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fakad, hogy szentnek őrizzük meg 
a sabbatot. Szentnek lenni részben 
annyit tesz mint tisztának lenni, és ha 
az életünk mentes a világ szeplőitől 
vagy foltjaitól, az egy nagy lépés a 
szentség irányába.

Az úrvacsora szertartása fontos része 
annak, hogy tiszták maradjunk. Amikor 
arra érdemesen veszünk az úrvacso-
rából, akkor az ígéret szerint a Lelke 
mindig velünk lehet (vö. T&Sz 20:77). 
A Szentlélek megszentel, vagyis meg-
tisztít bennünket (3 Ne. 27:20).

Szentebbé válunk, amikor egyre 
többet tudunk meg a Szabadítóról, 
és úgy élünk, ahogyan Ő élt. A gyű-
léseinken és óráinkon való részvétel, 
illetve a saját személyes sabbatnapi ta-
nulmányozásunk és hódolatunk során 
tudunk meg többet Őróla.

Akkor is szentebbé válunk, miköz-
ben több figyelmet fordítunk má-
sokra, ahogyan azt a Szabadító tette, 
amikor a földön járt. Miközben az 
elhívásainkat végezzük, másokat szol-
gálunk. Elhívhatjuk egy ismerősün-
ket az egyházi gyűléseinkre vagy az 
otthonunkba, és megoszthatjuk vele 
az evangélium áldásait. Kinyújthatjuk 
karunkat az őseink felé, amikor felku-
tatjuk őket, és felkészülünk arra, hogy 
segítsünk nekik a templomi szertar-
tások elnyerésében. Megerősíthetjük 
a családunk élő tagjai közti köteléket, 
és megáldhatjuk mások életét is, ami-
kor szeretetet tanúsítunk irántuk.

HELYI OLDALAK

 Földi életünk során arra törekszünk, 
hogy hasonlóbbá váljunk Mennyei 

Atyánkhoz és a Fiához, Jézus Krisztus-
hoz. Többet szeretnénk megtudni ró-
luk, és úgy akarunk élni, ahogyan azt 
ők szeretnék. Szeretnénk megszentel-
tetni avagy szentté válni, merthogy ők 
is szentek. Az egyik leghatékonyabb 
segítség a szentebbé válásra irányuló 
törekvésünkben a sabbat napja. A 
sabbat értünk van (Márk 2:27), hogy 
segítsen és megáldjon az életünk fo-
lyamán. Azt az utasítást kaptuk, hogy 
tartsuk meg a sabbatot, és szentnek 

őrizzük meg azt (vö. T&Sz 68:29). 
Amikor megőrizzük a sabbat szentsé-
gét, szentté tétetünk.

Miképpen játszik szerepet a sab-
batnap a megszenteltetésünk folya-
matában? Az Úr azt mondta, hogy 
szeplőtelennek tarthatjuk meg ma-
gunkat a világtól, ha elmegyünk az 
imádság házába, és felajánljuk szent-
ségeinket az Ő szent napján (T&Sz 
59:9). Felhívásként is tekinthetünk 
arra, hogy tartsuk meg magunkat 
szeplőtelennek a világtól, de egyút-
tal hatalmas áldás is, amely abból 

Amikor megőrizzük a sabbat  
szentségét, szentté tétetünk
Paul V. Johnson elder, első tanácsos az Európa Területi Elnökségben Paul V. Johnson elder
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Russell M. Nelson elnök elmagya-
rázta, hogy a sabbat biztosít „valódi 
enyhülést a mindennapi élet fáradal-
maitól, és ad lehetőséget a testi- lelki 
megújulásra” (Liahóna, 2015. máj.).

Nelson elnök azt is elmagyarázta, 
hogy rájött: a sabbatnapon tanú-
sított viselkedése és hozzáállása 
egy jelet képez közte és a Mennyei 
Atyja között. A támogatott és a tiltott 
tevékenységek felsorolása helyett 
ezt mondta: „Amikor el kellett 
döntenem, vajon egy tevékenység 
megfelel- e a sabbat napjának, egy-
szerűen csak feltettem magamnak 
a kérdést: »Milyen jelet küldök ezzel 
Istennek?« Ez a kérdés kristálytisz-
tává tette a sabbat napjával kap-
csolatos választási lehetőségeimet” 
(Liahóna, 2015. máj.).

