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 Megparancsolták nekünk, hogy „mondj[unk] 
köszönetet az Úrnak, Isten[ünknek] minden 

dologban”. „És semmiben nem sérti meg az ember 
Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragja, 
csak azok ellen, akik nem ismerik el minden do-
logban a kezét.” 1

A hálátlanság az egyik legnagyobb bűn; így  
hát a hála az egyik legnagyobb erény.

A hála fontosságát, valamint annak az egyé-
nekre gyakorolt hatását, jól szemlélteti Lámán és 
Lemuel élete. Az Úr azon parancsára adott vá-
laszuk, hogy hagyják el Jeruzsálemet, emberek 
ezreinek okozott rengeteg szenvedést, több mint 
1000 éven át. Lehi és Nefi szüntelenül dicsérték 
Istent, és megköszönték Neki, hogy kihozta őket 
Jeruzsálemből. Lámán és Lemuel azonban nem 
értékelték, amit az Úr tett értük. Ahelyett, hogy 
köszönetet mondtak volna az Úrnak, panaszkod-
tak. Ennek az lett az eredménye, hogy Lehi és Nefi 
közelebb kerültek az Úrhoz, míg Lámán és Lemuel 
eltávolodtak Tőle. Ebből láthatjuk, hogy a lelki 
megerősödés egyik hatalmas kulcsa a hála.

Azt is láthatjuk, hogy ahhoz, hogy hálásak 
lehessünk valamiért, először fel kell ismernünk 
annak jelentőségét, és értékelnünk kell azt.

Fiatal apaként Henry B. Eyring elnök elkezdte 
megvizsgálni minden egyes nap eseményeit, hogy 
meglássa bennük Isten kezét, ahogyan megérinti 
a családját. Ezt mondta: „Miközben folytattam 
e szokásomat, valami elkezdődött. Amikor vé-
giggondoltam a napot, megláttam, Isten mit tett 

valamelyikünkért… Amikor ez 
történt…, rájöttem, hogy az, 
hogy megpróbálok emlékezni, 
lehetőséget adott Istennek, hogy 
megmutassa nekem, mit tett. 
A hálánál valami sokkal több 
kezdett el növekedni a szívem-
ben. Bizonyság született. Egyre 
bizonyosabb lettem afelől, hogy 
a Mennyei Atyánk meghallja az 
imákat, és válaszol rájuk. Még na-
gyobb hálát éreztem a Szabadító 
Jézus Krisztus engeszteléséből 
származó meglágyító és megtisz-
tító erőért. [B]izonyosabb lettem 
abban, hogy a Szentlélek minden 
dolgot az eszünkbe tud juttatni… 
Az a célom, hogy arra buzdítsalak benneteket, 
hogy találjatok módot arra, miként ismerjétek fel 
Isten kedvességét, és emlékezzetek rá. Ez erősíteni 
fogja a bizonyságunkat.” 2

A hála erősíti a bizonyságunkat. Már a hálánk 
kifejezésével is azt jelezzük, hogy felismertük Isten 
kezét az életünkben, és elismerjük az Ő gyengéd 
irgalmát irántunk. Ezért cserébe azt kapjuk, hogy 
megnövekszik az abba vetett bizalmunk, hogy az 
Úr hallja és megválaszolja az imáinkat, és irányítja 
az életünket. Amikor elismerjük, hogy az Úrtól 
függünk, még inkább rá fogunk támaszkodni.

Amint növekszik az Úr áldásai iránti hálánk, 
azon vágyunk is növekedni fog, hogy Őhozzá 
jöjjünk, és Hozzá fogunk fordulni mindenben, 
amit teszünk. „…Istenhez fohászkodj teljes fenn-
tartásodért; igen, minden cselekedeted az Úrnak 
legyen, és ahová csak mész, az Úrban legyen az; 
igen, minden gondolatod az Úrra irányuljon; igen, 
örökre az Úrra legyenek helyezve szíved érzelmei.

