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több önbizalmunk legyen egyrészt a 
végzettségünk megszerzése közben, 
másrészt ahogy egyre alkalmazhatób-
bakká válunk.

A „Találjunk egy őst” olyan cél, 
amely rendkívüli világossággal és áldá-

sokkal jár, miközben felkutatjuk az 
elhunyt őseinket, és szent szertar-
tásokat végzünk értük. Miközben 
azon igyekszünk, hogy összekös-
sük a családjainkat nemzedékeken 
keresztül, csodálkozni fogunk, 
milyen hatással lesz az majd az 
életünkre. Látni fogjuk a védelem, 
az útmutatás és a ránk áradó öröm 
prófétai ígéretének bizonyítékát.

Amennyiben még nem próbáltá-
tok ki a fent említett három lépést, 
akkor még nem késő. Elkezdheti-
tek most is. Hamar látni fogjátok, 
hogy milyen hatást gyakorol majd 
rátok és a körülöttetek élőkre ez 
a három egyszerű felkérés.

Miért tesszük meg ezeket? 
Leginkább azért, mert Mennyei 
Atyánk, aki ideküldött bennün-
ket, azt akarja, hogy visszatérjünk 

Hozzá. Örökkévaló szempontból ez 
olyan, mintha egy napra iskolába 
mentünk volna. Azt akarja, hogy 
biztonságban visszatérjünk Hozzá, és 
amíg távol vagyunk tőle, azt szeretné, 
hogy boldogok legyünk. Ezek a dol-
gok adnak majd nekünk békességet 
és boldogságot, és ezek teszik majd 
számunkra lehetővé, hogy segítsünk 
másoknak is hazajutni. ◼

HELYI OLDALAK

 Az egyszerűsített Területi Tervet 
januárban indítottuk el. Most már 

túl vagyunk az év felén. Ez kitűnő 
alkalom arra, hogy feltegyétek maga-
toknak azt a kérdést, milyen fejlődést 
értetek el a három prioritás terén.

A „Hozzunk egy barátot” céllal 
az volt a szándékunk, hogy kellemesen 
hangozzon. Úgy képzeltük, hogy lesz-
nek barátok, akik velünk jönnek sétálni 
vagy fagylaltozni, vagy éppen isten-
tiszteletre, amikor beszélgetünk velük. 
Nagyon sokan hoznak majd magukkal 
barátot a Meet the Mormons [Ismerd 
meg a mormonokat] című filmre. A  
barátaink rájönnek, hogy másként érzik 

magukat, amikor ilyen élményekben 
részesülnek, és talán elgondolkodnak 
azon, hogy miért is van ez.

A „Váljunk lelkileg és fizikai
lag önellátóvá” azt a felismerést 
hangsúlyozza, hogy ha lelkileg nem 

állunk szilárdan a saját lábunkon, 
akkor az élet viharai nagyon könnyen 
elsodornak bennünket. A lelki önál-
lóság központi eleme a mindennapi 
ima és szentírásolvasás. Az áldások 
rögtön érkeznek, mint amikor min-
den hónapban böjtölünk és bőkezű 
böjti felajánlást teszünk, illetve be-
csületesen fizetjük a tizedünket. A 
fizikai önellátás lehetővé teszi, hogy 

Az Európa Terület frissített terve
Patrick Kearon elder, Nagy- Britannia
Az Európa Terület Elnöksége

Patrick  
Kearon  

elder
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 A 2014 őszi általános konferenciát 
követő hétfői napon Henry B. 

Eyring elnök egy videokonferencia-
beszélgetés keretében hívott el, hogy 
2015 júliusától elnököljek a Magyar-
ország Budapest Misszió felett, drága 
feleségemet, Adriennt pedig arra, hogy 
misszionárius társamként szolgáljon 
velem a fenti időpontot követő három 
év során. Az Első Elnökség útmutatása 
szerint kell szerveznünk és irányí-
tanunk a Magyarországon szolgáló 
misszionáriusok munkáját, és úgy kell 
őket motiválnunk, hogy erőfeszítéseik 
legjavával végezzék munkájukat.

