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 Több mint 29 évvel ezelőtt egy jó barátom 
megosztotta velem a Szabadítóba vetett hitét. 

Akkoriban mindketten egy előkelő denveri 
étteremben dolgoztunk. Tony barátom mindig 
az étteremben dolgozott az iskolai szünetekben, 
hogy el tudja tartani fiatal családját.

Tonyt minden munkatársunk nagyra becsülte. 
Keményen dolgozott, megbízható volt és szigorú 
erkölcsi normák szerint élt. A munkatársakkal való 
beszélgetései során gyakran védte a hitelveit és az 
életformáját. Nyitott és vidám volt, soha nem mente
getőzött, és nyilvánvalóan elégedett volt az életében 
meghozott döntéseivel. Miután több kérdést is fel
tettem neki a vallásával kapcsolatban, meghívott az 
otthonába, egy beszélgetésre. Azt mondta, a misszio
náriusok jobban meg tudják válaszolni a kérdései
met. Ez a meghívás megváltoztatta az életemet.

Tony nemrégiben kifejezte, milyen örömet 
érzett, hogy megoszthatta velem az evangéliumot 
oly sok évvel azelőtt. Meg sem tudom számlálni 
mennyi áldás ért amiatt, hogy Tony hajlandó volt 
megosztani velem a bizonyságát.

Gyakran hallunk beszédeket arról, hogy mi
lyen örömet érzünk majd, ha lelkeket hozunk 
Krisztushoz. Ez az öröm a Lélektől származik, aki 
összeköti az élményünket az üzenet befogadó
jának az élményével, miközben az illető megis
meri a Szabadítót. Ez a szeretetteljes kötelék az 
evangélium megosztásának egyik legnagyszerűbb 
csodája. Miközben pedig megosztjuk az evan
géliumot, az öröm és az áldások folyamatosan 
megsokszorozódnak.

A valódi örömöt 
úgy lehetne leírni, 
hogy az az „igaz
lelkű életből fakadó, 
nagyszerű boldogság 
állapota” 1. Az evan
gélium által megta
pasztalt öröm sokkal 
tartósabb bármely 
világi szórakozásból 
származó jókedvnél. 
Olyan öröm ez, me
lyet senki nem vehet 
el tőlünk.2

A Szabadító az 
öröm forrásaként 
mutatott magára, és 
ezt világosan összefüggésbe hozta parancsolata
inak betartásával, az irántunk érzett szeretetével, 
és az egymás iránti szeretetünkkel: „Ha az én 
parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben; a miképen én megtartottam az én 
Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő sze
retetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megma
radjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek 
beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, a miképen én szerettelek titeket.” 3

A valódi keresztény öröm felebaráti szerete
tet követel meg, mely a misszionáriusi munka 
egyetlen elfogadható mozgatórugója. John K. 
Carmack elder erről a szeretetről azt mondta, 
hogy az olyasvalami, ami nem vehető meg és 
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hogy másokat Krisztushoz hívunk
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nem erőltethető. „Módszerünk a meggyőzés,  
…megáldva a bölcsességgel, szeretettel és világos
sággal, …ám soha nem kényszerítve az emberi  
elmét.” 4,  5  Ezt úgy jellemezte, mint egységgé for
máló szeretetet, mely a bizonyságunkkal párosul.

Amikor megosztom másokkal az evangéli
umot, kifejezhetem a szeretetemet a Szabadító 
iránt, aki az örömöm forrása. A misszionáriusi 
munkát mindig a szeretet kell hogy motiválja.

