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 Nemrég David S. Baxter elder 
a következőket mondta: 

„Még akkor is, amikor hitünk 
látszólag nem nagyobb egy 
mustármagnál, a Gondvise-
lés elkísér bennünket, ahogy 
haladunk előre. Amennyiben 
törekszünk a menny segítségére, 
meg is kaphatjuk azt – talán 
oly módon, amilyenre nem is 
számítunk.” 1

Baxter elder a csapásokról 
beszélt, amikor ezeket a sza-
vakat megfogalmazta, de én 
hiszek abban, hogy ez nem 
csak a nehéz időkben érvényes. 
Haladjunk előre: ez a kulcs. Azt 
mondják, hogy ha nem hala-
dunk előre, hátraesünk. Lelki 
izmainkat folyamatosan edzeni, 
nyújtani és erősíteni kell, hogy 
hitünk erőteljes és élénk marad-
jon. Henry B. Eyring elnök ezt 
mondta: „A nagy hitnek gyorsan 
lejár a szavatossága.” 2 Ez azt 
juttatja eszembe, hogy vannak 
idők, amikor hitünk és bizonysá-
gunk élénk és biztos, ám egyszer 
csak történik valami, ami megin-
gatja a hitünket, vagy egyszerűen 
csak nem tápláljuk az Istennel 
tartott folytonos kapcsolattal.

A minap egy nagyvárosban 
jártam, és az ott töltött éjszaka 
során kétszer is a hotel ablakán 
keresztül beszűrődő szirénák 

vagyunk annak, hogy mit kell fo-
lyamatosan ismételnünk ahhoz, 
hogy lelkileg erősek maradjunk, 
ennek ellenére elhanyagoljuk 
azokat, még akkor is, ha már 
felfedeztük, hogy tényleg meg-
erősítenek és megáldanak ben-
nünket. Az odaadó napi imáink, 
a szorgalmas szentírás-tanul-
mányozásunk, a rendszeres és 
őszinte szándékú böjt, a gyakori 
templomlátogatások, a Mennyei 
Atyánk és mások szolgálatára 
fordított idő, mind abban segí-
tenek, hogy megnöveljük lelki 
hatótávolságunkat és megszi-
lárdítsuk a bizonyságunkat. Ne 
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hangjára ébredtem. Amikor már 
hajnalodott, kinéztem az abla-
kon, és akkor láttam csak, hogy 
a városi tűzoltó- és mentőállo-
más pontosan az utca túlolda-
lán helyezkedik el. A tűzoltók 
éppen az egyik létrával felsze-
relt autójukon gyakorlatoztak, 
engem pedig teljesen magával 
ragadott a látvány. Egy kicsit 
meghosszabbították a létrát, 
aztán visszaengedték. Később 
megint kiengedték a létrát, de 
ez alkalommal tovább, aztán 
megint visszaengedték. Ezt újra 
és újra megismételték mindad-
dig, amíg el nem érték az épület 
felső szintjét, és ezzel a létra tel-
jes hosszát is. Úgy sejtem, hogy 
ezt a gyakorlatot rendszeresen 
végrehajtják. Ennek a követke-
zetes gyakorlásnak köszönhe-
tően tudni fogják, mit kell tenni, 
amikor beérkezik egy életmentő 
hívás. A tűzoltó csapat azonnal 
reagálni fog a segélyhívásra, és 
egy pillanat alatt a csapat min-
den tagja tudni fogja, hogy hol 
és mit kell tennie ahhoz, hogy 
a mentés hatékony legyen egy 
adott épület legfelső emeleteiről.

Ugyanígy van ez velünk is. 
A hitünket és a bizonyságunkat 
folyamatosan edzeni és nyújtani 
kell, hogy növelni tudjuk lelki 
hatótávolságunkat. Tudatában 
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felejtsük el, hogy kevés olyan 
dolog van, amely jobban mege-
rősíti a bizonyságunkat, mint az, 
ha megosztjuk másokkal. Hitün-
ket kipárnázza, ítélőképességün-
ket pedig megerősíti az, amikor 
hangot adunk annak, amiben 
hiszünk. Ezeknek az egyszerű és 
mégis erőteljes gyakorlatoknak a 
folyamatos ismétlése – nagyon is 
valóságos értelmében – képessé 
tesz bennünket arra, hogy „ma-
gunkra öltsük gyönyörű ruháin-
kat”, és lelki énünk legjobbjává 
váljunk.

