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öntözni és gyomlálni kell a növekedés 
időszakában, az aratástól a befőzéssel 
vagy fagyasztással való eltárolásig. És 
ez csak a nyár volt.

A szüleim állandóan ott voltak 
velünk és biztattak, hithűen tanítottak 
és együtt dolgoztak velünk. Soha nem 
kértek olyat, amit ők maguk ne tet
tek volna meg. A családban a munka 
áldása magába foglalta a kreatív 
munkavégzés és a jól végzett munka 
izgalmát, miközben oly hasznos 
készségekre tettünk szert akkorra és 
a jövőre nézve, szolgálatot végeztünk 
másoknak, megértettük a munkára és 
teljesítményre vonatkozó elvárásokat, 
és önfegyelmet tanultunk.

A tanulási lehetőségek adta előnyök
Egy évvel az óvoda előtt elvárták tő

lünk, hogy meg tudjuk kötni a cipőfű
zőnket, hogy le tudjuk olvasni az időt 
a kerek óralapról, hogy megjegyezzük 
a címünket és telefonszámunkat, és 
hogy gyakoroljuk az oviba vezető utat. 
Az iskolai évek alatt arra buzdítottak, 
hogy hozzuk ki magunkból a legjob
bat az iskolában, és a szüleink mindig 
a bennünk rejlő lehetőségekhez mér
tek bennünket. Mindig tanultunk.

A csodát hit előzi meg
„Az Úr igenis segít, ha hozzá for

dulunk a szükség idején, különösen, 

HELYI OLDALAK

 Tavasz idején abban a kiváltságban 
van részünk, hogy megünnepel

hetjük a húsvétot, amikor – legalábbis 
az északi féltekén – a tél elmúlt, és a 
levegőben érezni a melengető tavaszt. 
Az újjászületés és az új kezdetek ideje 
ez, az élet minden területén.

Újra felkérünk benneteket, hogy 
váljatok lelkileg és fizikailag önel
látóvá. Jézus Krisztus evangéliuma 
a lelki és a fizikai önellátást is 
tartalmazza.

„Az önellátás az a képesség, elkö
telezettség és törekvés, hogy gondos
kodjunk saját magunk és a családunk 
lelki és fizikai szükségleteiről. Önel
látóvá válva az egyháztagok sokkal 
inkább képesek lesznek szolgálni 
másokat, és törődni velük.

Az egyháztagok felelősek a saját 
lelki és fizikai jólétükért. Megkap
ták az önrendelkezés ajándékát, azt 
a kiváltságot és kötelességet, hogy 
meghatározhatják saját életpályájukat, 
megoldhatják saját problémáikat, és 
törekedhetnek arra, hogy önellátóvá 
váljanak. Az egyháztagok mindezt 
az Úr sugalmazásával és saját kezük 
munkájával teszik meg.” 1

Hogyan válhatunk fizikailag 
önellátóvá?

Tanuljuk meg a munka értékét 
és áldásait

„Ismerjük fel, hogy a munka kivált
sága ajándék, a munkára való képes
ség áldás, és a munka szeretete siker.” 2

Életünkben a munka értéke elen
gedhetetlen ahhoz, hogy megtanuljuk 
azokat a leckéket, melyek tartós bol
dogságot és növekedést hoznak. Nagy 
családban nőttem fel, ahol a munka 
alapelvén nevelkedtünk. A talaj ve
tésre való előkészítésétől és felszán
tásától kezdve odáig, hogy miképpen 
vessük el a magokat, hogy mindennap 

Fizikailag önellátóvá válni
Timothy J. Dyches elder, Amerikai Egyesült Államok
második tanácsos az Európa Terület elnökségében
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amikor elkötelezzük magunkat a mun
kája iránt, és megtesszük az akaratát. 
Ám az Úr csak azoknak segít, akik 
hajlandók magukon is segíteni. Elvárja 
a gyermekeitől, hogy amennyire csak 
tudnak, legyenek önállóak.” 3

Az önellátási tanfolyamot nemré
giben elvégző tanuló felidézte a saját 
hittel és cselekvéssel teli utazását:

„Elkezdtem a gyakorlatba átültetni 
mindent, amit tanultam, például az 
időm bölcs felhasználását is. Most már 
érzem, hogy egyénként fontos vagyok, 
és képes vagyok olyan dolgok meg
tételére, melyeket nem is gondoltam 
volna korábban.

