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Néhány évvel ezelőtt az otthoni 
cövekem egyik papságviselője a 

következő kijelentést tette: „Minden 
időnket arra használjuk, hogy érdek-
lődőket keresünk, pedig a techni-
kát kellene használnunk arra, hogy 
segítsünk nekik ránk találni.” Most, 
hogy az apostolok és a próféták 
arra buzdítanak bennünket, hogy az 
evangélium megosztásához használ-
juk az internetet, sokkal nagyobbra 
értékelem ezt a megjegyzést. 2013 
júniusában Monson elnök azt mondta: 
„Itt az idő, hogy az egyháztagok és 
a misszionáriusok összefogjanak, és 
együtt dolgozzanak az Úr szőlőskertjé-
ben azért, hogy lelkeket hozhassanak 
az Úrhoz. Ő előkészítette számunkra 
azokat az eszközöket, amelyekkel sokféleképpen 
tudjuk megosztani az evangéliumot, és segíteni fog 
a munkánkban, ha hittel cselekedve igyekszünk 
elvégezni azt.” (Liahóna, 2014. máj. 4.).

A 2014. áprilisi általános konferencián Ridd el-
der, a Fiatal Férfiak Általános Elnökségének tagja, 
arra biztatott bennünket, hogy használjuk a tech-
nikai eszközöket. Ezt mondta: „A technika isteni 
célja, hogy meggyorsítsa a szabadítás munkáját. 
Az Úr elvárja tőletek, hogy e nagyszerű eszközök-
kel a következő szintre emeljétek a munkáját, és 
olyan módokon osszátok meg az evangéliumot, 
melyek meghaladják az én nemzedékem leg-
merészebb álmait is. Míg az elmúlt generációk 

a szomszédaikra és a városukra voltak hatással, 
nektek – az internet és a közösségi média segítsé-
gével – hatalmatokban áll átnyúlni a határokon,  
és az egész világra hatással lehettek.” (Liahóna, 
2014. nov. 4.).

Európa- szerte azt látjuk, hogy az egyháztagok 
bizony használják a különféle technikai eszközö-
ket, hogy elősegítsék a munka meggyorsítását. Az 

Angliai Canterbury Cövek főtanácsa 
például 180 nem egyháztag barátnak és 
ismerősnek küldte el a Neki köszönhe-
tően című filmet, azzal a meghívással, 
hogy osszák meg azt másokkal is.

A Svájcban élő Naomi a média segít-
ségével személyes meghívót küldött a 
nem egyháztag barátainak és családtag-
jainak, hogy jöjjenek el a misszionáriusi 
búcsúztatójára. A meghívottak közül 
több mint 80- an eljöttek, és közülük 
40- en először vettek részt egyházi 
gyűlésen.

Sok egyháztag szintén a közösségi 
médián keresztül hívja meg termé-
szetes és szeretetteljes módon a nem 
egyháztag barátait és családtagjait a 
misszionáriusi búcsúztatókra és haza-

térési ünnepségekre, a keresztelőkre, az egyház-
községi bulikra, csecsemők névadási szertartására, 
az általános konferenciákra és egyéb egyházi 
tevékenységekre.

És ezek a példák még csak a kezdet. Az evan-
gélium hirdetésére irányuló minden törekvésünk 
a bizonyságainkat szilárdítja, és az egyházat erősíti. 
Te mit tehetsz ma azért, hogy részese legyél az 
evangélium interneten történő megosztásának? 
Ez könnyebb és sokkal élvezetesebb, mint gondol-
nád! Íme, néhány ötlet hozzá.

A Facebook, Twitter, Google+ és a YouTube ál-
tal számos olyan hivatalos egyházi oldalt lájkolhatsz 
és követhetsz, mint például az Egyház Facebook 
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oldala, a Mormon Channel, a Mormon.org,  
a Mormon üzenetek, az LDS Youth stb.

