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 Az Úr mindannyiunkat meghí-
vott, hogy jöjjünk, legyünk ré-

szesei az Ő hatalmas munkájának, 
minden elhívásban együtt munkál-
kodva az egyházban, és „hívj[unk] 
mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz”.

Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában egyfajta 
optimizmus-hullám söpör végig 
a vezetők, az egyháztagok és a 
misszionáriusok között. Egységben 
segítünk Mennyei Atyánknak 
„véghez[vinnie] az ember halha-
tatlanságát és örök életét” – vagyis 
a szabadítás munkáját. Az Elemi 
legújabb tagjától kezdve az úrva-
csorai gyűlésen részt vevő legidő-
sebb tagig mindenkinek megvan a 
helye, és hozzá tud járulni valami-
vel ehhez a munkához. Az Európa 
Terület nemrég a legnagyobb 
áldásban részesült, melyet valaha 
is kaphatott. 2013 júniusában itt, az 
Európa Területen, többen vettek 
részt az úrvacsorai gyűléseken, 
mint valaha: több mint 100.000-
ren! Többen emeltettünk fel és 
tanultunk, mint valaha, miközben 
részesültünk az Úr Vacsorájának 
szent jegyeiből, örökkévaló és 
személyes szövetségeket kötöttünk 
Mennyei Atyánkkal, és még el-
szántabban igyekeztünk hasonlóvá 
válni az Ő Fiához.

A remény eme fényes jövőjéért 
az otthonainkban, gyülekezete-
inkben és egyházközségeinkben, 
építkezzünk tovább a már el-
ért eredményekre. Minden arra 

és az is valószínű, 
hogy már ismered őt.

 3. Évente legalább 4 al-
kalommal hívd meg 
magadhoz a misszi-
onáriusokat, hogy 
tanítsanak az ottho-
nodban. Ha még nem tetted, 
már ezen a héten hívd el őket! 
Nagyon kellemes érzés lesz, és 
megmelenget majd téged az 
evangélium lelkülete, melyet 
ezek az igaz hírnökök hoznak 
el az otthonodba. Ha ők nem 
tudnak elhozni valakit hozzád, 
menj el velük te egy tanításra.

 4. Gondoskodj róla, hogy ne 
maradjon senki idegen az egy-
házban. Mindig, mindig legyél 
valakinek a barátja. Mutatkozz 
be és rázz kezet mindenkivel, 
akivel még eddig nem találkoztál 
vagy akinek könnyíteni tudnál a 
terhein. Aztán ajánld fel a segítsé-
gedet. Így felvidítod majd valaki 
napját, és szélesítheted a baráti 
körödet. Mindenkinek szüksége 
van több barátra, mindenkinek.

Soha ne hagyjátok, hogy a 
csüggedés hátráltasson benne-
teket. „A bátorság nem mindig 
harsogó. A bátorság néha csak 
az a kis hang a nap végén, mely 
azt mondja, holnap újra megpró-
bálom” (Mary Anne Radmacher). 
Soha, de soha ne adjátok fel!

Miközben hitet gyakorlunk e 
személyes elkötelezettségekben, a 

Helyi Oldalak
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Ne haladjunk tovább ily nagyszerű ügyben?
Timothy J. Dyches elder, UsA
Második tanácsos a Területi Elnökségben

irányuló erőfeszítésünk, hogy 
meghívjunk másokat – elsősorban 
arra, hogy részesüljenek az úrva-
csorából –, a saját áhítatunkat és az 
engesztelésről való megértésünket 
gazdagítja. Ettől majd meggyógyul 
az összetört szív, és édes béke 
tölti el a lelkünket. Nagyon közel 
kerülhetünk a mennyekhez az 
úrvacsora közben.

„Mi köze az engesztelésnek a 
misszionáriusi munkához? – kér-
dezte egykor Howard W. Hunter el-
nök. – Amikor csak megtapasztaljuk 
életünkben az engesztelés áldásait, 
ösztönösen törődni kezdünk mások 
jólétével… Az ember személyes 
megtérésének nagyszerű mércéje 
azon vágya, hogy másokkal is meg-
ossza az evangéliumot” (Howard W. 
Hunter elnök, 1994. június).

Hogyan tarthatjuk meg ezt a 
lendületet? Mit tehetek én? Itt van 
néhány egyszerű, de lényeges cél, 
melyet minden egyháztag élete 
részévé tehet, miközben arra vá-
gyik, hogy megossza másokkal az 
evangéliumot.

