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 „Ha azt a bizonyság táplálja, 
és a hit öntözi, akkor a 

múlt leckéi gyökeret verhetnek 
a szívetekben, és lényetek meg-
határozó részévé válhatnak.” 1 
M. Russell Ballard elder e néhány 
szóval megtanította nekünk az 
egyháztörténet vezetésének és 
tanulmányozásának valódi célját 
– hogy tanuljunk elődeink hité-
ből és készséges odaadásából. 
Az ő élményeiken és példájukon 
keresztül a mi bizonyságunk is 
megerősödik, és szívünk még 
jobban hozzáidomul a halandó-
ságon átvezető személyes utazá-
sunkhoz. Az egyház történetének 
tanulmányozása nem arról szól, 
hogy csupán katalogizáljuk az 
eseményeket, hanem azt, hogy 
megértjük, milyen kapcsolat-
ban álltak ezek az események 
azokkal, akik megélték azokat. 
Nagyon hamar megtanuljuk, 
hogy míg a múltbéli környezet 
és körülmények eltérhetnek a 
mi helyzetünktől, a kihívások, 
a lehetőségek és a hit tantételei 
ugyanúgy vonatkoznak ránk.

Mindannyian megnézhetjük 
őseink első nemzedékének azon 
tagját, aki csatlakozott az egyház-
hoz (és talán pont te vagy az!), 
és örvendezünk alázatos hitében 
és azon hajlandóságában, hogy 

szolgálatuk hatalmas áldozatokat 
követelt a kényelmük és jólétük 
terén. Családjuk és gyermekeik 
életét az Úr kezébe helyezték, 
elmentek szolgálni, és sokszor, 
mire visszatértek, ezek a család-
tagok már nem éltek, és nem 
ölelhették őket újra magukhoz 
itt, a halandóságban.

Az őseim közül talán az egyik 
legszívbemarkolóbb megjegyzést 
ükapám, Willard Richards tette, 
amikor Joseph Smithszel beszél-
getett a Carthage börtönben, 
csupán percekkel azelőtt, hogy a 
csőcselék elvette a próféta életét. 
A próféta feltett neki egy kérdést, 
mely próbára tette a szívét és az 
elszántságát. Willard személyes 

Helyi Oldalak
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 „Az egyháztörténet a híveink története”
Kent F. richards elder, egyesült Államok
Második tanácsos a Területi Elnökségben

változtasson az életén, és gon-
dosan kövesse az evangélium 
ösvényét – mindezt gyakran 
hatalmas személyes és családi 
áldozatok árán. A múlt leckéi 
tulajdonképpen minden sikeres 
nemzedékben megerősödnek, 
ha a hithű engedelmesség és 
szolgálat hagyományait elsa-
játítják és azoknak megfelelően 
élnek. Számos olyan korai szent 
van, akinek drága példájából 
tanulhatunk, de a legtöbb erőt a 
saját őseink példájából nyerhet-
jük, a mi személyes egyház- és 
családtörténetünkből. Valójában 
nem választhatjuk szét az egy-
háztörténetet és a családtörténe-
tet. Miközben tanulmányozzuk 
saját elődeink neveit, életét, a 
velük történt eseményeket és a 
helyszíneket, ahol előfordultak, 
akkor bizony az egyháztörténe-
tet tanulmányozzuk, annak is a 
legpompásabb változatát. Még ha 
nem is voltak az egyház tagjai, 
hithűen felkészítették az utánuk 
jövő nemzedékeket az evangé-
lium igazságainak elfogadására, 
amikor végre felragyog majd 
számukra a világosság.

Ahogy tanulmányoztam őseim 
életét, az ő hitük és állhatatossá-
guk miatt gazdagabb lettem és 
megerősödött a hitem. Alázatos 

Kent F. Richards 
elder
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naplójából, a saját kézírásával 
(„Dr. Richards”-ként utal magára):

„Joseph azt mondta, vacsora 
után bemegyünk [a börtöncel-
lába, hogy biztonságban le-
gyünk]. Joseph ezt mondta Dr. 
Richardsnak. Ha mi börtönbe 
megyünk, bejönnél-e velünk? 
Dr. Richards azt válaszolta: Joseph 
testvér, nem te kértél, hogy keljek 
át veled a folyón, nem te kértél, 
hogy Carthage-ba jöjjek veled. 
Nem te kértél arra sem, hogy 
eljöjjek veled a börtönbe – gon-
dolod, hogy most magadra hagy-
nálak? Megmondom, mit fogok 
tenni: ha arra kárhoztatnak, hogy 
árulás miatt felakasszanak, akkor 
engem akasszanak fel helyetted, 
és te megszabadulsz. Joseph 
[azt mondta,] ezt nem teheted. 
Dr. Richards azt mondta: de 
megteszem.” 2

„Megteszem.” „Megteszem.” 
Nem számít, mibe kerül, ha 
kell, akár a saját életem árán is 
– „megteszem”.

