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 Pál apostol azt tanította, hogy 
az egész törvény beteljese-

dett egyetlen szóban: szeress.1 
Az igaz szeretet, folytatja Pál a 
tanítását, tiszta szívből és őszinte 
hitből fakad.2 Hitünk elenged-
hetetlen része, hogy önellátóvá 
váljunk mind lelkileg, mind fizi-
kailag. Az önellátás egyike azon 
prioritásoknak, melyeket mindig 
is tanítottak a szenteknek ebben 
az adományozási korszakban. 
Az önellátáshoz vezető út azon-
ban olykor hosszú lehet, akadá-
lyokkal, betegséggel, pénzügyi 
válsággal, illetve olyan személyes 
és más döntésekkel kikövezve, 
melyek elbarikádozhatják az ön-
ellátás egyik formájához, a fizikai 
önellátáshoz vezető utat. Az 
önellátás másik formája a lelki 
önellátás. Mindkettő elválaszt-
hatatlanul összekapcsolódik, így 
hozva létre a teljes önellátást.3

Anélkül, hogy megpróbál-
nánk kikövetkeztetni fivéreink és 
nőtestvéreink balszerencséjének 
okát a szükség órájában, az igaz 
szeretetnek könyörületre kellene 
sarkallnia minket, melyek – a 
szentírások szóhasználatában 
– szó szerinti jelentése van: 
„együtt szenvedni”.4 A Szabadító, 
aki „irgalmas bensővel; könyö-
rülettel [van] telve az emberek 
gyermekei iránt” 5, tökéletes 

szentírások tehát ismét megmu-
tatják nekünk, hogy a szív tisz-
tasága könyörületet és irgalmat 
eredményez, ami pedig jószívű-
séghez vezet. Miután Énók népe 
megértette a „szeresd felebará-
todat, mint magadat” 10 paran-
csolatot, könyörület alakult ki 
bennük, együtt szenvedtek ke-
vésbé szerencsés fivéreikkel és 
nőtestvéreikkel, és együtt mun-
kálkodtak azon, hogy enyhülést 
hozzanak a szegényeknek és 
szűkölködőknek, egészen addig, 
míg egyetlen szegény ember 
sem volt már közöttük.

Egy olyan világban, mely 
egyre fokozottabban ferdíti el 
a Szabadító tanításait, számos 
testvérünk küzd a növekedés-
sel a kedvezőtlen helyzetek és 
körülmények, illetve korlátozott 
lehetőségek közepette. Könyörü-
let által megújíthatjuk a hitünket. 
A Jézus Krisztusba és az Ő evan-
géliumába vetett hitünk elegendő 
ahhoz, hogy könyörületet és sze-
retetet fejlesszünk ki magunkban 
a szükséget látó emberek iránt. 
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példa számunkra a könyörületre 
és a jószívűségre. Valahányszor 
az Úr közel került valakihez, 
aki nehéz ségen vagy megpró-
báltatáson ment keresztül, nem 
foglalkozott azzal, hogy rájöjjön, 
milyen okok vezettek oda, vagy 
hogy elítélje a rossz döntést. Az 
Ő tökéletes szeretetében könyö-
rülettel volt mindannyiuk iránt, 
azonnal cselekedvén, megáldva 
őket a szükségletükben és a 
betegségükben.

Az özvegyhez hasonlóan,6 
kinek nem volt miből adnia, 
mégis tett felajánlást, az egyház 
minden tagjának abban a cso-
dálatos kiváltságban van része, 
hogy megoszthatja a könyörüle-
tesség isteni ajándékát a böjtön 
és a felajánlásokon keresztül. 
Társadalmi helyzettől 7 és anyagi 
javaktól függetlenül az utolsó 
napi szentek havonta egyszer 
böjtölnek, hogy erősítsék a lelki 
önállóságukat, és hogy a böjti 
felajánlások befizetése által segít-
senek a szükséget szenvedőknek 
elérni ugyanezt.