Mindennap olvasom a szentírásokat, 
és teljes szívből imádkozom – tudom, 
hogy fontos vagyok Mennyei Atyámnak. 
Olyan dolgok kezdtek történni velem, 
melyeket soha nem is gondoltam volna. 
Hihetetlen volt. Olyan volt, mintha valaki 
vezetett volna az álláskeresésemben. 
Nem voltak gondjaim a nyelvvel sem.

Mikor bemutatkoztam egy nőnek, 
aki dadust keresett a lánya mellé, amint 
beléptem az ajtón, a kislány megölelt 
és megpuszilt. Az egész interjú alatt 
végig mellettem volt, és ezért meg is 
kaptam az állást. A férje épp most segít 
nekünk állást találni a fiamnak. Azóta 
még egy ember ajánlott nekünk mun
kát. Egy nőtestvér az egyházban segí
tett lakást találnom. Életemben először 
olyan dolgokat teszek, melyekre előtte 
nem volt lehetőségem.” 4

A fizikai önellátás kifejlesztése 
során igyekszünk fenntartani az egész
ségünket a rendszeres sportolással, 

a tápláló ételek fogyasztásával és a 
megfelelő testi ápoltsággal. A keretein
ken belül élünk és takarékoskodunk, 
elkerülve az adósságot. Az önellátó 
ember böjtöl és örömmel adományoz 
nagylelkű böjti felajánlást.

A tökéletesség felé vezető ösvény 
megköveteli, hogy minden egyes nap 
az evangélium szerint éljünk. A fizikai 

önellátásra való törekvés pedig Jézus 
Krisztus evangéliumának minden tan
tételét alkalmazza. Imádkozom, hogy 
az eljövendő hónapok és évek folya
mán mindannyian így tegyünk. ◼
JEGYZET:
 1. 2. kézikönyv, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness 

(1957), 381.
 3. L. Tom Perry elder, Ensign, 1991. október.
 4. Lásd még T&Sz 60:13; 130:20–21.

H E L Y I  H Í R E K

„Szeresd az Urat, a te Istenedet  
teljes szívedből…” (Máté 22:37.)
Fajta- Németh Leonóra, Buda Egyházközség

 Ez az első és legfontosabb parancso
lat minden ember számára, hiszen 

nincs más út, melyen visszatérhetnénk 
Mennyei Atyánk jelenlétébe, csak a 
Megváltónk, Jézus Krisztus által mu
tatott út. Ha megismerjük és követjük 
Őt, akkor valódi, tartós boldogságra és 
békességre tehetünk szert már ebben 
a földi életben is.

De mégis hogyan mondjuk el ezt 
azoknak a szeretteinknek, akik még 
nem engedték be az életükbe ezt a 
tant? Hogyan segíthetünk nekik meg
tapasztalni az evangélium és az abból 
eredő áldások erejét?

Sokféle módon megtehetjük. 
Nem mindig könnyű megosztani az 
evangéliumot, de a Szentlélek sugal
mazásaira éberen figyelve megtalál
hatjuk a befogadó embereket, és az 

alkalmakat arra, hogy bizonyságot 
tegyünk Jézus Krisztus engesztelő 
áldozatáról.

3 éve kaptam az első zenei területen 
végzendő elhívásomat az egyházköz
ségünkben, illetve a cövekben. A zenei 
programok és koncertek szervezése 
lett az egyik elhívásom. Eleinte nem is 
sejtettem, hogy ez egy mennyire erő
teljes misszionáriusi eszköz, és hogy 
sokkal több szívet megmozgathat, mint 
azt valaha is gondoltam.

