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T E R Ü L E T I  V E Z E T Ő S É G I  Ü Z E N E T

Az egyik üzenet, melyet a mi 
időnkre kaptunk, azt mondja, hogy 
legyünk figyelmesek másokkal szem-
ben és hívjunk meg egy barátot 
istentiszteletre. Ez nagy örömet fog 
hozni számunkra!

Egy másik üzenet azt mondja, 
hogy váljunk önellátóbbá, és ezáltal 
váljunk hasonlóbbá Mennyei Atyánk-

hoz. A böjt és a sabbatnapi hódolat 
törvénye, kiegészítve az imával, 
segíteni fog nekünk önellátóbbá 
válni. Így gazdag áldásokban lesz 
részünk:

• miénk lesz a föld teljessége,
• az Úr válaszolni fog, ha hívjuk,
• növekedni fog a lelki erőnk,
• fizikai jóllétben lesz részünk,
• együttérzőbbek leszünk mások-

kal szemben, és
• nagyobb vágyunk lesz szolgálni.
(T&Sz 59:9–20., Ésaiás 58:6–11.,  

Hélamán 3:35.)

Nagy áldások járnak együtt azzal 
a felhívással, hogy találjuk meg 
őseinket és végezzük el értük a 
templomi munkát.

David A. Bednar elder ezt ígér-
te: „Felhívom az egyház fiataljait, 
hogy ismerjék és tapasztalják meg 
Illés lelkét! …ígérem nektek, hogy 

HELYI OLDALAK

 Úton a kerületi konferenciára 
a kilátásban gyönyörködtem 

a repülőgép apró ablakán keresztül. 
Másként láttam a világot, mint ahogy 
a földön állva szoktam. Ez emlé-
keztetett rá, hogy milyen nagyszerű 
áldásokat kaptam az életemben, ami-
ért olyan korban élhetek, amikor élő 
próféták vannak a földön.

A földön állva néha csak homá-
lyosan látom, hogy merre kellene 
mennem. Az Úr azonban elkészített 
számunkra egy utat, hogy átsegít-
sen és átvezessen az életen, hiszen 
Neki jobb rálátása van.

Olyan időben élünk, amikor 
rengeteg hang áramlik felénk, 
minden irányból. Még egy korban 
sem jutottunk annyi információhoz, 
mint most. Mihez kezdjünk ezzel a 
rengeteg információval, és miként 
állapíthatjuk meg, hogy melyek az 
értékesek számunkra?

De mindezen zűrzavar köze-
pette is jelen van az Úr határozott 
keze, ahogy szolgáin keresztül szól 
hozzánk, illetve szeretettel és ked-
vességgel vezérel minket, hiszen 
Ő megmondta:

„Áldottak vagytok, ha megszívle-
litek ezen tizenkettő szavait, akiket 
arra választottam ki közületek, 

hogy szolgáljanak benneteket, és hogy 
a szolgáitok legyenek” (3 Nefi 12:1).

Ez a visszaállítás egyik legnagysze-
rűbb áldása. Szavaik fognak a saját 
liahónánkként szolgálni, ha tanulmá-
nyozzuk és alkalmazzuk azokat, és rá 
fognak vezetni, hogy merre kell men-
nünk és mit kell tennünk a boldog és 
biztonságos életért.

Szívleljük meg az  
Úr szolgáinak szavát
Hans T. Boom elder, Hollandia
Területi hetvenes Hans T. Boom elder

Thomas S. 
Monson elnök
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védelmezve lesztek az ellenség egyre 
fokozódó hatásai ellen. Amikor részt 
vesztek e szent munkában és megszere-
titek azt, védelemben lesz részetek ifjú-
ságotokban és egész életeteken át” (The 
Book, Elder Allan Packer Oct 2014).

Gyönyörű élményben lesz részünk, 
ha személyes célokat tűzünk ki eze-
ken a területeken, és dolgozunk az 
elérésükért.

Ha megszívleljük az Úr szolgáinak 
szavait, mindig részünk lesz a boldog-
ság és biztonság áldásaiban.

Évente kétszer, áprilisban és októ-
berben különleges alkalmat ünnepe-
lünk, amikor az általános konferencia 
alatt útmutatást kapunk az Úr szol-
gáitól. Ezek az üzenetek nagy előnyt 
jelentenek az életünkben, és segítenek 
erősnek és hithűnek maradnunk.

Életemben megtanultam már, hogy 
imádkozzak a prófétánkért, az ő 
tanácsosaiért, az általános felhatalma-
zottakért és az egyház helyi vezetőiért. 
Azzal, hogy imádkozunk értük, meg-
erősítjük őket, és nyitottabbá válunk 
a sugalmazott üzeneteikre.