A közösségi média segítségével ossz meg egy 
olyan idézetet, képet vagy videót az egyik ilyen 
hivatalos egyházi oldalról, mely megérintett téged, 
és pár szóval fejtsd is ki, miért volt hatással rád. 
Az online kommunikációd során légy őszinte és 
légy önmagad. Ahogy Ballard elder mondta: „Az új 
technikai eszközökkel előre viheted az Úr munká-
ját azáltal, hogy bekapcsolódsz az egyházról folyó 
beszélgetésekbe.”

Menj a Mormon.org oldalra (www.mormon.org/
create), és hozd létre a saját profil oldaladat, majd 
oszd meg barátaiddal, linkeld be az elektronikus 
e- mail aláírásodhoz, posztold a közösségi médiá-
kon, stb.

A decemberi meghívás hónapjára való felkészü-
lésként figyeld meg, mely nem egyháztag bará-
taid lájkolják és fűznek pozitív megjegyzéseket a 
közösségi médiák oldalain megosztott lelki vagy 
családi jellegű kiírásaidhoz. Imádkozz, hogy meg-
tudd, e barátaid közül kiket hívhatnál meg, hogy 
elkísérjenek téged az istentiszteletre.

További ötletekért lásd az lds.org oldalt. Ehhez 
írd be a keresőmezőbe, hogy „az evangélium 
megosztása az interneten”. Ha segítségre van 
szükséged bármelyik ilyen ötlet kapcsán, fordulj az 
egyházközségedben bármelyik fiatalhoz vagy fiatal 
felnőtthöz.

Az evangélium és a Szabadítónkról való ismere-
teink oly nagy békét és örömet hoznak mindazok 
életébe, akik azt befogadják. Ezért mindezt meg 
kell osztanunk az egész világgal.

Dryden nőtestvérrel nemrégiben egy csodá-
latos férfival az evangéliumról kezdtünk beszél-
getni. Mellbevágó volt az a tény, hogy az egyház 
sok elnevezése közül egyikről sem hallott még. 
A technika valóban olyan eszköz, melyet sokkal 
hatékonyabban kell használnunk az Úr azon pa-
rancsolata iránti engedelmességből, hogy hozzuk 
elő egyházát „a homályból és a sötétségből” (T&Sz 
1:30). Kívánom, hogy az Úr áldjon meg bennün-
ket, miközben szívből kinyújtjuk kezünket, hogy 
megosszuk az Ő evangéliumát! ◼

kijelentették, hogy meg lesz tartva 
az akadályverseny és jó idő lesz.

Sajnos nem mindenki hitt 
ebben, ezért a veszprémi testvé-
rek fele otthon maradt. Reggel 
10 órakor az ég kiderült, mi pedig 
elindultunk a parkerdőbe, hogy 
előkészítsük a tábort és fogadjuk 
a résztvevőket. Az otthonmaradtak 
egy részét autóval szedtük össze, 
ezért csak két óra késéssel tud-
tuk a versenyt elindítani. Az idő 
csodálatos volt és az étel is kivá-
lóan sikerült. Aki eljött, jól érezte 
magát. Megint tanultunk valamit: 
mindig készenlétben kell állnunk, 
és hallgatnunk kell a vezetőinkre, 
mert váratlan események mindig 
előfordulnak majd az életben.

A verseny evangéliumi témájú 
feladványokból és néhány ügyes-
ségi és fizikai próbatételből állt. 
Aki rendszeresen tanul a Vasár-
napi Iskolán és a hétköznapi ifjú-
sági és felsőfokú hitoktatáson, az 
tudott válaszolni a kérdésekre. ◼

H E L Y I  H Í R E K

Harmadik cöveki  
akadályverseny Veszprémben
Dél Attila, Veszprém Gyülekezet

 Legutóbb 2009. június elején 
volt cövekszintű akadályver-

seny Veszprémben. A mostani 
nagyon tanulságos volt. Az 
ilyen rendezvények lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy jobban 
megismerjük egymást, és csapat-
építő, problémamegoldó képes-
ségeinket fejlesszük.