A legutóbbi adventi koncertet a 
budai gyülekezeti házban tartottuk, 
egyházközségi nyílt nappal egybe
kötve. Az egész gyülekezet részt vett 
a szervezésben és a megvalósításban. 
A kórusba más városok gyülekezetei
ből is csatlakoztak hozzánk testvérek, 
sőt, egyik nőtestvérünk Nagyváradról 
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keljen a koncerten.
Rengeteg szervezésbe, csapatmun

kába, készülésbe, és izgatott várako
zásba kerül, hogy a hallgatóinkhoz 
eljuttathassuk Mennyei Atyánk üzene
tét. Minden alkalommal, amikor ezekre 
a koncertekre készülünk, arra gondo
lunk, hogyan tudnánk a lehető legérez
hetőbben átadni a Megváltónk irántuk 
érzett szeretetét, hívását, vigaszát és 
reményt nyújtó gondoskodását. Amikor 
felcsendül egy himnusz vagy megszó
laltatunk egy dalt, az lehetőséget ad a 
Szentléleknek arra, hogy bizonyságot 
tegyen az evangélium igaz voltáról 
azoknak, akik nyitott szívvel hallgatják.

Nagyon szeretem a Szabadító azon 
tanításait, amelyekben hívó szavát 
fejezi ki az Úr minden gyermekéhez 
szólóan. Ez segít emlékeznem arra, 
hogy Mennyei Atyánk számára min
denki fontos. Ő hívja őket. Nekünk 
is ezt kell tennünk.

Minden évben rendezünk koncer
teket, amelyek kiváló alkalmat nyúj
tanak testvéreink számára, hogy 
meghívhassák szeretteiket és bará
taikat egy felemelő programra, ahol 
hallhatnak Jézus Krisztusról és ahol 
érezhetik a Szentlelket.

Tudom, hogy Krisztus él. Ő az, aki 
mindig, minden helyzetben segített és 
szeretettel mellettem állt a nehézsége
imben és az örömömben. Mindig ott 
volt, amikor hívtam Őt. Nincs olyan 
bánat, bűn, betegség, vagy lelki fájda
lom, melyet Ő meg ne tudna gyógyí
tani. Szeret minket és azt akarja, hogy 

egykor majd visszatérjünk hozzá. Ha
talmában áll minden csodát megtenni 
a hitünk szerint, és Ő csak annyit 
kér tőlünk, hogy forduljunk hozzá és 
kövessük Őt.

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

A közelmúltban édesa
nyám súlyos beteg

ségen esett át. Tudom, 
hogy gyógyulásában az 
is közrejátszott, hogy bár 
hívő katolikus, mégis 
elfogadta tőlem, hogy 
melkisédeki papságvi
selőként betegáldásban 
részesítsem. Ennek ap
ropóján elgondolkodtam 
azon, mit jelent szá
momra, hogy az Úr szent 
papságát viselhetem.

Hitet.
Hiszek Mennyei 

Atyánkban és Fiában, Jé
zus Krisztusban. Abban, 
hogy ha méltón élek, a 
Szentlélek állandó társam 
lehet. Hiszem, hogy ez az igaz 
egyház, hogy vezetőink tanításai 
segítenek, és hiszem, hogy az em
berek alapjában véve jók.

Mindannyiótokat arra buzdítom, 
hogy soha ne szűnjetek meg lehe
tőségeket keresni az evangélium 
megosztására, bármilyen mód is 
adatik rá. ◼

Mit jelent számomra a papságviselés?
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

A papság Isten hatalma és felhatalmazása.

Szeretetet.
Szeretni kell az embereket, miként 

Jézus tette: feltételek nélkül. Emellett 
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úgy kell élni, hogy az emberek is  
szeretni tudjanak minket.

Ajándékot, áldást.
A papságviselés az Úr ajándéka. 

Az áldásait tovább kell adni a többi 
embernek.

Bizalmat, méltóságot.
Mennyei Atyánk megbízik bennem, 

hiszen méltónak talál a papságvise
lésre, és megbíznak bennem vezető
ink, és a gyülekezet tagjai is.

Példamutatást.
Példát kell mutatnom a csalá

domnak, a barátaimnak, és nem 
utolsósorban a fiamnak és a többi 
egyháztagnak. Tanulni kell azoktól, 
akik nekünk mutatnak példát: hittest
véreinktől, vezetőinktől, a prófétáktól, 
és mindenekelőtt Jézus Krisztustól.