Bizonyságomat teszem, hogy 
ha megtesszük ezeket a dolgokat, 
akkor áldottak és képesek leszünk 
arra, hogy örömünkben összecsap-
juk kezünket, ahogy azt a Mormon 
vizénél állók tették, amikor először 
hallottak a keresztelési szövetségről. 
(Móziás 18:11.)

Alázatosan azért imádkozom, hogy 
mindig lakmározzunk a prófétáink 
szavain, igyunk az élő víz kútjából, és 
a toronyra nézve állítsuk fel a sátrain-
kat, hogy hallhassunk. ◼

2016. május 21- én, szombaton 
a Tihany téri gyülekezeti ház a 
Magyar Gyermekmentő Alapítvány 
oktatási munkájának egyik állomá-
saként egy elsősegélynyújtó tanfo-
lyamnak adott otthont. Az okítás 
során megannyi hasznos informá-
cióhoz juthattunk 
arról, hogy mi a 
teendő, amikor 
baj van. (“Övez-
zétek fel tehát a 
derekatokat és 
legyetek hűsége-
sek, és minden 
dolgot legyőztök, 
és felemeltet-
tek az utolsó 
napon. Így lesz. 
Ámen.” – T&SZ 
75:22). A köz-
hasznú szervezet 
munkatársai  
készségesen elmagyarázták, hogy 
mit tegyünk csecsemő, óvodás 
korú, vagy éppen már kamaszodó 
gyermekeinkkel többek között 
fulladás, esés, vérzés vagy mér-
gezés esetén, illetve egyéb olyan 
baleseteket követően, amelyek 

egy gyermek életében, ha nem is 
gyakoriak, de minden bizonnyal 
elkerülhetetlenek. A tanfolyamot 
követően arra is volt lehetőség, 
hogy újraélesztési bábukon kipró-
báljuk a tanultakat.  A tanfolyam 
jellegéből adódóan elsősorban 

kisgyermekes 
családoknak 
vagy családa-
lapítás előtt 
állóknak szólt, 
amit a résztvevő 
kismamák nagy 
létszáma – közel 
200 fő – is iga-
zolt. A tanfolya-
mot záró közös 
pizzázás közben 
jobban megis-
merhettük a nem 
egyháztag részt-
vevőket, akik 

közül szép számmal érdeklődtek 
az egyházunk iránt is. Ezúton is 
szeretnénk kifejezni hálánkat a 
Magyar Gyermekmentő Alapítvány 
munkatársainak az oktatásért, és 
Kiss Z. Balázs testvérünknek a 
szervezésért. ◼

H E L Y I  H Í R E K

Szülőket tanítottunk
Gyarmati Zsolt, Pest Egyházközség

“Tanítsd meg nekik, 
hogy soha ne fá
radjanak bele a 

jó cselekedetekbe, 
hanem legyenek 

szelídek és alázatos 
szívűek; mert az 
ilyenek nyugal
mat találnak a 

lelküknek.”
—Alma 37:34
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A mi padunk
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

 A mi padunk pont olyan, mint több 
tucat társa a lakótelepen. Nem 

látszik rajta, hogy valamitől különleges 
lenne. Pedig igazából ez egy rendkívü-
li pad. Egy csipetnyi mennyország, egy 
darabka Sion. Hiszen ez a mi padunk.

Amikor a misszionárius nővérek 
második látogatását vártam, nagyon 
izgatott voltam. Hiszen akkorra 
ígérték, hogy elhozzák nekem a 
Mormon könyvét. Biztosan nagyon 
izgalmas lehet, gondoltam, ha ilyen 
szép és tiszta lányok csak azért jöttek 
Európába, hogy azt osztogassák. Így 
amikor csengettek, valósággal repül-
tem ajtót nyitni. 

„Gyertek be!” – invitáltam őket.
„Nem mehetünk. Nem tudtunk 

hozni harmadik személyt, és így a 
szabály szerint nem mehetünk be egy 
férfihoz” – válaszolták. 

„De hiszen egy hete is bejöttetek” – 
próbálkoztam tovább.

„Igen, az első alkalommal be szabad, 
de most nem” – mondták a nővérek.

Rögtön csúnya dolgokat gondoltam 
róluk magamban. Ugyan mennyivel 
lettem ijesztőbb vagy félelmetesebb, 
mint egy hete?