Elfogadtuk az Úr döntését, hogy 
ebben a rendkívüli áldásokat ígérő 
és ezekhez az áldásokhoz mérhetően 
nagy kihívásokkal és áldozattal is járó 
feladatot elvégezzük. Felkészülésünk 
során csodálatos tanításokban volt ré-
szünk, és ezek a tanítások adtak egyre 
több világosságot, hogy láthassuk a 
ránk váró munkát. Bizonyságunk van 
arról, amire barátaink többször em-
lékeztettek minket: „Akit Isten elhív, 
azt képessé is teszi a szolgálatra.” 
Nem gondolom, hogy hiba nélkül 
szolgálunk majd, de azt gondolom, 
hogy az Úrra és népére támaszkodva 
tisztességgel megtehetjük, amit kell. 
A többször elhangzott ígéret az, hogy 
Magyarország és a magyarországi 
egyház és a magyar szentek számára 
nagyszerű áldásokat hoz majd, hogy 
egy itt született és itt élő egyháztag 
szolgálhat a misszió elnökeként.

Ahogy bizonyára sokakban felve-
tődött, mi is elgondolkodtunk rajta, 
hogy miért pont minket választott az 
Úr. Hiszen vannak sokan nálunk kivá-
lóbbak, akik itt születtek és itt élnek, 
és akiknek vannak ifjúkori misszioná-
riusi tapasztalatai, vagy Amerikában 
élő de a magyar nyelvet jól beszélő, 
érett korban lévő visszatért misszioná-
riusok, vagy a cövekben jelentős szol-
gálatot végzett és érdemeket szerzett 

testvérek, akik talán alkalmasabbak 
lehettek volna a feladatra. A kérdésre 
nincs jobb válasz, mint amit minden 
egyes elhívásom alkalmával éreztem 
eddig: az Úr így akarta. Ha okosko-
dunk, mondhatjuk, talán azért, hogy 
Adriennt és engem megtanítson fontos 
dolgokra; talán azért, hogy másokat 
türelemre és alázatra tanítson; talán 
azért, mert másokra most másutt volt 
nagyobb szükség, én pedig éppen 
elhívható voltam anélkül, hogy hiá-
nyoztam volna más fontos elhívásból; 
biztosan azért is, mert olyan nagyszerű 
örökkévaló társam van. Vagy a felso-
roltak mind szerepeltek a tervben, sok 

H E L Y I  H Í R E K

„Együtt, egymást támogatva”
Szabadkai József és Adrienn
Magyarország Budapest Misszió elnöke és felesége

Szabadkai József és Adrienn
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egyéb, általunk még nem látható, de 
az Úr által tudott ok miatt és célból. Ez 
ugyanaz a kérdés kicsiben, mint hogy 
miért egy tanulatlan, tizennégy éves 
fiút hívott el az Úr, hogy a visszaállítás 
prófétája legyen…

Felkészülésünk során sok üzenetet 
hallottunk és olvastunk arról, hogy a 
misszionáriusi munkának a korábbi 
„találj tanítható embereket, tanítsd 
őket, kereszteld meg őket” tevékeny-
ség sorozatból egy sokkal inkább gon-
doskodó, a helyi egyháztagsággal való 
szoros együttműködésre épülő szolgá-
lattá kell alakulnia. Ehhez kapcsolódik 
az a kép is, amit magamban elképze-
lek a következő három évről. Az álom, 
melynek megvalósításáért dolgozni 
fogunk, olyan gyülekezeteket, egyház-
községeket, cövekeket és missziót fest 
szemünk elé, melyekben a teljes idejű 
misszionáriusok elhívásukhoz méltó 
életet élve, az embereket szeretve és 
szolgálva kiérdemlik az egyháztagok 
bizalmát, cserébe az egyháztagok 
szívesen hívják meg az otthonukba 
a misszionáriusokat és bizalommal 
mutatják be őket nem egyháztag 
barátaiknak, hogy taníthassák nekik a 
visszaállított evangéliumot, és szívesen 
tartanak a misszionáriusokkal, hogy 
együtt dolgozzanak érdeklődők vagy 
új egyháztagok tanításán és megtartá-
sán, illetve a kevésbé tevékeny egy-
háztagok visszahozatalán. Egy ilyen 
misszióban a misszionáriusok és helyi 
egyháztagok barátoknak nevezhetik 
egymást – barátoknak, akik nem kriti-
zálják, hanem inkább erősítik egymást.