HELYI OLDALAK

José A. Teixeira 
elnök

T E R Ü L E T I  V E Z E T Ő S É G I  Ü Z E N E T

A hála lelkileg  
erőssé tesz minket
José A. Teixeira elnök
az Európa Terület elnöke
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Minden dolgodban tanácskozz az Úrral…;  
és amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved  
köszönettel Istennek…” 3

Ha a hála szemüvegén keresztül nézzük az éle-
tet, minden gondolatunkkal az Úrhoz fordulunk; 
nem kételkedünk, nem félünk.4

Az emberi tragédiák legnagyobbika, amikor va-
kok vagyunk az Úr bőkezű áldásaira, és hogy nem 
használjuk ki azokat. Ostobaság, ha nem fogadjuk 
el a kapott ajándékot. Azzal fejezzük ki a hálánkat, 
ha használjuk azokat a dolgokat, melyeket kap-
tunk. Ezen ajándékok legfőbbike Jézus Krisztus 
engesztelése.

Lámán és Lemuel soha sem úgy tekintettek a 
megígért földre történő vándorlásra, mint egy új 
élet áldására és lehetőségére. Hálátlanságukkal 
lábuk alá taposták Isten áldásait.

A hála lehetővé teszi, hogy meglássuk, amint 
Isten keze irányítja az életünket; megerősíti arra 
irányuló hajlandóságunkat, hogy betartsuk a 
parancsolatait. Akaratunkat összhangba hozzuk az 
Atya akaratával. Apró dolog felismerni az Úr kezét 
minden áldásban, amit kapunk. Ám ennek az lesz 
a jutalma, hogy tudjuk: Isten velünk van, és átvezet 
bennünket az élet kihívásain. Növekszik a hitünk, 
és megerősödik a bizalmunk Istenben.

A hála az a mag, mely a szeretet talajából kikel és 
virágba borul.

A hála… tiszteletet, megbocsájtást és  
gyógyulást eredményez

A hála… mérhetetlen nagylelkűséget szül
A hála… ünnepli Isten gyengéd irgalmát
A hála… életre kelti a személyes kinyilatkoztatást
A hála… imára ösztönöz és megerősíti  

az imádkozó térdeket
A hála… gazdagítja az életet

A hála… bűnbánatot és bölcsességet  
eredményez, és helyes irányba terel

A hála… kitárja a szíveket
A hála… nagy becsben tartja a szövetségeket

Maga Krisztus térden állva adott hálát Mennyei 
Atyjának.

Kívánom, hogy a családjainkban is kifejlesszük 
ezt az isteni jellemvonást! ◼
LÁBJEGYZET:
 1. T&Sz 59:7, 21.
 2. Henry B. Eyring elnök: „Ó, emlékezzetek, emlékezzetek”. 

Liahóna, 2007. nov.
 3. Alma 37:36- 37.
 4. T&Sz 6:36.

H E L Y I  H Í R E K

Jóléti nap a Tihany téri 
cövekközpontban
Kocsis Gabriella, Kispest Egyházközség

 Szeptember 20- án közös pap-
sági és segítőegyleti jóléti nap 

került megrendezésre az (egye-
lőre) egyetlen magyarországi 
cövek központjában, a Tihany 
téren. Ezen a napon a vezetők 
igyekeztek az egész családra 
gondolni, hogy azok is eljöhes-
senek, akiknek kisgyermekeik 
vannak. Márpedig vannak.

A papságviselőknek külön 
zajlott a képzés, én viszont 
most a segítőegyleti prog-
ramból szeretnék néhány 
elhangzott tanítást megosztani. 
A Segítőegylet rendezvénye 
három külön részben történt, 
mialatt a gyerekek sportos 
programon vehettek részt a 
kultúrteremben.

Önellátás
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Tartósítási és raktározási  
öletek a gyakorlatban

Az első részhez a jól ismert 
szentírásunk adta meg az alap-
hangot: „Szerveződjetek; készítse-
tek elő minden szükséges dolgot, 
és alapítsatok egy házat, még-
hozzá az ima házát, a böjtölés 
házát, a hit házát, a tanulás házát, 
a dicsőség házát, a rend házát, 
Isten házát…” (T&Sz 109:8).