Az Úr ezt parancsolta nekünk 
a T&Sz 82:14-ben: „Mert Sionnak 
gyarapodnia kell szépségben 
és szentségben; határait ki kell 
szélesíteni; cövekeit meg kell 
erősíteni; igen, bizony mondom 
nektek, Sionnak fel kell emel-
kednie és magára kell öltenie 
gyönyörű ruháit.”

Minden egyes alkalommal, 
amikor eldöntjük, hogy kicsit 
tovább nyújtózkodunk és egy 
kicsit magasabbra, meglepődve 
tapasztaljuk a rendkívül kis 
áldozatunkból fakadó gazdag 
lelki jutalmakat. Az évnek ezen 
szakában, amikor a Szabadító 
csodálatos engesztelésének aján-
dékára emlékezünk, könnyen 
elkötelezhetjük magunkat újra 
az olyan cselekedetek mellett, 
melyek áldások özönét hozzák 
az életünkbe. ◼

 JegyzeTeK
 1. David S. Baxter, „Leaving Adversity 

Behind,” Liahona, Dec. 2012, 26
 2. Henry B. Eyring: Lelki felkészültség: 

Kezdd el korán és légy kitartó.  
Liahóna, 2005. nov. 37.

Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza pesti 

közössége 2012. március 3-án 
tartotta a bemutatkozó céllal 
meghirdetett nyílt napját. Az 
esemény megközelítőleg 100 
látogatót vonzott a helyszínre. 
A programra érkezőket kísérők 
vezették végig a zuglói gyüleke-
zeti ház színvonalasan berende-
zett termein, ahol egyháztagok 
tartottak pár perces előadá-
sokat az Egyház történetéről, 
tevékenységeiről és alapvető 
tantételeiről. A programot vallási 
témájú filmek és egy lélekemelő 
koncert is gazdagította.

Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházát 
1830-ban alapította Joseph 
Smith New York államban. A 
mára világméretűvé növekedett 
szervezetet 1988-ban ismerték 
el Magyarországon, mely közel 
5000 egyháztagot számlál szerte 
az országban.

Az Egyház tagjai Jézus 
Krisztus tanításaira alapozzák 
a hitüket és a Biblia mellett a 
Mormon könyvét, valamint más 
modernkori kinyilatkoztatáso-
kat is elfogadnak szentírásként. 
Az Egyház hisz a földi kap-
csolatok folytatásában a síron 
túl, ezért tagjait őskutatásra 
ösztönzi és templomokat épít 
világszerte, ahol az örökkévaló-
ságra szóló szövetségeket szen-
tesítik. Az Egyház tanításaiban 
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és tevékenységeiben központi 
szerepet játszik a családi egység 
megerősítése, az önellátásra 
buzdítás, az oktatás terjesztése, 
valamint az emberbaráti szolgá-
lat fontossága. ◼
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A kispesti püspökség szeptem-
ber közepén döntött arról, 

hogy az egyházközség szer-
vezzen nyílt napot. Természe-
tesen törekedtünk rá, hogy sok 
érdeklődő jöjjön, de a legfőbb 
cél az volt, hogy megismertessük 
magunkat a körülöttünk élőkkel. 
Már régen meg szerettük volna 
mutatni, hogy nyitottak vagyunk 
és az ajtónk mindig nyitva áll 
annak, aki Istent keresi. Igyekez-
tük szemléltetni, hogy milyen 
is nálunk eltölteni egy egész 
napot. Be kívántuk mutatni, 
melyek azok a dolgok, amelyek 
leginkább jellemeznek minket. 
Fontosnak éreztük, hogy lássák a 
segítő- és befogadókészségünket, 
szeretetünket. Szerettük volna, 
ha látják, készek vagyunk arra is, 
hogy ha valaki csak kulturálisan 
érdeklődik az egyház iránt, akkor 
is szívesen beszélgetünk velük és 
válaszolunk a kérdéseikre.