„Amikor egy nemzet elhanyagolja 
a sabbat megtartását, az élet minden 
területe csorbát szenved és a vallási 
élet hanyatlani kezd” (Kalauz a szent-
írásokhoz: sabbatnap). Ez a tantétel 
nemcsak a nemzetekre, de az egyé-
nekre is vonatkozik. Amikor egy illető 
elhanyagolja a sabbat megtartását, 
az élete minden területe csorbát szen-
ved és a lelki élete hanyatlani kezd. 
Ha azonban szentnek őrizzük meg 
a sabbatnapot, az az életünk minden 
területére pozitív hatással van, mi 
pedig szentebbekké válunk.

Mily nagy áldás a sabbatnap! 
E kihívásokkal teli, bukott világban 
az Úr biztosított számunkra egy na-
pot, amely – ha megfelelően meg-
tartjuk – nemcsak gyönyörűség lesz 
(Ésaiás 58:13–14), hanem segíteni 
fog megszentelődni is – szentté 
válni az Úr előtt. ◼

G Y A K O R N O K I  É L E T  A Z  E G Y H Á Z  B R Ü S S Z E L I  E U -  I R O D Á J Á B A N

Interjú Rakel Nilsonnal
Készítette: Francesco Di Lillo

Az Utolsó Napok Szentjeinek  
Jézus Krisztus Egyháza EU- 

irodája az egyház Unión belüli 
kormányzati kapcsolattartási erőfe-
szítéseit támogatja. A Brüsszelben 
található iroda a hittel, a családdal 
és a vallás vagy hit szabadságával 
kapcsolatos kérdésekre összponto-
sít, összefogva más egyházakkal és 
szervezetekkel, hogy elősegítse és 
biztosítsa a hit és vallás szabad gya-
korlását mindenki számára.

Rakel Nilsson, az egyház tagja, aki 
a svédországi Helsingborgban szerzett 
alapdiplomát nemzetközi kapcsolatok 
szakon, nemrég fejezte be a gyakor-
latát Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza brüsszeli 
EU- irodájában.

Kérlek, beszélj egy kicsit magadról 
és arról, hogy miért jelentkeztél gya-
kornoknak az EU- irodába.

Rakel: Nos, amint azt említetted, 
nemzetközi kapcsolatok szakos alap-
diplomám van, de végül nem dolgoz-
tam sokat ezen a pályán. Így amikor 
a püspököm megmutatta ezt a gya-
kornoki lehetőséget, úgy gondoltam, 
jó tapasztalati lehetőség lenne felfris-
síteni a nemzetközi képzettségemet, 
és kideríteni, hogy ezzel akarok- e 
később is foglalkozni. Mindig is érde-
keltek a nemzetközi kapcsolatok és 
a kultúrák egymásra gyakorolt hatása. 
Van valami kifejezetten vonzó az 
eltérő kultúrák, vélemények, nézetek 
és gondolatok közötti hídépítésben. 

És az is jó ötletnek tűnt, hogy pár 
hónapot Brüsszelben töltsek.

Milyen egy átlagos nap az irodában?

R.: Nem tudom, hogy lehet- e egyál-
talán átlagos napról beszélni. Mivel 
állandóan ki vagyunk téve mindan-
nak, ami Brüsszelben zajlik, ezért elég 
nehéz bármiféle megszokott napiren-
det kialakítani. Feladataim közé tarto-
zott az Európai Parlament különböző 
bizottságainak felkeresése, jelentések 
írása, gyűlésekre való felkészülés, 
rendezvényeken való részvétel, kuta-
tás és még sok minden. Néha mindezt 
ugyanazon a napon. Szerintem egy 
ilyen irodában fontos a rugalmasság, 
mert az aznapi tervek pillanatok alatt 
megváltozhatnak – szerintem amúgy 
ez feldobja az embert.

Említetted, hogy több mindenben 
vettél részt. Beszélnél néhány konkrét 
projektről?

R.: Sok különböző projektben vettem 
részt. Az egyik az volt, hogy figye-
lemmel kellett kísérnem az EP- ben 
a Bizottság és a Tanács részvételével 
zajló vitákat arról a javasolt irányelv-
ről, amely a harmadik országok állam-
polgárainak EU- ba való belépéséről 
rendelkezne. Azzal kezdtem, hogy 
átnéztem az EP honlapján található 
úgynevezett procedure file- ban az 
előterjesztett irányelvhez tartozó ad-
digi lépéseket, meghallgattam a parla-
mentben a bizottsági vitákat, valamint 
kapcsolatba léptem az EP- jelentéstevő 
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irodájával, hogy tisztázzak pár kérdést 
és megtudjam, hogy mire lehet számí-
tani. Érdekes lesz látni, hogy mi lesz 
az irányelv sorsa.