Ha a halandó élet célja az, hogy minden em
bernek öröme legyen, akkor mindenki meghívást 
kell hogy kapjon arra, hogy Krisztushoz jöjjön.6

Mivel ez az öröm, mely a Krisztushoz való 
meghívást követi, megsokszorozódik az azt 
átadó és azt megkapó ember között, talán ez az 
egyik legnagyobb olyan hatás ebben a világban, 
mely a jóra ösztönöz. Ez az az ajándék, mely az 
igaz barátsághoz és szeretethez illő. Meghívni 
másokat, hogy jöjjenek Krisztushoz és ezáltal 
megnyitni előttük az örökkévaló áldásokhoz 
vezető ajtót, a legtisztább keresztényi cseleke
det, és az egymás iránti szeretetünk bizonyí
téka. Hogyan ne követhetnénk hát az Úr azon 
kérését, hogy mindenkit hívjunk, hogy jöjjön 
Krisztushoz? 7

Míg nekem – akit meghívtak, hogy jöjjek 
Krisztushoz – továbbra is növekszik az örömöm, 
még megsokszorozódik minden egyes alka
lommal, mikor megosztom a bizonyságomat 
és meghívok valakit. Titeket is arra buzdítalak, 
hogy áldjátok meg valaki életét egy egyszerű 
meghívással. ◼

JEGYZETEK
 1. Kalauz a szentírásokhoz.
 2. János 16:22.
 3. János 15:10–12.
 4. 155. sz. Himnusz : Értsd meg, szabad a választás.
 5. John K. Carmack elder: Egységet formálva a szeretetben  

és a bizonyságban. Liahóna, 2001. júl.
 6. 2 Nefi 2:22–25.
 7. T&Sz 20:59.

 Tegnap újabb gyöngyszemmel bővült a  
kedvenc Liahóna cikkeim sora, mely által  

a bizonyságom ismét erősödött.
Szerintem mindenkivel előfordul, hogy 

egyszerre az élete több területén is maximális 
teljesítményt várnak el tőle. Én most egy ilyen 
időszakomat élem. Két hete kezdtem el az új 
munkahelyemen dolgozni, ahol nagyon sze
retnek, és már az első nap beérkezett három 
olyan horderejű felkérés, amiből egy is bőven 
elég lenne, de most mindhármat párhuzamo
san kell megoldanunk, ezért az első pillanattól 
kezdve le vagyok terhelve. Van, hogy a szabad 
időmben is azon gondolkodom, hogyan kel
lene megvalósítanunk az egyes projekteket. Ez 
történt este is, amikor még az elhívásaimat is 
intéznem kellett, és picit tovább húztam a fent 
létet, mint ahogy az jól esett volna a testemnek, 
így reggel meglehetősen nyűgösen ébredtem. 
Nem segített a hangulatomon, hogy amikor 
ránéztem a telefonomra, kiderült, hogy újabb 
projektekkel bővült az egyik elhívásomban a 
megoldandó feladatok száma. Próbáltam ko
molyzenével nyugtatni a lelkemet (ez általában 
bejön), ám most kevésbé volt hatásos, mivel 
indulás előtt találkoztam még a nagymamám
mal, akinek már súlyos memóriazavara van, és 
gyakran összetéveszt dolgokat. Így mikor ötöd
szörre kellett elmondanom neki valamit, már 
kevésbé voltam türelmes és nyugodt.

Ebben a hangulatban indultam el fél óra 
késéssel. A buszra felszállva gyorsan leültem, és 
éreztem, hogy ez így nem lesz jó, ezért elmond
tam egy gyors imát magamban, s jött rögtön az 
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érzés, tegyek be egy EFY zenét. Gyorsan elin
dítottam az egyik kedvencemet, a Ragyogjatok! 
című dalt, amitől mindig jó kedvem lesz. Kb. fél 
perce hallgattam a számot, mikor jött a követ
kező érzés: mobiltelefon, Evangéliumi könyvtár 
nevű alkalmazás. Megnyitottam az alkalmazást, 
és a képernyőn megjelent az a rész, melynél 
tegnap lecsuktam:

„Az élet számos előttünk álló kihívása meg
oldható és legyőzhető; vannak azonban olyanok, 
amelyek nehezen érthetőek, és talán lehetetlen 
legyőzni őket, így velünk maradnak mindaddig, 
míg tovább nem lépünk a következő életbe. 
Miközben időlegesen elviseljük a megoldható 
kihívásokat, és továbbra is együtt élünk a meg
oldhatatlanokkal, fontos emlékeznünk arra, hogy 
a magunkban kifejlesztett lelki erő segít majd 
sikeresen elviselnünk életünk minden kihívá
sát” (Richard J. Maynes elder: Erő a kitartáshoz. 
Liahóna, 2013. nov. 79.).

