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Amikor a feleségemmel 
és velem interjút tartottak 

jelenlegi elhívásunkkal kapcso
latban, a párom megkérdezte: 
„Mi a legfőbb felelősségünk?” 
A válasz félreérthetetlen és 
kinyilatkoztatott volt: „Misszioná
riusok vagytok.” Ezek az egy
szerű szavak mély gondolatokat 
keltettek bennem minden egyes 
elhívás igaz természetéről.

Minden alkalommal, amikor 
egy elhívást kapunk, szolgála
tunkat általában az elhívásunk 
meghatározására használt mo
dellre korlátozzuk. Más szóval, 
egy kvórumelnök azt gondolja, 
hogy az ő felelőssége elsősorban 
kvórumának eldereire irányul. 
Egy Elemi vezető a gyerekekre 
összpontosít, és így van ez min
den más elhívással is. Lényegé
ben minden elhívásnak van egy 
közös alapja, elhívás az elhívás
ban, amely tulajdonképpen a 
valódi elhívás.

Az Úr segít megértenünk ezt 
a tantételt. „Tehát én, az Úr, felte
szem nektek ezt a kérdést: Mire 
lettetek elrendelve? Arra, hogy 
evangéliumomat prédikáljatok” 
(T&Sz 50:13–14). Joseph Smith 
próféta kijelentette: „Miután min
den elhangzott, legnagyobb és 
legfontosabb kötelességünk az 

segített neki, látta, hogy sokan 
mások is ellátogattak hozzá, köz
tük amerikai fiatalok is. Amikor 
megkérdezte a szomszédját, kik 
voltak azok az emberek, a hölgy 
azt válaszolta, hogy a gyülekeze
tének tagjai, az amerikaiak pedig 
misszionáriusok voltak. Amikor 
az egyháztag később felkereste a 
szomszédját, hogy megkérdezze, 
mivel viszonozhatná nagylelkű 
segítségét, a szomszéd nő csak 
annyit mondott: „Nem szeretnék 
pénzt vagy ajándékokat, de van 
egyvalami, amit megtehetsz ér
tem, ha tényleg szeretnél köszö
netet mondani. Hadd találkozzak 
a misszionáriusokkal.” Egy héttel 
azután megkeresztelkedett, és 
nem sokkal később a férje és a 
fia is így tettek. Az Úr felkészített 
egy egész családot, hogy csatla
kozzanak az egyházhoz.

Ez a csodák időszaka. Az 
Úr úgy készíti fel barátaink, 
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„Valódi” elhívásunk
Massimo De Feo elder, Olaszország
Területi hetvenes

evangélium hirdetése” ( Joseph 
Smith, HC 2:478). Következtetés
képpen, függetlenül az elhívás
tól, melybe el lettünk választva, 
vagy a papsági hivatal, melybe 
elrendeltek minket, az evangé
lium prédikálása mindannyiunk 
„valódi” elhívása. Ily módon 
a hetvenes, a cövekelnök, a 
püspök és minden egyháztag 
misszionárius. Mindannyiunkat 
elhívtak, hogy legyünk misszio
náriusok, mivel valóban ez 
elhívásaink igaz természete Isten 
Királyságában.

Az Úr úgy döntött, hogy meg
gyorsítja a szabadítás munkáját 
napjainkban. Akárhol is nézzünk 
körül Sion európai egyházköz
ségeiben és cövekjeiben, cso
dáknak lehetünk a tanúi sokak 
megtérésében, akik boldogan 
és hithűen elfogadják az evan
géliumot. Sokan önként kérik, 
hogy hadd csatlakozzanak Isten 
Királyságához keresztelés által. 
Még most is nagy hatással van 
rám az, amikor visszagondolok 
egy nőtestvér erőteljes bizony
ságára, melyet egy konferencián 
osztott meg. Arról beszélt, hogy 
vágyat érzett arra, hogy segítsen 
egy szomszédnak, aki egy bal
eset következtében nem tudott 
magáról gondoskodni. Ahogy 
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rokonaink és szomszédjaink 
szívét, mint még soha. Ha 
megértjük elhívásaink valódi 
természetét, erőfeszítéseink meg
erősíttetnek és megsokszorozód
nak. A missziómon tanítottam az 
evangéliumot egy fiatal férfinak, 
aki aztán missziót szolgált, mi
közben még jómagam is misszio
nárius voltam. Nem is képzeltem 
volna, hogy tanítani fogom az 
evangéliumot egy fiatalember
nek, aki szintén misszionárius
ként hatással lesz sokak életére, 
ugyanúgy, mint az ő gyermekei 
és az én gyermekeim, mint egy 
vég nélküli lelki lánc. Végezetül, 
nem is tudjuk elképzelni az örök
kévaló jelentőségét annak, amit 
misszionáriusokként teszünk.