Sikerült úgy szervezni a prog-
ramot, hogy megmutassuk, a 
kultúra sem hiányozhat az éle-
tünkből. És nem utolsó sorban 
szerettük volna megmutatni, 
hogy milyen az utolsó napi 
szentek vendégszeretete. Ami-
kor a püspökség ezzel a tervvel 
előállt az egyházközségi tanács-
ban, még volt bennünk némi 
félsz, hogy nem túl sok munka-e 
ez a testvéreknek? Már az első 
gyűlésen kiderült, hogy nem 
volt okunk félni, mert a vezetők 

a társaiknak az óvodában, iskolá-
ban átadják. Tudtuk, fel kell ké-
szülnünk arra, ha csak néhányan 
jönnek el, de arra is, hogy meg-
telik a gyülekezeti ház. Ezekben 
a napokban hittünk, bíztunk és 
nagyon sokat imádkoztunk!

Aztán eljött a nap, október 
13., reggel tíz óra. A program 
imával, a püspök megnyitó be-
szédével, majd a kispesti Segí-
tőegylet kórusának fellépésével 
kezdődött. Ezután egy tárlatve-
zetés következett, mivel a pap-
sági és segédszervezetek a saját 
termükben egy-egy kiállítást 
hoztak létre, amely bemutatta 
a történelmüket, az egyházban 
elfoglalt helyüket, mit csinálnak 
a hétköznapokon, hogyan veszik 
ki a részüket az egyház minden-
napjaiból. Egy külön teremben 
bemutattuk az egyház jóléti 
programjának fontosabb részeit.  
Ezeken a tárlatokon rendelke-
zésre álltak testvérek, akik rövid 
magyarázatokkal segítették az 
érdeklődőket. Kialakítottunk 

Kispesti kulturális nyílt nap
Dudás Tamás, Kispest egyházközség

és a testvérek hozzáállása több 
volt mint kiváló! Természetesen 
sokkal több ötlet született, mint 
amennyi megvalósítható.

A testvérek jobbnál jobb 
javaslatokkal álltak elő. A bőség 
zavara most mégis jól jött, mert 
a választásban nagyobb volt a 
szabadságunk. Mire kialakult a 
kulturális nyílt nap végső prog-
ramja, szinte már mindenki tudta 
mikor, hol, mi a dolga. Az ese-
mény népszerűsítésében az egész 
egyházközség részt vett, mivel 
kétezer szórólapot és jó néhány 
plakátot készítettünk, így min-
denkire szükség volt. Mind a pap-
sági, mind a segédszervezetek 
tagjai szorgalmasan osztották a 
meghívókat. A felkarolóközpont-
ban szolgáló fiatal testvérek kü-
lön programot szerveztek, hogy 
segítsenek nekünk! Még elemis 
gyerekek is vittek meghívót, hogy Kispesti kórus
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a házban egy „mozitermet”. A 
tárlatvezetés után ide invitáltuk 
azokat, akik egyházi filmeket 
szerettek volna nézni. Emellett, 
beszélgetések folytak a misszio-
náriusokkal, egyháztagokkal.

A kulturális nyílt nap ezen 
részén, amely 10 órától délig 
tartott, csak felnőttek vettek részt, 
mivel eközben az Elemiben szol-
gáló nőtestvérek végig gyerek-
programokkal szórakoztatták az 

ittlévők gyermekeit. Volt kézmű-
ves foglakozás, sportos, játékos 
feladatok és egyéb változatos és 
színes program, életkor szerinti 
csoportokra bontva. Déltől fél 
kettőig ebéddel láttuk vendégül 
az érdeklődőket és egyháztago-
kat. Közel száz adag babgulyást 
osztottunk ki. Nem titkolt mege-
légedéssel néztük az ő megelé-
gedésüket! Finom lett a leves!