Felelősséget.
Felelősek vagyunk a többi egyház

tagért, kiemelten nőtestvéreinkért, a csa
ládunkért, a barátainkért, az elesettekért 
– voltaképpen minden felebarátunkért.

Tanulást, tanítást.
Mindenkitől tudunk tanulni, akinek 

nyitott a szíve, és mindenkit taníthatunk, 
ha nyitott szívvel közelítünk hozzá.

Igazságot.
Mint papságviselő, és mint egyház

tag tudtában vagyok az igazság mag
jának, és törekedhetek a teljes igazság 
megismerésére.

Büszkeséget.
Büszke vagyok rá, hogy papság

viselő lehetek, hogy részt vehetek az 
úrvacsorai szertartáson, hogy keresz
telhetek, hogy betegáldást adhatok, 
hogy segíthetek másokon.

Szolgálatot.
Papságviselőként az a legfőbb 

feladatunk, hogy másokat szolgáljunk, 
mint ahogy Jézus is tette.
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Kitartást.
Kötelességünk a végsőkig kitarta

nunk, végig kell mennünk azon a bi
zonyos keskeny ösvényen.

Hálát.
Hálás vagyok hittestvéreimnek; 

vezetőinknek; a misszionáriusoknak, 
akik bekopogtak hozzám és tanítot
tak; és elsősorban természetesen Jézus 
Krisztusnak és Mennyei Atyánknak. ◼

Köszönöm, Jézus
Makkai Balázs, Pécs Gyülekezet

 Még sohasem láttam Őt. Nem áll
tam Vele szemtől szemben, még 

sosem beszéltem Vele. Ő még nem 
érezte szükségét annak, hogy meglá
togasson. Talán – sőt, biztosan tudom, 
hogy nem is lennék elég tiszta, hogy a 

jelenlétében legyek, akár egyetlen pil
lanatig is. Mégis jelen van az életem
ben, napról napra erősebben. Úgy hat 
rám, ahogy egy mesternek hatni kell a 
tanítványára. Felnézek Rá, és csodá
lom Őt. Csodálom Őt önzetlenségéért, 
alázatáért. Csodálom Őt végtelen és 
tökéletes szeretetéért.

Meghalt értem. Életét adta azért, 
hogy élhessek. Ha arra gondolok, 

„Ha arra gondolok, hogy mit tett, mit 
vállalt értem, úgy érzem, sosem leszek 
képes arra, hogy viszonozzam.”



 2 0 1 6 .  á p r i l i s  H5

hogy mit tett, mit vállalt értem, úgy 
érzem, sosem leszek képes arra, hogy 
viszonozzam. Ő az én Mesterem, az 
én személyes Megváltóm és Szabadí
tóm. Szeretem Őt, bár tudom, hogy az 
iránta érzett szeretetem nem tökéletes. 
Szerethetném sokkal jobban, sokkal 
őszintébben.

Bárcsak megérezném egyetlen 
pillanatra azt az érzést, melyet Ő táplál 
irántam. Bárcsak képes lennék olyan 
önzetlenül szeretni másokat, ahogyan 
Ő szeret.

Nem ismerek elég kifejezést ah
hoz, hogy leírjam az Ő tökéletességét, 
nagyszerűségét, szelídségét. Kétségem 

sincs a felől, hogy él, mert feltámadt. 
Elszakította a halál láncait, legyőzte a 
sírt, s mivel követjük Őt, az Ő áldozata 
révén mi is megtapasztaljuk a feltáma
dás tökéletességét.

„A hol én vagyok, ott lesz az én szol
gám is…” ( János 12:26.)

Jó lenne annak a szolgának lenni… ◼
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H O G Y A N  T U D O M ?