E cél megvalósításához kérjük 
minden misszionárius és egyháztag 
tevékeny támogatását. ◼

 Pár évvel ezelőtt, mikor a Wiggins 
házaspár emberbaráti misszioná-

riusként szolgált itt Magyarországon, 
lehetőségünk nyílt arra, hogy Debre-
cenben kiválasszunk egy intézményt, 
amelyet fizikailag és lelkileg is segí-
teni, támogatni tudunk.

Én kaptam azt a nemes feladatot, 
hogy keressek egy helyet, ahol elkél 
a segítségnyújtás, és azt szívesen is 
fogadják. Több intézményt is felke-
restem ez ügyben, míg végül a Csalá-
dok Átmeneti Otthonát választottam. 
Ebben az Otthonban általában 5- 6 
család kap egyszerre helyet, ahol 

egy- másfél évig élhetnek. Ez alatt az 
idő alatt kell magukat eléggé megerő-
síteni úgy lelkileg, fizikailag és anyagi-
lag, hogy utána saját lábukra tudjanak 
állni, és szembe tudjanak nézni az élet 
nehézségeivel.

A nyári FSY táborban, a magyar 
fiatalok a szolgálati tevékenység során 
szebbnél szebb színű sapkákat készí-
tettek. Ősszel az egyik FSY felügyelő 
egy felhívást tett közzé, hogy azok, 
akik tudnak olyan intézményről, 
ahová el lehetne juttatni ezeket a sap-
kákat, az jelentkezzen. Amikor meg-
láttam ezt a felhívást, arra gondoltam, 

„Ha felebarátodat szolgálod …”
Gyarmati Roberta, Debrecen Gyülekezet

Szolgálat a debreceni Családok Átmenti Otthonában
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hogy a fent említett Otthonban mindig 
sok gyermek van, és biztosan öröm-
mel fogadnák, ha hozzájuk is jutna 
ezekből a sapkákból. Mielőtt az összes 
sapka gazdára talált volna, jeleztem, 
hogy Debrecenben van egy intéz-
mény, ahol biztosan nagyon szívesen 
fogadnák a felajánlásunkat.

Újév előtti utolsó munkanapon 
tudtuk elvinni ezeket a sapkákat a 
rászoruló gyermekes családoknak. 
Az intézményben dolgozó hölgy és 
azok a családok, akik az Otthonban 
tartózkodtak, kedvesen fogadtak 
bennünket. Az átadásnál velünk volt 
Balogh Anna is, aki nyáron maga is 
részt vett a sapkák készítésében.

Az átadás egyik legaranyosabb és 
legmókásabb pillanata az volt, amikor 

az egy éves Rebeka fejére próbálta 
az anyukája feltenni az új sapkát, 
de ő ennek nem annyira örült. Végül 
azért mégis csak sikerült egy fénykép 
erejéig elérnünk azt, hogy ne vegye 
le a fejéről. Bízunk benne, hogy 
hamarosan megszereti az új sapkáját, 
és szívesen fogja majd viselni.

Köszönjük a fiataloknak a nyári 
szolgálatukat, és reméljük, hogy ebben 
az évben is tesznek valami nagyszerű 
szolgálatot, melynek eredményét majd 
meg tudjuk osztani másokkal.

Jézus Krisztus földi élete alatt 
tökéletes példát mutatott a szolgálat 
terén. Reméljük, ezzel a tettünkkel 
követtük az Ő példáját, és máskor is 
lesz lehetőségünk apróbb és nagyobb 
szolgálatra. ◼

„Isten gyermeke 
vagyok” és mind 
testvérek a Földön
Juhász Ágoston, Miskolc Gyülekezet

Rebeka megkapja az élete első sapkáját
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U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T  H A N G O K

 „Mily nagy vagy te” – énekel-
jük a 38- as himnuszunk-

ban. Minden alkalommal, amikor 
a mindennapok rohanó, stresszes 
világában sikerül pár olyan pillanatot 
találnom, amelyben elcsendesedhetek 
és elgondolkodhatok Isten nagyságán 
és csodálatos teremtésén, amit véghez 
vitt értünk, emberekért, ez a himnusz 
jut eszembe, és szinte gondolatban 
hallom megnyugtató dallamát.