Az Úr Sionnak nevezte né-
pét,8 mivel eleget tettek az erény 
három követelményének: egy 
szív voltak, igazlelkűségben 
laktak, és nem volt közöttük 
szegény. Nem véletlen, hogy a 
Sion szó jelentése: tisztaszívű.9 A 
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Egy jobb világba vetett remény-
séggel szívből jövő bőkezű böjti 
felajánlásokat tehetünk, szerete-
tet és könyörületet érezve fivére-
ink és nőtestvéreink iránt.

Ha hálás hozzáállással hala-
dunk előre az életben, fogéko-
nyak leszünk arra a tényre, hogy 
mindig lesznek olyan emberek, 
akik nagyobb szükséget szen-
vednek, mint mi. Olyanok le-
szünk, mint az özvegy, aki még 
a legszörnyűbb körülmények 
közepette is szent kiváltságnak 
érezte, hogy adakozhat a szegé-
nyeknek és szűkölködőknek.

Életünk részévé tehetjük a 
böjtölést és a böjti felajánlásokat, 
tanítva és bevezetve azt a család-
jaink és gyülekezeteink körében. 
E parancsolatok hithű betartása 
világosságot hoz majd az Ő ta-
nítványainak,11 a Szabadító lesz a 
vezérünk, népe pedig olyan lesz, 
mint a kiapadhatatlan forrás.12 
De mindezek felett törődni fo-
gunk a szegényekkel és a szük-
séget látókkal, ugyanazon Atya 
gyermekeiként, az Ő szeretetétől 
támogatva, elnyerve bűneink 
bocsánatát, hogy így bűntelenül 
járhassunk Isten előtt.13 ◼

JEGYZETEK:
 1. Galátziabeliek 5:14.
 2. 1 Timótheus 1:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján 

történő gondoskodás. 2011. október.
 4. Kalauz a szentírásokhoz : könyörület.
 5. Móziás 15:9.
 6. Márk 12:41–44.
 7. 5 Mózes 16:17.
 8. Mózes 7:18.
 9. Tan és a szövetségek 97:21.
 10. Máté 22:39.
 11. Ésaiás 58.
 12. Ésaiás 58.
 13. Móziás 4:26.

 Az idei év nyarán elkészült és boldogan, hálás 
szívvel birtokba vettük gyönyörű, új, saját 

gyülekezeti házunkat. Az épület látványa már 
kívülről is lenyűgöző. Amikor először beléptem az 
épületbe és megálltam a kápolna ajtajában, csak 
sírtam, lelkem csordultig megtelt ismét hálával 
Mennyei Atyám és az Úr Jézus Krisztus iránt.

Nemcsak azért mert szokás, ha egy új épületet, 
szent templomot vagy gyülekezeti házat birtokba 
veszünk, nyílt napot tartani, de elkezdtük mi is a 
szervezést.

H E L Y I  H Í R E K

Egy nyílt nap csodája
Zsida Ágnes, Veszprém Gyülekezet

A veszprémi gyülekezeti ház
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Egy ilyen nap nagyszerű alkalmat kínál arra, 
hogy bemutassuk egyházunkat azoknak, akik még 
nem ismernek bennünket, megerősítheti az aktív 
egyháztagokat és a kevésbé aktívakat.

Nagy szeretettel és lendülettel kezdtem el én 
is dolgozni a program szervezésén. A gyülekezeti 
elnökünk megbízott, hogy én legyek a nyílt nap 
koordinátora. Ennélfogva, a meghívandó emberek 
mellett fontos szerepet kapott a kevésbé tevékeny, 
régebben látott testvérek listája is.

A 17 éves egyháztagságom alatt már több segéd-
szervezet vezetőjeként is szolgálhattam és most is, 
mint a Segítőegylet elnökének hozzáférésem volt és 
van a gyülekezetünk tagjainak névsorához. Már ré-
góta, évek óta, egy kevésbé tevékeny nőtestvér ne-
vét olvasva mindig megálltam és meleg érzés töltött 
el. Most újra tanulmányozva a névsort, felfedeztem, 
hogy a 23 éves veszprémi gyülekezetünkben ez a 
nőtestvér volt az, aki először megkeresztelkedett. 
Már nagyon régen elköltözött Veszprémből, de 
hogy hová, senki nem tudta pontosan, csak annyit, 
hogy talán a tőlünk kb. 150 km- re levő fővárosunk 
mellett található kisvárosba. Mindenáron meg akar-
tam őt találni, bár még soha nem találkoztunk, de 
láthatatlan erők munkálkodtak a szívemben.