Ammon egy családra, Lamóni 
király családjára összpontosította 
misszionáriusi erőfeszítéseit, és 
az ebből fakadó áldások egy 
egész nemzetre hatással voltak 
(lásd Alma 19:36). Ez így lehet 
velünk is a csodák ezen napján, 
ha kinyitjuk a szánkat. Értsük 
meg misszionáriusi elhívásunk 
valódi természetét, a valódi 
elhívást az elhívásban, tudva azt, 
hogy sokak szíve fel lett készítve, 
és hogy az Úr meg fogja áldani 
erőfeszítéseinket, és megsok
szorozza befolyásunkat az örök
kévalóságban. Mindannyiunkat 
elhívtak, hogy legyünk misszio
náriusok. Most van itt az ideje 
annak, hogy elvégezzük az Ő 
munkáját. „Minden gondolatban 
reám tekintsetek; ne kételked
jetek, ne féljetek!” (T&Sz 6:36). ◼

 Kedves fiatal egyedülálló felnőttek,  
férfi és nőtestvéreim!

Igen hálás vagyok Mennyei Atyánknak és az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy
házának azért a lehetőségért, hogy elsők között 
köszönthetlek Titeket az újévben. Úgy érzem, 
itt kell köszönetet mondanom az Úrnak azért a 
támogatásért, melyet a cövekelnökségen keresztül 
biztosított számomra, és remélem, hogy előmoz
dítója leszek egyházunk hazai fejlődésének és a 
fiatalok megerősödésének. Eddig is kiemelkedő 
módon segítettük Sion felépülését hazánkban, 
de a munka korántsem ért véget. E pár napot 
szeretném a számvetés időszakává tenni, mikor is 
arra buzdítom mindannyiunkat, tekintsünk vissza, 
lássuk, eddig mit értünk el, és hogy milyen kihí
vásokkal kell szembenéznünk az újesztendőben. 
Ezzel együtt pedig engedjétek meg, hogy meg
osszak Veletek néhány gondolatot.

Miközben egyháztagokként, különösen fiatal 
egyedülálló felnőttekként mindvégig azon igyek
szünk, hogy cselekedeteink a Szent Lélek sugal
mazásait és Jézus Krisztus evangéliumi tanításait 
kövessék, sajnos olykor megbotlunk azon a szo
ros és keskeny ösvényen, amelynek megtételére 
keresztelkedésünkkor vállalkoztunk. A hitünk, 
melyet arra a biztos alapra felépítettünk, olykor 
meggyengülhet, és talán nem mindig érzünk ma
gunkban elegendő erőt bizonyságunk visszaszer
zéséhez. Ha az elmúlt időszakra gondolok, akkor 
boldogszomorú érzés fog el, mivel azt kellett 
látnom, hogy bár egyre többen megtérnek Jézus 
Krisztus Egyházába, mindeközben olyan magas 
az egyházat elhagyó fiatal egyedülálló felnőttek 
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Felhívás