Ebben a nagyszerű munkában 
teremtette az Úr a véget nem érő 
világ egyetemet atomról atomra, mo-
lekuláról molekulára, és a tudomány 
mindig egyet igazol: tökéletesen 
működik. 2015- re a Föld népessége 
már meghaladta a 7 milliárd főt, amely 
magába foglal megannyi országot, 
nemzetet, kultúrát és szokásokat. So-
kan mondjuk, hogy testvérek vagyunk 
a világ minden szegletén, de igazán 
egy áprilisi délután értettem meg, 
hogy mit is jelent az, hogy mi mind 
Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk.

Misszióba készülök, és ezért minden 
lehetőséget megragadok arra, hogy 
tanulmányozzam az evangéliumot, 
illetve az angol nyelvet, hogy ha az 
Úr elhív engem a szolgálatra, valóban 
nyugodt szívvel tudjam mondani, hogy 
készen állok az aratásra.1 Az egyik 
legnagyszerűbb lehetőség az volt, 
hogy a provói Misszionáriusképző 
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Központban a missziójuk előtt álló 
elderekkel módomban állt Skype- on 
keresztül beszélgetnem. Már nagyon 
sok olyan misszionáriust, akik éppen 
a Magyarország Budapest Misszióban 
szolgálnak, így sikerült megismernem.

Kihívásra vágytam, így szerettem 
volna életemben először nem magya-
rul, hanem angol nyelven tanulni a 
misszionáriusoktól. Két olyan elderrel 
beszélgettem, akik az Alabama Bir-
mingham Misszióban fognak szol-
gálni. Az egyiket Senyolo eldernek 
hívták, és ő a Dél- Afrikai Köztársaság-
ból származott, a társa Forsgren elder 
volt, aki Arizonában élt missziója előtt. 
Már a beszélgetés kezdetén meg-
állapítottuk, hogy milyen szokatlan 
és egyben kicsit vicces, hogy mind 
a hárman különböző kontinensről 
származunk, mégis ugyanazon egyház 
misszionáriusai vagyunk.

A téma: hogyan éreztük életünkben 
Jézus Krisztus engesztelését? A beszél-
getést én kezdtem. Elmeséltem nekik, 
hogy hamarosan 2 éves egyháztag 
leszek, de őszinte szívvel mondhatom, 
hogy ez idő alatt több boldogságot 
és szeretetet tapasztaltam meg, mint 
egész életem során. Ez az egyház a 
csodák egyháza, ahol a fájó lélek meg-
gyógyul, a lehetetlenek lehetségessé 
válnak és a mi Urunk, Jézus Krisz-
tusba vetett hit összeköt mindenkit, 
akár csak egy nagy családot. Engem 
megmentett Jézus Krisztus, és valóban 
látszik az életemben az engesztelő 
áldozat nagysága, és nem csak a sajá-
tomban, hanem mindenkiében lát-
tam, aki az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházával kapcsolatba 
lépett. A lelki béke biztos helye, és a 

boldogság örök kulcsai vannak itt a 
Földön Mennyei Atyánk jóvoltából.

A szentlélek nagyon erősen érez-
hetővé vált, úgy éreztem, hogy szinte 
minden szavamat bizonyságként erősíti 
meg. Mindhármunknak könnybe lábadt 
a szemünk. A bizonyságtételt Forsgren 
elder folytatta. Elmondta, hogy az életé-
ben mindig akkor érezte magát igazán 
boldognak, amikor az Úr szavát követte, 
amikor a szentírásokat olvasta, akkor 
minden problémájára választ kapott, 
és ahogyan én is, ő is úgy érzi, hogy 
megmentette Jézus Krisztus az életét, és 
nem csak az övét, hanem a családjáét is.

Az utolsó Senyolo elder volt, aki 
szintén bizonyságát tette arról, hogy 
az Úr valóban elküldte értünk Egyszü-
lött Fiát, hogy megváltson bennünket, 
mert annyira szereti Isten az ő gyerme-
keit. Ő állapította meg, hogy a beszél-
getés által most érzi igazán, hogy miről 
is szól a boldogság terve, mivel ez alatt 
a fél óra alatt értette meg ő is, milyen 
lehetett együtt lenni lelkekként a földi 
élet előtt és milyen lehet majd az örök-
kévalóságban testvérekként élni.