Akkor még nem tudtam, hogy ezek 
a szabályok tényleg a lányok bizton-
ságát szolgálják. Mindegy, érdekelt a 
könyv, ezért lementem velük a közeli 
Barátság parkhoz, ahol kerestünk egy 
padot, és ott beszélgettünk. Ezután 
ez lett a mi padunk. Ha nem tudtak 

harmadik társat hozni magukkal, 
mindig ide tértünk vissza. Itt rajzolta 
le nekem Clawson nővér a szabadítás 
tervét, itt beszélt Woffinden nővér 
Joseph Smith prófétáról, itt hallottam 
Sexton nővértől a Bölcsesség szavá-
ról. Itt ígértem meg, hogy betartom 
a nemi erkölcsösség törvényét, és 
itt válaszoltam igennel arra a kér-
désre, szeretnék- e megkeresztel-
kedni. Itt érintett meg Jézus Krisztus 
evangéliuma.

Mostanában futni járok le a parkba. 
Ha elhaladok a padunk mellett, min-
dig jó érzés fog el, és mindig eszembe 
jutnak a nővérek. Azt hiszem, valami-
kor le fogok rá ülni egy kicsit olvasni 
– mondjuk a Mormon könyvét.

A mi padunk pont olyan, mint több 
tucat társa a lakótelepen. Nem látszik 
rajta, hogy valamitől különleges lenne. 
Pedig igazából ez egy rendkívüli pad. 
Egy csipetnyi mennyország, egy darab-
ka Sion. Hiszen ez a mi padunk. ◼

A mi padunk
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Adél kitartó böjtje
Makkai Balázs, Pécs Gyülekezet

 Levelet kaptam az egyik fiatal nő 
édesanyjától, melyben beszá-

molt lánya, Varga Adél kitartó 
böjtjéről. Azt írta, hogy miután 
eldöntötték, hogy Adél életében 
először teljes böjtöt fog tartani, 
rádöbbentek, hogy már elígér-
keztek egy családi szalonnasütés-
re, illetve a hétvégi nasivásárlás is 
pont a böjt idejére esik.

Gondoljunk bele egy pillanatra, 
hogy mekkora hitről tanúskodott ez a 
tucatnyi évnél alig többet megélt kis-
lány! A tábortűz mellett valószínűleg 
nem csupán az ínycsiklandozó fala-
toknak, hanem a családtagok kínálá-
sának is ellen kellett állnia. A boltban 
olyan csemegék vásárlása közben és 
után kellett tartózkodnia az evéstől, 
melyektől egyébként majd’ minden 
gyermek szájában összefut a nyál.

Micsoda állhatatosság és lelki erő 
jellemzi ezt a bámulatos fiatal nőt!

Mindezek tetejében a nagymama 
süteményét is vissza kellett utasítani 
akkor, amikor névnapi ünneplésre 
látogatóba érkezett hozzájuk. El 
tudjuk képzelni a helyzetet? A nagyi 
szíve minden szeretetével elkészíti 
élete talán legfinomabb süteményét, 
Adél pedig akkor is Istent választja, 
ha ezáltal talán megbántja a kedves 
nagymamát.

Egy hétköznapi ember talán 
azt gondolná, hogy Isten nem 
haragudott volna, ha Adél meg-
töri a böjtöt. De egy olyan hithű 
utolsó napi szent, mint Adél, jól 
tudja, hogy minél nagyobb meg-
próbáltatások mellett tartunk ki 
Isten oldalán, annál nagyobbak 
lesznek az áldásaink is.

Én tudom, hogy egy 13 éves 
fiatalnak alig létezik nagyobb 
kihívás annál, mint hogy nemet 
mondjon a nagyi süteményé-
re. De Adél azt is tudja, hogy 
az Isten által kínált gyümölcs 
minden földi süteménynél 
édesebb. ◼

Emellett azt a parancsolatot 
adom nektek, hogy mostantól 

fogva folytassátok az 
imádkozást és a böjtölést.

– T&Sz 88:76

A böjt és az ima 
segíthet a bátorság és 
magabiztosság kialakí-
tásában. Megerősítheti 
a jellemünket, valamint 
önmegtartóztatást és 
önfegyelmet fejleszthet 
ki. Amikor böjtölünk, 
igazlelkű imáink és könyörgéseink gyak-
ran nagyobb erővel bírnak. A bizonyságok 
növekednek. Lelkileg és érzelmileg éret-
tebbé válunk, és megszenteljük lelkünket. 
Minden egyes alkalommal, amikor böj-
tölünk, egy kicsit több uralmat nyerünk 
világi vágyaink és szenvedélyeink felett.

Vö. Joseph B. Wirthlin elder: A böjt törvénye. 
Liahóna, 2001. júl.