Ezután 14 órától 15 óráig, 
az Irka kör fellépésében gyö-
nyörködhettünk. Az Irka Kör 
– Irodalomkedvelők Klubja, 
egy nyugdíjasokból álló klub, 
melyben verseket, népdalokat 

Ezenkívül még hat honlapon 
lehetett olvasni az eseményről.

Úgy vélem mégis, hogy az 
igazi siker inkább a testvérek 
kiváló hozzáállása volt ehhez 
a meglehetősen emberpróbáló 
munkához. Szorgalmasan, 
vidáman tudták végezni a 
dolgukat. Igazi sikernek ítélem, 
hogy az elemis kisgyerekektől 
a hetven feletti nőtestvérekig, 
mindenki kivette a részét a 
munkából. Jó volt látni, hogy 
szinte mindenkinek ott volt a 
tekintetében, hogy most valami 
jót csinálok, beleadok mindent 
és mindezt szívesen teszem, 
mert tudom, hogy az Úr mun-
káját végzem. Nagy kiváltság 
volt elfáradni a testvérekkel 
ebben a munkában. Ez a nap 
olyan volt, mint egy imára 
adott válasz! Igen, tudunk 
együtt klassz és értékes dol-
gokat csinálni! Tudunk egyek 
lenni, és ezáltal az Úré lenni! 
Olyasmit tudtunk megtenni, 
amiről eddig azt hittük, hogy 
nem fog menni! Tudunk, ha 
szükség van rá, egy akarattal 
összetartani. Kívánok magunk-
nak még sok ehhez hasonló 
alkalmat a hitünk megélésére!  
Hálás köszönet mindazoknak, 
akik részt vettek a szerve-
zésben és a lebonyolításban! 
Köszönet a misszionáriusoknak 
a segítségért és a misszióel-
nöknek, hogy engedélyezte az 
egész napos ittlétüket. És hálás 
köszönet az Úrnak, aki adott 
nekünk erőt és szellemet, hogy 
valamiben egyek lehessünk. ◼

Információs 
asztal
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adnak elő magas színvonalon, 
és ezeket hangszeres szólók-
kal színesítik. Szép és értékes 
előadás volt, hálásan köszönjük 
nekik! Ezután 15 órától 16 óráig 
a „moziteremben” újabb filmet 
vetítettünk. A Jézus Krisztus 
különleges tanúi című filmet 
láthatták a vendégek. Számomra 
meglepő volt, milyen sok ér-
deklődő nézte meg. Miután 
ennek vége lett, a teljes idejű 
misszionáriusok vették át a 
gyeplőt. 16 órától egy egyórás 
vidám angolóra vette kezdetét, 
mely során fontos tanítások, 
történetek hangoztak el humo-
ros formában. Ezután 18 óráig 
amerikai finomságokat kóstol-
hattak a résztvevők, melyeket az 
elderek, illetve a nővérek készí-
tettek. Nagyon nagy siker volt! 
18 órától 19 óráig a Hangszerek 
és emberek című felemelő zenés 
műsorral zárult a kispesti kultu-
rális nyílt nap.

Ha végignézzük ezt a napot, 
joggal állapíthatjuk meg, hogy 
sikeresek voltunk. Mintegy 120 
ember látogatt el hozzánk, akik 
között 36 érdeklődő is volt. Két 
első beszélgetésre került sor. 
Eljött hozzánk három társadalmi 
szervezet. Meglátogatott min-
ket egy katolikus pap. Temér-
dek szóróanyagot és Mormon 
könyvét adtunk ajándékba. Két 
újságban készült beszámoló a 
kulturális nyílt napról. Az ön-
kormányzat által üzemeltetett 
kerületi honlapon részletes 
beszámolót olvashattak az em-
berek a kulturális nyílt napról.  
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Több, mint 600 km utazás ködben, esőben 
és fagyott utakon zárta le azt a több hetes 

gyűjtést, melynek során közel 150 kg, főleg 
meleg, téli ruhaneműt, illetve cipőket, játékokat 
és tartós élelmiszert ajanlottak fel a kecskeméti 
egyházközség tagjai es barátai. Tényleg nagy-
szerű volt látni, hogy rengeteg aktív, kevésbé 
tevékeny és érdeklődő család megmozdult, 
és hozzájárult a gyűjtés sikeréhez.