 1. Napi imáidban konkrétan kérj 
segítséget az evangéliumról 
való bizonyságod megosztásá-
hoz. Ima közben elmélkedj a 
Szabadító iránti szereteteden.

 2. Idén legalább egy személynek 
segíts eljönni az úrvacsorai gyű-
lésre. Hívd meg őket, hogy „jöj-
jenek és lássanak”. Van valaki, 
aki csak a te meghívásodra vár, 

Timothy J. 
Dyches elder



H2 L i a h ó n a

hitünk növekszik, életünk pedig 
áldott lesz. Jeffrey R. Holland 
elder azt mondta: „…az Úr 
Jézus Krisztusba vetett igaz hit 
mindig az áldozathozatallal állt 
kapcsolatban. Csekély kis aján-
dékunk jelképes módon az Ő 

Századokon átívelő 
élmények napja
Békefi Miklós, Pest egyházközség

fenséges áldozatát tükrözi” (2002. 
október).

Bizonyságomat teszem ar-
ról, hogy bármi is legyen az 
áldozatunk, bármi is legyen az 
aggodalmunk, ha mindenkit 
Krisztushoz hívtok, úgy találjátok 

Változás az Európa Terület elnökségében

2013. augusztus 1-én 
Timothy J. Dyches el-

der az Európa Terület elnöksége má-
sodik tanácsosként csatlakozik José 
A. Teixeira elderhez, aki Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza Európa Területének elnöke. 
Dyches elder Kent F. Richards eldert 
váltja fel az Európa Terület központ-
jában, a németországi Frankfurtban. 
Richards elder, aki ebben a minő-
ségében egy éven át szolgált, más 
jellegű feladatokat fog ellátni a Utah 
állambeli Salt Lake Cityben.

Timothy J. Dyches eldert 2013. áp-
rilis 6-án, az egyház féléves általános 
konferenciáján hívták el a Hetvenek 
Második Kvórumába. José A . Teixeira 
elder a Európa Terület elnökeként 
folytatja szolgálatát első tanácsosával, 
Patrick Kearon elderrel.

A hetvenes a papság magasabb 
rendjének, a melkisédeki papságnak 

az egyik elrendelt hivatala. A hetvene-
sek különleges elhívással rendelkeznek 
arra, hogy prédikálják az evangéliu-
mot, és Krisztus különleges tanúiként 
szolgáljanak a világ számára.

Timothy J. Dyches elder szolgált 
többek között teljes idejű misszi-
onáriusként a Németország Déli 
Misszióban, misszióelnökként az 
Oregoni Portland Misszióban, és 
számos különböző egyházi elhívás-
ban. Dyches elder a Brigham Young 
Egyetemen szerzett alapdiplomát, és 
a Washington Egyetem Orvosi Karán 
szerzett orvosi diplomát. Fül-orr-gége 
sebészként praktizált egy magánkli-
nikán, és egy nemzeti sebésztársaság 
vezetőségi tagja volt.

Feleségével, Jill Elisabeth Dudley-val 
három gyermek szülei, és mielőtt 
Frankfurt am Mainba költöztek, a 
Nevada állambeli Renóban éltek. ◼
Forrás: Közönségkapcsolatok, Frankfurt

majd, hogy egyre könnyebb lesz 
az igátok és a terhetek. A szavak 
pedig majd jönnek maguktól. 
Szent földön álltok majd, az Ő 
földjén, az Ő szolgáiként.

Ne haladjunk tovább ily nagy-
szerű ügyben? ◼

Európa Területi Elnökség: Patrick Kearon elder, első tanácsos; José A. 
Teixeira elder, elnök; Timothy J. Dyches elder, második tanácsos
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Soha nem látott érdeklődés mellett került 
megrendezésre június 8-án, szombaton A 

családkutatás gyakorlati lépései kezdőknek 
elnevezésű nyílt nap Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházának budapesti, 
Tihany téri épületében.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára, a Magyar Családtörténet-kutató 
Egyesület (MACSE) és a Magyarországi 
Németek Családfakutató Egyesülete (AKuFF) 
közreműködésével szervezett rendezvény mint-
egy száz fő részvételével zajlott.

A genealógia, és azon belül a személyes 
családtörténet kutatása iránt érdeklődők hat 
multimédiás előadást nézhettek és hallgathattak 
meg, amelyek a kezdő családkutatók leggyak-
rabban felmerülő kérdéseire adtak választ.