Teljes idejű misszió? Az nem nekem való…
Kulcsár Viktória, Szeged Gyülekezet

 A keresztelőm után többször is 
emlegették a teljes idejű misszió 

lehetőségét, de úgy éreztem, az nem 
nekem való. Úgy gondoltam, hogy 
az Úr inkább azt szeretné, hogy ott 
szolgáljak és végezzek misszionáriusi 

missziós szolgálat iránt, 1 év múltán 
elhívtak az amerikai Washington 
Spokane misszióba.

Az első 9 hónap alatt fejlődtem a 
legtöbbet misszionáriusként. Az elején 
sokat küszködtem az angol nyelvvel, 
hogy meg tudjam érteni az emberek 
szükségleteit és érzéseit, illetve hogy 
az evangéliumot azok szerint tudjam 
tanítani, hiszen azért voltam ott, hogy 

munkát, ahol épp vagyok – akár itt-
hon, akár külföldön.

Tévedtem. 2 évvel később az Úr 
segített felismerni, hogy a misszioná-
riusi munka a földi küldetésem része. 
Így vággyal a szívemben a teljes idejű 
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nekik segítsek.  Ezek a nehézségek, 
illetve azok a szituációk, melyek a 
komfortzónámon kívülre kényszerítet-
tek, megtanítottak arra, hogy mindig 
a Szentlélekre támaszkodjak, teljes 
mértékig megbízzak az Úrban, és az Úr 
szemén keresztül lássam a gyermekeit. 
Nagyon hálás voltam az Úrnak, hogy 
ezeket hamar megtanította nekem, 
hogy később ezekre alapozva hatékony 
eszközzé válhassak a kezében.

Sok társam és egyháztag kérdezte, 
hogy mit szeretek a legjobban a misszi-
onáriusi munkában. Az elején még nem 
voltam biztos a válaszban, mert a kez-
deti nehézségek a nyelvvel, a tanítással 
és a szabályoknak való megfeleléssel  
igencsak lekötötték a figyelmemet. 
Amint magabiztosabb lettem és többet 
figyeltem azokra, akiket tanítottunk, 
észrevettem a számomra legértékesebb 
részét a missziómnak: azt a pillanatot, 
amikor a tanított személy szemében 
meglátod, hogy érzi a Szentlélek jelen-
létét és befogadta Őt a szívébe, ez 
pedig innentől kezdve meg fogja vál-
toztatni az életét – persze csak akkor, 
ha hajlandó erre a szívbéli változásra. 
Ezek voltak azok a pillanatok, melyek 
átsegítettek a megpróbáltatásokon és 
értelmet adtak a szolgálatomnak.

Az egyik ilyen pillanat az első helye-
men történt, Bonners Ferryben, ami 
Idaho állam északi részén található, 
nagyon közel a kanadai határhoz. 
Ennek a településnek a gyülekezetében 
az egyháztagok nagyon összetartóak, 
odafigyelnek egymásra és hajlandóak 
eleget tenni az egyháztag misszionáriusi 
munkáért való felelősségüknek. Persze 

nem tökéletesek, vannak gondjaik, de 
mégis sugárzik a lelkiségük. Ez volt a 
kedvenc helyem, mert itt volt a legin-
tenzívebb a misszionáriusi munka az 
egész misszióm alatt. Az egyháztagok 
rendszeresen áthívtak minket és az 
érdeklődőinket az otthonukba, hogy 
ott taníthassunk, illetve hetente három-
szor eljöttek velünk egyháztagokat 
látogatni és érdeklődőket tanítani. 

Az egyik ilyen napon elmentünk 
az egyik egyháztaggal egy kevésbé 
tevékeny házaspárhoz, ahol a férj már 
nagyon idős volt és lassan mentálisan is 
kezdett leépülni. A férfitestvér nem járt 
istentiszteletre, mert már évek óta nem 
tudott megbocsátani egy másik férfitest-
vérnek, és még csak a közelében sem 
tudott megmaradni. A korábbi látoga-
tásokon tanítottuk őt az engesztelésről 
és a megbocsátásról (ahogyan a többi 
misszionárius is már évek óta), de vala-
miért mindig megmakacsolta magát. 
Ez alkalommal is készültünk egy bizo-
nyos tanítással, de idővel úgy éreztük, 
a Lélek mást akar tanítani, így teljesen 
átengedtük neki az irányítást. 