Mind éreztük Isten szeretetét, és hi-
ába csak 30 perce találkoztunk egymás-
sal először – és valószínűleg az életben 
már nem lesz alkalmunk találkozni 
többet – , de mégis éreztük az egymás 
iránti szeretetet is, amit Jézus tanított 
nekünk, amikor itt a Földön járt. Hi-
ába három kontinensről származtunk, 
éreztük valóban, hogy „Isten gyermekei 
vagyunk” és ez csak annak köszön-
hető, hogy azon az úton járunk, amit Ő 
készített számunkra. Szent szándékunk 
lett, és megígértük egymásnak, hogy ha 
lehetőségünk van, akkor misszionárius-
ként megteszünk mindent, hogy ezt a 

felemelő érzést megoszthassuk minden 
emberrel, akikkel találkozunk majd.

A lelkem mélyéből teszem tanúbi-
zonyságomat a Szabadulás tervéről, 
amelyet azért adott az Úr, hogy min-
den gyermeke vele élhessen majd bé-
kében és szeretetben. Bizonyságomat 
teszem, hogy Jézus Krisztus engesz-
telése valóban minden emberi lelket 
megment a földi pokoltól és felemeli 
az öröm mennyországába, és tudom, 
hogy az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza a mi Urunk 
és Szabadítónk visszaállított egyháza, 
és aki ide jön, az hazatér, mert:

„Hittel minden lépésben, mi 
Krisztust követjük, a szívünk eggyé 
vált Benne, nevét így dicsérjük.” 2 ◼

A Medál Misszió
Csolity Dorottya, Debrecen Gyülekezet 

 A Debreceni fiatal felnőttek decem-
ber 22- én előadtak egy színdarabot 

„A medál” címmel. Amikor meghallot-
tam, hogy csinálni fogunk egy előadást, 
nagyon megörültem, jó kalandnak 
tartottam. Amikor viszont megkaptam 
a szerepemet, és elolvastam a szöveg-
könyvet, és jobban megismertem a 
történetet, teljesen beleszerettem. Én 
Rebekát játszottam, egy utolsó napi 
szent család 6 gyereke közül a legidő-
sebb lányt, a család első gyermekét, 
aki missziót készült szolgálni. Ezen a 
ponton vált számomra ez a színdarab 
többé, mint csak egy egyszerű előadás.

Mivel én is missziót készülök szol-
gálni, és én is elsőként a családomból, 
személyes küldetésemnek éreztem a 



H6 L i a h ó n a

karakter hiteles átadását. Mialatt jobban 
azonosultam ezzel a szereppel, sokat 
tanultam. Láttam azt, hogy nemcsak 
számomra nehéz az elszakadás a 
családtól; segített átélni, hogy milyen 
is lehet egy misszionárius élete a kará-
csonyi időszakban. És persze éreztem 
azt, hogy milyen is lehet egy aktívan 
támogató, egységesen utolsó napi szent 
család része lenni. A próbák alatt, illetve 
a nagy napon jobban éreztem, hogy 

szolgálni akarok missziót, mint valaha. 
Egyre csak erősödött bennem az érzés, 
hogy igen, ez az, amit tennem kell. Erőt 
adott ahhoz, hogy újult lendülettel foly-
tassam a felkészülést a missziómra.

Ez a karácsonyi különlegesség 
egy igazi élmény volt, aminek örülök, 
hogy én is a része lehettem. ◼

JEGYZETEK
 1. T&Sz 4.
 2. Hittel minden lépésben. Himnuszok, 21. sz.