Olyan változatos témák kerültek bemuta-
tásra, mint az egyház 1894 óta zajló genealógiai 
programja, az interneten fellelhető magyar 
adatbázisok elérhetősége, a levéltári források 
sokfélesége, vagy éppen a hazai német („sváb”) 
felmenők kutatásának sajátosságai.

A nyílt napra eljött az első Magyarországra 
küldött misszionárius, a német Thomas 
Biesinger (1844-1931) oldalági leszármazottja is, 
akinek az ősei még a XIX. század elején tele-
pültek Magyarországra.

A program zárásaként az előadók további 
kérdésekre válaszoltak.
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza vallja, hogy az ószövetségi Malakiás pró-
féta szavai az atyák és a fiak szívének egymás felé 
fordításáról (Mal. 4:6) a családtörténeti munkán 
és az ahhoz kapcsolódó templomi szertartásokon 
keresztül teljesednek be.

Hisszük, hogy őseink kutatása és megismerése 

eléri a 18. életévét, keressen 
minden lehetőséget és információt 
arról, hogyan juthat el YSA kon-
ferenciára. Bizonyságomat teszem 
arról, hogy Jézus a mi Megváltónk, 
és mindig készít nekünk utat, 
hogy az életünket könnyebbé 
tegye. Bíztatlak titeket arra, hogy 
kis kavicsnak lássátok megpróbál-
tatásaitok hatalmas hegyét, hogy 
könnyedén átléphessetek rajta. 
Bizonyságomat, szeretetemet és 
ölelésemet küldöm mindannyió-
toknak Székesfehérvárról. ◼

A 182 fős csapat
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2013-as YSA lelki feltöltődés
németh Brigitta, székesfehérvár gyülekezet

 Először is nagyon nagy öröm 
számomra, hogy a cikkem 

benne lehet a helyi oldalakban. 
Az idei YSA konferenciáról sze-
retnék nektek mesélni. A helyszín 
ismét tökéletesen lett kiválasztva 
a szervezők által. „Kis és egyszerű 
dolgok” volt az idei mottónk, 
amely az Alma 37:6–7-es versek-
ben található meg. Számomra ez 
a két vers nagyon inspiráló volt; 
és Lipótszentmiklós egy csodá-
latos hely, melyet kár, hogy nem 
jártam be eléggé. Sok országból, 
megközelítőleg 180–190 fiatal 
egyedülálló felnőtt jelent meg 
ezen az eseményen. Az az emel-
kedett lelki hangulat, amely áradt 
a hotelben, leírhatatlan. Csodás 
fiatalok mellé pedig remek taní-
tások járnak. Minden napot egy 
reggeli áhítattal kezdtünk, hogy 
megalapozzuk a nap szentségét. 

Minden nap délután 2-től 4-ig 
olyan tanításokban vehettünk 
részt, melyeket magunk választ-
hattunk ki, melyikre szeretnénk 
menni. Annyira szerencsésnek 
érzem magamat, amiért minden 
olyan témára el tudtam menni, 
ami valamilyen formában építette 
az életemet és tudásomat. Külön 
hálás vagyok a tolmácsokért, mert 
ők tudásukkal, kedvességükkel 
és türelmükkel szolgálták azokat 
a magyarokat, akik kevésbé 
beszélnek jól angolul. Nagyon sok 
lelki fejlődést nyújtott számomra 
a YSA az életemben felmerülő 
nagy kérdésekkel kapcsolat-
ban. Minden lehetséges egyházi 
téma előkerült. Házasság, szent-
írás-tanulmányozás, az egyház 
prófétái, és minden, amit csak el 
lehet képzelni. Buzdítani szeret-
nék minden fiatalt, hogy amint 

a szélesebb körű tudás, az erőteljesebb szeretet és 
az örökkévaló szemléletmód áldásait hozza úgy 
az egyes családkutatók, mint a családjuk és tágabb 
környezetük számára is.

Az egyház önkéntesei mindig szívesen állnak 
rendelkezésre, hogy segítsenek megválaszolni a 
kutatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket. ◼

A YSA Konferencia 
áldásai 2013
rusz Tímea, Buda egyházközség

 Idén nyáron a YSA konferencia Szlovákiában, 
Lipótszentmiklóson került megrendezésre. A 

program ugyanolyan felemelő volt, mint eddig 
minden évben, de számomra mégis ez volt talán 
a legemlékezetesebb és a lelkileg legfeltöltőbb az 
összes közül.

