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rólunk élő kép alapján költekezünk!  
Úgy hívom ezt, hogy „másoknak vásá-
rolunk”. A kevélység, az ego – vagy 
hívjuk, aminek akarjuk – súlyos követ-
kezményekkel járhat.

Hasonlítsuk össze a fenti esetet 
„Zsugori Nick” történetével, aki Portu-
gáliából Angliába költözött, hogy mun-
kát találjon. Húszas éveiben járt, és nős 
volt. Én intéztem az első jelzáloghite-
lét. Keményen dolgozott, az ismerősei 
viszont szűkmarkúnak tartották, vagyis 
zsugorinak. Nem vitte szórakozni a 
feleségét, nem mentek nyaralni, soha-
sem vett neki ajándékot. Csak dolgo-
zott, dolgozott és dolgozott.

Néhány éven belül kifizette a hite-
lét, és elég pénzt gyűjtött össze, hogy 
visszamenjen Portugáliába, építsen 
egy családi házat és két másik lakást, 
melyeket kiadott. Mikor legutóbb 
hallottam róla, épp egy újabb vállal-
kozásba fogott. „Zsugori Nick” egyál-
talán nem volt zsugori! Volt egy álma, 
célokat tűzött ki, és áldozatot hozott 
a családja biztonsága érdekében. 
Csak azt vette meg, amire szüksége 
volt; a vágyainak várni kellett.

Mi a helyzet velünk? „Másoknak 
vásárolunk”? Vagy elég türelmesek 
vagyunk ahhoz, hogy csak a legszük-
ségesebbek miatt vegyünk fel hitelt 
– mondjuk a tanulmányok, a lakásunk 
és egy szerény autó miatt –, és azokat 
is igyekszünk gyorsan visszafizetni? 

HELYI OLDALAK

 Az Egyesült Királyságban április 
6- a az új adóév kezdete. Így aztán 

nyugalmazott pénzügyi tanácsadóként 
e dátum számomra messze nem csak 
lelki jelentőséggel bír. Emlékszem, 
milyen előkészületek kellettek ahhoz, 
hogy a lehető legoptimálisabb keretek 
közé szorítsuk az ügyfelek adóköte-
lezettségeit, és megbizonyosodjunk 
arról, minden készen áll az új adóévre. 
Folyamatos eljárás volt ez, mely egész 
éven át zajlott, és összpontosított erő-
feszítést igényelt – vagyis felkészülést.

Éppen így a fizikai önellátás is 
felkészülést igényel, és nem csupán 
egyszeri folyamat. Bárcsak elég lenne 
évente egyetlen alkalommal kemé-
nyen edzeni, aztán egészen a követke-
ző évig elfeledkezni róla!

De nem lehet! A fizikai önellátás – 
azon képességünk, hogy gondoskod-
junk magunkról, a családunkról és 
másokról – egy egész élet munkája. 
Kemény munka, ima, tanulmányo-
zás és elmélkedés szükséges hozzá. 
Eltökéltség, s talán leginkább hit és 
önuralom kell hozzá.

Ebben a cikkben a fizikai önellátás 
egyik részéről, a személyes pénz-
ügyekről szeretnék szót ejteni.

Hallottuk, hogy „ha fel vagytok 
készülve, akkor nem fogtok félni” 1. A 
hit abból származik, hogy hallgatunk 
a vezetőinkre és bízunk a sugalma-
zott ítéleteikben. A tanácsuk például 

az, hogy kerüljük az adósságot (vagy 
kerüljünk ki gyorsan belőle) úgy, hogy 
a lehetőségeinkhez mérten élünk, 
fizetjük a tizedünket és a böjti felaján-
lásunkat, hogy az Úr megnyithassa a 
mennyek ablakait számunkra.2

Sok pénzügyi nehézségekkel küzdő 
egyháztagnak adtam már tanácsot. Kicsit 
hasonlít ez a fogyókúrához. Az embe-
rek erős elhatározással vágnak bele, de 
olyan gyorsan feladják, hogy az eredmé-
nyeknek esélyük sincs megmutatkozni. 
Kevesen alkalmazzák a nekik tanított 
tantételeket elég sokáig ahhoz, hogy 
azok működjenek is. „Kemény dolgo-
kat jelentettél ki nekünk, keményebbe-
ket, mint amit el tudunk viselni.” 3

Az egyik kisvállalati ügyfelem 
egészen szépen teljesített, az igazgató 
viszont a tanácsom ellenére vett egy 
70 000 font értékű BMW- t. Hiszen a 
szomszédjának is ilyen van! Elmond-
tam neki, hogy nagyon hamar ráun 
majd az autóra, azonkívül pénzügyi-
leg nagyon rossz döntés volt. Hama-
rosan fel is hívott.