A zörgetőnek megnyittatik
Békefi Miklós, Pest Egyházközség

Egy 1988. augusztusi estén
Néztem a távolsági autóbusz 

ablakán keresztül, ahogy a hosszan 
elhúzódó nyári naplemente megvilá
gítja a sziklás, félsivatagos utahi tájat. 
Hosszú út állt még előttünk New 
Yorkig. A Greyhound egymás után 
falta a mérföldeket, én pedig felü
töttem a kezemben tartott könyvet, 
melyet aznap kaptam, és elkezdtem 
olvasni: „Moi, Néphi, étant né de 
bons parents…”

Tizenkét órával korábban
Hajnali fél hat körül kászálódtunk 

le édesanyámmal az előző buszról Salt 
Lake Cityben, fapados körutazásunk 
utolsó előtti állomásán. Kanadai ro
konainktól indultunk, és egy számos 
államot érintő hathetes út végén ismét 
hozzájuk tartottunk, hogy onnan majd 
hazarepüljünk. Hallottunk már Utahról 

és a mormonokról, hiszen mi is láttuk 
Szinetár Miklós Utahi utak című doku
mentumfilmjét, tehát úgy tűnt, hogy 
Salt Lake City érdekes színfolt lesz a ba
kancslistánkon. Amint megnyíltak a lát
nivalók, nekiláttunk bejárni azokat: az 
Oroszlános Házat, a Templom teret és 
a többi „kötelező” célpontot. A mormo
nok sajnos nem engedtek be a temp
lomba, de egyébként nagyon kedvesek 
voltak. Magyarul tudó idegenvezető 
nem akadt, viszont miután kiderítették, 
hogy beszélünk franciául, egy valami
kor Belgiumban szolgált idős misszio
nárius vezetett minket körbe.

A látogatóközpont lenyűgöző volt, 
ha nem is olyan módon, mint előtte 
Disneyland. A Jeruzsálemből elvándo
rolt csoport története, az aranyleme
zek, Joseph Smith – mind felkeltették 
az érdeklődésemet, de a lelkiség talán 
még jobban. Viszont az ott dolgozók 

közölték, hogy magyar nyelvű anya
gokkal sajnos nem tudnak szolgálni, 
mert az egyház működését két hónap
pal azelőtt engedélyezték Magyarorszá
gon, és ezért amijük csak volt, elküldték 
oda. Franciául azonban sok anyaguk 
volt, és ezekből adtak is nekünk. Volt 
közte egy kék könyv is, amely a Livre 
de Mormon címet viselte…

Egy hónappal később
Hazaérkezésünket követően is 

élénken élt bennem a nyugodt, ottho
nos, „hazaérkezős” érzés – mármint 
az, amelyet a könyvet olvasva érez
tem a buszon. Már akkor eldöntöttük, 
hogy itthon is felkeressük ezt a frissen 
engedélyezett egyházat, és jobban 
megismerjük.

Ennek azonban voltak bizonyos 
gyakorlati akadályai. Leginkább az, 
hogy nem tudtuk, merre kell keresni. 
A telefonkönyvben nem szerepelt 
„mormon egyház”. Viszont akkor még 
létezett az egyházak állami ellenőr
zésére létrehozott Állami Egyházügyi 
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Hivatal. Ők pedig benne voltak a 
telefonkönyvben. Nem voltak túl se
gítőkészek, de miután közöltem, hogy 
ellenkező esetben sajnos kénytelen 
leszek minden szembejövőtől meg
kérdezni a „mormon egyház” hollétét, 
végül adtak egy címet.

Amikor bekopogtattunk abba a 
lakásba a Balassi Bálint utca egyik 
házában, egy jól öltözött fiatalember 
(ing, nyakkendő) nyitott ajtót. Va
lamiért nagyon meglepődött, hogy 
a mormonokat keressük, pedig jó 
helyen jártunk. Rajta kívül voltak 
még ott más fiatalemberek is, és egy 
idősebb házaspár. Behívtak, beszél
gettünk. Később még többször is 
beszélgettünk. Az otthonos érzés to
vábbra is megmaradt, bár eleinte egy 
kicsit szokatlan volt, hogy ezeknél 
az amerikai fiúknál ennyire népszerű 
keresztnév az Elder. Néhány misszi
onáriusi beszélgetés és úrvacsorai 
gyűlés után úgy döntöttem, hogy 
megkeresztelkedem. Fel sem me
rült, hogy másképpen döntsek: a 

Szentlélek folyamatosan bizonyságot 
tett arról, hogy ez a helyes ösvény.