Én vállaltam, hogy megszerve-
zem a játékokat, és nyolc önkén-
tes testvér segített lebonyolítani 
az akadályversenyt. A veszprémi 
gyülekezet többi tagja a verseny 
ideje alatt elkészítette az ételeket 
a résztvevők számára, akik több 
mint százhúsz főt tettek ki, és 
ebből több mint nyolcvan testvér 
más városokból jött.

A vendégek – látván a jó időt – 
mind elindultak otthonról. Veszp-
rémben azonban reggel tíz óráig 
esett az eső, ami a későbbi aka-
dálytúrán igazi próbatételt jelentett.

A jelenlegi gyülekezeti elnö-
künk, Horváth László, 9 órára 
hívott bennünket a gyülekezeti 
házhoz gyülekezni és mindent 
előkészíteni. Úgy tűnt, egész nap 
komoly esőzés lesz. Ez sok testvé-
rünket megingatta és azt javasolták, 
hogy változtassunk a programon.

Egyénileg és közösen is imád-
koztunk a jó időért, mire Mecséri 
püspök a Kecskemét Egyházköz-
ség vezetője, Vasváry Károly a 
korábbi gyülekezeti elnökünk, és 
Horváth László elnök határozottan 
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A lelkesedés volt a titkunk
Mecséri Olivér püspök
Kecskemét Egyházközség

 Igazából fogalmunk sincs, hogy mit, miért és ho-
gyan csináltunk, így talán éppen ez volt a titkunk. 

Amennyire én meg tudom ítélni, senkinek nem 
jutott eszébe (egy röpke pillanatnál tovább), hogy 
ennek van egy lezárása, értékelése, és hogy ez 
igazából egy verseny. Persze, láttuk a pontozást, 
de a számok helyett egymásra, a jó kis feladat-
megoldásokra, kihívásokra, és a gyönyörű erdőre, 
a táj szépségeire figyeltünk. Ezenkívül komoly 
fegyvertényünk volt a vegyes, de egyáltalán nem 
tapasztalatlan felállás: aprók, fiatalok, nagyobbak 
vegyesen. Így minden feladatot tényleg más és más 
oldhatott meg, csinálhatott végig, amitől senki nem 
unatkozott egy percre sem. Az így fenntartott harci 
kedv pedig végül meghozta a gyümölcsét, egyúttal 
a visszafogottan megválasztott csapatnevet is alátá-
masztandó („Lennénk szerények, csak nincs mire”).

Kecskemét tehát remekül érezte magát, és nem 
győzte már akkor is, és azóta is dicsérni a szervezést, 
és az abban megnyilvánuló hitet, a reggeli kitartó 
eső ellenére beinduló program kapcsán. A kitűnő 
helyszín, ételek és kedves házigazdák tényleg felejt-
hetetlenné tették a napot. Ha pedig ezeket az élmé-
nyeket a múló idő meg is próbálná emlékezetünkből 
kikoptatni, a Kecskemét Egyházközség írnoki irodá-
jában központi helyen trónoló kupa mindig a segít-
ségünkre lesz az emlékeink megőrzéséért folytatott, 
olykor valóban kihívásokat jelentő, mindennapos 
küzdelmeinkben – amiért örökre hálás lesz ez a 
messziről ideérkezett, lelkes kis csapat. ◼

Mecséri Püspök és apródai keresik a jeleket
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„Egy szív voltak és egy elme”
Makkai Balázs
Pécs Gyülekezet

egy idős néninek leesett a 
vércukra, és valami ételre volt 
szüksége… a csoki jókor jött! 
Miután odaadtam neki, azt 
kívánta nekem, hogy Isten 
áldjon meg érte. Én pedig azt 
mondtam magamban: Már 
megáldott. Vonattal utaztam 
tovább, és közben a Mormon 
könyvét olvasva egy nagyon 
erős választ kaptam:

„De íme, az Úr megváltotta 
lelkemet a pokoltól; láttam di-
csőségét és szeretetének karjai 
örökre átölelnek” (2 Nefi 1:15).