Részt vettem ezen kívül a Vallási 
Intolerancia és Megkülönböztetés 
Európai Platformja (EPRID) elneve-
zésű projektben is, melynek Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus  
Egyháza EU- irodája is része. Segí-
tettem egy munkareggeli előkészí-
tésében, amelyet az EP- képviselők 
asszisztensei számára rendeztek, és 
a platform gyűlésein is részt vettem.

Mit emelnél ki az itt szerzett  
tapasztalataid közül?

R.: Három dolgot emelnék ki:
1. Az Amerikai Egyesült Államok 

Nemzetközi Vallásszabadság Bizottsá-
gának elnöke és nagykövete részt vett 

az Európai Parlament egyik rendez-
vényén, nekünk pedig lehetőségünk 
volt fogadást adni a tiszteletükre. 
Szerencsére én is részt vehettem a 
fogadás megtervezésében és megszer-
vezésében, amit nagyon élveztem. Ki-
hívást jelentett, egyúttal pedig fejlődési 
és tanulási lehetőséget is.

2. Eljött Patrick Kearon elder, az 
Európa Területi Elnökség tagja, hogy 
más magas rangú vallási vezetők 
társaságában találkozzon az Európai 
Bizottsággal. Én is segítettem Kearon 
elder felkészítését erre a megbeszé-
lésre. Élvezetes élmény volt, mert 
rengeteget tanultam a résztvevőkről 
és az általuk képviselt szervezetek-
ről. A legnagyobb hatást azonban 
a Kearon elder által mutatott példa 
és krisztusi szeretet gyakorolta rám, 
amire mindig emlékezni fogok.

3. Úgy általában az egész brüsszeli 
élmény, a világ egyik politikai olvasz-
tótégelyében töltött idő, és az a lehe-
tőség, hogy gyűléseken vehettem részt 
az EP- ben, a Bizottságnál és a követsé-
geken a vallásszabadság előmozdítása 
érdekében. Kiemelném az embereket 
is, akikkel találkoztam, és mindazt, 
amit megtanultam. Ez a tapasztalat 
felbecsülhetetlen volt, semmit nem 
bántam meg belőle.

Köszönöm, Rakel!

Ha diplomás, továbbtanuló egy-
háztag vagy, akit érdekelnek az 
uniós ügyek, a nemzetközi kapcso-
latok, a vallás és a hit szabadsága, 
valamint szeretnél többet tudni 
arról, hogyan lehetnél gyakornok 
az EU- irodán, akkor kérjük, írj az 
EUOffice@ldschurch.org címre. ◼

FÉ
NY

KÉ
PE

ZT
E:

 FR
AN

CE
SC

O 
DI

 LI
LL

O

Rakel Nilsson a 
brüsszeli irodájában
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 Egy fantasztikus, három napos tábor-
ban vehettem részt Zánkán rajtam 

kívül 39 csodálatos fiatal nővel. Úgy 
gondolom, hogy mindannyian lelkileg 
feltöltődve térhettünk ismét haza, csa-
ládtagjaink és barátaink körébe. Drága 
vezetőink mindent megtettek azért, 
hogy egy olyan programot állítsanak 
össze nekünk, mely felemelő, tanul-
ságos, és elősegíti azt, hogy jobban 
megismerhessük egymást. Számomra 
mindig csodálatos az, amikor láthatok 
és megismerhetek velem azonos ko-
rosztályú és azonos értékeket, normá-
kat képviselő fiatalokat. Erőt adnak 
nekem, és ezért hálás vagyok. Nehéz 
világot élünk most, és úgy gondolom, 
hogy talán nekünk, fiataloknak van a 
legnehezebb dolgunk, mert nagyon 
sok benyomás ér minket a világban, 
és sokszor nehéz lehet ezeket kire-
keszteni és figyelmen kívül hagyni.