Georg Hauck, a cövek pátri-
árkája tartotta az előadást, mely-
ben hangsúlyozta, hogy egymás 
képességeire van szükségünk. 
Fel kell készülni az esetleges 
csapásokra, hogy az adott eset-
ben magunkon és másokon is 
tudjunk segíteni. Szükségünk van 
alapvető élelmiszer-  és víztar-
talékra és némi megtakarított 
pénzre. A tartalékokat bölcsen 
és megfontoltan, tervezetten kell 
létrehozni, hogy egyensúlyban 
tudjuk tartani az életünket a lelki 
és a fizikai dolgokban.

Akkor tehát mit együnk és 
mit tegyünk (el)? A Bölcsesség 
szava (T&Sz 89.) megalapozza a 
választ. Ebből kiindulva, amikor 
háromhavi és hosszabb távú 
tartalékokról beszélünk, akkor 
ilyenekre gondolhatunk:

• konzervek
• száraztészta
• hüvelyesek

Testvéreink őrizői
A második tanításon arról 

tanultunk (de inkább beszélget-
tünk) Vasváry Judit vezetésével, 
hogy hogyan tudnánk vissza-
hozni azokat a testvéreinket, 
akik már régóta nem jönnek a 
gyűlésekre. Elhangzott a látoga-
tótanítás fontossága, valamint a 
megelőzés: ne várjuk meg, míg 
valaki lemorzsolódik, hanem fo-
lyamatosan figyeljünk egymásra!

Jó, jobb, legjobb
A harmadik rész volt talán a 

legizgalmasabb, hiszen az egyik 
leggyakorlatiasabb témával 
foglalkozott: az időbeosztással. 
Kezdésként Vasváry Károly test-
vérünk megkérdezte, hogy mit is 
jelent az idő számunkra. Felso-
roltunk néhány meghatározást 
és kapcsolódó gondolatot: az 
idő mértékegység, „pénz”, lehe-
tőség; lehet belőle kevés- sok, 

• paradicsomlé
• só
• olaj
• ecet
• gyógynövények
• víz

Ezeket úgy válogassuk össze, 
hogy ha közel a lejárati dátum, 
akkor el is tudjuk fogyasztani az 
adott ételt. Ne tartalékoljunk te-
hát olyat, amit nem is szeretünk!

Fontos szempont a beszer-
zésnél, hogy a heti bevásárlásnál 
mindig vegyünk egy kicsivel 
többet (pl. 1–3 konzervet, szá-
raztésztát, olajat, ecetet), így 
fokozatosan építhetjük fel és 
frissíthetjük a tartalékainkat. A 
legtöbb embernek a víz tartalé-
kolása szokott gondot okozni: 
a tiszta vizet mindenképpen 
hűvös, sötét helyen kell tárolni, 
valamint rendszeresen (például 
fél-  vagy negyedévente) cserélni.

A lelki felkészülés is elenged-
hetetlen, mert amikor lelkileg 
jól vagyunk, fizikailag is azok 
leszünk, és akkor tudunk mások 
segítségére lenni.

Az előadás közben a Hauck 
nőtestvérek révén búzacsírát, 
aszalt almát, majd a végén saját sü-
tésű kenyereket, bagetteket kóstol-
hattunk saját készítésű krémekkel 
– bizonyítva, hogy az egészséges 
dolgok finomak is lehetnek.Önellátás

Élelmiszertartalék
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lehet tartalmas az eltöltése a 
szándék és fontossági sorrend 
függvényében; az időnk fela-
jánlható. Ezután azt játszottuk, 
hogy egy percig csukva kellett 
tartanunk a szemünket. Ha úgy 
gondoltuk, hogy lejárt az egy 
perc, kinyithattuk a szemünket. 
Természetesen egy perc után 
szólt is Vasváry testvér, hogy aki 
még nem nyitotta ki a szemét, 
az valószínűleg már alszik.

Az időt sok szempontból mi 
határozzuk meg magunknak – 
hogy sok vagy kevés van belőle 
–, a körülményeinktől, elfoglalt-
ságainktól függően. Természe-
tesen az is lényeges, hogy mire 
használjuk az időnket. A legtöb-
ben a családunkra, munkára, 
szolgálatra, háztartási munkára, 
kertre, hobbira, egyházra, tanu-
lásra, sportra stb.