A Furkó család Suzukiját annak végső  
kapacitasáig megtömve utaztunk fel Borsod-
Abaúj-Zemplén megye zempléni részének 
szívébe, mintegy 30 km-re észak-északkeletre 
Miskolctól, egy Fulókércs nevű kisközségbe.

Itt Mata Zoltán várt minket, a Ne Engedj El 
Egyesület elnöke es alapítója, a község gyakor-
latilag egyetlen felsőfokon is iskolázott tagja. 
Ő vette át az adományokat és adott egy rövid 
beszámolót a községről, ahol a 200 fő munka-
képes felnőttből 200 munkanélküli, így a ráta  
itt 100%-os. Lesújtó volt a meg-
fagyott falu képe, amely nyá-
ron talán sok-sok természeti 
szépséget rejt; de most csak 
a szegénység, a nélkülözés és 
a rászorultság mutatta magát a 
metsző hidegben.

A tervek szerint augusz-
tusban ismét eljövünk, hogy 
a beiskolázás előtt álló el-
sőéveseiket segítsük az is-
kolakezdéshez szükséges 
legfontosabb felszerelésekkel: 
iskolatáskákkal, írószerekkel, 
könyvcsomagokkal. Ehhez az 
adományhoz már gyűlnek a 
felajánlások, és az önkéntes 
sofőrünk is megvan, Tedd 
Tünde személyében. ◼

Az adományokkal megpakolt autó
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fúlókércsi karácsony
Mecséri Olivér püspök, Kecskemét egyházközség
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valószínűleg minden Fiatal 
Egyedülálló Felnőtt szokott 

gondolni az örökkévaló társára. 
Köztük én is. Sokat tűnődhe-
tünk azon, hogy ki lesz az, és 
mikor jön el az életünkbe.

Ezek a dolgok mindegyike 
izgalommal és várakozással 
tölthet el bennünket. Vajon 
fontos-e, hogy az általunk 
elképzelt időben házasodjunk? 
Vagy inkább bízzunk az Úrban 
és az Ő időzítésében? (Lásd 
Ézsaiás 55:8–9.)

Úgy gondolom, társunk 
megtalálását nem számíthatjuk 
ki és nem is tudjuk megter-
vezni. Az sem jó megoldás, 
ha megszállottan keressük őt, 
vagy egyik embertől a má-
sikig megyünk randevúzni, 
bár fontos a randizás. Minél 
jobban erőltetjük a dolgot, 
annál nehezebb lesz. Mit is 
tehetünk ehelyett? Szerintem 
az egyik legfontosabb dolog, 
hogy egyszerűen haladjunk 
előre az életünkben. Tűzzünk 
ki célokat. Menjünk iskolába, 
keressünk munkahelyet, ké-
pezzük magunkat, fejlesszük 
a tehetségeinket és talán a 
legfontosabb, hogy maradjunk 
tevékenyek az egyházban. 
Tanulmányozzuk a szentírá-
sokat, alakítsunk ki szorosabb 
kapcsolatot Istennel, járjunk el 
a gyűlésekre, gyakran olvas-
suk el a pátriárkai áldásunkat, 

veszélyes utakra térhetünk és 
talán örökkévaló látásmódunk 
is elhomályosul.

Azt gondolom, hogy Magyar-
országon nem is olyan könnyű 
megtalálni az örökkévaló tár-
sunkat, mint ahogy azt elsőre 
gondolnánk.

Sokszor hajlamosak lehetünk 
lejjebb adni a normáinkból 
annak reményében, hogy talán 
ezáltal könnyebb lesz társat 
találni. Sőt lehet, hogy így sike-
reket is érhetünk el rövid távon, 
viszont hosszabb távon nem éri 
meg, hiszen rájöhetünk, hogy 
a másik fél nem biztos, hogy 
hajlandó elfogadni a hitünket, 
vagy segíteni a helyes úton 
maradnunk.