Ekkor jött el az a bizonyos pillanat. 
Addig akármikor kértük, mindig nemet 
mondott az imádkozásra. Ez alkalom-
mal viszont velünk együtt letérdelt és 
a valaha hallott legszívhezszólóbb és 
legalázatosabb imát mondta el. Az ima 
közben az egyik kezét ökölbe szorítva a 
mellkasára helyezte és még pár könny-
csepp is kicsordult a szeme sarkából. 
Nagyon erősen éreztük a Szentlélek 
jelenlétét, és miközben az Úrhoz fohász-
kodott, hogy vegye el tőle az évek 
óta magában hordott haragot, érezni 

lehetett, hogy  végre el tudta engedni a 
benne lévő haragot, és azt béke váltotta 
fel. A következő vasárnap el is jöttek 
istentiszteletre. Ki sem tudom fejezni azt 
a hálát és örömöt, amit akkor éreztem!

A második 9 hónapban rá kellett 
jönnöm arra, hogy az Úr egymaga is 
el tudja végezni a munkáját, és a saját 
fejlődésünk is legalább annyira fontos 
neki. Ez az időszak inkább az Úr lánya-
ként való fejlődésemre fókuszált, fel-
készítvén azokra a feladatokra, melyek 
leendő feleségként és anyaként várnak 
rám, illetve azokra a dolgokra, melyeket 
az Úr rajtam keresztül akar a jövőben 
véghezvinni. Megtanította azt, hogy mi 
a különbség a megpróbáltatások idején 
való kitartás és a jól kitartás között. Meg-
tanított arra is, hogyan tudom használni 
az engesztelést sokkal mélyebben az 
életemben. Az engesztelés erősségeink-
ké tudja formálni a gyengeségeinket, 
megerősít a kísértések idején, meggyó-
gyítja még a mentális és érzelmi beteg-
ségeket is (pl. szorongás, depresszió 
stb.), segít igazlelkű vágyakat, érzéseket 
és gondolatokat kifejleszteni, melyekkel 
felválthatjuk a bennünk lévő természe-
tes ember vágyait, érzéseit (pl. önzőség, 
harag, félelem, önbecsülés hiánya, 
reménytelenség, másokban a rossz 
meglátása, kritizálás stb.) és gondolatait, 
így válván egyre krisztusibbá. 

Amikor egyre közelebb kerülünk 
az Úrhoz, akkor egyre több és több 
gyengeségünket, hibánkat és tökélet-
lenségünket mutatja meg nekünk, hogy 
azokon dolgozva még krisztusibbá 
válhassunk, amennyiben meg van ben-
nünk a kellő hajlandóság és alázat.
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Időnként elgondolkoztam ezen, és 
amikor azt vettem észre, hogy nem is 
olyan nehéz betartani a szabályokat 
és végezni a misszionáriusi munkát, 
rájöttem, hogy egy ideje leálltam az 
Úrhoz való közeledéssel, mert már 
nem fejlődtem tovább. A fejlődéshez 
változnunk kell, az pedig erőfeszítése-
ket és alázatot igényel a részünkről.

A másfél évnyi szolgálat próbára 
tette a hitemet és a bizonyságomat 
is, ugyanakkor elmélyítette a kapcso-
latomat Mennyei Atyánkkal, Jézus 
Krisztussal és a Szentlélekkel, amit sem-
miért sem cserélnék el. Megtanultam 
jobban és mélyebben szeretni Őket.

Jézus Krisztus a Megváltónk, aki 
mindannyiunkért szenvedett, akár 
elfogadjuk Őt és az engesztelését, akár 
nem. Véghezvitte ezt az áldozatot. Az 
engesztelése viszont csak akkor vált 
meg minket, ha elfogadjuk és használ-
juk azt, hiszünk Benne és követjük Őt. 
Pontosan tudja, hogy min megyünk 
keresztül, mit gondolunk, mit érzünk, 

mit miért teszünk. Az Úr gyermekei-
nek szükségük van a Szabadítóra és a 
Joseph Smithen keresztül visszaállított 
evangéliumra, hogy örök életet nyer-
hessenek. Ennek a megosztására csak 

azt is, aki ma vagyok. A hit megtanította 
nekem, hogy mindig az igazra kell töre-
kednünk, és csak a valódi értékek iránt 
szabad küzdenünk. Nem attól válik valaki 
értékessé, hogy mekkora háza vagy hatal-
ma van, hanem attól, hogy mi rejtőzik a 
lelkében, és hogyan él. Bizonyságom van 
arról, hogy Jézus Krisztus egy szelet csoda 
a lelkünkben, amely soha nem fogy el, 
ha hiszünk benne és követjük a példáját. 
Bizonyságom van arról, hogy a hit a bol-
dog élet kulcsa, és a szeretet, a szolgálat 
és az egymás iránti törődés örömtelivé 
teszi az életünket. Az én életemben Jézus 
Krisztus igazi, mély barátságokat, élmé-
nyeket, türelmet, szeretetett adott, s egy 
félelem nélküli, bizakodó jövő kapuját 
nyitotta meg számomra. ◼

Jézus Krisztus egy szelet csoda a lelkünkben
Zsupolyó Ágnes, Eger Gyülekezet

H O G Y A N  T U D O M

Megtudtam, hogy az Úr szeret engem
Varga Andrásné Balázs Ilona, Pécs Gyülekezet

mi vagyunk képesek, akik ismerik az 
igazságot.