A kérdés talán más formában 
érkezik, de valójában mind-
annyiunkat elér majd: „meg-
teszed-e?” A szívedet adod-e, 
otthagyva a kényelmet, hogy az 
Úr Jézus Krisztus és az Ő gyer-
mekei szolgálatának élj? Oda-
adod-e mindenedet?

Kívánom, hogy a válaszunk 
az legyen: „Megteszem.” Legyen 
a mi életünk is „egyháztörténet” 
az utánunk jövők számára. ◼

JegyzeTeK
 1. M. Russell Ballard elder, Liahóna, 

2009. május.
 2. Willard Richards személyes naplója,  

a példány a szerző tulajdonában van.

kerületének nevét. Kérjük, mindenképpen 
mellékeljenek egy szülői hozzájárulást az 
adott anyag megjelenéséhez (elegendő 
emailben)! Az anyagok bármely nyelven 
benyújthatók, akár az interneten keresztül 
a liahona.lds.org honlapon; vagy emailben 
a liahona@ldschurch.org címen, tárgyként 
„Our Page” megjelöléssel; avagy postai úton 
az alábbi címre:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ◼

Helyi Hírek

A Liahóna anyagokat vár „A mi oldalunk” 
részébe 3 és 12 év közötti gyerme-

kektől. Küldhetnek rajzokat, fényképeket, 
bizonyságokat és élményeket. A rajzok 
lehetnek az otthonukról, családjukról, a 
környezetükről, templomokról, szentírásbeli 
történetekről stb., ez alól kivételt csak a Sza-
badító ábrázolása jelent. Kérjük, adják meg 
a gyermek nevét, életkorát, nemét, egyház-
községének/gyülekezetének és cövekének/

 „Amennyiben megcselekedtétek egygyel 
ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem 
cselekedtétek meg.” – Máté 25:40
nagy Krisztina, győr egyházközség

2013. március 15-én késő 
este értesült a győri 

püspök arról, hogy milyen nagy 
kihívásokkal kerültek szembe 
emberek, akik az M1-es autópá-
lya győri szakaszán a több méter 
magas hó fogságába estek. Az 
embereket rengeteg önkéntes 
és a hivatalos szervek képviselői 
próbálták kiszabadítani. Azokat, 
akik még időben ott tudták 
hagyni az autójukat, a nagyobb 
üzletláncok áruházai látták ven-
dégül, és adtak nekik szállást az 
éjszaka maró hidege elől.

Ezen értesülésekre reagálva 
a vezetőink engedélyével a győri 
püspök az Országos Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság sajtószóvi-
vője felé jelezte, hogy az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 

Egyházának győri gyülekezeti 
háza befogadná azokat az em-
bereket, akik a hidegben kint 
fagyoskodnak, valamint szívesen 
látják őket meleg itallal, játszó-
házzal a piciket, és hellyel, ahol 
meg tudnának pihenni.

Egész éjszaka semmilyen 
válasz nem érkezett, bár folyama-
tos kapcsolatban állt a püspök 
a hatóságokkal, ha bármilyen 
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lehetőségünk adódna a szolgá-
latra. Másnap reggel egy telefon-
hívás érkezett, hogy egy önkéntes 
civil szervezetnek – akik az élel-
miszert gyűjtöttek azok számára, 
akik ennek a rendkívüli helyzet-
nek a csapdájába estek – nincsen 
hova menniük az adományokat 
fogadni és továbbítani.

Reggel 10 óra körül nyitott ki 
a gyülelezeti ház, hogy a már ad-
dig összegyűjtött élelmiszereket 
legyen hova tenniük, és központi 
helye legyen a bajbajutottak 
megsegítésére irányuló szervezett 
munkának. Körülbelül délután 1 
óráig nem volt komolyabb moz-
gás. Néhány gyors ételcsomag 
készült szendvicsekből, amely 
szét lett osztva azok között, akik 
a hatalmas hóakadály miatt még 
mindig nem tudtak előrébb 
haladni. A gyülekezeti ház egy 
igazi kaptárhoz kezdett hasonlí-
tani. A rádió állandóan közvetí-
tette, hogy mi a helyzet az egész 