„Igazad volt, Chris – mondta. – Egy 
vasdarab az egész, most viszont nem 
tudjuk kifizetni a tartozásainkat ebben 
a hónapban.”

A cég tönkrement, a tragédia pedig 
az volt, hogy mindez elkerülhető lett 
volna.

Igyekszünk fenntartani magunkról 
egy képet azzal, hogy a másokban 

Fizikai önellátásunk fejlesztése
Christopher Charles elder, Nagy- Britannia
Területi hetvenes

Christopher  
Charles elder
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Fizetnünk kell a tizedünket és a böjti 
felajánlásainkat.  Bizonyságomat 
teszem, hogy az Úr áldásai valóságo-
sak, és bővelkedni fogunk, ha enge-
delmesek vagyunk. Ezt személyes 
tapasztalatból tudom.

Ha fél lábbal még azon anyagi 
javak világában állunk, melyeket 
nem engedhetünk meg magunknak, 
akkor gyorsan húzzuk vissza a lábun-
kat! A kölcsönöknek csak az említett 

legszükségesebbekre szabad korláto-
zódniuk, még akkor is, ha a kanapé-
dat már rég le kellett volna cserélni. 
Döntsd el, mit akarsz, tűzz ki célokat 
és készíts tervet a vágyaid elérésére 
megfelelő pénzkezelés által. Imád-
kozz és dolgozz rajta. Ezek a siker 
hozzávalói! ◼

JEGYZETEK
 1. T&Sz 38:30
 2. Lásd Malakiás 3:10
 3. 1 Nefi 16:1

A koncertet Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza helyi 
kórusa nyitotta, himnuszokkal és más 
egyházi és híres karácsonyi hangulatú 
dalokkal, mint példaul a „Cantique 
Noél” két profi operaénekes szólista, 
Havár Vivienn, szoprán, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem operaszakos 
énekese és Peleskey Péter, tenor, aki 
47 éven át volt az operaház tenoristája, 
közreműködésével és a David Archuleta 
előadásában híressé vált „Meet the 
Mormons (Ismerd meg a Mormonokat)” 
című film betétdala, a „Glorious”.

A kórus után Geambaşu Izabela 
külföldi vendégművész énekesnő, 
adott elő országos premierben egy 
csodálatos, meghitt karácsonyi dalt, 
„Vajon felismerném?” címmel, Tesz-
ter Nelli (zongora), Tasnádi Petra 
(hegedű) és Geambaşu Ammon, 
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2016. december 17- én, 
pénteken, a budapesti 

Tihany téren található cövekköz-
pontban került megrendezésre a 
Budapest Cövek karácsonyi koncertje, 

Fajta- Németh Leonóra szervezésében. 
Az est rendkívül sokat nyújtott mind-
azok számára, akik eljöttek meghall-
gatni a művészeket. Az eseményen 
megközelítőleg 300 néző vett részt.

Közös kórus
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a művésznő 7 éves kisfia (trianglum) 
kíséretében. Izabela már negyedik éve 
emeli a koncertjeink színvonalát.

Őt az idei különleges meghívott, 
4 nagylemezes és számos fellépéssel 
büszkélkedhető Lumen Christi Gospel 
kórus követte, Gergó Lajos vezetésével, 
amely sok nagyszerű énekkel örven-
deztetett meg minket. A Rise, Shine, 
Rock a My Savior és a This Little Light 
of Mine csak néhány a Jézus Krisztust 
dicsérő gospel énekek közül, amelyek 
koncertünkön felcsendültek. A „When 
the Saints Go Marching In” című dalba 
a közönség is bekapcsolódott tapssal.

A gospel kórus után Havár Vivienn 
előadásában hallhattuk az „Ave 
Maria”- t, majd felcsendült az általunk 
már jól ismert „Mary Did You Know?”, 

idén a Pentatonix acapella zenekar vál-
tozatában, Pejtsik Panna, Fajta- Németh 
Leonóra, Henry Miller, Geambaşu 
Izabela, Sajó Dániel, Zajkás Boldizsár 
és Klinger Bálint (Beatbox) előadásá-
ban. Ezt Váczy Laura követte a „Where 
are you Christmas?” című dallal, majd 
újra az egyház kórusa lépett színpadra, 
hogy a kecskeméti Schultz Henrik 
zenész- zeneszerző által írt „Uram vagy, 
Istenem” című dalt kisérjék, melyben a 
szólisták maga Schultz Henrik, Geam-
başu Izabela és Havár Vivienn voltak.