A teljes idejű missziós szolgálat volt 
a keresztelőm után a legjobb döntés, 
melyet valaha hoztam. ◼

Szeretném veletek megosztani a bizony-
ságomat, ugyanis augusztusban lesz 

egy éve, hogy megkeresztelkedtem Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházába. Emlékszem, hogy amikor 
valaki azt mondta, hogy „Jézus Krisztus 
megváltoztatta az életemet” vagy „a 
hit csodákra képes”, mindig túlzásnak 
gondoltam. Nem értettem, hogy egy irra-
cionális erő hogyan tud mentőöv lenni egy 
ember életében. Az elmúlt az időszak alatt 
azonban tökéletesen megértettem ezt, 
hiszen velem is megtörtént. Bizonyságom 
van arról, hogy Jézus Krisztus kitartó köve-
tése számtalan áldást és változást eredmé-
nyez, és beragyogja mindennapjainkat. Az 
én életemben nemcsak a szokásaimat és 
az időtöltésemet változtatta meg, hanem 

2016. április 9- én keresztelkedtem 
meg, azóta vagyok tagja a pécsi 
gyülekezetnek. Megtérésem törté-
netét szeretném most megosztani 
az olvasókkal; mi vezetett idáig, 
milyen okok miatt döntöttem így.

34 éve őrzök egy olyan titkot 
a szívemben, melyet eddig nem 
mondhattam el senkinek, de most 
Karinthy Frigyes nyomán „elmon-
dom hát mindenkinek”: én 34 éve 
tudom teljes bizonyossággal, hogy 

az Úr szeret engem; igen, a Mennyei 
Atya személyesen engem is szeret. 
Ezt életemnek egy olyan tragikus 
eseményekor éreztem, ami egy anya 
számára a lehető legborzalmasabb: 
amikor elveszíti a gyermekét.

29 éves voltam, a második gyer-
mekünket vártuk, amikor egy tel-
jesen zavartalan, problémamentes 
terhesség után a 37. hétben, 1982. 
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január 22- én halva született a fiam. Az 
orvosok sem értették a dolgot, mert 
normálisan fejlett volt, semmilyen 
rendellenesség nem látszott rajta, a 
köldökzsinór sem volt rátekeredve, 
egyszerűen meghalt. Aki már átélt 
valami hasonlót, az tudhatja, mit érez-
tem akkor: mintha rám szakadt volna 
az ég. Ilyenkor az ember fájdalmában 
még Isten létezésében is kételkedni 
kezd, mert ha lenne, nem engedne 
meg ilyen szörnyűséget. 

Én addig is hívő voltam, bár temp-
lomba ritkán jártam, de minden nap 
imádkoztam, így Isten létezését nem 
kérdőjeleztem meg, de a szeretetét 
és a jóságát igen. Ha igazán szeretne, 
nem tenne ki ilyen borzalmaknak, 
gondoltam. Sírva kérleltem, mond-
ja meg, mit vétettem, miért történt 
mindez, mit tettem rosszul, miért 
kaptam a büntetést? De választ nem 
kaptam… Ekkor teljesen magam ellen 
fordultam, elkezdtem magamat okolni 
mindenért: biztosan megérdemeltem 
a csapást, biztos rossz voltam. Olyan 
mély depresszióba estem, hogy nem 
érdekelt semmi és senki, nem foglal-
koztam az akkor 4 és fél éves Zsolti 
fiammal sem, mert azt gondoltam, 
hogy a bűnöm miatt hamarosan az 
Úr őt is elveszi tőlem.

Akkor a születésnapom előtt a soka-
dik átsírt éjszakán olyasmi történt, amit 
nem tudtam mire vélni: megmagya-
rázhatatlan nyugalom és béke öntött 
el, szinte örömöt éreztem és hatalmas 
szeretetet. Az akkori lelkiállapotomtól 
teljesen eltérő érzések voltak, és las-
san megértettem, hogy ez a Mennyei 