emberen tudjunk segíteni, és mi-
nél hamarabb eljusson hozzájuk 
a segélycsomag. Minden ember 
azt áldozta, amije volt: időt, pénzt, 
üzemanyagot és erőn felüli, kitartó 
munkát. Volt egy idős néni, aki 
eljött egy darab 1 kg-os kenyérrel, 
és mondta, hogy ő csak ezt tudja 
adni. Csodálatos volt látni, ahogy 
egyházunk kapuin belül testvérek-
ként együtt szolgálva megismertük 
egymást, és beszélgettünk arról, 
hogy miért vagyunk az egyház-
ban, mi is ez az épület, ami kitárva 
kapuit eddig soha nem látott 
számú lakost vonzott magához. 
A nap vége felé közeledve már 
azokat segítettük, akik az osztrák-
magyar illetve a szlovák-magyar 
határ túloldalán rekedtek.

Nem lehet szóban elmondani 
és nem lehet szavakkal leírni azt, 
amit akkor azok éreztek, akik fele-
barátjukat szolgálva – tehát Istent 
szolgálva – töltötték el idejüket. 
Bár az elején kevesen voltunk, de 
mint ahogy egy kis kovász meg-
keleszti a tésztát, úgy az a néhány 
ember – aki a nap elején kitartva 
a szolgálat mellett, hittel tette meg 
felajánlását – a következőket érez-
hette magáénak önzetlen szolgá-
lata eredményeképpen: 8 óra alatt 
kb. 250 család jutott élelemhez, 10 
család takaróhoz és kb. 90 lakos 
ajánlott fel takarót, játékot, élelmi-
szert, tisztálkodó szereket, illetve 
még rengeteg mindent, amire 
csak szükség volt.

Ez az Úr munkája és akarata 
volt, hogy apró dolgok által bi-
zony nagy dolgok történhessenek 
az emberek gyermekei között! ◼

megyében és az autósok éppen 
hol akadtak el, vagy éppen hol 
találkoztak újabb és újabb bale-
setekkel. Azt is bemondták, hogy 
milyen segítségre lenne szükség, 
ami éppen elfogyott. Ha például 
elfogyott a kenyér, bemondta a 
helyi rádió, és pár percen belül 
jöttek az emberek kenyerekkel 
a hónuk alatt. Az egyes hírekre 
reagálva, főleg a lakosságból álló 
önkéntesek és egyháztagok teljes 
gőzerővel készítették a szend-
vicsekből, savanyúságokból és 
teából készült csomagokat.

A délután második felében 
már nem tudtuk ellátni munká-
val azt a nagy számú önkéntes 
sereget, akik szinte minden 
egyes újabb hír hallatára felke-
resték a gyülekezeti házat, jelent-
kezve önkéntesnek, vagy éppen 
annyi élelmiszerrel állítottak be, 
ami csak a rendelkezésükre állt. 
Közvetlen vonallal, forró dróttal 
rendelkeztünk a rádióhoz, illetve 
más szervekhez, akik folyama-
tosan láttak el minket a szüksé-
ges információkkal, hogy hova 
kell az azonnali segítség. Amint 
kifogytunk valamiből, csak elég 
volt megjelentetni egy interne-
tes portálon vagy bemondatni 
a rádióval, és szinte percek alatt 
jelentek meg az élelmiszerekkel, 
takarókkal a győri lakosok.

Rengeteg felajánlás érkezett a 
város polgáraitól. A nagy forgatag, 
kemény munka, mély és őszinte 
együttérzés közepette egyháztag 
és nem egyháztag egy szív és egy 
lélek voltak. Egyetlen cél lebegett 
a szemünk előtt, hogy minél több 

Újabb 
élelmiszer 
szállítmány
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2013. február 23-án elérkezett a várva várt 
nap a gyülekezetünk számára! Talán 

az elején kell kezdenem, amikor is 1993-ban meg-
nyitották a misszionáriusok számára Szeged városát. 
Eleinte csak a misszionáriusok gyűltek össze a laká-
sukon vasárnaponként, majd később bérleményben 
volt az istentisztelet. 1996-ban a Kálvária sugárútra 
költöztünk, majd 2002-től már a Kossuth Lajos 
sugárúti épület lett az állandó helye a vasárnapi 
és hétköznapi programjainknak. Gyülekezetünk 
szép fokozatosan növekedett. Akik jártak rend-
szeresen, mindig kivették részüket a munkából. 
Szívüket-lelküket, erejüket adták az evangéliumért 
és a többi emberért. Ezért is kaptuk ezt a lehetősé-
get, hogy egy saját épületben lehetünk majd.