A Liahóna anyagokat 
vár „A mi oldalunk” 

rovatba 3 és 12 év közötti 
gyermekektől. Küldhetnek 
rajzokat, fényképeket, 
bizonyságokat és élménye
ket. A rajzok ábrázolhatják 
az otthonukat, a család
jukat, a környezetüket, a 
templomokat, szentírásbeli 
történeteket stb., ez alól 
kivételt csak a Szabadító 
jelent. Kérjük, adják meg a 
gyermek nevét, életkorát, 
nemét, egyházközségének/
gyülekezetének és cöve
kének/kerületének nevét. 
Kérjük, mindenképpen 
mellékeljenek egy szülői 
hozzájárulást az adott anyag 
megjelenéséhez (elegendő 
emailben)! Az anyagok 
bármely nyelven benyújt
hatók, akár az interneten 
keresztül a liahona.lds.org 
honlapon; vagy emailben 
a liahona@ldschurch.org 
címen. A tárgy mezőbe írják 
be: „Our Page”. Postai úton 
az alábbi címre küldhetik:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 

841500024, USA ◼
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„Nemcsak egyedülállók, 
de valóban egyedülállók 
vagyunk az Úr tervében!”
Hegedűs gábor, a fiatal egyedülálló felnőttek 
bizottságának elnöke, pest egyházközség
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száma, hogy elszomorodik a lelkem. Korábbi 
elhívásomban a Pest Egyházközség misszióveze
tősegédjeként szolgáltam, így lehetőségem volt 
arra, hogy mélyebben belelássak a cövek egyik 
legnagyobb egyházközségének missziós munká
jába. A szolgálat azonban nemcsak az érdeklő
dők tanítását vagy a teljes idejű misszionáriusok 
munkájának segítését jelentette, hanem arra is 
rádöbbentett, hogy az evangélium megosztásán 
túl ugyanakkora feladatot jelenthet egy egyház
község vagy gyülekezet, ezzel együtt pedig maga 
a cövek számára, hogy egyháztagjai aktivitását 
megőrizze. Úgy gondolom, hogy nekünk, fiatal 
egyedülálló felnőtteknek egyedülálló feladat 
jutott osztályrészül e szolgálatban és missziós 
munkában, mert nemcsak egyedülállók, de való
ban egyedülállók vagyunk az Úr tervében.

Ahogy Quentin L. Cook elder a Tizenkettek 
Kvórumából egy 2012 tavaszán, a BYU–Idaho 
egyetemen megtartott beszédében fogalmazott: 
„Ott építsd az országod, és a közösséged, ahol 
élsz!” Millenniumi generációként fontos, hogy 
megértsük az apostoli üzenet jelentőségét, miköz
ben tisztában kell lennünk azzal is, milyen bukta
tók várnak ránk e közösen megtett úton.

Megkeresztelkedésem óta részt veszek a fiatal 
egyedülálló felnőtteknek szervezett legkülönfé
lébb programokon, és közben figyelem, ahogy 
egyháztagokként (kiki a maga módján, de) 
mindennap szembenézünk világi kihívásainkkal. 
Többségünk csak később, fiatal felnőttként ismer
hette meg a visszaállított evangéliumot és Jézus 
Krisztus élő egyházát, és nem volt lehetőségünk 
arra, hogy az Úrral kötött szövetségben nevelked
jünk. Jómagam huszonhat éves múltam, mikor 
legelső szövetségemet megkötöttem Mennyei 
Atyánkkal, így a világban eltöltött évek során, az 
evangélium valós ismerete nélkül, több más világi 
kísértést el kellett szenvednem. Csak később 
válhatott világossá számomra, milyen téves elvá
rásoknak akartam megfelelni, mert azokat nem az 
Úr, hanem én támasztottam magammal szemben. 

Saját kisszerűségemmel és a leküzdendő akadá
lyokkal való szembenézéskor még nehezemre 
esett és olykor még ma is nehezemre esik, hogy 
megalázkodjak Mennyei Atyánk akarata előtt, 
vagy engedelmeskedjek a Szent Lélek indíttatásai
nak. Habár még mindannyiunknak tanulnunk kell 
az engedelmességet, a szentírásokban megkaptuk 
annak ígéretét, hogyha szorgalmasan és alázattal 
kutatjuk Isten igazságait, akkor azok majd a Szent 
Lélek hatalma által feltárulnak előttünk (lásd 
1 Nefi 10:19). Az engedelmesség számomra en
nek az ígéretnek a hatására vált a test Lélek általi 
alávetettségévé, azzá az alávetettséggé, melyben 
Abinádi szavai szerint „a Fiú akaratát felemészti 
az Atya akarata” (Móziás 15:7). Mennyei Atyánk 
gyermekeiként és Jézus Krisztus engesztelő ál
dozatának örököseiként mindenkor e legfőbb és 
legelső parancsolatot, az engedelmesség törvé
nyét kellene követnünk; egy törvényt, mely az 
örök élet ígéretét hozza magával.