Azonban ezekben a táborokban 
mindig óriási erőt kapunk ahhoz, hogy 
könnyebb legyen ellenállni ezeknek 
a mindennapos kísértéseknek. Erre a 
táborra az ország minden területéről 
jöttek fiatalok, és bár mindannyian kü-
lönbözőek vagyunk, és mindannyiunk 
más nehézségekkel küzd, egy dolog 
feltétlenül összeköt minket, és ezáltal 
az egy dolog által, ez a sok ismeretlen 
fiatal mégis összeismerkedik és barát-
ságot köt; ez az egy dolog pedig nem 
más, mint az, hogy szeretjük Mennyei 
Atyánkat és az Ő fiát, Jézus Krisztust, 
és az Ő útjukon szeretnénk járni. 

Ez az egy közös dolog meghozta az 
egységet és a jó hangulatot a táborba. 
A Szentlelket nagyon erősen tudtuk 
érezni, nem csak a tanítások alatt, 
hanem minden programon.

Csodálatos tanításokban vehettünk 
részt, volt szó az önismeretről, önbi-
zalomról, s hogy milyen fontos, hogy 
ezeket a tulajdonságokat kifejlesszük 
magunkban; hallhattunk egy nagyon 
felemelő tanítást a belső szépségről, 
és lelki önvédelemről is. Minden taní-
tásban olyan csodálatos igazságokra 
leltünk, melyet szerintem sokan nem 
ismertünk, vagy melyek nem tudato-
sultak bennünk. Igazából én nem tud-
nék választani a tanítások közül, hogy 
melyik volt a legjobb, mert mindegyik 
nagyon sokat adott nekem.

A tábor alatt megismerhettünk 
néhány szakembert is, két fiatal 
hölgyet, akik segítettek 
nekünk eligazodni 
a haj-  és bőrápolás 
világában, illetve egy 
kedves urat, aki pe-
dig az önvédelemről 
beszélgetett velünk, s 
hogy mi módon tud-
juk elkerülni azt, hogy 
bajba kerüljünk. A 
tábor zárásaként tartot-
tunk egy hihetetlenül 
megindító és felemelő 
bizonyságtételi gyűlést, 
melyről azt mondha-
tom, hogy szem nem 

maradt szárazon. Csodálatos volt egy-
más bizonyságait és élményeit hallani, 
s ez a program csodálatos zárása volt 
a három napnak. Hálás vagyok azért, 
hogy ilyen fiatalon megismerhettem 
az egyházat, és hálát érzek a szívem-
ben azért, hogy minden évben részt 
vehetek ezekben az egyházi táborok-
ban. Ez rendkívüli lehetőség minden 
fiatal számára, hogy megerősödjön 
lelkileg, hogy új barátokat szerezzen, 
és hogy fantasztikusan érezze magát.

Ami számomra rendkívül fontos 
volt a tanítások közül az az, hogy 
próbáljuk meg magunkat úgy látni, 
ahogy Mennyei Atyánk lát minket. 
Fogadjuk el magunkat olyannak, ami-
lyenek vagyunk, és ne hasonlítgassuk 
magunkat másokhoz. Mennyei Atyánk 
mindannyiunkat úgy szeret, ahogyan 
vagyunk. Mindannyian gyönyörűek 
vagyunk az Ő szemében, és az a 
legfontosabb, hogy mi is meglássuk 
ezt a gyönyörűséget másokban. Fon-
tos, hogy a külső látszat helyett főleg 

a belső szépségre helyezzük a 
hangsúlyt, s hogy ne azt 

lássuk, hogy néz ki a má-
sik, hanem azt, hogy mi 
van a szívében, és mi-
lyen tulajdonságokkal 
rendelkezik. Tudom, 
hogy ez nem egyszerű, 
de mégis igyekeznünk 
kell, hogy így lássuk az 
embertársainkat. Hálás 
vagyok mindazokért 
a fiatalokért, akiket 
megismerhettem, és 
kifejezhetetlenül nagy 

hálát érzek a szívemben 
ezért a táborért. ◼

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

Élményeim a 2015- ös  
Fiatal Nő konferenciáról
Heizer Zsófia, Tatabánya Gyülekezet
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A Fiatal Nők  
tábor erőt adott
Sindy Klein, Győr Egyházközség

Ahogy tavaly is, úgy idén is rábe-
szélésre volt szükségem, hogy 

elmenjek az egyházi nyári táborba. 
Viszont mostanra már biztos vagyok 
benne, hogy jól tettem hogy elmen-
tem. Talán nem volt olyan hatalmas 
buli és őrület, mint ahogy vártam, de 
ehelyett olyan hatalmas lelki feltöl-
tődésben részesültem, amire csak 
mostanában jöttem rá. Ugyanis a tábor 
témája röviden összefoglalva az önbi-
zalomról és a belső- külső szépségről 
szólt. Szinte az összes tanítás meg-
érintett valahogy, és éreztem, hogy 
magamra tudom őket vonatkoztatni, 
ahogy talán az összes többi fiatal nő 
is. Nagyon felemelőek és csodásak 
voltak, és imádtam őket.