Ez a nap nagyon fontos volt számunkra, mert 
már olyan régóta vágytunk rá. Tudtuk, hogy a 
telket már megvásárolták, és tudtuk, hogy egyszer 
ez a nap is elérkezik. Ez adott erőt ahhoz, hogy 
még jobban és még többet hozzunk ki magunk-
ból. A papság folyamatosan végezte a munkáját. 
A Segítőegylet a szeretetét, ügyes kezét és finom 
sütijeit adta mindenhez. A fiatalok és az elemisek 
önmagukat és tehetségeiket adták mindenki szá-
mára. Nagyon jó látni, ahogy a gyerekek felnőnek 
az egyházban. Ahogy a bölcsiből elindulva az 
elemin keresztül eljutnak a fiatalok kvórumaiba, 
majd a papsági és segítőegyleti tagságot gazdagítva 
vezetőkké válnak. Sok fiatalunk volt, aki missziót 
szolgált. Többen elkerültek Szegedről, de a mai 
napig aktív tagjai más gyülekezeteknek. Mindezen 
érzések kavarogtak bennem, míg énekeltük a 
Hittel minden lépésben kezdetű himnuszunkat 
ezen a különleges, esős szombati napon.

Vezetőink, akik oly nagy segítséget jelentenek 
számunkra, beszédeiken keresztül most is a Lélek 
hangját tükrözték, és megerősítettek bennünket, 
hogy a jó úton járunk és alázattal fogadhatjuk az Úr 
áldásait. A gyülekezet elnöke, Ördög Lajos szerint 

„nem szabad itt 
megállnunk, s 
úgy gondolnunk, 
hogy mindent 
megtettünk, amit az Úr elvár tőlünk. Hatalmas 
munkát adott nekünk, hogy segítsünk az emberek-
nek Istenhez közelebb kerülni”. Szabadkai József, a 
misszióelnökség első tanácsosa emlékeztetett, hogy 
ez a nap nem jelenti a munka végét – az épület egy 
ajándék, ami egyben felelősséggel is jár az egyház-
tagok számára. Lowell V. Smith, a misszió elnöke azt 
mondta, hogy az épület a jó felé hívja az embereket. 
Itt megtanulhatják Jézus Krisztus evangéliumát és az 
örök boldogságot hozó dolgokat. Háláját fejezte ki 
azért, hogy ilyen épületeink lehetnek, ahol az igaz-
ságot tanulhatjuk. Ez az épület – úgy a hívők, mint 
Szeged városa számára – áldást jelent majd.

A talaj feltörése annak ellenére nem volt 
könnyű feladat, hogy napok óta esett az eső, és 
egy kicsit már fel volt lazítva a kemény föld, de így 
is elvégeztük a munkánkat. Voltak, akik egyedül 
ástak, voltak, akik a házastársukkal, és volt, hogy 
az egész család együtt ásott.

Február 23-án egy új fejezet kezdődött a gyüle-
kezet életében. Egy új rész, ami nem biztos, hogy 
könnyű vagy minden nehézségtől mentes lesz, de 
minden erőfeszítést megér. Csodálatos Mennyei 
Atyánk terve. Ad számunkra egy új feladatot, amit 
közösen kell megoldanunk. Együtt kell dolgoz-
nunk azon, hogy ebben az új gyülekezeti házban 
továbbra is hirdes-
sük az evangéliu-
mot, megtartsunk 
minden egyházta-
got, növeljük a tag-
ság létszámát, és 
végezzük őseink 
felkutatását. Hálás 
vagyok, hogy a 
gyülekezet tagja-
ként részt vehetek 
ebben a csodálatos 
munkában. ◼
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Kapavágási ünnepség
Magda Ágnes, szeged gyülekezet
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 Hangulatos rendezvény szín-
helye volt 2013. január 31-én 

a Budapest Főváros Levéltárának 
Gárdonyi terme, amikor is 
átadásra kerültek a Magyar 
Családtörténet-kutató Egyesület 
(MACSE) által alapított „ÉV 
KUTATÓHELYE 2012” díjak.

A kormány részéről 
Dr. Gyimesi Endre helyettes 
államtitkár, levéltárakért felelős 
miniszteri biztos, míg Budapest 
képviseletében Csomós Miklós 
főpolgármester-helyettes és 
Nagyné Varga Melinda a hivatal 
Kulturális, Turisztikai és Sport 
Főosztályának vezetője vett részt 
az ünnepségen.