Ezután Westsik Vilmos elnök 
vette át a szót, aki arról tanított, 
hogy meg kell tanulnunk lassí-
tani. Az pedig úgy történik, hogy 
az időnket helyesen osztjuk be. 
Mit jelent lelassítani a minden-
napi életben? Ennek megvá-
laszolására Ian S. Andersen 
hetvenestől is idézett Westsik 
elnök. Andersen elder arról be-
szélt, hogy az idő sohasem eladó, 
és amennyiben bölcsen használ-
juk, felbecsülhetetlen az értéke. 
És hogy hogyan osszuk be az 

Atyánk akar, vagyis hogy boldo-
gok legyünk itt, a földön.

A jó dolgok még akkor is 
kiszorulhatnak, ha mindent 
megtettünk, hogy jól tervez-
zünk. Ez talán rosszul esik 
nekünk, és három hónap múlva 
kiderül, hogy mégis jó, hogy 
így történt. Az elsőre rosszul 
eső változásokból is áldások 
származhatnak, különösen, ha 
nyugalommal, békével fogadjuk 
azokat. És ami lényeges: úgy 
essenek ki jó dolgok a napiren-
dünkből, hogy még jobbakat 
csinálunk helyettük! ◼

időnket? Mindenki a saját képes-
ségeinek megfelelően. Ehhez 
emlékeznünk kell az egyházban 
követendő fontossági sorrendre: 
a Mennyei Atya, a családunk, 
a munkánk és az egyház iránti 
elkötelezettségünkre, miközben 
Isten boldogságtervét követjük.

Tervezzük meg a napunkat, 
hetünket. A családi esten, amikor 
együtt a család, írjuk be a tervet a 
naptárba. Ne hagyjuk ki a gyer-
mekeinket sem ebből! Ők is ve-
gyék ki a részüket a tervezésből. 
Fontos, hogy leírjuk – így min-
denki ugyanarra fog emlékezni.

Azt a tanácsot kaptuk, hogy 
ezzel a módszerrel tervezzünk 
kb. fél évig, majd folytassuk úgy, 
hogy utána leírjuk, hogy melyik 
tevékenység mennyi időnkbe 
tellett. Majd hasonlítsuk össze a 
kettőt! Nagyon sokat lehet ebből 
tanulni.

Fontos, hogy tervezzünk 
többet. Természetesen változ-
hat a tervünk – sőt, biztosan 
változni fog! Mindig van, ami 
kiesik a többi közül. Vajon mi 
történik, ha egy jó dolog esik 
ki? Szomorúak vagyunk. Jakab 
apostol mondta, hogy van jó, de 
tudjuk, hogy jobbat, még jobbat 
tehetünk. Igen, ki fognak esni 
jó dolgok is. Ha azonban csak 
sajnálkozunk, akkor nem tud-
juk beteljesíteni, amit Mennyei 

Bölcsen töltsük 
el az időnket



Július 15- én hazánkba látogatott Axel Leimer elder, 
területi hetvenes, aki egy ihletett esti beszélgetés 

keretében számos megfontolandó tanítást osztott meg 
a megjelent egyháztagokkal és érdeklődőkkel. Az ő 
gondolatait foglaljuk most össze.

Tökéletesség a bukás ellenére
Leimar elder felhívta a figyelmet egy látszólagos 

ellentmondásra: miközben semmilyen tisztátalan dolog 
nem léphet be Isten jelenlétébe, azt is tudjuk, hogy 
senki sem tökéletes. Egyik alkalommal, amikor egy 
egyházi konferencián beszélt, feltette a kérdést, hogy a 
jelenlévők közül ki tökéletes. Váratlanul egy nőtestvér 
keze emelkedett a magasba és arra a kérdésre, hogy 
miért véli úgy, hogy tökéletes, így válaszolt: „Két órája 
keresztelkedtem.” Nos, a nőtestvér tényleg tökéletesen 
bűntelen lehetett abban a percben. Amikor hibákat 
követünk el, akkor bűnbánatot tartunk és igyekszünk 
megváltozni, amilyen gyorsan csak lehet, így újra és újra 
olyan bűntelenek lehetünk, mint a keresztelőmedencé-
ből való kilépéskor. Isten tudta, hogy el fogunk bukni 
és a botlás, az esés mindig is a terv része volt. Kisebb 
bűneinket az Úrral, a nagyobbakat a papsági vezetőink-
kel is megbeszéljük. Vasárnap veszünk a szentségekből, 
hogy megújítsuk a szövetségeinket. Ha megbánjuk a 
bűneinket az Úr felé, akkor ez egy hetenkénti megújí-
tássá válik. Az általános konferenciákat és a cövekkon-
ferenciákat leszámítva évente átlagosan 48- szor veszünk 
a szentségekből. Az Úr tudta, hogy szükségünk lesz rá.