Még mindannyiunknak tanulnunk kell, ho
gyan tudunk úgy szembenézni világi kihívása
inkkal, hogy közben „Isten tanújaként [tudjunk] 
állni mindig és mindenben, és minden helyen” 
(Móziás 18:9). Gyönyörű, ugyanakkor veszélyes 
utolsó időket élünk, amikor Sátán minden lehet
séges eszközt megragad, hogy letérítsen minket 
arról az útról, melyet Mennyei Atyánk jelölt ki 
számunkra. Bizonyságom van arról, hogy külö
nösen egy olyan kis egyházban, mint amilyen a 
magyarországi, arra kell vállalkoznunk, hogy egy
mást segítve és egymásban nem a gyengeségeket, 
hanem a lehetőségeket meglátva kell felépíte
nünk az utolsó napi szentek magyar királysá
gát. A fiatal egyedülálló felnőttek bizottságának 
nevében kívánom, hogy a Szent Lélek 2014ben 
is legyen társatok azon az úton, amely elvezet 
a szent templomba, ahol további szövetségeket 
köthettek Mennyei Atyánkkal, szertartásokat vé
gezhettek elhunyt szeretteitekért és rátalálhattok 
az örökkévaló házasság és család ígéretére. Ezen 
igazságokról teszem bizonyságomat. ◼
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Tavalyelőtt október 6án keresztelkedtem meg, 
és sokáig nem éreztem a szükségét, hogy temp

lomba menjek. Nem éreztem magam felkészültnek, 
hogy belépjek az Ő házába. A misszionáriusok 
azonban azt mondták, hogy pont most vagyok 
a leginkább felkészült. Amikor pedig elbizony
talanodtam, ott volt az Úr keze – mert jöttek és 
mondták, hogy nem tudják miért, de újra a templo
mokról fognak tanítani… én viszont tudtam miért.

Soha nem felejtem el azt a hetet, melyet tavaly 
a freibergi szent templomban tölthettünk szeptem
ber 2–6 között, több fiatal egyedülálló felnőttel. 
Annyira közel éreztem magamhoz Istent egész 
héten, hogy azt szavakban nem lehet kifejezni. Jól 
megpakoltam a lelki hátizsákom a Szentlélekkel, 
amit nagyon jó volt szétosztani vasárnap a gyüle
kezetemben. Mikor megkértek, hogy egy szóval 
fejezzem ki milyen volt, ezt mondtam: Leírhatatlan.

Mikor megérkeztünk és megláttam a templomot 
és a Moróni angyalt a tetején, hihetetlen erős érzé
sek fogtak el. Kigördültek a könnycseppek, és úgy 
éreztem, más dimenzióba kerültem.

Az út előtt az volt a célom, hogy befejezem 
a Mormon könyvét, mire a templomba belépek. 
Az első este olvastam el az utolsó fejezetet. Meg
döbbentő volt a tapasztalat. Volt egy kérdésem, 
amire nagyon erős választ kaptam. Mikor lefeküd
tem, egy mondat futott át az agyamon, olyan volt 
mintha valaki súgta volna: „Ragadd meg a jó aján
dékot.” Aztán az utolsó ülésen a templomelnök be
szélt, és felkért minket, hogy figyeljünk a Lélekre 
és olvassuk el a Moróni 10. fejezetét. Ugyanazt a 
fejezetet, ahonnan a választ kaptam, és ez teljesen 
olyan volt, mintha nekem mondta volna. Tudom, 
hogy Istentől érkezett és így többször erősített meg 
abban, hogy észrevegyem azt az eleve erős választ.