Megnyitójában Hunyady 
László, a MACSE elnöke kiemelte, 
hogy a két díjazottat – Belföldi 
Kutatóhely kategóriában a 
Budapest Főváros Levéltárát 
(BFL), míg Nemzetközi Kutató-
hely kategóriában a FamilySearch 
honlapot – több mint 50 kiváló 
javaslat közül választották ki. Az 
elnök szerint „a díj azért népszerű, 
mert a tagság dönt róla, valamint 
a hazai családkutatók népes 
tábora”. Kiemelte még, hogy a 
nevezések elbírálásakor jelentős 
súllyal esett latba a szolgáltatás 
színvonala, a segítőkészség, 
valamint – honlap esetén – a 
használhatóság és a nyelvi korlá-
tok ellenére is közérthető kezelés.

A MACSE titkára, Németh 
József felolvasott néhány 

különféle összeírások interne-
ten való kutathatóságát. Ezzel 
nagy segítséget adtak a családfa- 
és helytörténeti kutatáshoz. 
Köszönet és elismerés illeti az 
önkéntes adatrögzítőket is.”

A díjakat átadó miniszteri 
biztos szerint „a kutatóknak 
érezniük kell a segíteni akarást”, 
aminek a díjazott intézmények 
kétségtelenül eleget is tettek.

A BFL részéről Dr. Kenyeres 
István, megbízott főigazgató 
vette át a díjat. A FamilySearch 
képviseletében jelen lévő Torben 
Engbjerg, Közép- és Kelet 
Európai területi igazgató, beszé-
dében először is megköszönte a 
mintegy 350 000 önkéntes „óri-
ási munkáját” 2012-ben. Ezután 
külön kitért azokra a magyar és 
külföldi levéltárosokra, akiknek 

Magyar elismerés a FamilySearch honlapnak
Békefi Miklós, Pest egyházközség

indoklást, melyet 
a benyújtók a 
nevezésekhez 
fűztek, kihang-
súlyozva a 
FamilySearch 
világméretű 
jelentőségét 
a genealógiai 
kutatások terén.
„Szerintem nyil-
vánvaló, hogy  
a http://www 
.familysearch.org 
az a kutatóhely, 
ahonnan minden 
családkutató elin-
dul, azt rendszeresen használja, 
hiányát rögtön észrevennénk, 
ha nem lenne” – írta az egyik 
javaslattevő.

Több nevező is kiemelte az 
egyház és a honlap kapcsolatát, 
dicsérve az utolsó napi szentek 
erőfeszítéseit. A nevezők egyike 
így nyilatkozott: „A díj javaslatom 
szerint ugyan a http://www 
.familysearch.org honlapnak szól, 
de mindannyian tudjuk, hogy 
annak tulajdonosa és üzemelte-
tője az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza, amely a 
világ számtalan országában tart 
fenn Családtörténeti Központot, 
így ez a díj őket illeti.” Ezt az 
álláspontot tükrözte egy másik  
felolvasott bejegyzés is, ami 
szerint „a mormonok lehetővé 
tették az anyakönyvi adatok és 
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a munkája elengedhetetlen a 
FamilySearch küldetésének – a 
feljegyzések megőrzésének és 
közzétételének – sikeréhez.

A 2013-as tervekről szólva 
Engbjerg igazgató kiemelte, 
hogy a globális cél 400 millió 
feljegyzés feldolgozása (digita-
lizálása és névmutatóval való 
ellátása). Tekintve a 2012-es 
év igen komoly, 77 milliós 
feldolgozott állományát, ez 
mindenképpen egy ambició-
zus, ugyanakkor az önkéntesek 
számának gyarapodásából kiin-
dulva reális célkitűzés. Felidézte 
saját, 35 évvel korábbi élmé-
nyeit is, amikor először vehette 
kezébe a levéltár régi feljegyzé-
seit, hogy az őseiről olvasson 
bennük. A területi igazgató 
derűs nosztalgiával vetette fel, 
hogy a gyerekei „nem fogják 
ugyanezt, ugyanígy megtapasz-
talni, mert ma már mindezt a 
számítógépükön is megnézhe-
tik. Nincs több régikönyv-illat.”

