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az evangéliumnak, vagy a földön 
nem volt lehetőségük arról hallani.” 5

Abdiás próféta kijelentette, hogy 
egyszer majd „Sion hegyére szabadítók 
mennek fel”.6 Ezt magunkra érthetjük 
ebben a helyzetben, mivel szabadulást 
hozunk azoknak, akik vágynak rá, de 
önmaguktól képtelenek elnyerni azt.

Az egyik jutalom, melyre az őse-
inkért végzett munka által tehetünk 
szert, a jószívűség, mert az a magasz-
tos szeretet cselekedete, és „ha… 
nincs az emberekben jószívűség, 
akkor nem örökölhetik azt a helyet, 
amit Atyád palotáiban elkészítettél.” 7

„Mindenek előtt pedig legyetek 
hajlandók az egymás iránti szeretetre; 
mert a szeretet sok vétket elfedez.” 8

Micsoda áldás az, hogy ilyen szere-
tetet fejleszthetünk ki magunkban azok 
iránt, akiket nem ismerünk személye-
sen, de velünk vannak, amikor segít-
ségre van szükségünk. Olyanok ők, 
mint a védőangyalok, akik imádkoznak 
értünk, aggódnak értünk, és szeretnék, 
ha minden tőlünk telhetőt megtennénk.

Szeressünk, hogy minket is sze-
ressenek; szolgáljunk, hogy minket is 
szolgáljanak; és áldjunk meg másokat, 
hogy mi is áldásokat nyerhessünk.

Jézus Krisztus nevében, ámen. ◼
JEGYZETEK:
 1. 1 János 5:1.
 2. T&Sz 138:17.
 3. 1 Mózes 2:7.
 4. 1 János 5:2.
 5. Prédikáljátok evangéliumomat! 52–53. 

oldal.
 6. Abdiás 1:21.
 7. Ether 12:34.
 8. 1 Péter 4:8.

HELYI OLDALAK

„Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus 
a Krisztus, Istentől született; 

És mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is 
szereti, a ki attól született.” 1

Istentől születni személyes, egyedi 
és felejthetetlen élmény, mely lehető-
vé teszi, hogy felülkerekedjünk az élet 
kihívásain.

A misszionáriusokkal való első 
találkozásunk élménye olyan pillanat, 
melyet soha nem felejtünk el, mert 
ekkor részesültünk a bizonyságunk 
megszerzéséhez vezető első lelki 
élményben.

Ezekben a magasztos pillanatokban 
mintha szunnyadó porunk 2 új életre 
lelne, orrunkban pedig „az… életnek 
lehelletét” 3 érezzük, és újjászületünk.

Ez történt a 15 éves Telma Silvával, 
aki a Setúbal Cövek Seixal Egyházköz-
ségének tagja. Bár nem volt egyház-
tag, eljárt a reggeli ifjúsági hitoktatásra, 
és az egyháztagok között érzett sze-
retet által megszületett benne a vágy, 
hogy megkeresztelkedjen.

Egyszer a Setúbal Cövek kihívást 
állított a hozzá tartozó fiatalok elé: 
2016 áprilisában vegyenek részt a 
Madrid templomba tervezett úton.

Telma szomorú volt, hogy nem 
mehetett a hitoktatási osztályával 
a templomba, mivelhogy nem volt 
egyháztag. Ezért elhatározta, hogy 
próbára teszi Jézus Krisztusba vetett 
hitét, és eldöntötte, hogy megkeresz-
telkedik. De ez még nem volt minden. 
Mivel a templomba készült, az ősei 
megismerésébe is belekezdett, hogy 

elvégezhesse értük a szertartásokat 
a keresztelőmedence vizében.

Telma nemcsak újjászületett, hanem 
az ifjúsági hitoktatáson való részvéte-
le által megtanulta, milyen változást 
hozhatna a családja életébe azáltal, 
hogy elviszi ősei neveit a templomba, 
hogy ők is átélhessék az újjászületés 
dicsőséges és lelki élményét.

„Abból ismerjük meg, hogy szeret-
jük az Isten gyermekeit, hogyha az 
Istent szeretjük, és az ő parancsolatait 
megtartjuk.” 4 Azzal is kimutathatjuk az 
Isten iránti szeretetünket, hogy minden 
gyermekét szeretjük; azokat, akik köz-
tünk vannak, és azokat is, akik ezután 
jönnek el, és akik már eltávoztak.

Szeretetünk kimutatásának egyik 
legnagyszerűbb cselekedete az, ha 
megteszünk valamit valaki számára, 
aki nem tudja azt önmaga elvégezni.