Atya üzenete, aki a Szentlélek által 
küldte el nekem ezeket a megnyug-
tató érzéseket. A Szentlélekről azelőtt 
már tanultam; hittem, hogy létezik, de 
egészen addig közvetlen tapasztala-
tom nem volt vele kapcsolatban. Azon 
az éjszakán azonban megértettem, 
hogy a Mennyei Atya szeret engem, 
nem büntetni akart, nem követtem el 
semmilyen nagy vétket. Mindez éle-
temnek egyik próbatétele, és ha nem 
rendül meg a hitem, hanem továbbra 
is kitartok, akkor mindig mellettem 
lesz, és segíteni fog a nehézségek 
leküzdésében. Olyan erősen éreztem 
a szeretetét, hogy szinte kiválasztott-
ként gondoltam magamra, akinek az 
Atya nemcsak azt mutatta meg, hogy 
szereti, de akit annyira közel enge-
dett magához, hogy a fájdalmában is 
osztozott vele; a fájdalomban, melyet 
egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak 
a feláldozásakor érzett. 

Az én fájdalmam sem múlt el, de 
csillapodott, a depresszióm megszűnt, 
és nyugodt szívvel készültem vissza 
dolgozni. A környezetemben levők 
nem tudták mire vélni a dolgot, kicsit 
érzéketlennek tartottak, hogy ilyen 
könnyen túl tudtam tenni magamat 
egy gyermek elvesztésén. Csak én 
tudtam a titkot, hogy milyen egyezsé-
get kötöttem a Mennyei Atyával: ha 
megmarad a hitem, megjutalmaz. Egy 
év múlva megszületett a lányom, aki 
3 szép fiúunokával ajándékozott meg, 
4 év múlva pedig megszületett a kiseb-
bik fiam, aki idén május 25- én apuka 
lett, és megszületett a negyedik uno-
kám, aki szintén fiú.

Természetesen az életem nem 
csupa jó dologból állt, voltak nehéz-
ségek, anyagi gondok, egészségügyi 
problémák és nagyobb veszteségek 
is: egy négyhónapos magzat elvesz-
tése, később édesapám, majd 9 évvel 
ezelőtt a férjem halála. De mindezek 
már nem törtek meg, mert éreztem az 
Úr segítő kezét, és Ő erőt adott, hogy 
tovább mehessek az úton, melyet 
számomra készített. Hálás voltam neki 
minden jóért: azért, hogy a családom 
tagjai egészségesek, hogy mindig volt 
lakásunk – bár sokszor kellett köl-
tözködnünk –, és hogy olyan mun-
kám volt, amit hivatásnak tartottam 
és szerettem. De azért titkon vártam 
egy nagyobb áldásra is a kitartó 
hitemért. Aztán a 63. születésnapom 
utáni napokban elkezdődött a csodák 
sorozata, és úgy éreztem, hogy meg-
kaptam a várva- várt áldást.

Egy teljesen hétköznapi számító-
gépes tanfolyamon megjelent két  jól 
öltözött fiatalember (később tudtam 
meg, hogy a kitűzőjükön látott Elder 
név nem a keresztnevüket jelenti) és 
tört magyarsággal elkezdtek mesélni 
egy történetet egy amerikai fiatalem-
berről, akinek imádságára megjelent 
az Úr és Fia, Jézus Krisztus, meg 
valamilyen titokzatos aranylemezek-
ről és a Mormon könyvéről is szó 
esett. A történet rögtön felkeltette 
könyvtárosi kíváncsiságomat: ki 
vagy mi volt az a Mormon, akinek a 
könyvét megkaptam? Hogyan lehet 
egy 1830- ban alapított egyház Jézus 
Krisztus ősi egyháza? Mit jelent az, 
hogy a Mormon könyve egy másik 
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tanúbizonyság Jézus Krisztusról? 
Gondoltam, nem túl vastag a könyv, 
én gyorsan olvasok, fél nap alatt elol-
vasom, és mindent meg fogok tudni. 
Hogy mekkorát tévedtem, az csak 
később derült ki!

Ott, a számítógépes tanfolyamon 
kaptunk egy meghívást is február 
28-ára a Zrínyi utca 2- be, hogy hall-
gassuk meg tanárunk, Billen Tibor 
előadását az evangélium igazságáról. 
Kíváncsiságomat ez újra felcsigázta: 
egy (számomra) száraz, racionális 
tudománnyal, a számítástechnikával 
foglalkozó szakember miért nem vala-
milyen informatikai témáról tart előa-
dást, miért pont az evangéliumról?

Így a kíváncsiság vitt el legelőször a 
gyülekezetbe, de már a megérkezéskor 
kezdődtek a meglepetések: a  jól öltö-
zött fiatalemberek – az elderek – még 
a nevemre is emlékeztek, és olyan szí-
vélyesen fogadtak a többiekkel együtt, 
mintha már régi ismerősök lennénk. 
Aztán a meglepetés folytatódott: nem 
egy konferenciaterembe mentem előa-
dást hallgatni, hanem egy istentiszte-
letbe csöppentem, és innentől kezdve 
jöttek a csodák.