velük. Meg is szólítottak és a kezembe 
nyomtak egy Mormon könyvét, ami 
akkor engem nem érdekelt, de az az 
érzés, amit a jelenlétükben éreztem, 
megfogott, és elmentem másnap a 
megbeszélt találkozóra. Tanítottak, a 
felét sem értettem, nem voltam még 
hozzászokva a tört magyar misszio-
náriusi nyelvhez, de érdekelt. Bizony-
ságukat tették, de fogalmam sem volt 
róla, mit jelent a bizonyság szó, és nem 
mertem rákérdezni. Új misszionáriusok 
jöttek, akik aztán kimondták, amire 
vártam, hogy ne nekik higgyek, ők 
csak emberek, bármit mondhatnak, 
kitalálhatnak, félreértelmezhetik a 
szentírásokat, hanem imádkozzak róla, 
hogy igaz- e, amit tanítanak nekem, 
Isten is úgy gondolja- e, és Ő válaszolni 
fog az imáimra! És én éppen ezt ke-
restem, erre vártam, hogy végre valaki 
Istentől szerzett tudásra hivatkozzon! 
Aznap este imádkoztam, és amikor 
elkezdtem olvasni a Mormon könyvét, 
valami nagyon különleges, meleg, 
lágy, de mégis erőteljes érzést érez-
tem, majd egy gondolatot a fejemben, 
hogy ez a könyv igaz. Emlékszem, 
mennyire megdöbbentett ez az érzés, 
mert azelőtt még sosem éreztem ezt. 
A következő alkalommal elmeséltem 
a misszionáriusoknak, akik nagyon 
örültek, és rögtön ki is akarták tűzni 
a keresztelőm időpontját, de nem 
hagytam. Azt mondtam, én a keresztel-
kedésemet nagyon komolyan veszem, 
bármelyik egyház lesz, ott akarok 
maradni életem végéig, szövetséget 
kötök Istennel, azt nem bonthatom 
fel. Nem fogom tudni megtenni ezt, 
ha nem próbálom ki, hogy más egy-
háznál érzem- e ezt az érzést, vagy 

H O G Y A N  T U D O M

A keskeny utat választottam
Vass Kitti, Eger Gyülekezet

 Kicsit hasonlít a történetem Joseph 
Smith történetére.

Nem neveltek vallásosan, mégis hit-
tem Istenben, és titokban imádkoztam 
hozzá. Mikor kikerültem a szülői ház-
ból, és jogom volt döntéseket hoznom 
a saját életemről – kezdő főiskolás-
ként – , elkezdtem Istent keresni. Meg 
akartam keresztelkedni valamelyik 
egyházban, hogy kimutassam Isten-
nek, én Hozzá tartozom, szeretem, 
szolgálni akarom Őt, de nem tudtam 
melyik egyházat válasszam. Az hamar 
letisztázódott, hogy csakis keresztény 
felekezet jöhet szóba, de nem tudtam 
dönteni. Több gyülekezetben is jár-
tam, de ugyanazt a versszakot a Bib-
liából mind másképpen magyarázták 
meg és amikor megkérdeztem, miért, 
azt a választ kaptam, hogy „szerintem 
ez így van, így logikus”. Nem voltam 

elégedett. Én isteni magyarázatra 
vágytam – az emberek tévedhetnek – , 
így kerestem tovább. Imádkoztam, 
hogy megtaláljam azt az egyházat, 
amelyikben Isten valóban ott van, 
ahol Isten akaratát, szavát, az Ő értel-
mezését tanítják, nem emberekét.

Aztán egy szép napsütéses májusi 
napon a kisfiammal egy parkban sétál-
tam egy patak mellett, hosszú, keskeny 
egyenes út volt, aminek a végén meg-
láttam két misszionárius lányt. Látszott 
az öltözködésükön, hogy misszionári-
usok, messze voltak, de tudtam, hogy 
meg fognak szólítani, és ők választ 
tudnak majd adni a kérdéseimre. A 
keskeny útról leágazott félúton egy 
rövid, széles út, ami egy szökőkúthoz 
vezet (számomra a világot jelképezi). 
Elszökhettem volna a misszionáriusok 
elől, de nem tettem. Beszélni akartam 
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nem. A misszionáriusok megijedtek, 
hogy elveszítenek, de én mondtam 
nekik, hogy nincs okuk aggodalomra, 
őszintén keresem Isten egyházát, és 
ha ez az, úgyis visszajövök.

Az életemet is rendbe kellett tenni, 
hiszen akkor élettársi kapcsolatban él-
tem, de ez a friss bizonyság még nem 
volt annyira erős akkor, hogy rögtön 
lépjek (az akkori párom nem akart 
házasságot, így csak a különköltözés 
lehetett a megoldás).