A szeretet legmagasztosabb csele-
kedete e földön Szabadítónk, Jézus 
Krisztus engesztelő áldozata volt. Az ő 
engesztelése által nyerhetjük el bűne-
ink bocsánatát, melyet mi magunk 
nem lettünk volna képesek elérni.

Hasonlóképp a mi őseink sem 
élhetnek Isten jelenlétében anélkül, 
hogy először elnyernék a szabadító 
szertartásokat.

A mi őseink rendkívüli körülmények 
között élnek: „halálunkkor a lelkünk 
a lélekvilágba távozik. A halál nem vál-
toztatja meg a személyiségünket, sem 
a jó vagy gonosz vágyainkat. […] A 
lélekvilágban az evangéliumot hirdetik 
azoknak, akik nem engedelmeskedtek 

Találjunk egy őst!
Joaquim J Moreira elder, Portugália
Területi hetvenes

Joaquim  
J Moreira elder
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Két magyar lányt is beválogattak 
a Mormon Tabernákulum Kórus 

által meghirdetett virtuális kórusba, 

amely Händel 
Messiásának 
Halleluja kórusát 
énekelte el a Taber-
nákulum Kórushoz 
csatlakozva. A felhí-
vást februárban tet-
ték közzé a kórus 
hivatalos oldalán 
(www.mormonta-
bernaclechoir.org), 

március 1- i határidővel. Barátaik buz-
dítására Geambaşu Izabela (Nagyvá-
rad, Erdély) két, Fajta Németh Leonóra 

(Taksony, Magyarország) pedig egy 
szólam felvételével jelentkezett. A 
Tabernákulum kórus mindkettőjüknek 
visszajelzett, hogy hangjuk több mint 
kétezer más hanggal együtt bekerült a 
virtuális kórusba. Izabelát a videoklip-
ben is láthatjuk, mely március 13- án, 
virágvasárnap került fel a világhálóra 
az Egyház húsvéti Kövesd Őt kezde-
ményezése részeként, és a www.mor-
mon.org/easter/virtual- hallelujah- choir 
oldalon tekinthető meg.

„El sem hiszem! Mióta először hal-
lottam a Tabernákulum Kórust éne-
kelni, azóta szívem egyik legnagyobb 
vágya volt, hogy velük énekelhessek 
egy nap. Sohasem hittem volna, hogy 
ez sikerülhet is! De Isten módot talált 
rá! Mily csodás Ő és mennyire szeret 
minket!” – mondta Izabela. ◼

H E L Y I  H Í R E K

Magyarok is énekeltek a Mormon 
Tabernákulum Kórussal
Kocsis Gabriella, Kispest Egyházközség

A kórusban
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Történelmi FSY Magyarországon
www.fsy- europe.org/hu/site/page/whatisefy.xml

Augusztus 1- 6 között újra itt az FSY, 
mely 2010 óta minden második 

évben megrendezésre kerül – idén 
különleges, történelmi alkalommal 
először itt, Magyarországon! A hely-
szín Dobogókő. Az is különlegessé 
és történelmivé teszi az idei konferen-
ciát, hogy a turnus neve FSY 2016 
Magyarország–Románia, így nem csak 
a magyarországi, de a romániai, sőt a 
moldovai fiatalok is meg vannak hív-
va, hogy együtt töltsék ezt a különle-
ges, felemelő hetet.

A turnus vezetésére egy csodás, 
hitben és bizonyságban nagyon erős, 
erdélyi visszatért misszionárius házas-
pár, Geambaşu (ejtsd Dzsámbásu) 

Izabela és Florin lett elhívva. Izabela 
magyar, férje, Florin pedig román, így 
a konferencián résztvevő mindhárom 
ország fiataljaihoz a saját anyanyelvü-
kön tudnak majd szólni.

„El sem hiszitek, mekkora örömmel 
tölt el minket, hogy idén titeket szolgál-
hatunk! Amióta a területi hetvenesünk, 
Leimer elder szólt, hogy az Úr minket 
hívott el a 2016- os FSY szülőpárjának, 
Konferencia Vezető Házaspárnak, 
szívünk egyfolytában repes az örömtől 
és nagyon erősen érezzük a Lelket. 
Nagyon szeretünk titeket! Ti egy külön-
leges nemzedék vagytok. Isten nagy 
bizalommal van irántatok és csodás 
munkára hívott el titeket. Hálásak 

vagyunk, hogy idén minket választott 
ki arra, hogy nektek segíthessünk eme 
munka, eme cél elérésében. Csodála-
tos, nemes lelkű fiatalok vagytok, és mi 
nagyon szeretünk titeket! Alig várjuk 
már, hogy egy gyönyörű szép hetet 
töltsünk együtt!” – olvashatjuk Izabela 
és Florin fiataloknak írt levelében.1