1988. november. 5.
A víz kicsit hidegebb volt, mint 

amire számítottam. Ennek ellenére jó 
érzés töltött el, ahogy a fehér ruhában 
leereszkedtem az alagsori keresztelő
medence létráján. Tudtam, hogy ami 
perceken belül fog történni velem, 
meghatározza az egész életemet. 
Sőt, talán azon túl is. Bár a „változás 
szele” már amúgy is érezhető volt az 
országban, azért ez valahogy mégis 
másfajta változás, másfajta érzés volt. 
Egyszerűen több. Amikor Elder And
reasen elmondta a megszabott imát, 
alámerített a vízbe és kiemelt belőle, 
megnyitott előttem egy ajtót. Nem 
pont úgy, ahogy két hónappal koráb
ban, a kopogtatásunkra válaszolva 
tette, de bizonyos értelemben mégis 
hasonló módon. Kétségtelenül igaznak 
bizonyult Jézus ígérete: „Mert a ki kér, 
mind kap; és a ki keres, talál; és a zör
getőnek megnyittatik.” (Máté 7:8.) ◼

 Először 13 éves koromban talál
koztam misszionáriusokkal. Mivel 

angol tagozatra jártam, egyik hálaadás 
alkalmával a tanárunk elhívott két 
eldert Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházából egy kis 
beszélgetésre. Emlékszem, már akkor 
is nagyon megfogott a két huszoné
ves felfogása, gondolkodása, és az 
a mérhetetlen szeretet és boldogság, 
amely belőlük áradt. Egy évvel ké
sőbb egy ismerős révén lehetőségem 
lett volna meglátogatni az egyház által 
szervezett angolórát is, azonban a 
szüleim – lévén, hogy az egész család 
és rokonság más vallású – nem en
gedték meg.

Most, négy évvel később egy tel
jesen váratlan helyzetben kerültem 
kapcsolatba újra ezzel az egyházzal, 
immár harmadszor. Éppen a trolin 
utaztam, mikor felszállt két korombeli 
fiú. Egyből felismertem őket: kettesé
vel közlekednek, mindig elegánsak és 
mosolygósak, öltönyt, nyakkendőt és 
fekete névtáblát viselnek. Amint meg
hallottam, hogy angolul beszélgetnek, 
felcsillant a szemem. Közel álltak 
hozzám, így hallottam, miről van szó, 
és egy egy mondatukon el is moso
lyodtam. Ők ezt észrevették és szóba 
elegyedtünk. Sajnos hamar le kellett 
szállniuk, de azt mondták, remélik, 
hogy még találkozunk.

Egy troli az  
igazsághoz vezetett
Gémes Tímea, Szeged Gyülekezet
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után – hátha lenne alkalmam kicsit 
többet beszélgetni velük – végül úgy 
döntöttem, elmegyek a gyülekezeti 
házukba. Ekkor még nem voltak ko
molyabb szándékaim, csak angolórára 
mentem, de nyitott voltam mindenre. 
Így hát, mikor megkérdezték, volna e 
kedvem megismerni a vallásukat, azt 
mondtam, miért ne. Ez a legkevesebb 
az angolóráért cserébe.

A következő héten találkoztunk is, 
amikor elmondták, hogy kik ők, miért 
vannak itt, és beszéltünk a mormon 
vallásról. Azt mondtam magamnak: 
Hű, ez a vallás valami nagy és csodá
latos dolgot rejteget számomra, amit 
mindenképp meg kell ismernem! 
Kaptam egy Mormon könyvét is, me
lyet még aznap el is kezdtem olvasni. 
Onnantól kezdve minden héten talál
koztam a két elderrel.