Voltak olyan tanítások és játé-
kok, amikor a saját önbizalmunkkal 

szembesülhettünk, ezek a feladatok 
segítettek felmérni, hogy egy 10- es 
skálából hányra pontoznánk az önbi-
zalmunkat. Én soha nem éreztem, hogy 
az önbecsülésem valahol a 10- es körül 
keringene. Őszintén bevallom körülbe-
lül 3- asra pontoztam magam, pedig na-
gyon szerettem volna több pontot adni 
magamnak, de nem tudtam, és ezért 
elég szomorú voltam. Azonban a be-
szélgetések, a lányok és maga az egész 
tábor annyira felemelő volt és annyi 
mindent tanultam, hogy most már büsz-
kén adok magamnak egy 5- öst.

A tábor után olyan erőt és feltöl-
tődést éreztem, hogy biztos voltam 
abban, az iskola jól fog kezdődni, 
és nagyszerű évem lesz. 
Nos, ez már az első 
héten megváltozott, 
ugyanis, ahogy a bará-
taim észrevették, hogy 
megváltoztam, és már 
egyáltalán nem támoga-
tom a helytelen dolgai-
kat, sőt ellent is mondok 
nekik, ők is változtak 
velem szemben. Sokszor 
kerülgetett a sírógörcs 
és az érzés, hogy nem 
akarok ott lenni velük. 
Mégis éreztem, hogy 
példaként kell előttük 
állnom, és segítenem kell 
nekik, amikor például 
helytelen és illetlen zenéket hallgatnak 
a szünetekben, vagy amikor rondán 
beszélnek, vagy amikor nem oda illő 
dolgokról beszélgetnek, és tiszteletle-
nül viselkednek.

Segíteni akarok nekik, de ezek el-
lenére én vagyok az, akit kigúnyolnak 

és kibeszélnek. Soha nem éreztem 
még magam ilyen rosszul egy közös-
ségben. Kértem sokszor anyukámat, 
hogy hadd váltsak iskolát de ő nem 
engedte, és lehet, sokkal könnyebb 
lenne feladni és iskolát váltani, de tu-
dom, hogy nem tehetem, nem hagy-
hatom őket cserben, mert szükségük 
van rám akkor is, ha nem akarják 
elfogadni, mert ők most nem tudják 
mit tesznek! Szeretem az osztályom, 
de nagyon rossz, ahogy viselkednek. 
Úgy érzem, ha nem mentem volna 
el a táborba, most nem lenne ennyi 
erőm, és nem biztos, hogy végig 
tudnám ezt csinálni. Köszönöm a 
tanításokat és a tanácsokat, azok 

nélkül már rég „lemerültem” volna. 
Végül a bizonyságomat teszem, hogy 
tudom, Mennyei Atyánk mindig tudja, 
mikor mire van szükségünk, és ha az 
Ő terve szerint élünk, minden rendbe 
fog jönni! Tudom, hogy Isten él és 
szeret minket. ◼
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 Minden hónap első vasárnapja 
különleges alkalom számomra, és 
különleges alkalom Jézus Krisztus 
Egyházában. Igen, ez az a vasárnap, 
amikor egymást és az Egyházat erősít-
hetjük lelki és fizikai értelemben egya-
ránt. Ekkor tehetünk böjti felajánlást a 
rászorulók részére, de még talán ennél 
is fontosabb, hogy egymást hitét erő-
síthetjük bizonyságaink megosztásával 
az úrvacsorai gyűlésen.

Bizonyára sokan ismeritek Moróni 
szavait: „És amikor ezeket a dolgokat 
megkapjátok, arra buzdítalak benne-
teket, hogy Krisztus nevében kérdez-
zétek meg Istent, az Örökkévaló Atyát, 
hogy nem igazak- e ezek a dolgok; 
és ha őszinte szívvel, igaz szándék-
kal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, 
akkor ő a Szentlélek hatalma által ki 
fogja nektek nyilvánítani ennek igaz-
ságát” (Moróni 10:5).