Eltelt pár hónap, míg jártam az 
egyházakat, de sehol sem éreztem azt 
az érzést, mint akkor este. Szerettem 
volna újra találkozni a misszionáriu-
sokkal, de nem futottam össze velük 
az utcán és a gyülekezeti házban 
sem találtam őket, mikor benéztem. 
Imádkozni kezdtem, hogyha tényleg 
azt akarja Mennyei Atya, hogy náluk 
keresztelkedjem meg, segítsen velük 
találkozni. Pár nap múlva egy újabb 
napsütéses tavaszi napon csörgött a te-
lefonom: egy misszionárius kért tőlem 
találkozási lehetőséget. Ez is egy újabb 
bizonyság volt számomra az egyház 
igaz voltáról. Megkérdeztem, hogy mi-
ért hívott fel, mikor hónapok óta nem 
hívott senki – az én kérésemre. Azt 
mondta, mert a nevemet látva az volt 
az érzése, hogy hívnia kell. Tudtam, 
hogy Mennyei Atyánk meghallotta az 
imám, és Ő sugalmazta a misszionári-
usnak, hogy hívjon fel. Újra átvettük a 
leckéket (közben is történtek csodák), 
és másfél évvel az első találkozás után 
immár erős bizonysággal és biztos 
tudással arról, hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
valóban Jézus Krisztus vezetése alatt 
áll, megkeresztelkedtem. ◼

 Egy szerdai napon csengettek be 
hozzám a misszionáriusok. Vasár-

nap elmentem a közeli templomba, 
istentiszteletre. Azt sem tudtam ki 
ül mellettem. A következő szerdán 
elhozták nekem a Mormon könyvét. 
Azon a vasárnapon már Jézus Krisztus 
Egyházának istentiszteletén vettem 
részt. Éreztem, tudtam, hogy mellettem 
a barátaim, a testvéreim ülnek. És most 
már azt is tudom, ki ült mellettem a má-
sik egyház istentiszteletén. Egy barátom, 
egy testvérem az Úr Jézus Krisztusban.

De hogyan jutottam erre a felisme-
résre? 2013 augusztusa nem olyan hó-
napnak ígérkezett számomra, ami majd 
sok jót ígér. A feleségemtől már több 
éve külön éltem, az édesanyámmal 

megromlott a viszonyom, a 17 éves 
fiamat majdnem eltaszítottam magam-
tól. A munkahelyemet a saját hibámból 
elveszítettem, sokszor előfordult velem, 
hogy nem éppen a Bölcsesség szava 
szerint éltem. Tele voltam önsajnálat-
tal, önváddal, gyűlöltem mindent és 
mindenkit, leginkább önmagamat. És 
akkor valami csodaféle történt. Csen-
gettek az ajtón, két fiatal lány volt, és 
én – talán kíváncsiságból – beenged-
tem őket. Szépek és tiszták voltak. 
Szeretetről, hitről, családról beszéltek, 
kicsit törve a magyart, mégis kris-
tálytisztán. Igen, ők misszionáriusok 
voltak, Jézus Krisztus hírhozói. Előtte 
nem voltam vallásos, de sokszor keres-
tem az Istent, próbáltam megtalálni a 

Sorsfordító találkozás
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

Angyalok között

HO
RV

ÁT
H 

TA
M

ÁS



H8 L i a h ó n a

hitemet. Egy hét múlva elhoztak ne-
kem egy könyvet, a Mormon könyvét, 
amiben a kérdéseimre választ kap-
hattam. Örökre hálás leszek a nővé-
reknek, akik rám találtak, és nemcsak 
a saját szeretetüket hozták el nekem, 
hanem Jézus Krisztusét és Mennyei 
Atyánkét is. Ők és a többi nővér és el-
der akik tanítottak, mindig türelmesek, 

figyelmesek voltak velem, fogták a ke-
zemet a keresztelő medencéhez vezető 
úton, és fogják azóta is.