De mi is az FSY?
Az FSY egy ifjúsági program, mely-

nek célja, hogy bátorítsa, segítse és 
irányítsa a (14- 18 éves) fiatal részt-
vevőket azon törekvésükben, hogy 
Krisztushoz jöjjenek. Az FSY olyan 
környezetet teremt, ahol a fiataloknak 
lehetőségük van a lelki, fizikai, szel-
lemi és szociális fejlődésre. Az FSY 
programokat minden nyáron megren-
dezik világszerte, melyeken több mint 
50 000 fiatal vesz részt.
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Ez egy ötnapos program, amely 
hétfő reggel kezdődik és szombat 
kora reggel fejeződik be. A fiatalok-
nak lehetőségük van együtt tanulni 
és fejlődni, miközben tanításokon, 
áhítatokon és esti beszélgetéseken 
vesznek részt. A hét fénypontjai közé 
tartoznak a családi estek, bálok, zenei 
programok, játék estek, szolgálati 
projektek, varieté show, finom ételek 
és bizonyságtételi gyűlés. A program 
főbb előnyei, hogy a résztvevők új 
barátokat szerezhetnek, megerősödik 
a bizonyságuk, valamint emlékezetes 
élményekben lehet részük.

Minden FSY részvevőnek be kell töl-
tenie a 14. életévét azon év szeptember 
30- ig, amikor az FSY- on részt vesz, és 
nem töltheti be a 19. életévét azon tur-
nus első napjáig, amelyiken részt vesz.

Bármely vallás fiataljai részt vehet-
nek a programon, amennyiben betart-
ják Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza normáit, melyeket 
A fiatalság erősségéért kézikönyvben 
olvashatnak; valamint az FSY hon-
lapon meghatározott Öltözködésre, 
megjelenésre és viselkedésre vonatko-
zó normákat.2

A fiatalok nagyon várják már 
a konferenciát!

„Már kiskorom óta nagyra nyílt 
szemmel hallgattam, ahogy a nővé-
rem csak mesélt és mesélt, amikor 
hazajött a táborokból. Remélem, 
sokan leszünk, és mindannyian sok 
új barátot találunk. Biztos vagyok 
benne, hogy mindenki úgy fog haza-
menni, mint a nővérem, feltöltődve és 
vidáman.” –  mondta izgatottan a 14 
éves Westsik Luca, Nagykovácsiból, 
aki idén először vesz majd részt a 
konferencián.

„Azért várom olyan nagyon a kon-
ferenciát, mert a 2014- es FSY- on renge-
teg élménnyel gazdagodtam. Az volt az 
első FSY- om, és imádtam! Alig várom, 
hogy újra egy ilyen klassz és tapaszta-
latokban gazdag hetet tölthessek el a 
barátaimmal, és újakat is szerezhes-
sek.” – Klein Sindy, Győr, 16 éves.

„Az idei FSY konferencia pont egy 
időpontban van egy másik fesztivállal, 
ami nagyon érdekelt. Viszont elmen-
tem a Szuper Szombatra, melyet az 
egyház szervezett az országban a 
fiataloknak, és úgy döntöttem, mégis-
csak az FSY- t választom. Ugyanis 
úgy gondolom, az az élmény, amit 
a konferencián megtapasztalhatok, 
sokkal jobban gyarapítja a lelkem, és 
válaszokat kaphatok a kérdéseimre.” 
– Mari Csongor, Szeged, 15 éves.

„Csodálatos élmény részt venni egy 
FSY- on. Látni azt a sok, közel korom-
beli fiatalt, akik azért gyűlnek össze, 
hogy Jézus Krisztus evangéliumáról 
tanuljanak, és bizonyságot szerez-
zenek. Nagyon sokat lehet tanulni 
a tanítóinktól és a társainktól. Ter-
mészetesen várom a kötetlen, szóra-
koztató programokat is. Ezek azért 
különlegesek, mert tanúságot adnak 
arról, hogy a parancsolatokat betartva 

tudunk igazán felhőtlenül szórakozni, 
és így velünk lehet az Úr Lelke, ami 
mindennél fontosabb. Bizonyságomat 
teszem nektek, hogy az FSY megerősíti 
a fiatalokat. Segít, hogy Krisztushoz 
jöjjünk, hogy belé vetett állhatatosság-
gal törekedjünk előre. Én ott leszek az 
FSY- on! És te? Ez az én bizonyságom, 
Jézus Krisztus nevében, ámen.” – Koz-
ma Brigitta, Kecskemét, 15 éves.