 Az én bizonyosságomat leginkább 
a bennem történő változások adják. 
Tudom, hogy ezek nem történhet-
tek volna meg a Jóisten segítsége 
nélkül. A saját bizonyságát minden-
kinek magának kell megszereznie. 
Úgy, ahogy Joseph Smith tette, le kell 
térdelnünk, és őszinte imában kell 
kérnünk Mennyei Atyánkat, Ő pedig 
– mindenki biztos lehet benne – vála-
szolni fog. És ha választ kaptunk, ha 
megszereztük a bizonyosságot, akkor 
mivel az Úr egyházában mindannyian 
misszionáriusok vagyunk, meg is kell 
azt osztanunk. Meg kell osztanunk 
egymás között vasárnaponként, és 

meg kell osztanunk felebarátainkkal 
a hétköznapokon. Meg kell oszta-
nunk az utcán, a boltban, a buszon, 
a munkahelyünkön – mindenhol ahol 
lehetőségünk adódik rá. Ha pedig 
nem érezzük a lehetőséget, keressük 
meg azt. Használjuk ki a világháló 
által adódó lehetőségeket, hirdessük 
ott is Jézus Krisztus evangéliumát. Ne 
hagyjuk, hogy a gátlásosság, a féle-
lem visszatartson minket, győzzük le 
önmagunkat, és mondjuk el minden-
kinek: Krisztus él! Ne feledjük, lehet, 
hogy a mi bizonyságunk indít el va-
lakit Isten útján. Erről Brigham Young 
elnök a következőket mondta:

„Ha a világ minden képessége, 
tapintata, bölcsessége és kifinomult-
sága egyetlen személyben egyesült 
volna, és ezt az embert elküldték 
volna hozzám a Mormon könyvével, 
és a legmagasztosabb földi ékesszólás-
sal kinyilvánította volna nekem annak 
igaz voltát, tudás és világi bölcsesség 
által megpróbálva azt nekem bebi-
zonyítani, mindez olyan lett volna 
számomra, mint a füst, amely csak 
azért kap szárnyra, hogy aztán szerte-
foszoljon. Amikor azonban láttam egy 
ékesszólástól vagy jó képességektől 
mentes embert nyilvánosan beszélni, 
aki csak azt tudta mondani, »a Szentlé-
lek ereje által tudom, hogy a Mormon 
könyve igaz, hogy Joseph Smith az Úr 
prófétája«, akkor az abból az ember-
ből áradó Szentlélek megvilágította 
az értelmemet, és fény, dicsőség és 
halhatatlanság tárult fel előttem” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Brigham 
Young [1997]. 315.).

 Aki ismer, tudja, én bárhol, bárki-
vel megosztom a bizonyságomat. És 

titeket is arra szeretnélek kérni, tegye-
tek így ti is hiszen aki egy lelket meg-
ment, az az egész világot menti meg.

 Én az első bizonyságomat akkor 
tettem, amikor egyháztag lettem. Ezt 
elküldtem emailben az egyik nővér-
nek, korábban bekopogott hozzám, 
de ekkor már nem Győrben szolgált. 
Woffinden nővér ezt válaszolta:

 „Értettem mindent! Köszönöm 
szépen! Sírtam amikor olvastam, mert 
annyira szép volt, hogy éreztem a 
Szentlelket, és azért, mert én nagyon 
büszke vagyok rád, és nagyon hálás 
vagyok, hogy találkoztunk. Én tudom, 
hogy Isten küldött minket hozzád. 
Tudom, hogy még lesz nehézséged 
egyháztagként, de erősebb leszel, 
és majd legyőzöd azokat! Én tudom 
hogy Jézus a Krisztus, és hogy általa 
minden lehetséges! Emlékezz mit 
mondott Hélamán:

 »És most, fiaim, emlékezzetek, 
emlékezzetek rá, hogy Megváltónk 
sziklájára, aki Krisztus, Isten Fia, arra 
kell építenetek az alapotokat; hogy 
amikor az ördög elküldi erős szeleit, 
igen, nyilait a forgószélben, igen, 
amikor minden jégesője és hatalmas 
zivatara benneteket ver majd, akkor 
nem lesz hatalma felettetek, hogy le-
hurcoljon a nyomorúság és a végtelen 
jaj szakadékába, mert a szikla melyre 
építettetek – mely biztos alap – egy 
olyan alap, melyről nem bukhat le 
az ember, ha arra épít.«”

 Ez a nap számomra azóta is kü-
lönleges. Ahogy különleges minden 
hónap első vasárnapja is, amikor az 
Úr egyházában, az Úr napján az Úrba 
vetett hitünket erősíthetjük bizonysá-
gaink megosztásával. ◼