Tudom, hogy Mennyei 
Atyánk mennyire szeret, 
törődik velünk, és amikor a 
leginkább szükségünk van 
rá, akkor az Ő örökkévaló 
karjaiba zár minket. Ez az 
az érzés, melyet egy percre 
sem engedne el az ember 
– amiért mindent megtesz, 
hogy újra és újra átélje. Sok 
nehézség volt az életemben, 
és tudom, hogy Ő mindig ott 
volt, vigyázott rám, és amikor 
szükségem volt rá, és kértem, 
akkor kinyújtotta felém a 
karját. Hálás vagyok a türel-
méért, és azért, hogy megta-
nított az igazi, tiszta szeretet 
kifejezésére. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S O M

„Szeresd az Urat, a te  
Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes 
elmédből…”
Spisák Edina, Miskolc Gyülekezet

Az egyik leginkább szívem-
hez közelálló szentírá-

som, a következő élményhez 
köthető. Ennek köszönhetően 
értettem meg a bevezetésben 
említett szentírást – mégpedig 
a szívemmel.

„Honnan tudom, hogy Isten 
szeret- e? És én hogyan tudok 
szeretni valakit, akiről nem 
tudom, hogy vajon tényleg 
szeret- e engem?” – tettem fel 
a kérdést újra és újra, mert 
ugye emberek vagyunk és 
szeretjük, ha éreztetik velünk 
a szeretetet.

Mikor az ember először érzi 
meg, hogy Mennyei Atyánk 
tényleg szereti, az a földöntúli 
boldogság állapotába juttatja 
az illetőt. Olyan érzés ez, amit 
soha nem akar elfelejteni. Mint 
egy szeretetteljes ölelés, mely-
ből soha nem akarunk szaba-
dulni, amit soha nem akarunk 
elengedni…

A másik kedvenc szentírá-
som a következő élményem 
kapcsán született. Egy nap a 
boltban olyan érzés fogott el, 
hogy két csokit kell vennem. 
Ilyen még sosem történt ve-
lem, de hallgattam erre a belső 
hangra. A villamoson utazva 

U T O L S Ó N A P I S Z E N T  H A N G O K  H A N G O K

 Mondják, hogy a májusi eső aranyat 
ér. Szerbiában aligha akartak ennyi 

aranyat. Az országot akkora árvíz sújtotta, 
amelyre 120 éve nem volt példa. Családokat 
tett földönfutóvá, s az első becslések szerint 
egymilliárd eurónyi kár keletkezett. Életek, 
otthonok vesztek el néhány nap alatt.

A Pécs Gyülekezet tagjai válogatják  
és dobozolják a felajánlott ruhákat.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza, több más felekezethez 
és emberbaráti szervezethez hasonlóan, 
a szükséget látók segítségére sietett. A ma-
gyarországi szentek egy szóra fogtak össze, 
és segítettek – na nem a veszteségek eny-
hítésében, csupán a minimális életfeltételek 
megteremtésében.

Püspökök és gyülekezeti elnökök fel-
hívására tömött táskákkal, dobozokkal 
érkeztek a gyülekezeti házakba a hívők, 
szerte az ország minden tájáról. Ruhák, 
cipők, pelenkák, élelmiszerek és innivalók 
sorakoztak a kijelölt gyűjtőhelyek polcain. 
Az ország minden gyülekezetében gyűjtöt-
ték, válogatták, dobozolták, és címkézték 
az adományokat, majd a megrakott autók 
a cövekközpont felé vették az irányt, ahon-
nan teherautóval indultak Szerbia felé.

Az utolsó napi szentek Sion egy darabját 
építették. Egységesek voltunk, ahogyan azt 
Krisztus tanította, s ezáltal az Övéi lehet-
tünk (Tan és a szövetségek 38:27). Nem, 
ezen a májusi hétvégén nem az eső ért 
aranyat, hanem megannyi szív. ◼
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