Nekünk, férfiaknak, ér-
demes papságviselőknek, 

U T O l s ó  n a P i  H a n g O K

Az örökkévaló társ keresése
naphegyi lászló, szeged gyülekezet

menjünk gyakran a temp-
lomba és fejlesszük a krisztusi 
tulajdonságainkat. Amikor 
fizikálisan és lelkileg felkészü-
lünk, el fog jönni az az idő, 
amikor találkozni fogunk vele. 
Talán több ilyen ember is az 
életünk útjába fog kerülni. 
Soha nem tudhatjuk. Talán a 
keresésünk folyamatában meg 
kell azt is értenünk, hogy a ke-
resés nem passzív várakozást 
jelent, hanem aktív cselekvést, 
kitartást valamint türelmet.

Bizony aktívan kell te-
vékenykednünk az ügyünkért. 
Főleg nekünk, férfiaknak, 
hiszen az örökkévaló társ  
megtalálása elsődlegesen a  
mi feladatunk.

Néha lehetnek olyan idősza-
kaink, amikor kétségbeesünk, 
hogy már mennyi idő eltelt és 
még mindig nem leltünk rá. 
Vannak olyan fiatal felnőttek, 
akiknek nem sokat kell vára-
kozniuk és lesznek olyanok is, 
akiknek viszont igen.

A lényeg, hogy tartsunk ki és 
ne keseredjünk el! Kérjük Isten 
segítségét és erejét!

Az idő nem számít. A 
felkészülés inkább. Néha 
hajlamosak vagyunk engedni 
ilyenkor a normáinkból, hogy 
könnyebben találjunk társat. 
A próféta és más vezetők 
azonban bátorítanak, hogy 
ne tegyük ezt, hisz’ akkor 
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tiszteletteljes és magas nor-
mákkal kell rendelkeznünk. 
Megbízható és felelősségteljes 
embereknek kell lennünk. 
Olyan férfiaknak, akikkel ott 
van a Lélek, és akik magukhoz 
emelik a nőket és egyenlően 
bánnak velük. Akik védelme-
zik őket, valamint felismerik 
azokat a kincseket, amelyek 
a nőkben rejlenek.

A nőknek pedig olyanokká 
kell válniuk, akik szintén meg-
adják a tiszteletet a férfiaknak, 
illetve olyan férfiakkal rande-
vúznak, akik érdemesen viselik 
Isten szent papságát. A nők az 
öltözködésükkel és viselkedé-
sükkel segíthetnek a férfiak-
nak, hogy tiszta gondolataik 
legyenek.

Azáltal, hogy magas nor-
mákkal rendelkezőkkel ran-
devúzunk, nagyobb lesz a 
lehetőségünk, hogy olyan 
jövőt alakítsunk ki, amelyben 
mind a két fél egy irányba 
megy, és közössé válik a 
céljuk. Örökkévaló lehetősé-
günk, hogy visszatérhessünk 
Istenhez, biztosabbá válhat, ha 
ilyen szemszögből keressük 
a társunkat.

Tudom, hogy ez a keresési 
időszak sokunknak nagyon 
nehéz! Tudom, mert nekem is 
az. De biztos vagyok benne, 
ha hűek maradunk Istenhez, 
és megtartjuk a keresztelési 
és templomi szövetségeinket, 
akkor olyan áldásokban fogunk 
részesülni, melyekről nem is 
álmodtunk volna. ◼