A bizonyosság
Horváth Tamás, Győr Egyházközség
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2008 augusztusa volt. Épp 
édesanyámhoz indul-

tam, de lekéstem a buszt, így csak az 
egy óra múlva induló járattal tudtam 
menni. Ülőhely már nem volt, mindig 
is állóbérlettel utaztam, hát kinéztem 
egy helyet két fehéringes, nyakkendős 
fiatalember mellett. Ahogy melléjük 
értem, láttam, hogy viselnek valami-
lyen furcsa névtáblát… nem láttam 
pontosan, de valami hosszú név 
mellett még Jézus Krisztus neve is 
oda van vésve, úgyhogy olyan rosszak 
nem lehetnek.

Néhány perc zötykölődés után 
megszólított az egyikük:
 – Mi most tanulunk magyarul, és van 
egy szó, amit nem értünk. Tudnál 
segíteni?

 – Persze – mondtam. – Melyik  
ez a szó?

 – Aggódni.
Akkoriban még tudtam angolul, így 

könnyen elárultam nekik a megfejtést: 
„To worry.” És részemről lezártnak 
tekintettem a társalgást.

Ők viszont nem, s beszélgetésbe 
kezdtünk. Kiderült számomra, hogy az 
Egyesült Államokból illetve Kanadából 
jöttek. Megbeszéltük, hogy még nem 
jártam a hazáikban, s hogy a legna-
gyobb Király szintén amerikai, és Elvis 
Presley- nek hívják.

Ekkorra alaposabban megnéztem 
magamnak a névtáblájukat: mind-
kettőt valamilyen eldernek hívják. 
Ezek szerint testvérek – nyugtáztam 
magamban.

Azzal váltunk el egymástól, hogy 
szívesen találkozunk újra, s meghív-
tam őket magamhoz egy pizzára.

Amennyire vissza tudok emlékezni, 
az első néhány találkozáskor nem ke-
rült szóba az evangélium. Csak beszél-
gettünk, rajtuk gyakoroltam az angolt, 
s minden alkalommal készítettem egy 
pizzát, amit minden alkalommal oda-
égettem. Ők viszont minden alkalom-
mal megették. Specialitásommá vált az 
égetett pizza.

Talán tévedek, de emlékeim szerint 
csak a harmadik alkalommal került 
szóba komolyabb szinten az evangé-
lium, amikor megkérdeztem tőlük, 
hogy miért is vannak Magyarországon.

– Azért, hogy elmondjuk Neked, 
hogy Jézus Krisztus él, s az evangéli-
uma itt van a földön – mondták a fiúk, 
szinte egyszerre.

Talán nem pont ezeket a szavakat 
használták, de abban biztos vagyok, 
hogy a „neked” szó elhangzott. Ez 
komolyan megérintett. Nem úgy 
általában a magyar embereknek, nem 
valakinek, aki szembe jön az utcán. 
Hanem nekem, első, s mindeddig 
utolsó és megismételhetetlen Makkai 
Balázsnak.

Amikor jó néhány hónap múlva 
a misszionáriusom, Olsen elder haza-
ment a tengeren túlra, akkor mesélte 
el, hogy azt a lelki útmutatást kapták, 
hogy ne beszéljenek addig az evangé-
liumról, míg én szóba nem hozom.

Mily’ hálás vagyok ezeknek a fia-
talembereknek azért, hogy hallgattak 
a sugalmazásra. Mily hálás vagyok a 
tisztaságukért, hogy pontosan megér-
tették az üzenetet. Mily hálás vagyok 
az alázatukért, hogy betartották és 
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Egy elrendelt véletlen
Makkai Balázs, Pécs Gyülekezet

Keresztelésem napján a misszionáriusaimmal



H8 L i a h ó n a

alkalmazták az útmutatást. Ha nem 
így tesznek, hanem egyből rám ugra-
nak egy Mormon könyvével, akkor ma 
nem biztos, hogy ennek az egyháznak 
lennék a tagja.

A fiúk az egyik találkozás végén na-
gyon komoly kéréssel hozakodtak elő.
 – Imádkoznál arról, hogy ezek  
a dolgok, melyeket tanítottunk  
neked, igazak- e?