Miközben olvastam, könnybe lábadt a szemem, 
hiszen választ kaptam az imámra, és azt éreztem, 
hogy bár ez most egy nehéz időszak, de erre 
lettem felkészítve, és mellettem állnak, fogják a 
kezemet, a derekamra van erősítve a biztonsági 
kötél és alattam van a biztonsági háló, nem fogok 
tudni leesni. Mennyei Atya szeret, és azt szeretné, 
hogy valóban olyanná váljak, amilyennek Ő el
gondolt engem, csak használjam azokat a képes
ségeket és tehetségeket, melyeket adott nekem, 
és amelyeket eddig kifejlesztettem, és a kihívások 
által tegyek szert továbbiakra is.

Miközben az idézett cikket kiírtam a  
Facebookra és megnéztem, ki a szerzője,  
belebotlottam a cikk első pár sorába is, ami  
újabb erőt adott:

„Azon képességünk, hogy mindvégig  
kitartsunk az igazlelkűségben, egyenesen 

arányos bizonyságunk erejével és megtérésünk 
mélységével.”

Nagyon örülök, hogy a technika már olyan 
fejlett, hogy a mobiltelefonunkon is tudjuk ol
vasni a szentírásokat és a Liahóna cikkeket, mert 
reggelente a tömött buszon nem mindig van 
lehetőségem elővenni a táskámból a nyomtatott 
magazint. Ellenben a telefonomat könnyedén 
előkapom a zsebemből, és már tudok is olvasni 
és kedvenceket jelölni. Amikor megerősítésre 
van szükségem, van, hogy végigpörgetem a ked
vencekbe rakott cikkrészleteket, és már az első 
után jó kedvem lesz, és újra energiával feltöl
tődve nézek szembe a kihívásokkal.

Mindegyikőtöket arra buzdítom, hogy sűrűn 
olvassátok a konferenciai beszédeket és a többi 
Liahóna kiadványt, mert sok kérdésetekre fogtok 
választ kapni belőlük. ◼

A könyv megérkezett
Mátyás József, Pápa Gyülekezet

 17 éve vagyok tagja az egy
háznak, és nagyon nagy 

megtiszteltetés, hogy a Liahó
nába írhatok cikket! Emlék
szem, a 90 es években mindig 
izgalommal vártam az új szám 
megjelenését és csodálattal ol
vastuk fel egymásnak az ame
rikai és más kontinensen élő 
családok történeteit, bizony
ságait és tanulságait. Sok ideig 
voltam kevésbé tevékeny, de 
mindig éreztem, hogy hiányzik 

valami megmagyarázhatatlan 
az életemből. Kerestem a bol
dogságom, miközben végig 
előttem volt a kulcsa, mely 
ott porosodott a polcomon: a 
Mormon könyve! A tavalyi év 
mindenképpen egy meghatá
rozó időszaka az életemnek. 
Áprilisban elkezdtem újra 
járni a gyűlésekre, és sikerült 
eljutnom odáig, hogy éreztem, 
beszélgetnem kell a gyüle
kezeti elnökömmel, akinek 



H4 L i a h ó n a

nagyon hálás vagyok és 
persze a gyülekezet többi tag
jának is, akik szívesen fogad
tak. Segített még egy 2007 es 
konferencia beszéd is, melyet 
a misszionáriusok hagytak 
ott nálam. (Bruce D. Porter: 
Megtört szív és bűnbánó 
lélek. Liahóna, 2007. nov. 31.) 
Rengetegszer elolvastam, és 
minden alkalommal jobban 
éreztem a Szentlelket és azt, 
hogy mennyi mindent kö
szönhetek Jézus Krisztusnak 
és Mennyei Atyámnak.