„Nagyon várom már az FSY tábort. 
Sok oka van annak, hogy várom:

1. Találkozhatok az ország másik 
felén élő barátaimmal, akiket saj-
nos nem láthatok rendszeresen.

2. Új barátságokra tehetek szert. Egy 
FSY tábornak köszönhetem a leg-
jobb barátnőmet is, aki a táborban 
szerzett bizonyságot, és döntötte el, 
hogy meg fog keresztelkedni.

3. Feltöltődhetek lelkileg az inspiráló és 
nagyon tanulságos beszédek által.

4. Fejlődhetek, és a tapasztalatok és a 
tanulás által közelebb kerülhetek 
Mennyei Atyámhoz.

Szeretném, hogy majd gyerekeim 
is részt vehessenek ilyen táborok-
ban, hogy ők is olyan felejthetetlen 
emlékeket szerezzenek, amilyeneket 
én. Bizonyságom van ezeknek a 

Izabela és Florin Geambasu
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tábornoknak a fontosságáról és haté-
konyságáról és arról, hogy mindenkit, 
aki tanítani és segíteni fog minket, 
az Úr hívott el, hogy rajtuk keresztül 
válhassunk mi is jobbakká.” – Egervári 
Berta, Győr, 18 éves.

A turnusvezető házaspár arra 
buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek 
lelkesek, és pozitív hozzáállással 
jöjjenek a konferenciára, egyház-
tag és nem egyháztag barátaikat is 
magukkal hozva. „Ez egy csodálatos, 
történelmi konferencia. Az egyházon 
belül még sosem történt olyan, hogy 
a magyaroknak és a románoknak 
együtt lett volna hivatalosan ilyen 
méretű esemény szervezve. Mindnyá-
jan tudjuk, hogy a két nép történelme 
nem volt zökkenőmentes. Isten most 
megmutatja a világnak, hogy ezt és 
mindenféle más különbséget Krisz-
tus által és Őrajta keresztül át lehet 
hidalni. Itt nem magyarok, románok, 
moldáviaiak, németek, osztrákok vagy 
amerikaiak vagyunk, hanem egysze-
rűen csak Isten gyermekei, Krisztus 
követői – nyilatkozta a Geambaşu 
házaspár. – Az idei mottó, a 2 Nefi 
31:20 is e mellett tesz bizonyságot: 
»Krisztusba vetett állhatatossággal 

kell tehát törekednetek előre, töké-
letesen ragyogó reménységgel, és 
Isten és minden ember szeretetével. 
Ha tehát előre törekedtek, Krisztus 
szaván lakmározva, és mindvégig 
kitartotok, íme, ezt mondja az Atya: 
Örök életetek lesz.« Minden fiatalt arra 
buzdítunk, hogy jöjjenek. Szüleiket 
és vezetőiket pedig arra kérjük, hogy 
támogassák a fiatalokat ebben az 

elhatározásukban. Az FSY tényleg egy 
olyan hely, ahol a fiatalok buzdítást, 
segítséget és útbaigazítást kapnak, 
miközben arra törekednek, hogy 
Krisztushoz jöjjenek. Egy kiegyensú-
lyozott programot nyújt, mely alatt 
a tanítások és a tevékenységek arra 
vannak szabva, hogy elősegítsék a 
lelki, fizikai, intellektuális és szociális 
fejlődést. Egy strukturált környeze-
tet nyújt, amely elősegíti olyan lelki 
szokások fejlődését, mint az egyéni 
ima, szentírás olvasás, naplóba írás és 
a másokkal való kedvesség, barátság 
és tolerancia. Egy egészséges környe-
zetet nyújt, ahol a résztvevők bizton-
ságban érezhetik magukat, és ahol az 
Úr Lelke lakozhat. Mi ott leszünk az 
FSY- on! És ti?” ◼

JEGYZETEK:
 1. A levél megtekinthető a www.fsy- europe.

org/hu/site/invitationmessage.xml honlapon.
 2. A normák megtekinthetők a www.fsy- 

europe.org/hu/site/page/standardfordressa-
ndappearance.xml oldalon.

Ő utat készít majd nekem
Békefi Miklós, Pest Egyházközség

Hosszú évek álma és tervezése vált 
valósággá idén tavasszal. Elkészült 

ugyanis a Gyermekek énekeskönyve 
CD- változata, amelyre a könyv 118 
éneke közül 40- et rögzítettek. Mint-
ha csak tegnap lett volna, hogy a 
magyarországi egyháztagok először 
lapozhatták magát az énekesköny-
vet, pedig annak már 3 éve. Azóta a 
legtöbb elemis foglalkozáson, számos 
családi est folyamán és egyéb alkal-
makkor is rendre felcsendülnek az 
olyan egyre jobban ismert és kedvelt 

énekek, mint a Családunk együtt élhet 
örökre, a Mikor apa hazajön, vagy az 
Oly gyönyörű a templom. Mostantól 
pedig akár az autóban vagy az otthoni 
CD- lejátszóból is szólhatnak ezek a 
felemelő dallamok.