Aztán, körülbelül egy hónapja az egyik nőtest-
vér, aki, mint kiderült másodikként keresztelkedett 
itt nálunk Veszprémben, kezembe adott egy kissé 
gyűrött névjegykártyát, amit régóta őrzött a keresett 
nőtestvér telefonszámával. El tudjátok képzelni 
hogy megörültem? Izgultam, remélem jó a szám.
Felhívtam, a vonal másik végén egy kedves, kelle-
mes hang érezhetően meglepődve fogadta a bemu-
tatkozásomat. Azután pár perc múlva azt éreztem, 
hogy a nőtestvér, Judit körül kisüt a nap és szinte 
hallottam, hogy hevesebben ver a szíve, és ígérte 
nagy valószínűséggel eljön a nyílt napunkra.

Elérkezett a nap, amit nagyon vártunk. Minden 
testvérünk a gyülekezetben egyként tette a tőle tel-
hető legtöbbet, legjobbat, hogy jól sikerüljön minden.

A program kezdete előtt pár órával már láza-
san tettük a dolgunkat. Éppen a konyhából jöt-
tem ki és a folyosón a keresztelő medence előtt 

megláttam egy kedves, törékeny, fáradt tekintetű, 
arcán a megpróbált élet ráncaival egy hölgyet. 
Megtorpantam kissé távolabb tőle, egymásra néz-
tünk, Ő ezt kérdezte: megismersz? A válaszomat a 
Lélek súgta, habozás nélkül mondtam: Te vagy a 
Hadnagy Judit! Szorosan átölelve egymást percekig 
csak sírtunk.

Körbevittem nagy boldogan Juditot, bemutattam 
akinek csak tudtam.

Az egyik szoba
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Aztán csak jöttek és jöttek az emberek, nagyon 
sokan, több széket már nem lehetett betenni a 
kápolnába, a programunk nyitó ünnepségére, így 
volt, aki a folyósón állt. Gyönyörű volt, nagysze-
rűen sikerült a nyílt napunk!

A rendezvényünk vége felé, már csak kevesen 
voltunk, amikor megint találkoztam Judittal. Alig 
lehetett ráismerni. Fény sugárzott a szeméből, ragyo-
gott az arca, egy szem barázda sem volt rajta, szinte 
megfiatalodott. Az egész lényéből a boldogság áradt.

Mit mond az Úr? „Gyertek hozzám, kik megfá-
radtatok és megterheltettetek és én megnyugoszt-
lak titeket…”

Láthattam már Istenünk csodatevő hatalmának 
megnyilvánulásait a saját életemben, a családom-
ban, ami most is zajlik a lányom életében, az Úr 
meghallgatva imáinkat meggyógyította, vezeti to-
vábbra is a gyógyulás útján, amiért csordultig van 
hálával a szívem.

Láthattam sok ember életében, hogy az evangé-
lium miképpen emeli fel őket, láthattam sok min-
dent, de Judit változása megint meghatott. Nem is 
jó szó, hogy változás, mert egészen biztos, hogy 
csak életének viharai zárták be kissé lelkének ab-
lakait akaratlanul, de most mint egy kalitkájából ki-
szabadult madár, lelke boldogsága felszabadította, 
beragyogta az egész lényét és a körülötte levőket. 
Újra hazaérkezett, mert az Úr így akarta.

Másnap, a vasárnapi istentiszteletünkön, Judit 
a bizonyságát tette, meghatóan gyönyörű volt.

Nagyon nehezen ment el Judit, de tudom, 
most már újra itthon van, örökre Jézus Krisztus 
egyházában.