fog és segíteni, hisz Ő az én 
Atyám és szeret engem. Szinte 
azonnal jött a válasz. A zoko-
gásom közepette úgy éreztem, 
mintha valaki magához ölelne 
szeretettel. Megnyugodtam és 
a könnyeim is elapadtak. Haza 
indultam, teljesen nyugodtan. 
Tudtam, hogy mindaz, amit hal-
lottam, nem fedi a valóságot és 
itt valami többről van szó, mint 
egy egyszerű öltözetről. Amikor 
hazaértem, találomra levettem 
egy Liahónát a polcomról, ahol 
sorban sorakoztak. Valahol ki-
nyitottam, és elkezdtem olvasni. 
Megdöbbentem. Úgy éreztem, 
valaki még az ujjam is vezeti, 
hogy mit olvassak. Igen, a szent 
templomról olvastam, a benne 
végzendő munkáról, a felru-
házásról, a szövetségekről és 
áldásokról. Válaszokat kaptam 
a kérdéseimre és megnyugvást 
kaptam a szívemben, hogy min-
den rendben van, és Mennyei 
Atya szeret engem. Tudtam, 
hogy Ő válaszolt nekem. Két-
ségem sem volt efelől. Azóta is 
nagyon nagy becsben tartom a 
Liahónákat, és szívesen osztom 
meg másokkal is. Ahogy akkor 
nekem segített, tudom, hogy 
másnak is tud. Mennyei Atya 
szeret minket és válaszol az 
imáinkra. Nekem erről bizony-
ságom van. ◼

Liahóna az életemben
Kocsis gabriella, Kispest egyházközség

 Mindannyian tudjuk, hogy 
a Liahóna iránytűt jelent. 

Lehiéknek a vadonban nagy 
szükségük volt rá, hogy az Úr el-
vezesse őket a vadonból a nagy 
vizekhez. Nekem pedig most 
van szükségem egy jó iránytűre, 
amely segít ebben a rohanós 
világban visszatérni Mennyei 
Atyához. A Liahóna pont ilyen 
iránytű számomra a szentírások 
és Monson elnök mellett. Na-
gyon szeretem olvasni a cikke-
ket és a vezetők tanácsait. Az 
első nagyon mély benyomásom 
a magazinról az volt, amikor új 
egyháztagként hallottam mások-
tól a felruházásról. Ezek a testvé-
rek is új egyháztagok voltak, 
akik még nem jártak a templom-
ban és kissé eltúloztak bizo-
nyos dolgokat a felruházással 
kapcsolatban. Sikerült teljesen 
összezavarniuk az érzéseimet, 
gondolataimat. Nem akartam el-
hinni, hogy Mennyei Atya olyat 
kérne tőlem, ami rossz lenne 
számomra. Egyszerűen képtelen 
voltam ezt elhinni. Ahogy haza-
mentem, elvittem az akkor még 
élő kutyánkat sétálni a közeli 
kutyafuttatóra. Annyira zaklatott 
voltam, hogy hangosan imád-
koztam Mennyei Atyához, hogy 
adjon nekem választ erre a sok 
kérdésre, amely kavarog ben-
nem. Hittem, hogy válaszolni 
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jót tenni
nyerges Tibor, Pest egyházközség

melyek körülveszik a szívemet, 
ledőljenek, és hogy teret adjak 
az embereknek, hogy jobban 
megismerjenek, és én is jobban 
tudjam szeretni és szolgálni őket. 
Azonban ezek a versek nagyon is 
elgondolkodtattak, hogy ha már 
nincsenek meg e bizonyos „védő 
falaim”, amelyeket azért használ-
tam, hogy megvédjem magam a 
csalódásoktól, akkor most vajon 
mivel védekezek? Ezek a versek 
segítettek jobban megérteni azt a 
változást, amely az elmúlt időszak-
ban zajlott le a szívemben. Tudom, 
hogy az Úr tényleg mindig velünk 
van. Ő nem fog minket cserben-
hagyni, ha az Ő parancsolataival 
és tanácsaival bástyázzuk körbe 
magunkat. Most kezdem csak 
megérteni, hogy miért jó mégis 
csak kockáztatni és küzdeni. Most 
kezdem igazán érezni, hogy tudok 
szeretni, és nem félek szolgálni 
sem. Az Úr mindig ott van, ha 
Őt hívjuk. irányítani fog minket.  
Nagyon sok boldogság vár ránk, 
ha a rossz falaink helyett felállítjuk 
a „jó falakat”. végre most igazán 
biztonságban érzem magam. 
Bizonyságom van erről. ◼
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K e D v e n c  s z e n T í r á s

A legkedvesebb szentírásom 2008 februárja óta 
az Ether 12:4.