Sok- sok erőfeszítésbe telt, amíg az 
elképzelésből valóság lett, köszönhe-
tően – számos más lelkes és készséges 
közreműködő mellett – a Budapest 
Magyarország Cövek támogatásának, 
Szobonya- Hajnal Etelka kitartó szer-
vezőmunkájának, valamint a dalokat 

Én ott leszek az FSY- on
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feléneklő elemis gyerekek szorgalmas 
és tehetséges együttműködésének.

Hat évvel ezelőtt, a 2010. évi tavaszi 
általános konferencián Thomas S. 
Monson elnök a következőképpen 
fogalmazott: „A zene segíthet közelebb 
kerülnötök Mennyei Atyánkhoz. Hasz-
nálható oktatásra, felemelésre, inspi-
rációra és az egység kialakítására.” 
Mindez természetesen igaz az elemis 
dalokra is, melyek elsősorban a leg-
tisztább szívekhez és legfogékonyabb 
elmékhez, vagyis a gyermekekhez 
szólnak. Természetesen számos elemis 
dalt a felnőttek is kedvelnek – Magyar-
országon talán fokozottan így van ez, 
hiszen emlékezhetünk, hogy az első 
néhány himnuszunk elemis dalokat is 
tartalmazott, és ezeket a dalokat évek 
hosszú során át az úrvacsorai gyűlése-
inken is odaadóan énekeltük.

Ennek persze nem csak az volt az 
oka, hogy viszonylag kevés him nusz 
volt elérhető magyarul. A fő okot 
feltehetőleg abban kell keresni, hogy 
– Szobonya nőtestvér szavaival – az 
elemis dalok „fülbemászóak, jól éne-
kelhetőek, megérintik a lelket, és fontos 
alapigazságokat és tanokat tartalmaz-
nak”. Ezért is dédelgette magában egy 
magyar nyelvű elemis dalszövegeket 
tartalmazó CD álmát azóta, hogy mint-
egy 14 éve először hallotta az eredeti, 
angol nyelvű változatot. Az egyház-
községi, majd cöveki elemis elhívások 
során az álom tervvé alakult, melynek 
újabb lökést adott a Gyermekek éne-
keskönyve 2013. júniusi megjelenése.

„2014- ben egyre erősödött bennem 
az az érzés – meséli Szobonya nőtest-
vér –, hogy kellene csinálni egy hiva-
talos gyermek CD- t elemis dalokkal. 
Azt éreztem, hogy nagy áldás lenne 
a magyarországi családok számára, 

de azt elképzelni sem tudtam, hogyan 
lehetne megvalósítani az ötletet. Végül 
szóltam a cövekelnökségnek, hogy sze-
retnék egy elemis CD- t csinálni, amin 
gyerekek énekelnek, és ők támogatták 
az ötletemet.”

Először az Európa Terület elnöksé-
ge, majd – mivel ilyenre Európában 
még nem volt példa – az egyház 
központja is foglalkozott a kéréssel, 
és 2015 októberében megérkezett az 
engedély egy hivatalos CD elkészí-
tésére. Tervezés, szervezés, halasztás 
és újabb szervezés után végre sikerült 
megtalálni a megfelelő stúdiót, és 
végül két nap alatt – ami egy hihe-
tetlenül feszített tempót jelentett – a 
gyermekek felénekelhették a 40 dalt. 

További kihívásokkal teli munka-
folyamatok (utómunka, borítóterv, 
nyomtatás, sokszorosítás) után pedig 
az egyháztag családok végre kézbe 
vehették az elkészült művet.

„Csodálatos lett a CD, és biztos 
vagyok benne, hogy rengeteg család 
életét meg fogja áldani! – mondja Szo-
bonya nőtestvér. – Hallgassátok, sze-
ressétek, buzdítsátok a gyermekeiteket 
arra, hogy tanuljanak meg minél több 
éneket kívülről, hogy amikor jönnek a 
kihívások az életükben, akkor eszükbe 
jusson, hogy semmi sem lehetetlen, és 
azt mondják, amit a Nefi bátorsága 
című ének is kijelent: »Megyek és megte-
szem, mit az Úr parancsol, Ő utat készít 
majd nekem, ha szavát követem«.” ◼

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

Bizonyságom
Pollák Erzsébet, Győr Egyházközség

Lelkemben csobog egy  
szelíd patak,

Élő víz forrása, mi ki nem apad.
Mert táplálja a tiszta szó,
Oly jó, békét s örök éltet adó.