Boldog vagyok és azt hiszem nem csak én.
Nem tudok eléggé hálás lenni a sok áldásért 

az életemben, a sok jóért, amit kapok. Végtele-
nül hálás a szívem a tudásért, hogy tudhatom, 
hogy a Mennyei Atya szeretett lánya vagyok. 
Fontos ez a tudás nekem, hisz az életem tel-
jesebb, boldogabb általa. Biztonsággal, re-
ménnyel és hálával tölti el a szívemet Jézus 
Krisztus végtelen áldozata. Köszönöm! Hálás 
vagyok hogy tagja lehetek az Ő Egyházának 
és járhatok az Ő útján . ◼Mormon Könyve
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Beszámoló a szegedi nyílt napról
Tóth Zoltán, Szeged Gyülekezet

 A szegedi egyháztagok már 
régóta várták, hogy haszná-

latba vehessék új gyülekezeti há-
zukat. Nagy örömükre, október 
19- én az új, belvárosi épületben 
meg is tarthatták az első úrvacso-
rai gyűlést. Már ekkor megfogal-
mazódott a gyülekezeti elnökség 
elképzelése, miszerint meg kell 
mutatni minél több helyinek és 
érdeklődőnek az épületet, vala-
mint magát az egyházat.

A cövekelnökség jóváhagyásá-
val – jelentős előkészítő munkát 
követően – november 21- én, 
pénteken két alkalommal, délelőtt 
és délután is megnyíltak a gyü-
lekezeti ház kapui a vendégek 
előtt. Mindenkit szeretettel vártak: 
azokat is, akiket csak az épület A szegedi gyülekezeti ház
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szépsége bűvölt el, de azok is 
megtalálhatták számításukat, akik 
többet szerettek volna tudni az 
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egyházról vagy a gyülekezet éle-
téről. Igazi sikerként könyvelhető 
el, hogy közel 130 érdeklődő 
vett részt a délelőtt és délután 
megtartott megnyitón, majd az azt 
követő interaktív bemutatókon. A 
megnyitókon Németh- Tóth Zsolt, 
a Budapest Magyarország Cövek 
első tanácsosa arról beszélt, mi-
lyen utat járt be és hogyan fejlő-
dött az egyház Magyarországon. 
Szűcs Zoltán gyülekezeti elnök 
elmondta, hogy a gyülekezet a 
családtörténeti központon és az 
ingyenes angolórákon keresztül 
önkéntes szolgálatot biztosít a 
szegediek számára. A délelőtti 
megnyitón részt vett Lowell 
Smith misszióelnök is, aki örömét 
fejezte ki az új épület kapcsán és 
beszélt az új misszionáriusi lehe-
tőségekről. A délelőtti hivatalos 
megnyitót megtisztelték jelenlé-
tükkel a Szegedi Tudományegye-
tem Amerikanisztika Tanszékének 
tanárai és hallgatói, a Csongrád 
Megyei Levéltár vezetői, a Szegedi 
Zsidó Hitközség elnöke, a Heted-
napi Adventista Egyház szegedi 
gyülekezetének lelkésze, és a 
szomszédos Szegedi Felnőttok-
tatási Gimnázium és Szakképző 
Iskola intézményvezetője is.

Az egyháztagok és misszioná-
riusok szorosan együttműködtek 
és közösen dolgoztak azon, hogy 
mindenki jól érezhesse magát a 

megízlelhették egy ilyen rendez-
vény hangulatát. Nagy sikernek 
örvendtek a Mormon üzenetek 
sorozat vetítései és a „Mormon 
vagyok” szobában lévő rövid, 
videós bemutatkozások is. A 
gyülekezet tagjai igazi zenei kuri-
ózummal kedveskedtek a jelenlé-
vőknek a mini koncertek során. 
Elhangzott két dal A fiatalság 
erősségéért 2014- es CD- ről, ame-
lyek fiatalos hangzásukkal fogták 
meg a hallgatókat. A Joseph 
Smith első imája című himnusz 
előadásával az előadók tisztele-
tüket fejezték ki – az egyházban 
nagy hagyományokkal rendel-
kező – kóruszene, illetve a vissza-
állítás prófétája iránt. Zárásként 
meghívták a Szentlelket a prog-
ramra a csodálatos, Maradj velem 
című himnusz eléneklésével.