Így szól: „Ezért, aki hisz istenben, az biztosan 
remélhet egy jobb világot, igen, méghozzá helyet 
isten keze felől, mely reménység a hitből szárma-
zik, olyan horgonyt készítvén az emberek lelkének, 
mely biztossá és állhatatossá teszi őket, mindig 
bővelkedvén a jó cselekedetekben, és isten dicsőí-
téséhez vezetvén el őket.”

2008 februárjában voltam először a freiberg 
templomban. szeretem a templomot, és végtele-
nül alázatossá tesz az a szent élmény, amelyben ott 
volt részem. Emlékszem, hogy a felruházásom után 
azt éreztem, hogy most már nemcsak azt nem 
engedhetem meg magamnak, hogy rosszat te-
gyek, hanem azt sem, hogy ne tegyek jót, amikor 
arra lehetőségem van. Ez az erős élmény indított 
el abban, hogy minden alkalommal jót tegyek, 
amikor lehetőségem van rá. Emiatt nézek szembe 
a félelmeimmel, győzöm le azokat, tanulok új 
képességeket és erősödöm önbizalomban. Tudom, 
hogy isten hatalma által lettem felruházva a szent 
templomban, és ez az élmény vezetett oda, hogy 
egyre állhatatosabbá legyek a jótevésben, és ne 
érdekeljen, hogy alig kapom vissza, mert remélem, 
hogy egy olyan világot építek vele, amelyben majd 
részem is lehet. Bár talán csak a halálom után. 
pontosan, ahogyan azt az Ether 12:4 leírja. ◼

falak
Kutasi lívia, Kispest egyházközség

A párommal éppen az ószövet-
ségből, Nehémiás könyvéből 

olvasunk.
Nagyon érdekesek számomra 

ezek a fejezetek, mert éppen arról 
számol be, hogy jeruzsálem a nagy 
rombolás után hogyan erősödik 
meg. Az emberek elkezdik újra 
felépíteni a kőfalakat, amely 
védelmet ad a város lakóinak. A 
Nehémiás 2:17-ben ez áll: „Ti látjá-
tok a nyomorúságot, a melyben mi 
vagyunk, hogy jeruzsálem pusztán 
hever és kapui tűzben égtek meg, 
jertek, építsük meg jeruzsálem kő-
falát és ne legyünk többé gyaláza-
tul.” Ez persze az ellenségnek nem 
tetszik,  és meg akarják ezt állítani, 
de az emberek, akik építkeznek, 
elkezdenek imádkozni az Úrhoz 
és őrséget állítanak, nem adják fel 
a munkát. Nehémiás 4:9: „de mi 
imádkozánk a mi istenünkhöz…”

Nagyon elgondolkodtat ez az 
egész könyv, mert a saját magam 
„falai” jutottak eszembe. Nagyon 
sokat dolgoztam az elmúlt évben, 
hogy azok a hatalmas falak, 

A tíz szűz példázata
szatmári csaba, győr egyházközség

Az egyik kedvenc szentírásré-
szem a Bibliában, Máté 25. 

fejezetében található: a tíz szűz-
ről szóló példázat. Azért az egyik 
kedvenc szentírásrészem, mert 
példát mutat nekünk az 5 okos 
szűz, aki gondoskodik olajról a 
lámpásába, és úgy várja a vő-
legényt. Magunkra vonatkoztat-
hatjuk, mert a mi lámpásunkban 
az olaj – vagyis ami a hitünket 
táplálja – az a napi szentírásta-
nulmányozás, a parancsolatok 

betartása, az evangélium szerinti 
élet és a napi ima. Táplálnunk 
kell hitünket, ahogy az olaj 
táplálja a tüzet. Így amikor eljön 
majd Jézus, mi felkészülten és 
fénytől körülvéve léphetünk be 
a menyegzőre vagyis a mennyek 
országába. Ezért legyünk ébe-
rek, mert nem tudhatjuk sem a 
napot, sem az órát. Van még több 
kedvenc szentírásom a Mormon 
könyvében és a többi utolsó napi 
szentírásban is. ◼