A gyülekezeti tagok elkezdték éne-
kelni a következő himnuszt: „Alázatos 
légy a bajban, és az Úr majd vezet 
téged;… és imádra választ ad” (Himnu-
szok, 74. sz.). Úgy éreztem, személyesen 
nekem szólnak a szavak; megkaptam 
a választ imáimra, a 34 éve várt áldást: 
„Alázatos légy a bajban, és az Úr majd 
megáld téged”. Abban a percben tud-
tam, hogy jó helyre vezetett az Úr, de 
olyan érzelmi vihar dúlt bennem, hogy 

az istentisztelet után rögtön elrohantam. 
Sokan biztosan azt gondolták, hogy na, 
ez az érdeklődő sem jön ide többet. 
Annyira a hatása alatt voltam az első 
gyülekezeti találkozásnak, hogy haza 
kellett mennem átgondolni, mi is tör-
tént velem: hatalmas örömöt éreztem, 
de ugyanakkor sírhatnékom is volt. 
Egyik testvérünk mondta, hogy ez a 
Lélektől van: nem csupán a kisbetűvel 
írt lélektől, az én lelkemtől, hanem a 
nagybetűs Lélektől, a Szentlélektől. Már 
akkor eldöntöttem, hogy ide szeretnék 
tartozni. Mennyei Atya megmutatta, 
hogy élnek itt a Földön lélektestvéreim,  
akiktől sok- sok szeretetet kaphatok, és 
akiket én is szerethetek, mert a szeretet 
az egyetlen dolog, amely nem fogy el 
akkor sem, ha sokfelé osztják, hanem 
inkább nagyobb lesz, mert több helyről 
kaphatjuk vissza.

Második alkalommal, amikor elmen-
tem a gyülekezetbe, egy kedves régi 
ismerős fogadott. Mint megtudtam, ő a 
gyülekezet elnöke, így egy újabb kapocs 
erősítette meg, hogy jó helyre kerültem. 
Már akkor úgy éreztem, hogy hazaértem.

Ilyen előzmények után úgy gondo-
lom, nem meglepő, hogy minél előbb 
szerettem volna elnyerni a keresztelés 
áldását, hogy teljes szívvel- lélekkel a 
gyülekezethez, Jézus Krisztus Egyhá-
zához tartozhassak. Mint a szomjas 
vándor, aki a sivatagi vándorlás után 
oázisra bukkan, és nem tud betelni a 
frissítő vízzel, én is úgy szívtam magam-
ba az evangéliumi tanításokat és a többi 
tudnivalót. A tanultak sok mindent a 
helyére tettek az életemben: például 
annak tudata, hogy születésünk előtt HU
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mindannyian Mennyei Atyánk lélek-
gyermekei voltunk, és tanulni, fejlődni 
jöttünk a földre, megértette velem, 
hogy az én halva született gyermekem 
lelke még nem állt készen a földi élet 
megpróbáltatásaira, ezért talán félúton 
visszafordult, visszament a biztonság-
ba, a mennyei otthonába. Szívemben 
a szomorúság azért megmaradt, de a 
fájdalom már elmúlt. A megváltás terve 
új reményekkel töltött el.

MacGregor és Rankin nővérek taní-
tásának köszönhetően a keresztelésre 
gyorsan fel tudtam készülni. Az elha-
tározás már régebben megtörtént, és 
így az első kíváncsiskodó látogatásom 
után a 7. héten részesülhettem a soron 
következő áldásban: a keresztelés és a 
konfirmáció szertartásával megújíthat-
tam az Úrral és Jézus Krisztussal kötött 
szövetségemet. Elkezdhettem új éle-
temet, és elindulhattam azon az úton, 
amely Lehi látomásában az élet fájához 
vezet. A keskeny ösvényről nem letérve, 
a vasrúdba kapaszkodva lehet eljutni 
a szoros kapun át az élet fájához. Hit-
testvéreim, a Joseph Smith próféta által 
visszaállított egyetlen igaz egyház tagjai 
értik ezt a példázatot, és hiszem, hogy 
egymást segítve el is juthatunk oda.

34 éve én elveszett bárány voltam, 
és majdnem a Sátán győzedelmeske-
dett, de az Úr mint jó pásztor a vállára 
vett, megmentett, és megmutatta a 
helyes utat. Így lettem tagja Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
házának, és igyekszem ezt az áldást 
a magam életében és mások megse-
gítésében is a tőlem telhető legjobb 
módon hasznosítani. ◼