Rengeteg kérdéssel mentem a szent temp
lomba és rengeteg választ kaptam mindenre, amit 

megkérdeztem: a munkára, az örökkévaló családra, 
a gyengeségek leküzdésére stb. vonatkozóan. 
Olyan volt, mintha a templomban az Úr folyamato
san online lenne a Facebook chaten. Én kérdeztem, 
Ő pedig rögtön válaszolt. Mindig! Néha egy érzés 
formájában, hogy melyik fejezetet olvassam el, 
de volt, hogy csak kinyitottam a Mormon könyvét 
és ott volt a válasz. Ilyenkor úgy éreztem, mintha 
levélben írta volna meg nekem, mit és hogyan 
tegyek, és tetőtől talpig eltöltött a Szentlélek ereje.

Tudom, hogy az Úr azért hívott meg a házába, 
hogy kifejezze a köszönetét, amiért szolgálom és 
Őt teszem az első helyre az életemben. Azáltal, 
hogy meghívott a házába, viszonozza nekem 
mindazt, amit én adok másoknak. Nagyon hálás 
vagyok Neki!

Hálás vagyok, hogy egyháztag lehetek, hálás va
gyok a templomokért. Biztos vagyok benne, hogy 
lesz szent templomunk, mert erről is kaptam egy 
nagyon erős bizonyságot.

„Mert íme, azt mondom nektek, hogy Sion  
virágozni fog, és rajta lesz az Úrnak dicsősége.

És zászló lesz a népeknek, és az ég alatti min
den nemzetből jönnek hozzá” (T&SZ 64:41–42). ◼

Az első templomi utam
spisák edina, Miskolc gyülekezet

Spisák Edina
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 Az első alkalommal sok 
kérdéssel indultam a temp

lomba, és hittem, hogy választ is 
kaphatok rájuk. A korai indulás 
miatt mindannyian fáradtak vol
tunk, így hát aludtunk a buszon. 
A sofőrjeink viszont éberen 
vezettek, és vigyáztak ránk, így 
fáradhatatlanul haladtunk célunk 
felé. Amikor felébredtünk, sokat 
beszélgettünk és egy kicsit 
megismertük egymást. Minden 
ember más, de közös volt a 
vágyunk: az, hogy mielőbb a 
templomban lehessünk. Az oda 
úton a beszélgetések mellett 
énekeltünk is, így aztán nagyon 
felemelő hangulat volt. Mikor 

 Hálás vagyok, hogy megoszthatom veletek  
bizonyságom a templomok fontosságáról.

Az első templomi utamon a fiatal egyedül
álló felnőttekkel volt lehetőségem részt venni. 
Ottlétünk során rendkívül gazdag lelki élménye
ket szereztünk. A templomi szertartásokra külön 
felhívnám a figyelmet. Nagyszerű érzés tudni azt, 

 

A templom
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Első élményem a templomban
Fülöp anikó, Buda egyházközség

megláttuk a buszból a templo
mot, mindenki nagyon boldog 
volt, hogy végre megérkeztünk. 
Bizonyságom van arról, hogy a 
templomok a világon a legjobb 
helyek. Ott közelebb lehetünk 
Mennyei Atyánkhoz és Jézus 
Krisztushoz. Tudom, hogy Ők 
mindig figyelnek ránk, és na
gyon szeretnek minket! Majdnem 
minden kérdésemre választ is 
kaptam. Amikor belépünk a 
templomba, akkor hátra hagy
juk a világi énünket és sokkal 
jobbá válunk. Hálás vagyok a 
templomokért és azért, hogy ott 
szertartásokat végezhetünk a 
halottakért. ◼

Bizonyságom a  
templomok fontosságáról
Mészáros viktória, szeged gyülekezet
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hogy eszköz lehetek Atyám kezében, méghozzá 
egy nagy jelentőséggel bíró eszköz. Amikor a 
templomban keresztelkedtünk az őseinkért, illetve 
más elhunyt emberekért, rendkívüli erő hatott a 
szívünkre. Ott érezhetjük a Szent Lélek erőteljes 
jelenlétét, és Ő megerősíti bizonyságunkat arról, 
hogy ez az egyház igaz, és hogy valóban elenged
hetetlenek ezek a szertartások.