Otthon sokáig titokban tartottam az 
egészet, mert féltem a családom reakci
ójától. Aztán szépen, lassan elmeséltem 
nekik mindent. Anya megrémült kissé, 
mikor megtudta, hogy a két fiatal fiú, 
akikkel néhány hete rendszeresen 
találkozok, mormonok. Így hát, mikor 
ki lett tűzve a keresztelőm időpontja, 
rettegtem elmondani neki, de tudtam, 
hogy meg kell tennem. Anyát hidegzu
hanyként érte a hír. Úgy érezte, a saját 
vallásomat tagadom meg ezzel. Azt a 
vallást, melyet valójában nem is én vá
lasztottam, és soha nem is gyakoroltam.

Ekkoriban nagyon sokat imádkoz
tam arról, hogy vajon helyes döntést 
hoztam e, nem kellene e inkább 

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S O M

Kedvenc szentírásom
Kiss Balázs, Bécs, Első Gyülekezet

Az egyik kedvenc szentírásom a 
Mormon könyvében a Móziás 4. 

fejezetének 9. verse. Benjámin király 
nagyon közel áll hozzám, a tőle olvasott 
gondolatok mindig nagy segítséget 
jelentettek az életemben. Ez a vers pedig 
különösen sokat adott nekem.

Az életünk bizonyos szakaszaiban 
nem feltétlen értünk meg mindent, 
ami körülöttünk zajlik, vagy ami velünk 
történik, és ilyenkor temérdek kérdést 
teszünk fel. Azonban épp úgy, ahogy 
egy kisgyermeknek lépésről lépésre kell 

megtanulnia járni, nekünk is sort sorra 
kell felfognunk, megértenünk. Amikor 
ezeket a sorokat olvasom, úgy érzem, 
hogy az Úr megnyugtat engem és tu-
datja velem, hogy bár nem feltétlen fo-
gok most azonnal mindent megérteni, 
de bízzak benne! A szentírás megtanít 
engem arra, hogy Mennyi Atyánk ismer 
minket, és Ő teremtett mindent. Azt is 
megtanultam, hogy amikor bízom az 
Úrban, akkor mindenre képes vagyok, 
és a dolgok szépen lassan elrendeződ-
nek körülöttem – még akkor is, ha 
nem minden alakul úgy, ahogy én azt 
elképzeltem, vagy nem olyan gyorsan, 
mint ahogy szerettem volna. ◼

várnom egy kicsit a szüleim miatt. Min
dig ugyanazt a választ kaptam: menjek 
továbbra is ezen az úton ugyanazzal 
a lelkesedéssel, hittel és tudásvággyal, 
amellyel elindultam, és a családom is 
észre fogja venni, hogy mennyire fon
tos ez számomra. És Mennyei Atyám 
valóban közbenjárt az érdekemben. 

Szüleim megenyhültek, és végül 
még a keresztelőmre is eljöttek.

Abban, hogy megkeresztelkedtem, 
persze a szegedi gyülekezetnek is 
hatalmas szerepe volt. Hálás vagyok az 
összes tagnak, amiért nyitottak voltak 
felém és ilyen hatalmas szeretettel 
fogadtak. Külön köszönetet érdemel 
Farkas Éva, akihez – bár több mint 
harminc évvel idősebb nálam – a kez
detektől fogva szoros barátság fűz, és 
aki minden egyházi dologban a segít
ségemre van. Hálás vagyok az összes 
misszionáriusnak, akikkel találkoztam, 
és azoknak az egyháztagoknak, akik így 
vagy úgy segítettek és „fogták a kezem”, 
hogy meg tudjam tenni az első néhány 
lépést azon a bizonyos ösvényen. ◼

Gémes Tímea
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Hélamán 5:12
“És most, fiaim, emlékezzetek, emlé-

kezzetek rá, hogy Megváltónk sziklájára, 
aki Krisztus, Isten Fia, arra kell építene-
tek az alapotokat; hogy amikor az ördög 
elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgó-
szélben, igen, amikor minden jégesője és 
hatalmas zivatara benneteket ver majd, 
akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy 
lehurcoljon 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.”