Ajándékként mindenki meg-
kapta a Liahóna Jézus Krisztusról 
szóló különszámát, de a szegedi 
egyháztagok azt remélik, hogy 
a látogatók mást is hazavittek a 
nyílt napról: bíznak benne, hogy 
kedvességükkel, vendégszere-
tetükkel, nem kevésbé pedig a 
bizonyságukkal és a hitükkel 
megérintették a vendégek szívét, 
és viszontláthatják még őket. ◼
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programon. A körbevezetések 
során mindenki megismerked-
hetett a gyülekezeti ház helyi-
ségeivel, egyúttal bemutatásra 
kerültek az egyház szervezeti 
egységei is. Voltak, akik szívesen 
vettek részt egy vasárnapi iskolai 
tanításon, ahol beszélgethettek a 
mindennapi élet kihívásairól, de 
voltak olyanok is, akik egy csa-
ládi est keretében Jézus Krisztus-
ról szereztek több ismeretet, és 
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 A szegedi gyülekezet már régóta 
várta, hogy végre legyen egy 

saját gyülekezeti háza, amit bir-
tokba vehet, mert a telek már meg-
volt 2001- ben. Ahhoz, hogy idáig 
eljussunk keményen kellett dol-
gozni, több papságviselő kellett, az 
istentiszteleteken el kellett érni egy 
bizonyos létszámot, és a vezetők-
nek látniuk kellett, hogy fejlődik a 
gyülekezet ahhoz, hogy legyen egy 
új, saját épületünk. Ennek követ-
keztében 2012 novemberében je-
lentették be, hogy meg fog épülni 
a saját gyülekezeti házunk! Sok 
egyháztag várta már ezt a felemelő 
pillanatot és sokunknak könny 
gyűlt a szemében és meghatottság 
járta át a lelkünket. Sokszor nem 
is gondolnánk, hogy mit jelent 
egy olyan hely, amely a miénk, 
és amelyet magunkénak mond-
hatunk. Amit az épületről tud-
nunk kell az, hogy az országban 
valóban egyedülinek mondható a 
gyülekezeti házak között, mivel a 
belvárosban helyezkedik el a telek, 
ezért a terveket át kellett tervezni 
a városképhez. Kiemelkedő helyen 
található ez a kétszintes objek- 
tum, mivel a szomszédságában 
található a zsidó hitközség híres 
zsinagógája, az utca fel lett újítva 
új térburkoló kövekkel, és a hely 
kiválóságát tükrözi az is, hogy a 
szomszédságban megtalálható 
a Szeged egyik nívós bevásárló 
központja is. 2013 februárjában 
volt a kapavágási ünnepség, amire 

is sokan vettünk részt és már 
akkor elkápráztatott minket a sok 
technikai újdonság és kütyü, ami a 
mi közösségünket fogja szolgálni, 
hogy valóban minőségi anyagok-
ból és megbízható technikai esz-
közökkel van felszerelve az épület. 
Eljött a nagy nap: 2014. október 
19- én az első istentisztelet alkal-
mával nagy volt az izgalom és kí-
váncsiság mindenki részéről. Mind 
az egyháztagok, érdeklődők és 
meghívott vendégek körében ámu-
lat és csodálkozás ütötte fel a fejét 
e csodás gyülekezeti ház láttán. 
Nem kell jósnak lennünk ahhoz, 
hogy megállapítsuk, hogy valóban 
sok új megtértet fog hozni az új 
gyülekezeti ház varázsa, lelkisége. 
Külön öröm volt számunkra, hogy 
teljesülhetett a másik nagy álmunk, 
hogy saját keresztelő medencénk 
lehet, és nem kell más felekezetek 
medencéjében tartani a keresztelő-
ket vagy uszodákban végezni a ke-
resztelés szertartását. Igen, a saját 
medencével bármilyen időpontban 
és kulturált körülmények között és 
a vallásunknak megfelelő lelkiség-
ben végezhetjük a megtérésünk 
első kapuját jelentő keresztelés 
szertatását. Tehát már csak nekünk, 
szegedi egyháztagoknak és az itt 
szolgáló teljes idejű misszionári-
usoknak kell azon dolgoznunk 
110%-ban, hogy naggyá legyünk és 
még nagyobbá váljunk és gyara-
podjon a gyülekezet lélekszáma. A 
körülmények adottak, amiért hálát 
kell adnunk az Úrnak és már csak 
a mi részünket kell hozzá adni a 
sikerhez az örömhöz és a felma-
gasztaláshoz! ◼