A díjátadási ceremónia le-
zárulta után Engbjerg igazgató 
még egy órán keresztül vála-
szolt a közönség kérdéseire. 
Válaszaiban kiemelte, hogy a 
FamilySearch minden olyan in-
formációt örömmel fogad, amely 
segíthet újabb, eddig lappangó 
állományokat rögzíteni. Kihang-
súlyozta azonban, hogy a szer-
vezet minden országban csak 
és kizárólag a helyi törvényeket 
betartva végzi a tevékenységét. 
Vonatkozik ez az adatok rögzíté-
sére éppúgy, mint azok esetleges 
későbbi közzétételére. ◼

 én is azok közé tartozom, akik 
az ingyenes angolórákon 

keresztül ismerték meg Jézus 
Krisztus evangéliumát és az Ő 
egyházát.

Nem emlékszem pontosan, 
hogyan jutottam el az angol-
órákra, csak arra, hogy nagyjá-
ból 16–17 éves lehettem akkor, 
és a Tihany téri helyszínre 
jártam. Az angolórák sokat 
segítettek nekem a szóbeli 
nyelvvizsgára való felkészü-
lésemben: előtte alig mertem 
megszólalni angolul, de miután 
néhány alkalommal részt vettem 
az órákon, egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy elkezd-
tem angolul beszélni! Akkoriban 
nem érdekelt az egyház, nem 
voltam vallásos, és szerencsére 
a misszionáriusok sem voltak 
erőszakosak. Miután sikerült a 
nyelvvizsgám, már nem jártam 
többé az angolórákra.

Nagyjából 9 évvel később a 
misszionáriusok leszólítottak az 
utcán. Persze nem ugyanazok 
a misszionáriusok, akik koráb-
ban az angolórákat tartották, 
de rögtön tudtam, hogy melyik 
egyházról van szó. Jó emlékeim 
voltak az angolórákkal kapcso-
latban, így megadtam nekik a 
telefonszámomat. A keresztelőm 
után fél évvel erős késztetést 
kezdtem érezni, hogy segítsek 
abban, hogy minél többen érte-
süljenek az angolórákról.

Angolóra
szemere Bálint püspök, Pest egyházközség

Az első jelentős lépés 2008-
ban történt, amikor Hauck 
Georg, szeretett pátriárkánk azt 
a sugalmazást kapta, hogy le-
gyen egy olyan weboldal, amely 
tartalmazza az összes időpontot, 
helyszínt, tudnivalókat az angol-
órákkal kapcsolatban. Hauck 
testvér sokat dolgozott a honla-
pon, és 2008 őszére el is készült 
az első változattal, amely a 
Budapest Cövek területén levő 
angolórákat tartalmazta.

A következő lépésre már 
nem kellett sokat várni, 2009-
ben Pickerd elder kiegészítette 
a honlapot a missziós váro-
sokkal is, és így egy helyen 
elérhetővé vált az összes ma-
gyarországi angolóra hely-
színe és időpontja. 2010 óta 
Szvoboda Nephi testvérünknek 
köszönhetően a Facebookon is 
megtaláható az angolóra. Azóta 
összegyűlt több mint 1000 lájk, 
amelynek becslésem szerint a 
fele nem az egyház tagjaihoz 
köthető.

Nagyon hálás vagyok Hauck 
testvérnek és Szvoboda testvér-
nek a sok munkáért az angolóra 
honlapjával, illetve Facebook 
oldalával kapcsolatban, és Jenei 
Andrásnak is, aki 2011-ig, a 
teljes idejű missziós szolgálata 
megkezdéséig a honlap web-
mestere volt.

Az angolórákon keresztül 
minden évben ezrek ismerik 
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meg a misszionáriusokat és 
rajtuk keresztül adott esetben az 
egyházat is. Olyanok, akik még 
nem hallottak rólunk. Olyanok, 
akik bár lehet, hogy nem ér-
deklődnek az evangélium iránt, 
de ha jó tapasztalataik vannak 
az angolórákon, akkor magáról 
az egyházról is jó benyomásuk 
lesz, mert az angolórás élmé-
nyek, mint első „találkozási 
pont” az egyházzal, pozitívak 
voltak.

A következő szentírás 
jut eszembe: „…de íme, azt 
mondom neked, hogy kis 
és egyszerű dolgok visznek 
véghez nagyszerű dolgokat; 
és a kis eszközök sok esetben 
megszégyenítik a bölcseket” 
(Alma 37:6).

Hadd javasoljak néhány „kis 
és egyszerű dolgot”, amit mi 
magunk is megtehetünk annak 
érdekében, hogy minél többen 
értesüljenek az angolórákról a 
környezetünkben: ha a munka-
helyünkön, az iskolában, a 
baráti környezetünkben szóba 
kerül, hogy valaki angolul tanul, 
ajánljuk bátran az angolórákat! 
Saját tapasztalatból is tudom, 
hogy ha hittel kérjük Mennyei 
Atyánkat, hogy segítsen le-
győzni a félelmeinket, amikor 
az egyházról beszélhetnénk 
azoknak, akik nem tagjai az 
egyháznak, Ő kiűzi a félelmet 
a szívünkből.