Szabadulás – tökéletlenségből 
a tökéletességbe

A 3. hittételünk így szól: „Hisszük, hogy Krisztus 
Engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, 
ha engedelmeskednek az Evangélium törvényeinek 
és szertartásainak.” Erre úgy is utalunk néha, mint a 

mindvégig kitartásra, mondta a 
hetvenes. Amennyiben van temp-
lomi ajánlásunk és hibázunk, de a 
helyes módon bűnbánatot tartunk 
és megtisztulunk, akkor annak 
ellenére, hogy nem vagyunk 
tökéletesek, az interjún őszinte 
válaszokat tudunk adni. Ha mind-
végig kitartunk, ha életünk végéig 
érdemesek maradunk a temp-
lomra, akkor még mindig nem 
leszünk ugyan tökéletesek, viszont 
lehetőségünk lesz élni az engesz-
telés törvényével. Krisztus lesz az, 
aki tele fogja tölteni a csészénket, Ő fogja hozzátenni a 
hiányzó részt, miután mi már mindent megtettünk.

Találkozás a Szabadítóval
Leimar elder arra kérte a hallgatóságot, hogy mindenki 

gondoljon az élete legjobb pillanatára. Egy celesztiális pil-
lanatra, amikor minden tökéletes, és arra vágyunk, hogy 
megállítsuk az időt, amikor a félelmeink, aggodalmaink 
eltűnnek, és minden rendben van. Valószínűleg ez a csa-
ládunkhoz kötődik vagy a keresztelkedésünkhöz. Esetleg 
ilyen lehet, amikor az ember először tartja kezében az 
újszülött gyermekét, vagy egy jól sikerült családi esten van 
túl. Vajon milyen lehet az, amikor találkozunk a Szabadító-
val? Az egy celesztiális pillanat lesz? Leimar elder felidézte, 
hogy amikor a feltámadt Krisztus a nefitákkal találko-
zott, mindenkit magához hívott, hogy az apostolaihoz 
hasonlóan ők is megérintsék a kezeit, oldalát és lábait. Az 
emberek pedig sorra elé járultak, hogy megérinthessék. 
Ez egy nagyon személyes, bensőséges esemény volt. Egy 
celesztiális pillanat. Ez egyúttal a mindannyiunkra váró 
személyes találkozás mintája is. A szentírás szerint az 
Úr „szeretetének karjai örökre átölelnek” (2 Nefi 1:15). 

Magyarország ma a csodák földje
Békefi Miklós, Pest Egyházközség
Kocsis Gabriella, Kispest Egyházközség
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Egyszer mindannyian Jézus Krisztus előtt állunk majd. 
Ő lesz a Szószólónk az Atyánál. Ha igazlelkű embe-
rek vagyunk, akkor megérinthetjük a sebeit, ő pedig 
megölel minket. Ez a találkozó létfontosságú lesz és 
személyes. Jézus ott lesz mellettünk Mennyei Atyánk-
nál, és ezt az ölelést és celesztiális pillanatot kiterjeszti 
a Mennyei Atya jelenlétében. És emiatt léphetünk be 
az Atya jelenlétébe. A tekintetünk tehát a Szabadítón 
legyen és az Ő szertartásaira irányuljon. A Szabadítón, 
akit már mindannyian ismertünk, mielőtt a földre 
jöttünk – emlékeztetett Leimar elder.