A várva várt gyülekezeti házunk
Dragity Róbert, Szeged Gyülekezet

már akkor sokan eljöttek, nemcsak 
egyháztagok, hanem érdeklődők 
és kevésbé tevékeny egyháztagok 
is. Ebből is látszik, hogy egy új 
építmény mennyire vonz minden-
kit, és hogy mekkora lehetőség 
rejlik az új lelkek megtérítésében. 
Fontos ezt a tulajdonságát és 
jellemét, azaz adottságát kihasz-
nálnunk, mert ezáltal fejlődhet a 
gyülekezet mind létszámban, mind 
lelkileg. Azzal, hogy a belvárosban 
van, szembetűnik a hétköznapi 
emberek számára is, elkerülhe-
tetlenül benéznek és kíváncsian 
tekingetnek befelé, hogy mi lehet 
bent. A kapavágási ünnepség 
fényét az sem csökkentette, hogy 
esett az eső és hideg is volt, még 
is örömmel és áhítattal vártuk az 
ünnepség kezdetét és nosztalgi-
ázva tekintettünk a múltba majd a 
jövőbe, hogy mit hogyan fogunk 
csinálni az új gyülekezeti házban. 
Mielőtt beköltözhettünk volna, 
lázas készülődés folyt a régi gyüle-
kezeti házban az összepakolás és a 
költözködés miatt, de lelkileg már 
az új gyülekezeti házban voltunk 
főleg, hogy fokozatosan egyre üre-
sebb lett a régi gyülekezeti házunk 
és majdnem csak a csupasz falak 
maradtak. Mikor végre megtudtuk, 
hogy tényleg biztosan átköltözhe-
tünk, akkor volt teljes az örömünk, 
de még akkor sem akartuk elhinni 
igazán, hogy igen, most már az új 
gyülekezeti házban lesz megtartva 
az istentisztelet! A körbejáráson 
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 A tanítások és a bizonyságok természetesen 
minden cövekkonferenciát emlékezetessé 

tesznek – főleg, ha valaki megfogadja a vezető-
ink tanácsát, és imádságos lélekkel, jegyzetelve 
vesz részt a konferenciákon. A 2014. november 
15- 16- án tartott konferencia azonban jegyzetelés 
nélkül is emlékezetes marad, hiszen ekkor került 
sor az új cövekelnökség elhívására és támoga-
tására. Mivel a cövekkonferenciák első napján 
rendszerint kevesebben tudnak eljönni, röviden 
összefoglalom az ott elhangzottakat.

A teremben ülők rögtön az elején bizonyságot 
hallhattak Molnár Eszter nőtestvértől a boldogság 
tervének fontosságáról és az alázat erényéről.

Ezt követően Németh- Tóth Zsolt, a cövek máso-
dik (azóta első) tanácsosa beszélt az egybegyűl-
tekhez a Megváltó Jézus Krisztusba vetett hitről. 
Németh- Tóth elnök emellett kihangsúlyozta, hogy 
azt kell néznünk a másik emberben, hogy mivé 
válhat, illetve arra buzdított mindenkit, hogy legye-
nek egységben egymással.

Westsik Vilmos, az elnökség első tanácsosa aktív, 
gyakorlatias részvételre buzdította az egyháztago-
kat, arra kérve mindenkit, hogy mindig érkezzenek 
időben és üljenek előre. Szélesebb értelemben 
szólva rámutatott, hogy Monson elnök nem véletle-
nül vezet minket elöl. Westsik elnök beszélt még a 
bűnbánat útjáról is, amely egyúttal a fejlődés útja is. 
A Budapest Magyarország Misszió részéről Smith 
elnök szólt a kinyilatkoztatás tantételéről és annak 
jelentőségéről a hithű egyháztagok életében.