Nem szükséges megjegyezni 
az angolóra honlap címét.  
Elég, ha beírjuk a keresőbe,  
hogy „ingyenes angolóra”,  

és rögtön kiadja az első talá-
lati oldalon. Ha „lájkoljuk” az 
angolórás Facebook oldalt, 
akkor az ismerőseink is lát-
hatják, és így ők is megnéz-
hetik. Tehát, aki csak rajta  
van a Facebookon, kérem, 
hogy lájkolja az angolórát! 
Írhatunk bejegyzést is az 
angolórákról a Facebookon, 
és akkor azt az összes ismerő-
sünk látni fogja.

Klinger elnök, a Budapest 
Cövek elnöke javasolta, hogy 
szervezzünk különféle társa-
sági programokat közvetlenül 
az angolórák utánra, hogy 
lehetőséget teremtsünk arra, 
hogy a résztvevők megismer-
kedhessenek magyar egyház-
tagokkal is. Az is jó lehet, ha 
magyar egyháztagok is részt 
vesznek az órákon és imát 
mondanak, vagy az óra után 
ők mondják a lelki üzenetet. 
Ez megint abban segít, amit 
Klinger elnök említett, hogy 
az angolórákon résztvevők 
megismerkedhessenek magyar 
egyháztagokkal is.

Az angolóra honlap:
http://www.angolora.info
A Facebook oldal pedig:
http://www.facebook.com/ 

ingyenesangolora
Azért imádkozom, hogy 

Mennyei Atyánk segítsen ne-
künk felismerni azokat a hely-
zeteket, amikor lehetőségünk 
lenne az egyházról, illetve az 
angolórákról beszélni a nem a 
mi hitünket valló ismerőseink 
körében. ◼

Szolgálatra elhívottak
Balatoni gábor, Pest egyházközség

 Lowell és Lynne Smith 2012. június 30-án érkezett 
Budapestre, mert Smith testvért elhívták, hogy 

a Magyarország Budapest Misszió elnökeként 
szolgáljon. Smith nővért elhívták misszionáriusnak 
a Magyarországi Budapest Misszióban, valamint 
Smith elnök társának.

Kettejük magyarországi szolgálata már jóval 
2012 júniusa előtt elkezdődött. 2011. október 3-án 
Smith elnök telefonhívást kapott Richard G. Scott 
elder irodájából, hogy mikor tudnának találkozni 
vele. A pár nappal később tartott beszélgetésen 
Scott elder jelezte, hogy „információkat gyűjt” 
róluk: a munkaügyi helyzetükről, családi helyze-
tükről, az egészségi állapotukról stb. Nagyszerű 
élmény volt számukra ilyen személyes és cso-
dás beszélgetés keretében találkozni a Tizenkét 
Apostol Kvórumának egyik tagjával.

A hónap vége felé Smith elnök ismét telefon-
hívást kapott az Egyház központjából – ez alka-
lommal Henry B. Eyring elnök titkárától. Ő is egy 
interjú időpontot szeretett volna egyeztetni velük. 
Ezen a beszélgetésen Eyring elnök elhívta Smith 
elnököt, hogy a Magyarországi Budapest Misszió 
elnökeként szolgáljon. Smith nővért pedig elhívta, 
hogy a misszió misszionáriusaként és Smith elnök 
társaként szolgáljon.

Smith elnököt Boyd K. Packer elnök választotta 
el misszióelnöknek; Smith nővért pedig – az Európa 
Terület elnökségének egyik jelenlegi tagja – Patrick 
Kearon elder választotta el misszionáriusnak.

A misszióelnöki elhívás érkezésekor Smith elnök 
védőügyvédként dolgozott a Smith és Glauser, P.C. 
ügyvédi irodában a Utah állambeli Salt Lake City-
ben. Ő volt a főrészvényes a vállalkozásban, mely-
ből a szolgálata idejére szabadságra ment.

Az elhívásuk idején Smith elnök a Utahi Sandy 
Fiatal Felnőtt Cövek főtanácsának tagjaként szolgált. 
Smith nővér ugyanazon cövek segítőegyleti elnök-
ségében szolgált tanácsosként.
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Smith elnök ko-
rábban már szolgált a 
cövekelnökség tagjaként 
(9 évig); püspökként 
(kettő alkalommal – 
egyszer öt és fél, majd 
három és fél évig); több 
főtanács tagjaként, cövek végrehajtó titkárként, 
Fiatal Férfiak elnökeként elderek kvórumának 
elnökeként és egyéb elhívásokban.