 – Persze – mondtam könnyelműen.
Azzal a lendülettel el is felejtettem 

az ígéretemet. A következő alka-
lommal a csillogó szemek azonnal 
fájdalommal teltek meg, amikor beval-
lottam, hogy nem imádkoztam. S ott 
rögtön el is határoztam, hogy megte-
szem, amit kértek.

Ahogy elhagyták a lakásomat, 
térdre ereszkedtem. Mindent ponto-
san úgy tettem, ahogy a misszioná-
riusok tanították: Krisztus nevében, 
őszinte szívvel és igaz szándékkal, 
Krisztusba vetett hittel megkérdeztem 
Istent, az Örökkévaló Atyát, hogy 
nem igazak- e ezek a dolgok.

Ahogy elkezdtem imádkozni, 
különös érzés kerített hatalmába. 
Úgy éreztem magam, mint az a 
gyermek, aki rég látott és elhagyott 
szüleivel beszél újra. Könny áztatta 
aznap az arcomat – de ezek nem 
a fájdalom, hanem a boldogság, a 
szeretet, a megbánás és a megtérés 
könnyei voltak. Egy láthatatlan, sze-
retettel teli mennyei kéz ölelt keb-
lére, szemrehányás nélkül szorított 
magához, és mintha azt súgta volna: 
Hiányoztál, fiam!

Aznap a Szentlélek hatalma kinyil-
vánította nekem mindazon dolgok 
igazságát, melyet Olsen, Forbes és 

Davis elderek tanítottak nekem. 
Tudom, hogy ők valóban Jézus 
Krisztus követei voltak, s ma is 
azok, bármilyen elhívásban szol-
gálnak is. Bár már rég hazamentek, 
de ma is nagy hálával és szeretettel 
gondolok rájuk.
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előtt, amit gyorsan kell meghozni, 
és ilyenkor nem mindig könnyű a jót 
választani.

Mindennap eszembe jut ez a szent-
írás, és segít emlékeznem arra, hogy 
bár tökéletlenek vagyunk, és sokszor 
hibázunk is, soha nem szabad meg-
feledkeznünk a Szabadító példájáról. 
Jézus Krisztus így tanított: „…amint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek 
ti is egymást” (Jn 13:34). Bármit is te-
gyünk, azt a szeretet vezérelje! Bárkivel 
is kerüljünk kapcsolatba, szeretettel 
bánjunk vele! Bármekkora hibát is 
kövessünk el mi magunk, ne feledkez-
zünk meg arról, hogy Mennyei Atyánk 
szeret minket, és csodálatos terve van 
az életünkre, ezért nekünk is meg kell 
becsülnünk magunkat!

Hiszek benne, hogy „a szeretet soha 
el nem fogy”, és „megváltoztathatja a 
világot”. Ha szeretjük az Urat, a Meg-
váltót, és szeretettel fordulunk felebará-
taink felé, egy új, áldott és boldog élet 
nyílik meg előttünk. ◼

Még abban az évben, néhány 
nappal karácsony előtt alámerít-
keztem a bűnök bocsánatára, s a 
másnapi konfirmáció óta vagyok 
aktív tagja Jézus Krisztus egyhá-
zának, s tökéletlen tanítványa a 
Mesternek. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S

„A valódi igazlelkűségből áradó tiszta  
krisztusi szeretet megváltoztathatja a világot.”
Toronyi Janka, Miskolc Gyülekezet

Bizonyságom van róla, hogy a szent-
írásokban leírt minden egyes szó 

igaz, bármennyi idő is teljen el a megírá-
suk óta, és bármily irányba is változzon 
a világ. A szentírásaimban megjelölt 
sok vers között van azonban egy, ami 
életem minden napján velem van – és 
legyen előttem akármilyen kihívás, vagy 
legyen bármily nehéz kérdésem, mindig 
útmutatást nyerek belőle.

A Korinthusbeliekhez írt első 
levél 16. fejezetének 14. versében 
Pál apostol így szól a gyülekezethez: 
„Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” Számomra ez az egyetlen 
mondat összefoglalja Jézus Krisztus 
evangéliumát. Nap mint nap kerülünk 
olyan helyzetbe, amit nem könnyű 
megélni. Néha türelmetlenek vagyunk, 
néha nem fordulunk kellő tisztelettel 
és megbecsüléssel mások felé, olykor 
elfelejtjük meglátni a másikban a jót, 
hagyjuk, hogy az élet apró, és általá-
ban lényegtelen kihívásai erőt vesznek 
rajtunk. Gyakran állunk olyan döntés 