Az életem azóta gyökeresen meg-
változott. Találtam munkahelyet, 
ahol megbecsülnek. Édesanyám 
megbékélt velem, a fiammal olyan 
jó a viszonyom, amilyen talán még 
sohasem volt. Az egyházban, a Győr 
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ember a föld színére, amely föld szavá-
nak hatalma által teremtetett. Ha tehát 
Isten képes volt arra, hogy szóljon, és 
lett a világ, és hogy szóljon, és teremte-
tett az ember, Ó akkor miért ne lenne 
képes parancsolni a földnek, avagy keze 
alkotásának annak színén, az ő akarata 
és tetszése szerint?” (7–9. vers)

S az egyik legkedvesebb versem 
szintén ebben a fejezetben található, a 
10., amely azt mondja, hogy ne akarjuk 
megmondani az Úrnak, hogy mit 
tegyen, hanem törekedjünk arra, hogy 
kapjunk kinyilatkoztatásokat arról, hogy 
mi lenne számunkra a legjobb:

„Ne arra törekedjetek tehát, testvé-
reim, hogy tanácsot adjatok az Úrnak, 
hanem arra, hogy tanácsot kapjatok a 
kezéből. Mert íme, ti magatok tudjátok, 
hogy bölcsen, és igazságosan, és nagy 
irgalmassággal ad tanácsot minden 
alkotásának.” (10. vers)

Nekem ezeket sokszor kell elolvas-
nom, hogy tényleg mélyen bele ivódjon 
az elmémbe. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S

Az ígéret, amit mindig szem előtt kell tartanunk
Demó Viktória, Pest Egyházközség

Nagyon szeretem Jákób 4. fejezetét, 
mert nagyon erős ígéretek vannak 

benne:
„Kutatjuk tehát a próféták írásait, és 

sok kinyilatkoztatást és a prófétálás lel-
két kapjuk; és mindezen bizonyítékokkal 
rendelkezvén reményt nyerünk, és ren-
díthetetlenné válik a hitünk, olyannyira, 
hogy valóban parancsolhatunk Jézus 
nevében, és végül a fák, vagy a hegyek, 
vagy a tenger hullámai is engedelmes-
kednek nekünk.” (6. vers)

Vagyis, ha olvassuk a szentírásokat, 
a Liahónát, hallgatjuk és újra olvassuk 
a konferencia beszédeket, és ezeken 
el is gondolkodunk, és megszívleljük 
azok tanításait, és azok szerint élünk, 
akkor olyan szoros kapcsolatot tudunk 
kialakítani bátyánkkal, Jézussal, hogy 
lesz erőnk az ő nevében parancsolni, 
és kinyilatkoztatásokat fogunk kapni és 
a prófétálás lelkét. Nekem ezek a sorok 
mindig segítenek, amikor valami miatt 
elkedvetlenedek, hiszen ez egy nagyon 
mély ígéret számunkra.

Ugyanakkor a következő vers felhívja 
a figyelmünket arra, hogy alázatosnak is 
kell lennünk, és nem szabad eltelnünk ma-
gunkkal, és azt hinnünk, hogy már nincs 
szükségünk több segítségre, mert akkor 
érkeznek a legnagyobb kihívások. De ha 
mindig hozzá fordulunk, és tudatosan 
folyamatosan igyekszünk közel maradni 
Hozzá, akkor olyan áldásokban lesz ré-
szünk, amik nem csak a mi, de a családunk 
és a környezetünk életét is jobbá teszik:

„Mindazonáltal az Úristen megmutatja 
nekünk gyengeségünket, hogy tudhassuk, 
hogy az ő kegyelme, és az ő nagyszerű 
leereszkedései által az emberek gyerme-
keihez van az, hogy hatalmunk van ezen 
dolgok megtételére.

Íme, nagyszerűek és csodálatosak  
az Úr munkái. Mily kifürkészhetetlenek 
rejtelmeinek mélységei; és lehetetlen, hogy 
az ember minden útját kifürkéssze. És 
senki nem tudhat az ő útjairól, ha azt nem 
nyilatkoztatják ki neki; tehát, testvéreim, 
ne vessétek meg Isten kinyilatkoztatásait.

Mert íme, szavának hatalma által jött 

Egyházközségben otthonra, barátokra 
leltem, és olyan elhívásom van, amit 
nagyon szeretek, és amiben talán hasz-
nosan tudom szolgálni a társaimat.

Én tudom, hogy mindezek Mennyei 
Atyánk áldásai, aki minden gyerme-
két személyesen ismeri, és minden 
gyermekét számunkra fel sem fogható 
módon szereti. ◼