Smith nővér szolgált egyházközségi és cövek 
segítőegyleti elnökként, Fiatal Nők elnökségei-
ben, valamint Elemi elnökségekben. Két évig 
misszionáriusként szolgált az UNSZ Munkaügyi 
Szolgálatnál. Számos tanítói elhívása is volt.

A Smith házaspárnak öt gyermeke van, már 
mind házasok. Három fiuk és kettő lányuk 
van. Négy gyerek szolgált missziót: Brazíliá-
ban, Uruguayban, Angliában és Svédország-
ban. Smith elnök Finnországban szolgált 
missziót. Nyolc unokájuk van, és idén júni-
usra várják a kilencediket.

Smithék szeretik Magyarországot. Szeretetet 
éreznek az emberek, a kultúra, az ország és a  
magyar nyelv iránt.

Szeretnek a teljes idejű misszionáriusokkal 
szolgálni, a misszió vezetőivel, a kerületek és gyü-
lekezetek vezetőivel, valamint az egyház tagjaival 
és érdeklődőivel. Nagy örömükre szolgál, hogy 
Magyarországon szolgálhatnak.

Számos élményben volt részük Magyarországon. 
Fellelkesíti őket, hogy a misszió gyülekezeteihez 
szólhatnak. Szívesen ismerkednek meg a magyar 
szentekkel országszerte. Örömmel találkoznak az 
egyház itthoni vezetőivel, és látják, hogy milyen 
alkalmasak és odaadóak ezek a vezetők. Szeretnek 
utazni az országban, és látni, milyen szép is 
Magyarország. Kedvelik a napraforgó- és kukorica-
táblákat, amelyek mellett elhaladnak, és a városo-
kat átszelő folyókat.

Szeretnek a misszionáriusokkal dolgozni, mert 
tele vannak energiával és céltudattal. Megerősíti 
őket a bizonyságuk és a magyar nép szolgálata 

iráni vágyuk. Számos 
alkalmuk nyílik arra, 
hogy beszélgessenek 
a misszionáriusokkal 
zónakonferenciákon, 
vezetőségi képzéseken, 
interjúkban, áthelyezé-

sekkor, valamint új misszionáriusok érkezésekor 
és hazatérő misszionáriusok elutazásakor. Szívesen 
járnak tanítani a misszionáriusokkal, és örömmel 

foglalkoznak érdeklődőkkel.
Nagyszerű élményeik vannak a magyar kul-

túráról. Különösen kedvelik a magyar konyha 
ízeit, mint például a csirkepaprikást, töltött ká-
posztát, rakott krumplit vagy gyümölcslevest.

Smith nővér magyar ételek elkészítését 
tanulja. Szeretnek a magyar történelemről 
tanulni, történelmi helyekre látogatni, például 
az Országházba, a Várnegyedbe, a Hősök 
terére vagy a Gellért-hegyre.

Sok dolog biztosítja az elfoglaltságukat az 
országban. Smith elnök jó kedvvel szolgál a 

Budapest Magyarország Cövek, a Szombathely 
kerület, a Miskolc Kerület és az öt missziós gyü-
lekezet vezetőivel. Ő felügyeli a jelenleg itt szol-
gáló 110 misszionárius munkáját országszerte. A 
Magyarország Budapest Misszió további 25 misszio-
náriussal bővül az idén, a teljes létszám ezzel – 
legalább – 135-re fog emelkedni.

Smith nővér gondjaira van bízva a misszióház, 
és gondját viseli az érkező és hazájukba visszatérő 
misszionáriusoknak. Ő felügyeli az egészségügyi 
ellátásukat és jólétüket szolgálatuk ideje alatt. 
Emelett naprakészen tart egy honlapot, amely a 
jelenleg itt szolgáló misszionáriusokról tartalmaz in-
formációt. Ő is beszélni szokott Smith elnök mellett 
az országszerte tartott kerületi konferenciákon és 
a gyülekezetekben. Az elnökkel együtt részt vesz 
zónakonferenciákon, zóna tanácsgyűléseken, új 
misszionáriusok képzésében, áthelyezésekben stb.

Pihenőnapjukon szívesen sétálnak a 
Duna-parton, vagy a Várnegyedben – mely 
a misszióház közelében található. ◼ HU
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