Nemcsak a szertartások hagytak bennem mély 
nyomot, hanem azok a tanítások is, melyeket 
hithű és példaértékű emberek nyújtottak nekünk. 
Rengeteg olyan hasznos és fontos tudásra tettem 

szert, amelyet alkalmazhatok az életemben.
Úgy érzem, ez alatt a pár nap alatt nagyon 

sokat fejlődtem. Még inkább megbizonyosodtam 
arról, hogy a helyes úton járok. Megtapasztaltam 
azt, hogyha mindig hűek vagyunk az Úrhoz, és 
parancsolatait betartjuk, Ő soha nem fog minket 
cserbenhagyni. Továbbá, hogyha Ő elvár tőlünk 
valamit, ahhoz elő is fogja készíteni az utat.

Remélem minél előbb lesz lehetőségem újra 
ellátogatni erre a szent helyre, és azt is remélem, 
hogy minél több embernek ébred vágy a szívében 
arra, hogy eljöjjön a templomba szolgálni. ◼

Evangélium szerinti élet
pétercsák richárd, Buda egyházközség

 Tavalyelőtt Freibergben, a 
szent templomban voltam a 

családommal. Odafelé menet 
az úton az alábbi fotót készítet
tem a tájról. Káprázó napsütés, 
35 fok és egy szem bárány
felhő az égen. Micsoda egy 

pionír felhő! (Csak megjegy
zem, hogy pár órával később 
már 4–5 volt belőlük.) Azon 
kezdtem el gondolkozni – talán 
a templomi lelkületre készülve 
a szimbólumok jegyében –, 
hogy itt, Magyarországon mi 

is mennyire pionírok vagyunk. 
Különösen az olyan fiatalokra 
gondolok, mint én magam. 
A mércéink, a normáink sajnos 
nem számítanak „normálisnak”, 
és ebben a környezetben, 
amely körülvesz minket, nem 
könnyű megmaradni utolsó 
napi szentnek, és pláne nem 
egyszerű meghallani az Úr 
hívó szavát.

Pionír 
bárányfelhő
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Bő két évvel ezelőtt nem is 
gondoltam volna, hogy bármi
lyen vallást aktívan gyakorolni 
fogok valaha az életemben. 
Akkoriban csak pár egyháztagot 
ismertem, és az ő személyes 
példájuk miatt érdekelni kezdett, 
mit jelent mormonnak lenni. 
Ez az érdeklődés az első alka
lommal hamar alábbhagyott. 
Ugyanis néhány héten át talál
koztam az elderekkel, és nagyon 
tetszett a dolog, de a Bölcsesség 
szavától visszahőköltem. Nem 
voltam soha az a felelőtlenül 
bulizós srác, de azért mindig is 
benne voltam a társaság mag
jában. Nem tudtam elképzelni, 
hogy innentől kezdve soha 
többé ne igyak alkoholt. Hirtelen 
csak a korlátokat kezdtem látni, 
és nem voltam hajlandó tovább 
tanulni, sem vasárnaponként a 
gyülekezetbe járni.

Ez eltartott egy fél évig (mi
közben szüleim és kishúgom 
megkeresztelkedtek), egészen 
addig, amíg Salt Lake Citybe 
nem utaztam egy üzleti útra. Ott 
valahogy minden megváltozott. 
Körbevezettek minket a Temp
lom téren, és közben beszélget
tünk az ott szolgáló nővérekkel. 
Miközben hazafelé tartottam, egy 
megmagyarázhatatlan érzés volt 
bennem: talán többet kellene ta
nulnom erről, talán meg kellene 
próbálnom ezek szerint élnem, 
és akkor valóban megtudhatom, 
tényleg annyira ellene vagyoke. 
Amikor hazaértem, rögtön el
kezdtem tanulni az elderektől, 

semmilyen kompromisszumot 
kötni és kivételeket keresni a 
szabályokban. Mindeközben 
sokkal boldogabb és kiegyensú
lyozottabb ember lettem.