Eztután George R. Donaldson elder, a konferen-
cián részt vevő területi hetvenes beszéde következett, 
melynek központi témája Krisztus engesztelő áldo-
zata volt. Elmondta, hogy Lucifer megpróbálja elhi-
tetni a Mennyei Atya gyermekeivel, hogy ez a tan túl 

bonyolult, ezért inkább ne foglalkozzunk vele, pedig 
valójában ez a visszaállított evangélium legnagysze-
rűbb tana. A Gecsemáné kertjében, a Golgota he-
gyén és a sírboltban történtekről szólva Donaldson 
elder rámutatott, hogy az engesztelésnek három fő 
célja van. Ezek közül az első az, hogy visszaállítson 
mindent, ami elveszett Ádám bukásával, vagyis az 
Atyától történt fizikai és lelki eltávolodással.

Mennyei Atyánkhoz való közeledésünknek 
része, hogy olyan áldásokban részesülünk, melye-
ket törvényeknek is nevezünk. A parancsolatok 
ugyanis a Mennyei Atya irántunk való szeretetének 
kifejeződései. Ha viszonozzuk ezt a szeretetet, 
akkor vágyni fogunk arra, hogy megfeleljünk az 
engesztelés feltételeinek. A hetvenes Benson elnö-
köt idézte, aki szerint „amikor az engesztelés meg-
szűnik nyűgnek lenni és törekvésünk lesz, abban 
a pillanatban Isten felruház minket hatalommal”.

Önrendelkezésünkkel élve eldönthetjük, hogy 
melyik ösvényen indulunk el, de csak az egyik 
ösvény fog elvezetni minket a fához. Az utunk 
során még a helyes ösvényen is hibákat fogunk 
ejteni, de az engesztelés – és ez a második célja – 
lehetőséget fog adni nekünk a visszatérésre. Ekkor 
ismét megtapasztalhatjuk az Úr szeretetének egyik 
megnyilvánulását: elfelejti a bűneinket.

Az evangélium célja, hogy lehetőséget bizto-
sítson számunkra az örök élet elnyerésére. Egy 
korábbi, tiszta állapotba való visszatérést jelent, 
de lényünkben megváltozva. Ehhez a fejlődéshez 
a Mennyei Atya személyre szabja a tananyagot 
mindannyiunk számára. Az engesztelés harmadik 
célja, hogy lehetőséget biztosítson minden egyén 
és család életében a lelki változásra, fejlődésre. 
Az engesztelés tehát jóval többet jelent a bűnök 
bocsánatánál – fejtette ki Donaldson elder. Ez egy 
eszköz, hogy le tudjuk győzni a csapásokat, kóro-
kat, betegségeket, és helyükbe a gyógyítás, remény 
és könnyebbség jöjjön.

Azonban túl gyakran fordul elő – figyelmeztetett 
a hetvenes –, hogy gyorsan „elimádkozzuk ma-
gunktól” a megpróbáltatásainkat. Azonban ne áll-
junk meg itt, hanem mindig tegyük fel magunknak 

Mindannyiunk kezében 
egy gyertya van
Összefoglaló az őszi cövekkonferenciáról
Békefi Miklós, Pest Egyházközség
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a kérdést: Van- e valami lecke, 
amelyet meg kellene tanulnom, 
vagy másoknak meg kellene 
tanítanom?

Jézus Krisztus számára a 
Gecsemáné kertjében termé-
szetes volt, hogy elimádkozza a 
megpróbáltatását magától. Azu-
tán viszont fontos leckét tanított 
meg nekünk: „mindazáltal ne 
az én akaratom, hanem a tiéd 
legyen!” (Lk. 22:42).

Donaldson elder végül Neal 
A. Maxwell apostolt idézve 
rámutatott, hogy az egyetlen 
valódi, egyedi ajándék, melyet az 
Úrnak adhatunk, az az önrendel-
kezésünk, akaratunk.

A nap utolsó beszélője Patrick 
Kearon elder volt, az Európa 
terület elnökségének első ta-
nácsosa, aki először a szombat 
délutáni ülések oldottabb hangu-
latát emelte ki. Ezt annak tulaj-
donította, hogy a konferencia 
első napján megjelent egyházta-
gok a részvételükkel egy „extra 
mérföldet” tesznek meg, vagyis 
több áldozatot hoznak, melyek 
révén áldásokat kapnak.