Én hallom a hangodat jó Uram,
Ha olvasom a szentírásokat,
S lelkemben árad a kis patak,
Viszi a hangodat boldogan.

Csillog a szemem, ha böjtölök,
Mert száguld a kis patak ezernyi 

vérkörön,
Nem szomjazom, nem éhezem,
Szent táplálékot Te adsz nekem, 

Istenem.

Én hallom a hangodat jó Uram,
Sodorhat bárhová a lét,
Csak kezembe veszem szent könyveid,
S a Te hangod száll én felém.

Én látom a művedet jó Uram,
Ha szemembe ragyog a nap,
S holdsugár is világítja utamat,
Ha szép lábnyomodba illesztem 

lábamat.

16 éve vagyok egyháztag. Beteg-
ségeim és megváltozott családi 
körülményeim miatt egy ideje nehéz 
időszakon megyek keresztül. Itthon 
olvasom a szentírásokat, gondosko-
dom unokáim testi- lelki fejlődéséről. 
Minden alkalommal hatalmas öröm 
tölti el a szívemet a nőtestvérek 
látogatásától. Sokszor érzem a Szent-
lélek jelenlétét.



H6 L i a h ó n a

Egy nap elkeseredve, reményvesz-
tetten roskadtam magamba, éjszaka 
az ágyamban forgolódva. Ima után 
jöttek ezek a gondolatok, s így szü-
letett meg ez a vers. Biztosan tudom, 

hogy az Úr keze vezette a tollamat, 
amikor leírtam ezt a verset az éjszaka 
közepén. Csak jöttek a gondolatok, 
aztán megnyugodtam, mert hallottam 
az Úr hangját. Tudtam, hogy szeret 

A templom szeret és visszavár!
Vass Kitti, Eger Gyülekezet

 Nem tudok ennyi időt a templom 
nélkül lenni. Úgy érzem, muszáj 

mennem, muszáj, különben nem 
bírom ki. Töltődnöm kell, éreznem, 
amit csak ott lehet, döntést hozni, amit 
egyedül nem merek, ráadásul az ősök 
is sürgetnek. Mihamarabb szeretnének 
részesülni a szertartásokban. Igazuk 
van, vártak már eleget!

Bújom a netet, hova a legolcsóbb, 
legegyszerűbb eljutni. Az Ukrajnai 
Kijev templomra esik ezek alapján 
a választás. Tervezünk, szervezünk – 
egy másik nőtestvérrel együtt –, majd 
szokás szerint jönnek az indulás előtti 
nehézségek. Az utolsó pillanatban 
leküzdjük őket.

A legnagyobb fiam betöltötte a 
tizenkettőt, így őt is viszem kereszte-
léseket végezni. Izgul az interjú előtt, 
megfelel- e vajon, érdemes- e, de per-
sze, hogy az. Jöhet ő is.

Megérkezünk. Nem vesztegetjük az 
időt, irány a templom! Itt napi négy 
szertartás végezhető. Már az udvarán 
átjár az a békés, erőteljes érzés, ami-
ért jöttem. Megnyugszom, itt vagyok 
Nála, Vele, az Ő otthonában, igazán 
szent helyen, az Úr házában. Nagyon 
szeretem Őt! Uram, köszönöm, hogy 
beengedsz minket a Te szent házad-
ba! Segítőkész és nagyon kedves 

mindenki, örülnek a látogatásunk-
nak. Harmadnapra magyar szöve-
get is szereznek, hogy könnyebb 
legyen nekünk.

A saját őseinkért végezzük a 
szertartásokat, valóban különleges 
élményeket ad! Az idősebb fiam is 
érzi erőteljesen a Szentlelket, azt 
mondja: „olyan meleg a mellkasom-
ban”. Igen, jól jegyezd meg ezt az 
érzést! Beszélgetünk az Úrról; nem 
gondolta, hogy Neki is van humora, 
pedig van, hogyne lenne! Így még 
közelebb érzi magához.

A legkisebbet is hoztam, 
bevisszük őt is, szereti, nem és nem 
akar onnan kijönni! Érthető, én sem 
akarok.