Nagyon megszerettem ezt a verset, 
mert a legnehezebb pillanataimban és 
kihívásaimban is emlékeztet arra, hogy 
miért olyan fontos az életem közép
pontjába Jézus Krisztust helyezni. Már 
többször is szereztem róla bizonyságot, 
hogy milyen nagy áldásokat hoz az, ha 
kitartunk az evangéliumban. Nem csak 
akkor, amikor valamivel könnyebb, de 
a legnehezebb időszakainkban is. Ha 
hűségesek vagyunk Mennyei Atyánk
hoz és az Ő tanításaira és parancsolata
ira építjük az alapunkat, akkor sokkal 
kiegyensúlyozottabbak lehetünk a 
mindennapok kihívásaiban. Sátán 
mindig meg fog minket kísérteni, mert 
nem akarja, hogy közelebb kerüljünk 
Istenhez, és hogy Őt szolgáljuk. Mindig 
fognak érni minket megpróbáltatások, 
de ezért jó, ha a Megváltónk sziklájára HU
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Az Úr kegyelme
Kocsis Gabriella, Kispest Egyházközség

Ether 12:27
“És ha hozzám jönnek az emberek, 

akkor megmutatom nekik a gyengesé-
güket. Gyengeséget adok az embe-
reknek, hogy alázatosak legyenek; és 
kegyelmem elegendő minden olyan 
embernek, aki megalázkodik előttem; 
mert ha megalázkodnak előttem és 
hisznek bennem, akkor erőssé teszem 
számukra a gyenge dolgokat.”

Az elmúlt időszakban sokat tanul-
tam a gyengeségeimről, tökéletlen-
ségemről… és Isten kegyelméről. Azt 
tanultam, hogy bár igyekszem jónak, 
vagy minden egyes nappal jobbnak 
lenni, sokszor hibázom, és néha vannak 

napjaim, amikor minden ellenem szegül. 
De akkor is érzem, hogy Isten szeret. 
Tudja, hogy ez most egy ilyen nap. 
Látja a próbálkozásaimat. Tudja, hogy 
a szívem vágya az, hogy jobb legyek, 
de erőtlen vagyok. Ám amikor Hozzá 
fordulok irgalomért és kegyelemért, 
hogy pótolja ki a hiányosságaim, akkor 
érzem irántam való szeretetét a kegyel-
mén keresztül. De a kulcs a hit. A Jézus 
Krisztusba vetett hitünk, a Mennyei 
Atyába vetett hitünk és az evangéliumba 
vetett hitünk. Hinnünk kell abban, hogy 
bár nem vagyunk tökéletesek és sokat 
hibázunk, Ő akkor is ott van mellettünk, 
hogy segítsen és felemeljen, hogy magá-
hoz öleljen. Amikor a legnagyobb szük-
ségünk van rá, a karjaiban tart minket, 
és erőssé tesz, hogy el tudjuk viselni a 
megpróbáltatásainkat. Mily hálás vagyok 
a kegyelméért! ◼

Az Úr háza  
a rend háza
Naphegyi László,  
Szeged gyülekezet

T&Sz 109:8
Gondoltál már arra, hogy a gyü-

lekezeti házad az Úr háza és a rend 
háza, ugyanúgy, mint a templom? 
Te mennyiben járulsz hozzá, hogy 
minden héten tisztaság legyen? Ne-
kem sokszor lelkiismeret- furdalásom 
van, ha nincs tisztaság. Az Úr lelke 
szerintem mindannyiunkban mun-
kálkodik e témában. Felelősséget 
vállalunk ezért is? Kötelezzük el 
magunkat most! ◼

építünk, mert a gonosz nem tud min
ket annyira megingatni, mint amikor 
gyenge alapokkal vágunk bele az 
élet nehézségeibe. Bizonyságom van 
róla, hogy Isten él, szeret minket, és 
örömet okoz neki, ha mi közeledünk 
a szívünkkel Őhozzá. Jézus Krisztus 
a Megváltónk, és tudom, hogy a Mor
mon könyve igaz, és mindig támaszt 
nyújt nekünk, amikor tanácstalanok va
gyunk. Minden segítséget megkapha
tunk az Úrtól a szentírásokon keresztül, 
ha alázatos szívvel kérjük. ◼

Megváltónk sziklája
Márton Csilla, Pécs Gyülekezet