Kearon elnök elmondta, hogy 
minden konferenciai üzenet az 
evangélium jobb megértését 
vagy jobb megosztását szolgálja, 
a cél pedig a munka meggyor-
sítása. Emlékeztetett rá, hogy 
bár mindannyiunknak ott van a 
gyertya a kezében, néha mégis 
elfeledkezünk erről a tényről.

Beszéde végén Kearon elnök 
kettős felhívást intézett az egy-
háztagokhoz. Egyfelől arra kért 
bennünket, hogy igyekezzünk 

„Kérjetek, és megadatik 
nektek; keressetek 
és találni fogtok; 
kopogtassatok, 
és megnyittatik nektek.
Wunderli Klaudia, Győr Egyházközség
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akár csak egyetlen embert el-
hozni az egyházba. Másfelől, 
a már eltávozottakkal kapcso-
latban azt kérte, hogy találjunk 
akár csak egyetlen saját nevet, 
akiért szertartást végezhetünk 
a templomban.

Kearon elnök a vasárnapi ülé-
sen is megismételte ezt a kettős 
felhívást. Emellett az új cöve-
kelnökségról szólva egy hason-
latot mondott a rózsáról, amely 
messziről szép, de mikroszkóp 
alatt ronda. Arra kért bennün-
ket, hogy ne tegyük mikroszkóp 
alá a cövekelnökséget, hanem 
imádkozzunk értük. Ugyanakkor 
magunkat se tegyük mikrosz-
kóp alá – elég lesz, ha a tőlünk 
telhető legjobbat nyújtjuk.

Zárásképpen Jeffrey R. 
Holland apostol néhány gon-
dolatát idézte fel Kearon elnök: 
„Testvérek, bizonyságom van 
arról, hogy Isten egyikünket 
sem szeret és értékel kevésbé, 
mint a másikat. Mindannyiunkat 
szeret. Nem a tehetségünk vagy 
kinézetünk, nem a foglalkozá-
sunk szerint vagy aszerint, hogy 
mennyink van. Minden egyes 
futónak szurkol. A bűn ellen ver-
senyzünk nem egymás ellen.”

Kearon elnök végül bizony-
ságát tette, hogy ha hithűek 
leszünk, mindannyiunkra ott vár 
az igazlelkűség köntöse, melyet 
a Bárány vére mosott fehérre. 
Az engesztelő áldozat végtelen, 
ami azt jelenti, hogy megment 
a saját kihívásunktól, elveszi, 
eltemeti és gyönyörű dolgokká 
változtatja azt. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S

 Mert mindenki kap, aki kér; és aki keres, talál; 
és aki kopogtat, annak megnyittatik” (3 Nefi 

14:7–8). Ezek a versek érintették meg először a 
szívem. Ugyanis mindig tudtam, hogy az egyház 
igaz és mindig erősen éreztem a Szentlelket, mikor 
beléptem az Úr házába, továbbá hatalmas vágyam 
volt, hogy meg-
keresztelkedjek, 
de nem tudtam, 
hogyan kérdezzem 
meg a szüleimet, 
akik akkor még 
a katolikus hitet 
gyakorolták. Majd 
egy nap felcsaptam 
a szentírásom, és 
ennél a résznél nyílt 
ki. Ez a szentírás 
azt üzente nekem, 
hogy csak imádkoz-
nom kell Mennyei 
Atyámhoz, aki hallja 
és megválaszolja az 
imám. Miután úgy 
tettem, ahogy ez a Szentírás mondta, a lelkemet 
béke töltötte el, és alig vártam, hogy elmondjam a  
szüleimnek, mi a szívem vágya, mire ők ezt válaszol - 
ták: Ha szeretnél, akkor mi támogatunk abban, hogy 
megkeresztelkedj. Ekkor kaptam bizonyságot arról, 
hogy a Mormon Könyve Isten Szava és hogy Isten 
nagyon szeret minket és alig várja, hogy beszélget-
hessen velünk imán keresztül. ◼

Wunderli Klaudia
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