Tudom, hogy nem egyszerű 
kilépni a tömegből, és valamit 
máshogy csinálni. Lesznek, akik 
furcsán, esetleg bírálóan néznek 
ránk emiatt. De azt is tudom, 
hogy ezek az emberek idővel el
ismeréssel tekintenek majd ránk, 
és követendő példák leszünk 
számukra. Bizonyságom van 
arról, hogy az életünk megtelik 
áldásokkal és apró csodákkal, 
ha megtanulunk az evangélium 
szerint élni, bízva Mennyei 
Atyánkban és az Ő tökéletes 
időzítésében. ◼

járni vasárnaponként és betar
tani a kapott parancsolatokat. 
Körülbelül két hónap múlva 
megkeresztelkedtem. Megláttam, 
hogy a korlátaim csak a tudat
lanságomból és a tapasztalatlan
ságomból fakadtak.

Ezt követően nem lett min
den könnyű. Elindult egy há
romlépcsős fejlődési folyamat, 
melynek az első lépcsője ez volt: 
„Mennyire lehetek rossz?” Amikor 
csak tanácsot kértem püspököm
től, és nem nekem tetsző választ 
adott, így reagáltam: „Jó, jó. De 
ez nem kötelező, igaz? Csak 
ajánlott. Akkor nekem nincs rá 
szükségem, nekem megy enélkül 
is.” Igyekeztem olyan közel ma
radni ahhoz a bizonyos határhoz, 
amennyire csak tudtam.

Kellett egy jó fél év, mire azt 
kezdtem érezni, hogy eljött a 
második lépcsőfok: „Mennyire 
kell jónak lennem?” Ekkor már 
valóban bennem volt a változásra 
való hajlandóság, és igyekeztem 
még az ajánlásokhoz is tartani 
magam, de azért megszűrtem 
még őket. „Jó, jó. De azért még 
ennyire nem akarok jó lenni!”

Mostanában érzem úgy 
igazán, hogy valóban sikerült 
megtérnem, és elérnem azt a 
harmadik lépcsőfokot, miszerint 
olyan távol akarom tartani ma
gam a határtól, amennyire csak 
tudom. A legmagasabb mércéket 
és normákat követelem meg ma
gamtól – és ezt tartom szem előtt 
az örökkévaló társam keresé
sében is. Nem vagyok hajlandó 

A tized áldásai
Ábrók istván, Debrecen gyülekezet

2013 márciusában – teljes idejű 
misszióm kellős közepén – a 

felkészülési napon a szokásos heti emaileket 
olvastam a családomtól. Édesanyám levele 
különösen megérintette a szívem, amikor éle
tünk eddigi egyik legnagyobb csodáját írta le 
nekem. Még ugyanebben a hónapban, 13án, 
édesanyámnak be kellett fizetnie 40 000 forintot 
csekken. Amint elhagyta a postát, 10–15 perccel 
később megcsörrent a telefonja. Egy nőtestvér 
hívta őt a gyülekezetünkből. Elmondta édes
anyámnak, hogy van nála valami, ami az övé, és 
megkérdezte, hogy mikor tudná átvenni. Mivel 
éppen dolgozott, azt felelte, hogy munka után. 
Így is lett. A nőtestvér egy borítékot nyújtott át 
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neki, amit ki sem bontott, azt gondolván, hogy 
én küldtem neki. Ekkor a nőtestvér megkér
dezte, hogy meg sem nézi, mi van a borítékban? 
(Persze ő tudta mi van benne.) Édesanyám nem 
hitt a szemének: 40 000 forintot talált benne, 
csaknem annyit, amennyit reggel kellett befi
zetnie. Első gondolata az volt, hogy maga az Úr 
küldte a pénzt, ezért sírni kezdett a megható
dottságtól. Persze tudta, hogy mind eszközök 
vagyunk az Úr kezében, és ezért egy egyháztag 
által küldte a segítséget. De ezt értve sem tudta 
felfogni, hogy ez hogyan is történt. Ekkor a nő
testvér elmagyarázta, hogy egy Amerikában élő 
barát utalta át az összeget, mondván, hogy adja 
oda édesanyámnak. Pár évvel ezelőtt, amikor ez 
a barátunk még Debrecenben élt, jó barátság
ban voltunk, és amikor elköltözött, a segítsé
günket vette igénybe.