Nagyon sokat tanultam, és úgy érzem, hogy a 
tanultak által jobb emberré váltam. Megtanultam, 
hogy mi a különbség a férfiak és a nők között; 
hogy hogyan lehet igazán felmagasztalni egy 
elhívást; és végül, hogy hogyan lehet ténylegesen 
megerősíteni a kapcsolatomat a Szabadítóval és a 
bizonyságomat.
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De a legnagyobb áldás számomra, és a leg-
jobb barátom, Gábor számára az volt, amikor volt 
lehetőségünk megismerni egy angyalt, aki itt él 
közöttünk.

A fiút Mihainak hívták és Romániából, Iasiból 
érkezett a konferenciára. Talán picivel több mint 
egy éve volt egyháztag, és mégis akkora hite volt 
és olyan bizonysága, amelynek fénye betöltötte az 
egész termet.

Nagyon nehéz élete volt. Tizenketten voltak 
testvérek, de csak tíz gyerek élte meg a felnőttkort. 
Az édesapja két héttel a keresztelője előtt halt 
meg, és a család nagyon nehéz anyagi körülmé-
nyek között élt mindig. Annak ellenére, hogy az 
élet negatív oldalát már nagyon is megtapasztalta 
fiatal kora ellenére, ő tudott őszintén boldog lenni 
és örülni. Olyan erős bizonysága volt Istenről, 
Krisztusról, a szentírásokról, és az egyházról, hogy 
én alig bírtam meglenni a jelenlétében. Sokszor 
szégyelltem magam, amíg vele voltam, mert lát-
tam azt, hogy ő egy olyan ember, aki tényleg tud 
örülni a legapróbb dolgoknak is. Megtanultam 
általa, hogy a konferencia témája, amely „Kis és 
egyszerű dolgok által” volt, ténylegesen igaz, és 
meg kell tanulnunk értékelni a kis és egyszerű 
dolgokat ahhoz, hogy Isten jelenlétébe térhessünk 
vissza. Megtanultam azt is, hogy semmilyen meg-
próbáltatás nem elég nagy ahhoz, hogy meggyen-
gítse a hitünket és a bizonyságunkat Istenben és 
a Szabadítóban.

Hálás vagyok az áldásaimért és azokért a pil-
lanatokért, és emberekért, akik segítenek nekem 
jobb emberré válni. Hálás vagyok az egyházért és 
a tanokért, amelyek segítenek nekem visszatérni 
Mennyei Atyámhoz. ◼

A Személyes fejlődés füzet 
megáldja mások és a saját életünket
M. Dorottya, szeged gyülekezet

 Egy nyári korfball edzés al-
kalmával, amikor a többiek 

bemelegítettek, én a padon 
maradtam és az egyik barátnőm 
megkért, hogy vigyázzak a hol-
mijára. Volt köztük egy toll és egy 
papír is. Eszembe jutott a Fiatal 
Nők Személyes fejlődés című 
füzetében található egyik feladat, 
amin éppen dolgoztam. A feladat 
az volt, hogy igyekezzek észre-
venni mások értékes tulajdon-
ságait, majd valamilyen 
módon fejezzem ki azo-
kat. Fogtam a lapot és a 
tollat, majd írni kezdtem. 
Leírtam az iránta érzett 
szeretetem és nagyrabe-
csülésem. Az edzés szü-
netében elolvasta, amit 
írtam neki, majd könnyes 
szemmel odajött hozzám 
megköszönni mindazt, 
amit leírtam neki. Ez a 
lány nagyon hálás volt.

A Fiatal Nők 
Személyes fejlődés 
füzete lehetőséget, 
illetve segítséget 
adott nekem 
ahhoz, hogy 
boldogabbá 
tegyek egy má-
sik embert. Ha 
engedelmeske-
dünk a felada-
toknak, akkor 
nemcsak a 
mi, hanem 
mások 
életét is Három jóbarát
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megáldhatjuk. Mennyei Atyánk 
szemében nagyon értékesek 
vagyunk, és Ő nagyon szeret 
bennünket. Ha érdemesek 
vagyunk arra, akkor rengeteg 
áldást kapunk Tőle. Én tudom, 
hogy a Személyes fejlődés füzet 
boldogsághoz vezet. Higgyünk 
abban, hogy az evangélium által 
örök boldogságra lelhetünk. ◼

M. Dorottya
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