Telnek a napok, eljön az utolsó 
szertartás vége is, amire be tud-
tam menni indulás előtt. Leülök a 
kanapéra, csak még öt perc, még 
öt perc, amit a Te közeledben tölt-
hetek el. Könnyes a szemem, arra 
gondolok, jól esne egy kis vigasz, 
támogatás, és egy perc múlva ott 
terem egy templomi munkás, aki 
szeretettel átölel, lendületet ad a 
hazaúthoz. Azt mondja, a temp-
lom is szeret és visszavár! Szeret 
és visszavár! Ezek visszhangzanak 
bennem azóta is. ◼

engem, amiért a családomban szol-
gálom Őt. Megnyugvás és hatalmas 
öröm költözött a szívembe. Nagy 
bizonyságot kaptam, hogy az Ő áldott 
gyermeke vagyok. ◼
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lására, melyre jó példákat és kezdemé-
nyezéseket láttam mindig az egyházban, 
a közös hétközi gyűléseken, országos 
programokon, táborokban, konferenci-
ákon. Áldottnak érezhetjük magunkat 
fiatalokként, hogy ennyi hithű szolgála-
tot végző személy külön ránk szenteli az 
idejét és a tehetségeit, a mi fejlődésünk 
érdekében.

Tudom, hogy ez az egyház igaz, és 
hogy Isten, a mi szerető Mennyei Atyánk 
vigyáz ránk, megáld és ismer minket. 
Sokszor a családunkon és a barátainkon 
keresztül érezhetjük legjobban az Ő 
gondoskodását. A legjobb módszer, ha 
mindezeket a jó dolgokat és élményeket 
továbbadjuk az utánunk megkeresztel-
kedőknek, hogy ők is szeretettel körül-
véve érezhessék magukat a számukra 
új közegben.

Hálás vagyok, hogy ennek az egy-
háznak a tagja lehetek és kivehetem 
a részem ebből a csodálatos munkából, 
amivel Siont építjük közösen. Hálás 
vagyok, hogy nagyszerű példák és jó 
barátok vagytok nekem. ◼

Megváltónk sziklája
Márton Csilla, Watford Ward, Anglia

A 186. éves általános konferencián 
ismét gyönyörű beszédeket hall-

gathattunk meg, engem azonban leg-
inkább Neil L. Andersen elder beszéde 
érintett meg, melyet a fiatalokról és 
a fiataloknak mondott el. Nagyon 
erősen éreztem közben, hogy Mennyei 
Atyám mennyire szeret engem szemé-
lyesen, és rajtam kívül minden egyes 
gyermekét.

Jó érzés, amikor a vezetőink kifejezik 
nekünk, hogy mennyire értékesek a fia-
talok ebben az egyházban, és egyáltalán 
nem csak az idősebb, tapasztaltabb egy-
háztagok a fontosak. Ezen a nagyszerű 
papságviselőn keresztül erősített meg 
engem Mennyei Atyánk ebben az érzés-
ben. Minden család egyedi a családta-
gokat és a körülményeiket tekintve, és 
a mai világban nem az számít átlagos-
nak és társadalmilag elfogadottnak, 
ahogyan az utolsó napi szent családok 
élnek. Ezt a saját bőrömön is tapasz-
taltam: fiatalként megkeresztelkedve 

nehéz dolgom volt a családomban, mivel 
a szüleim más hitet vallottak.

Nagyon sok fiatal van még ugyanab-
ban a helyzetben, mint akkoriban én. 
Nekik óriási szükségük van a felnőtt, 
családos egyháztagokra, hogy a példájuk 
által ők is hasonlóan erős, és ami a legfon-
tosabb, örökkévaló családokban tudjanak 
élni. Az igazlelkű fiatalok pedig nagy 
hatással vannak egymás életére, mert 
további jó példát tudnak mutatni egymás-
nak a jelenben felmerülő nehézségekben 
és próbatételekben, ami a jövőben hozza 
meg az igazi gyümölcsét. Barátként pedig 
egymás mellett tudnak állni mindig, hogy 
ne érezzék egyedül magukat a világban.

Én nagyon sok segítséget, szeretetet és 
példamutatást kaptam ezektől a csodálatos 
családoktól, amit majd később alkalmazni 
tudok a saját családomban is, amikor már 
összepecsételnek az örökkévaló társammal, 
és együtt neveljük a gyermekeinket. Az egy-
házban lévő barátaim pedig mindig mege-
rősítenek abban, hogy jó úton járok, amikor 
a parancsolatok betartása mellett maradok. 
Az evangélium megáldja a családokat ebben 
az életben és az örökkévalóságban is.