Este anyám írt is neki, hogy kiderítse, hogy 
miért is küldte a pénzt, és hogy megköszönje 
neki. A barátunk válaszolt is. Elmesélte, hogy 
édesapám, aki 7 éve hunyt el, megjelent neki 
álmában, és amikor a barátunk megkérdezte, 
hogy hogyan tud apám családjának, vagyis 
nekünk segíteni, apám azt válaszolta neki, hogy 
mivel anyám egy büszke nő és nem fogad el 
bármiféle segítséget, így küldjön el neki 40 000 
forintot a nőtestvérrel, mert pont annyira van 
szüksége. Édesanyám ezt a pénzt aztán arra 
költötte, hogy a szent templomba eljuthasson.

Tudom, hogy a családom nem nyerhette 
volna el ezt az áldást, ha édesanyám nem lenne 
ennyire hithű. Teljes tizedfizető, még így is, 
hogy egyedül van. Az Úr pedig cserébe meg
áld minket sokszorosan, főleg a teljes idejű 
misszióm alatt. Hálás vagyok Mennyei Atyám 
és a Megváltó szeretetéért, amit felém és a csa
ládom felé mutatnak a véget nem érő gondos
kodó áldásaikon keresztül. Tudom, hogy a tized 
áldásai valósak és a hithűségünkön alapulnak, 
mint minden más áldás is, ahogyan arról a Tan 
és Szövetségek 130:20–21es versei írnak. ◼

hogy az Úr megadhassa nekünk 
mindazon dolgokat és áldásokat, 
melyeket már előkészített szá
munkra, hogy erős és boldog épí
tői legyünk az Úr királyságának.

A missziómra való felkészülé
sem során folyamatosan látom és 
tapasztalom a sorok között talál
ható nagyszerű ígéret beteljese
dését. Rengeteg olyan problémát 
láttam megoldódni, amelyekkel, 
ha az elején tudtam volna, hogy 
szembesülni fogok, nem biztos, 
hogy belekezdtem volna ebbe 
a feladatba. Láttam, ahogy a 
családomon és a legkedvesebb 
barátaimon keresztül kielégíti 
minden szükségletem. Tényleg 
nem kell aggódnom azon, hogy 
mit egyek, vagy mit igyak. Azon 
sem, hogy mibe öltözködjek, 
mert Isten mindig adott, ad és 
adni is fog mellém valakit, ha az 
Ő céljai egyeznek azzal, amit mi 
kitűztünk magunk elé.

Azért imádkozom, hogy 
ezt a tökéletes gondosko
dást a földön minden ember 
megtapasztalhassa! ◼ Hu
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Ne aggódjatok!
Magda gergő zsolt, szeged 
gyülekezet

 „Ne aggódjatok tehát, mond
ván: Mit együnk? vagy: Mit 

igyunk? vagy: Mibe öltözködjünk?
Mert mennyei Atyátok tudja, 

hogy szükségetek van minde
zekre a dolgokra.

Hanem keressétek először ki
rályságát és az ő igazlelkűségét, 
és akkor ezek a dolgok is mind 
megadatnak majd nektek.

Ne aggódjatok tehát a hol
napért, mert a holnap majd 
aggódik a maga dolgaiért. Elég 
minden napnak a maga baja.”

Az egyik oka annak, hogy 
közel került a szívemhez ez a 
néhány sor, az, hogy könnyű 
megjegyezni, hol is találom: 
a 3 Nefi 13:31–34ben.

A másik ok ennél sokkal 
kevésbé emberi. Az egész földi 
lét során próbák elé vagyunk ál
lítva. Mennyei Atyánk számunkra 
készített tervének ismerete 
segíthet felkészülnünk arra, hogy 
mi vár ránk, és nagyszerű célt ad 
az életünknek. Ám sok esetben 
a kétségbeesés felülkerekedik 
ezen a tudáson.

Ezek a versek egyenesen a 
kétségbeesett embernek szólnak 
– annak az embernek, aki talán 
mindannyian voltunk, vagyunk 
vagy leszünk. Alátámasztják, 
hogy létezésünk célja nem az, 
hogy boldogtalanok és zavartak 
legyünk, hanem sokkal inkább az, 

Magda Gergő Zsolt
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