Felhatalmazás és erő a missziós munkában
Leimar elder a tanítás jelentős részét a missziós 

munkának és az azt kísérő csodáknak szentelte. Mint 
elmondta, az Úr nem azzal bízta meg a misszioná-
riusokat, hogy mindenkivel beszéljenek, hanem a 
választottakkal. A választottak azok, akik azt válasz-
tották, hogy megnyitják a szívüket, őket kell megta-
lálni. Ez ima által történik. Leimar elder bátorítására 
a teremben lévő egyik érdeklődő (azóta egyháztag) 
megosztotta, ő hogyan találkozott a misszionáriusok-
kal. Elmondta, özvegyként sok nehézséggel nézett 
szembe, és az Úrhoz imádkozott segítségért. Amikor 
a misszionáriusok becsöngettek hozzá, kinyitotta 
a folyosó ajtaját, de azt hitte, hogy valamelyik párt 
aktivistái és be akarta zárni az ajtót. Ekkor sugalmazást 
érzett, hogy mégis beszéljen velük. A misszionáriusok 
is elmondták, hogy aznap reggel azért imádkoztak, 
hogy megtalálják azt, aki már készen áll az evangélium 
befogadására. Az utcán, majd pedig a lépcsőházban 
ismét imádkoztak. Ezután a felvonóban megnyomták 
az egyik emelet gombját, az emeleten pedig csak ezt 
a csengőt. A hetvenes rámutatott, hogy a misszioná-
riusok az imáik által alázatossá váltak és nem a saját 
akaratukat követték, így az Úr tudta őket irányítani. 
A legjobb ajánlás, amelyet egy misszionárius kaphat, 
az az Istentől jövő ajánlás, mondta Leimar elder, aki a 
saját missziójából is megosztott két történetet.

Fiatal misszionáriusként egy nap a társával 

céltalanul mentek az utcán, majd egy útelágazásnál 
felötlött bennük a reggeli imájuk, így a társa azt mondta: 
balra megyünk – és rámutatott egy házra. Odamentek 
és becsengettek. Némi várakozást követően egy 19 
év körüli fiú nyitott ajtót. Amikor elmondták jövetelük 
célját, a fiú sírva fakadt és elmondta, hogy azért nem 
tudott hamarabb az ajtóhoz jönni, mert az édesanyjával 
a nappaliban imádkoztak, hogy Isten küldjön valakit, aki 
segíthet a reménytelenül nehéz sorukon.

Egy másik alkalommal mikor ajtóról ajtóra haladva ko-
pogtattak, és egy láthatóan nem túl boldog, idősebb em-
ber nyitott ajtót, „valami olyasmi jött ki a számon, ami nem 
tudom hogyan került bele. Ezt mondtam: »Mi Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusai 
vagyunk, és az Úr küldött minket, hogy elmondjuk Önnek, 
hogyan lehet együtt az elhunyt feleségével.« Elképzelhe-
titek a megrökönyödést az arcán. Megkérdezte: »Melyik 
barátom küldött?« Azt feleltem, hogy mi nem ismerjük a 
barátait, az Úr küldött minket. Ekkor behívott minket és 
elmondta, hogy az előző nap temette el a feleségét.”

Az Úr a mi támaszunk
A területi hetvenes kihangsúlyozta: meg kell tanul-

nunk jobban hagyatkozni az Úrra és kevésbé a saját 
erőnkre – akár a családunkkal, akár a munkahelyünkkel 
vagy az életünk minden más területével kapcsolatosan. 
Javasolta, hogy döntéseinknél, jelentős kihívásainknál 
mindig térdeljünk le és vonjuk be az Urat. Figyelnünk is 
kell arra, hogy mit mond az Úr. Alá kell vetnünk magun-
kat az Úr akaratának, ahogyan Nefi a keresztelkedése 
által alávetette magát az Atya akaratának minden do-
logban (2 Nefi 31. fejezet). Ha a Mennyei Atya, illetve az 
evangélium minden parancsolatának alávetjük magunkat, 
akkor tudásra teszünk szert, és nem leszünk félrevezetve.

