemben is. Segítek 
vigyázni a kis testvéremre, 
amíg anyukám végzi a 
dolgát.

Nagyon szeretem a nö-
vényeket, ezért gondosan 
locsolom őket. Jó látni, 
ahogy fejlődnek, új virágot 
hoznak.

Tudom, hogy az Elemi-
ben példát kell mutatnom, 
ahogy a tanárokra figye-
lek, mert én vagyok a legi-
dősebb a gyerekek között. 
Tudom, ha jó példa leszek, 
többen fognak követni, így 
nemcsak én, hanem má-
sok is jobbá fognak válni.

Végül, hiszek Krisztusban, az 
Örökkévaló Atyában valamint a 
Szentlélekben, tudom, hogy ez 
az egyház igaz, és erről teszek 
bizonyságot, Jézus Krisztus ne-
vében, ámen. ◼

Jó példa szeretnék lenni
ifj. m. Tibor, 11 éves, kispest egyházközség

ifj. M. Tibor
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 nagyon szeretek az elemibe járni, mert sokat 
tanulunk ott. A jót tanuljuk ott. A jót azért 

jó tanulni, mert annál okosabb lesz az agyam, 
és megtanulok engedelmes lenni. A temp-
lomba imádok menni, mert ott minden fehér és 
csendes, nagyon nyugodt. Jó dolog betartani a 
parancsolatokat, mert ha betartjuk őket, akkor 
többet tanulunk Istenről es Jézusról. Az imát is 
kipróbáltam. Imádkoztam, hogy jó legyen a na-
pom az oviban, és Isten meghallgatott, mert jó 
is lett. Mindig imádkozom, amikor szeretném, 
hogy Isten segítsen. ◼

 nekem az egyik kedvenc 
történetem, ami mostaná-

ban gyakran jár a fejemben, 
az Ószövetségben, 1 Mózes 
29-ben található. Jákób 14 évig 
képes volt kitartóan dolgozni, 
s mindenféle megpróbáltatáso-
kat elszenvedni, hogy feleségül 
vehesse Ráhelt. Hiába adták 
hozzá először Leát, hajlandó 
volt az első hét év munka 
után újból hét évet vállalni 
Ráhelért. Jákób, vagyis Izráel 
sok gyermekkel, utóddal lett 
végül megáldva. Leától, s két 
szolgálóleánytól (akiket fele-
ségül vett), valamint Ráheltől 
összesen 12 fia született. A 11. 
gyermeke (aki Ráhelnek első 
gyermeke volt) József volt, s az 
ő fiai voltak Efraim és Manassé. 
Ismerve Jákób történetét, 
egyfajta büszkeséggel is tölt 
el, hogy sokakkal együtt az hu
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Miért jó az Elemibe járni?
n. efraim Péter, 5 éves, győr egyházközség

N. Efraim Péter
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1 Mózes 29.  fejezete
Czutor levente máté, 20 éves, kispest egyházközség

egyházban én is Efraim, s így 
József utódja is lehetek. Talán 
az egyik legcsodálatosabb törzs 
Izráelen belül, ugyanis ő Ráhel 
elsőszülöttje, s attól a nőtől 
származik, akit Jákób annyira 
szeretett, hogy sok éven ke-
resztül képes volt megpróbál-
tatásokat elszenvedve dolgozni 
érte. Egyrészt ez a történet segít 
jobban megbecsülnöm ezt a 
származási ágat, másrészt en-
gem is megihlet. Gyakran segít 
átlendülnöm megpróbáltatásai-
mon az a tudat, hogy egyszer 
majd nekem is lesz egy örökké-
való társam, akit annyira fogok 
szeretni, mint Jákób Ráhelt, s 
őérte képes vagyok elszenvedni 
sokféle megpróbáltatást, képes 
vagyok ellenállni a kísértések-
nek, képes vagyok keményen 
dolgozni, tanulni, jobbá válni, 
egyre tisztábban élni. ◼
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