H O G Y A N  T U D O M

Megtérésem és örökkévaló családom története
Goldbergerné Magán Andrea, Székesfehérvár Gyülekezet

Megtanítottak sok olyan dolgot, 
amit az evangélium is tanít, de nem 
hittem Istenben és nem imádkoztam. 
Középiskolás voltam, mikor szakmai 
gyakorlaton Anita barátnőm olvasott 
a Mormon könyvéből egy verset, és 
beszélgettünk az evangélium tanítása-
iról. Ő hívott el az egyházba is. Vicces 

volt, mikor a középiskolai tanórák 
szünetében mesélt két kisgyerekről – 
hogy milyen aranyosak –, és kiderült, 
hogy ők az unokatestvéreim, mert a 
nagybátyám a családjával szintén jár 
a gyülekezetbe. Anita mesélt a progra-
mokról és a misszionáriusokról, illetve 
ő hívott el egy karácsonyi ünnepségre 

Szeretném megosztani veletek, 
hogyan találkoztam az egyházzal, 

és milyen szívbéli változást hozott az 
életembe a hit Mennyei Atyánkban és 
Jézus Krisztusban, valamint az evan-
gélium szerinti élet. Nem hívő család-
ba születtem, de szüleim szeretettel 
neveltek három testvéremmel együtt. 
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is, ahol jól éreztem magam. Ezt  
követően istentiszteletre is jártam.

A misszionáriusok is tanítottak 
és elültették a hit magját a szívembe. 
Nagyon tetszett, hogy ezek a fiatalok 
nem isznak alkoholt, nem dohányoz-
nak, és hogy szép, csillogó szemmel 
osztották meg velem a tanításokat. 
Mikor a misszionáriusok jártak hoz-
zánk, az édesanyám és a testvérem 
is érdeklődött az egyház iránt, de én 
is tele voltam kérdésekkel. A hitem 
még nem volt olyan erős, hogy kész-
nek érezzem magam a keresztelőre. 
Nagyon sokáig voltam érdeklődő, és 
volt, amikor lázadtam is és nem értet-
tem a tanításokat, de a Szentlélek már 
munkálkodott, amikor Istentiszteleten 
voltam, imádkoztam, szentírást olvas-
tam vagy a misszionáriusok tanítottak. 
Mindig tudtam, hogy valaki vigyáz rám. 
Kiskoromban a szüleim óvtak, védtek, 
és édesanyámra azóta is mindig számít-
hatok. De mikor a munkám miatt távo-
labb kerültem a családomtól, az ima 
és azon keresztül a Szentlélek segített.

1997 októberében keresztelked-
tem meg. Akkor már a húgom és az 
édesanyám is megkeresztelkedett, és 
lelkileg és fizikailag is tudtuk egymást 
segíteni. A misszionáriusoktól is sok 
segítséget kaptunk, és jó volt vendégül 
látni őket nálunk. A családi összefogás 
a mai napig jól működik az édesa-
nyám és a testvéreim között is.

Az életemben voltak hullámhegyek 
és - völgyek. Volt, amikor erősebb volt 
a bizonyságom, és volt, mikor kevésbé 
voltam tevékeny, de mindig éreztem 
Jézus szeretetét és a Szentlélek olykor 
figyelmeztető, olykor óvó hatását.

2002- ben egy házitanítónk jelentős 
változást hozott az életembe, és egyút-
tal a várva várt szerelmet is. Jánosom 

a házitanítás után kérdezte meg, hogy 
barátkoznék- e vele, és elhívott „ran-
dizni”. Én akkor azt mondtam, hogy 
elmehetünk kutyát sétáltatni, de mivel 
az eszemben voltak a Fiatal Nők taní-
tásai, miszerint az első randi társaság-
ban legyen, ahhoz tartottam magam. 
Említettem, hogy hívok másokat is, 
és a leghűségesebb barátom, Dinó 
kutyám kísért bennünket mindenho-
vá, ahová kutyát beengedtek. Dinó az 
első időszakban kettőnk között sétált, 
majd elkezdte egyre jobban megsze-
retni Jánost, ahogy én is egyre szerel-
mesebb lettem.

Érdekes, hogy a lelki segítőnk 
és társunk, a Szentlélek már az első 
randiról szóló kérdés utáni imámban 
biztosított arról, hogy ő lesz a férjem HU
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és örökkévaló társam. Ez így is lett. 
Idén márciusban ünnepeljük a 12. 
házassági évfordulónkat, és csodála-
tos társat és családot kaptam az Úrtól. 
Hálás vagyok a férjemért, a három 
gyermekünkért, a családomért. Hálás 
vagyok Jézus Krisztusért, az ő töké-
letes példájáért, és Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáért. 
Nagyon jó érzés, hogy fiatalon megis-
merhettem az evangéliumot, és egész 
életemben segítséget nyújt a hitünk. 
Nem könnyű szembenéznünk az 
élet megpróbáltatásaival, de ott van 
a segítőnk, a Szentlélek, valamint az 
a hitünk és közös célunk, hogy az 
örökkévalóságban is együtt lehetünk 
a szeretteinkkel, egy családként. Ez 
mindig erőt ad! ◼
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Goldberger család