Zárásként Leimar elder kijelentette: Magyarország a 
csodák földje a mai napokban. Bár az egyháztagok előtt 
álló egyes kihívások változtak a pionír idők óta, de az 
igazság változatlan maradt. Ugyanaz az igazság segít 
az egyháztagoknak szembenézni az új kihívásokkal, 
Magyarországon is. ◼
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Tegnap, vasárnap este hazafelé menet történt 
ez velem. A buszon ültem várakozva arra, 

hogy elinduljunk, amikor a hátam mögül hallot-
tam, hogy a vezető éles hangon ráparancsol va-
lakire, hogy azonnal szálljon le, mert nincs olyan 
állapotban, hogy utazzon. A személy egy spicces 
férfi volt, aki felháborodott, és csúnyán szitko-
zódva elutasította a parancsot, mondván, hogy 
van bérlete és haza akar utazni. A sofőr erőskö-
dött, fenyegetőzve, hogy nem indul el, és hogy 
a többi utas jár rosszul, ha nem száll le. A férfi 
káromkodott, és továbbra is makacsul ellenállt. 
Erre a sofőr megsértődött és beült a sofőrülésbe 
láthatólag eldöntve, hogy nem indul el.

Az egész jelenet úgy 30- 40 másodpercig tar-
tott, és az emberek közül senki sem lépett közbe, 
még azután sem, hogy a sofőr otthagyta a férfit. 
Mindenki vagy elfordult belemélyedve a könyvébe, 
mobiltelefonjába, vagy éppenséggel végignézte az 
esetet, de nem tett semmit. Senki nem akart kiválni 
a tömegből, hogy megoldja a helyzetet.

Én már az elején odafordultam, figyeltem, 
és úgy gondoltam, hogy tennem kellene vala-
mit. Mindig imádkozom lelki bátorságért, hogy 
ha kell, merjek igazlelkűen kiállni valamiért, és 
tudtam, hogy Isten fog majd olyan helyzetet te-
remteni, ahol gyakorolhatom ezt. De bármikor is 
történt ilyen, mindig félelem előzte meg a cselek-
vést – ha egyáltalán cselekedtem. Ahogy most is. 
Miközben figyeltem az eseményt, elrebegtem egy 
gyors imát: „Istenem, segíts, hogy mit tegyek.” 
Mégis, ahogy a sofőr visszament a fülkébe, én 

is elfordultam tőlük, rettegve attól, hogy tegyek 
valamit. Vagy talán attól, amit tenni készültem? 
Bár még nem tudtam, mi lesz.

Aztán hirtelen egy gondolatom támadt: hívj neki 
kocsit, és eszembe jutott egy barátom neve, akiről 
tudtam, hogy segítene. Majd gondolkodás nélkül 
felálltam, odaléptem hozzá, és valami ilyesmit 
mondtam: „Uram, megtenné, hogy leszáll a busz-
ról, hogy az utasokkal elindulhasson a busz, én 
pedig hívok önnek egy kocsit, mely hazaviszi.” 
Már a mondatom felénél tiltakozni kezdett, hogy 
ő haza akar menni, mire azt mondtam: „Rendben, 
hívok önnek egy kocsit.” Erre az azelőtt 10 másod-
perccel még dühös, szitkozódó ember már a má-
sodik mondatom elején elkezdett felállni, felkapni 
a mankót, amellyel járt, és elindulni lefelé. Megkér-
deztem, hogy segíthetek- e, mert láttam rajta, hogy 
tényleg nem tud egyenesen járni, de elutasította.

Ahogy együtt leszálltunk továbbra is csúnya 
szavakkal illette a sofőr viselkedését, mire én védeni 
kezdtem őt, hogy biztosan csak aggódik az utasok 
testi épsége és a busz tisztasága miatt. Bár ezt nem 
mondtam, de később eszembe jutott, hogy csak be-
tartotta azokat a szabályokat, melyeket mindenkinek 
kellene. Lent aztán elkezdtem telefonálni a bará-
tomnak, hogy hívjam a kocsit, reménykedve abban, 
hogy el is tud hozzánk jönni. Míg ezt tettem, és a 
busz elment az utasokkal, a férfi végig beszélt, kissé 
spiccesen de érthetően, kétszer is megemlítve, hogy 
ő is hívő. Nem tudom miért emelte ezt ki kétszer is, 
én nem beszéltem semmit neki arról, hogy én is az 
vagyok. Végül szólt, hogy ne hívjak neki autót, el-
megy majd a következő busszal, s ebben maradtunk.