Elkezdtem a családfakuta
tást, és amikor az anyai ágnál 
tartottam, találtam valamit, ami 
számomra csoda volt! Meg is 
kérdeztem a szüleimet: „Hogy 
lehet az, hogy papám szüle
iért, illetve testvéréért elvé
gezte valaki a szertartásokat 
Floridában?”

A történet 1991 re nyúlik 
vissza, amikor nagyapámat 
meglátogatta, az akkor már 
Amerikában 1956 óta élő húga, 
és mesélt egy könyvről, egy 
egyházról, és arról, hogy az 
Ő gyermekei, unokái meg is 
keresztelkedtek és most Őt 
tanítják. Megígérte, hogy utá
najár annak, hogy van e ma
gyar fordítása a könyvnek, de 
mindenképpen küld egyet, ha 
hazaért, hogy papám odategye 
a kopott Bibliája mellé! Sajnos 

T&Sz 4. szakasz. A misszióm minden egyes 
szakaszában nagy kincs volt számomra 

e néhány vers. Állandóan az eszemben és a 
szívemben volt. De úgy érzem, sokszor csak a 
misszionáriusokra vonatkoztatjuk. E pár vers 
minden egyháztagra érvényes. Az emberek 
a világban készen állnak. Mi vajon készen 
állunk megosztani velük az evangéliumot 
és készen állunk bizonyságot tenni, ha kell? 
Különösen tetszik a negyedik vers: „[A]ki 
szívvel lélekkel belevágja sarlóját, az raktárba 
gyűjt…” Számomra ez azt jelenti, hogy aktívan 
közreműködünk Isten munkájában és ezt, 
ha kell, akkor szó szerint akár az elhívásaink 
betöltésére vagy a házi  és látogatótanításra 
is vonatkoztathatjuk. Szívvel lélekkel kell 
foglalkoznunk a kevésbé tevékenyekkel, az új 
megtértekkel és egymással. Akkor lesz áldás 
rajtunk, a családunkon, a gyülekezetünkön és 
az egyházunkon, amikor nem azért teszünk 
dolgokat, mert kell, hanem azért, mert vá
gyunk rá. A hetedik vers pedig elmondja, hogy 
ha megtesszük ezeket a dolgokat, ha valóban 
kopogtatunk és kérünk az Úrtól a szívünk 
vágya szerint, akkor meg is kapjuk majd az 
áldásokat: akár saját életünkre, akár másokéra. 
Nagyon szeretem a szentírásokat, és kincsként 
tekintek rájuk. Állandó használatuk pedig 
mentőöv lesz az életünk viharos időszakai 
közepette is. Erről teszem bizonyságomat. ◼

a könyv feledésbe merült, egy 
tragikus autóbalesetből kifo
lyólag. Útban Ferihegyre az 
autó felborult és meghalt az 
amerikai nagynéni. A könyv 
már nem ért ide papám élete 
során! Én 1997. augusztus 
17 én keresztelkedtem, nagya
pám halála után egy évvel.

Tudom a dolgom, és nem
sokára többek között el kell 
végeznem a szertartásokat 
Őérte is. Mennyire csodá
latos Mennyei Atyánk van, 
hogy azok az őseink, akik 
valamilyen oknál fogva nem 
részesültek az igazság meg
ismerésében itt, a földön, 
az örök életben sincsenek 
elveszve! Tudom, hogy nem 
véletlen az, hogy annak idején 
megismerkedtem az egyetlen 
igaz egyházzal: Az Utolsó Na
pok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházával. Tudom, hogy ez a 
legjobb hely, ahol csak lehe
tünk, és hálás vagyok az Úr
nak, hogy nem csak a földön 
élő embereket szolgálhatom. 
Szeretem az evangéliumot, és 
tudom, hogy meg kell oszta
nunk azt a többi emberrel is. 
Tudom, hogy vannak csodák 
és ebben a rohanó felgyorsult 
világban gyakran észre se 
vesszük. És tudom, hogy egy 
tökéletes tervnek vagyunk a 
tökéletlen résztvevői. ◼

Szívvel- lélekkel
Naphegyi László, Szeged Gyülekezet
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