Nem tudom pontosan, hogy mi üthetett belém, 
de úgy érzem, hogy Isten Szentlelkén keresztül 
intelligenciát kölcsönzött nekem. Tiszteletteljes, 
nyugodt, határozott, szép beszédű lettem, és úgy 

U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T E K  T Ö R T É N E T E I

Boldogok a  
béketeremtők
Nyerges Tibor, Pest Egyházközség
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vélem, ez a viselkedés, fellépés higgasztott le egy 
háborgó, dühödt embert 10 másodperc alatt ke-
zes báránnyá. Talán látta rajtam, hogy őszintén 
segíteni akarok. Talán érezte a szavaimban, hogy 
emberként beszélek vele, nem mint egy olyan va-
lakivel, akire ráparancsolnak, mert veszélyes lehet 
a buszra vagy a többiekre nézve.

Egy biztos. Ez nem én voltam. Isten felerősítette 
ezeket az erényeket bennem, hogy mindenki jól 
járjon. Az utasok jól jártak, mert el tudtak menni 
a busszal, és mert talán láthattak egy olyan példát, 
hogy miként kellene viselkedni egy olyan hely-
zetben, ami mindenkinek rossz. A sofőr is jól járt, 
mert tiszta maradt a busz, és megmaradt a tisz-
telete, nem alázták meg. Úgy érte el Isten rajtam 
keresztül, hogy leszálljon a spicces férfi, hogy nem 
alázta meg senki a sofőrt. A részeg is jól járt, mert 
nem került komolyabb összetűzésbe senkivel, egy 
kicsit később – remélem – eljutott haza, és anélkül, 
hogy megalázó lett volna számára, ő is megtanulta, 
milyen következménye van annak, ha részegen 
buszra száll.

Talán azt gondolhatnánk, hogy egyedül én nem 
jártam jól, de ez sem áll meg. Bár igaz, hogy úgy 
10 perccel később értem haza emiatt, de úgy ér-
zem, én nyertem a legtöbbet: az eset után leírhatat-
lan öröm költözött a szívembe, hogy tudok lassan, 
hittel azzá a férfivá válni, akivé Isten akarja, hogy 
legyek: erős, hithű, béketeremtő, feddhetetlen em-
berré. Hiszen „boldogok a békességre igyekezők: 
mert ők az Isten fiainak mondatnak” (Máté 5:9).

A boldogságot megtapasztaltam. Hogy az eset 
után mit gondoltak rólam az utasok vagy a sofőr, 
azt nem tudom, mert nem figyeltem rá. De az 
biztos, hogy Isten él, segít és vezet, és ha valaki 
figyel rá, akkor attól nem csak ő, hanem körülötte 
mindenki jól jár. ◼

A kedvenc szentírásrészem 
a 3 Nefi 17- es fejezet, 
melyből különösen a 6–7. 
verseket szeretem:

 „És [ Jézus] azt mondta nekik: 
Íme, könyörülettel van 

tele irántatok a bensőm. Van- e 
köztetek beteg? Hozzátok ide! 
Van- e béna, vagy vak, vagy 
sánta, vagy csonka, vagy bél-
poklos, vagy sorvadásos, vagy 
aki süket, vagy bármely más 
módon nyomorult? Hozzátok 
ide, és én meggyógyítom őket, 
mert könyörülettel vagyok 
irántatok; irgalom tölti el a 
bensőmet.” HU
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Azért ez a kedvencem, mert 
nagyon szeretem Krisztust, és 
nagyon érzem az Ő szeretetét az 
emberek iránt. Szeretem, hogy 
irgalmas és könyörületes minden 
emberhez. Nem tesz kivételt, 
mindenkit feltétel nélkül szeret 
és hajlandó meggyógyítani. Hálás 
vagyok a szentírásokért és nagyon 
sok kedvenc részem van, mert 
mindig újabb és újabb bizonysá-
gokat kapok és erőt meríthetek 
belőlük. Tudom, hogy a szentírá-
sok Isten szavai, és hogy ha azok 
szerint élünk, akkor boldogulni 
fogunk itt a földi életünkben, és 
elnyerhetjük az örök életet. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S

Krisztus szeretete és könyörülete
Somogyi Irén, Szolnok Gyülekezet

Somogyi Irén
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