A koncertet a két kórus és az 
összes meghívott szólista együtt zárta 
az „Örvendj világ” című karácsonyi 
himnusszal.

„Újra és újra elgondolkodtat, mennyi-
re fontos Mennyei Atyánk számára 

minden lélek. Szeret minket és nincs 
olyan közülünk, akiért ne adta volna 
Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, aki 
meghalt értünk, feltámadt és ma is él. 
Ezt az üzenetet igyekszünk megosztani 
mindenkivel koncertjeinken a zenén 
keresztül, lehetőséget adva az egyház-
tagoknak, hogy elhívják barátaikat, sze-
retteiket, hogy együtt tölthessenek egy 
békés, felemelő estét az ünnepek előtti 
készülődés forgatagától egy nyugalmas, 
békés helyre térve”, mondta a főszerve-
ző Fajta- Németh Leonóra.

Köszönjük a szervezést. Köszönjük 
az előadóknak a nagyszerű és fele-
melő élményt. Reméljük a 2017- es 
évben újra találkozunk, hogy együtt 
örvendezzünk Krisztus születésében 
a zene által. ◼

Lumen Christi Gospel kórus
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Amikor írom ezeket a sorokat félúton 
vagyok misszióm kezdete és várható 

vége között. Nem számadásnak szánom, 
amit írok, inkább szeretnék láttatni lega-
lább egy keveset abból, amit én látok.

Szabadkai nővérrel úgy jöttünk a misszi-
óba, hogy nem tudtuk, nem tudhattuk, mit 
jelent igazából misszióelnöknek lenni. Nem 
ismertük a misszionáriusi munka valódi 
kihívásait – a monotonitást, a sikertelenség 
érzésével való küzdelmet, a társsal való 
összezártság érzését, a misszió kultúráját, 
és még sorolhatnám - , amit mindazok, akik 
már szolgáltak missziót, jól ismernek, de 
nekem még úgy is újdonság volt, hogy hat 
évig tanácsosként szolgáltam misszióelnök-
ségekben, és van egy fiam, aki visszatért 
misszionárius, akivel igyekeztem sokat 
beszélgetni az ő missziójáról.

Emlékszem, hogy rövid képzésünk 
egyik legfontosabb tanácsa az volt, hogy 
nagyon ügyeljünk a misszió kultúrájára, 
mert ez olyasvalami, amitől alapvetően 
függ a sikerünk. A misszió kultúrája 
azoknak a szokásoknak vagy hagyomá-
nyoknak az összessége, melyek a misszio-
náriusok mindennapi életét és munkáját 
meghatározzák. Azt gondoltam, hogy a 
„Fehér Bibliában”, vagyis a Misszionáriusi 
kézikönyvben foglaltak az alapvetések, és 
ami ebben nem szabályozott, az a kultúra. 
Be kellett látnom a tévedésemet: a misszió 
kultúrája lényegében az a viselkedésrend-
szer, ami meghatározza a misszionáriusok 
viszonyulását a Misszionáriusi kézikönyvben 
foglalt alapvető szabályokhoz.

Ez pedig súlyos dolog. Arról van szó, 
hogy az Úr prófétája elhívja a fiatalokat, 

hogy hirdessék az Ő evangéliumát az Ő 
módján, „teljes szív[ü]kkel, lelk[ü]kkel, 
elmé[jü]kkel és er[ejü]kkel”. Az Ő módja 
pedig az, ahogy azt az Ő prófétájának 
kinyilatkoztatja, vagyis ahogy az a próféta 
által jóváhagyott Misszionáriusi kézikönyv-
ben és a prófétának kinyilatkoztatott 
szentírásokban le van írva. Ha valaki nem 
eszerint hirdeti az evangéliumot, akkor az 
nem az Ő módján teszi, tehát lényegében 
engedetlen az Úrral szemben, így pedig 
nem lehet vele a Lélek. Márpedig ha valaki 
a Lélek nélkül tanít és szolgál, az nem segít 
Isten dolgait megérteni és Isten dicsőségét 
mindenben meglátni. Mi a helyzet hát 
akkor, ha a misszió kultúrája nagyrészt 
semmibe veszi a próféta szavát?

Ezzel a kérdéssel kerültem szembe, erre 
a kérdésre kellett megadnom a saját vála-
szomat. Általánosságban is nagyon nehéz 
feladat egy kultúrát megváltoztatni – a 
misszió esetében sincs ez másként. Mára 
úgy érzem, elértük, hogy a misszionáriusa-
ink többségének egyre inkább a Misszioná-
riusi kézikönyvben leírtak jelentik az alapot, 
és egyre kevesebben keresik a kibúvót és 
kérnek kivételt a szabályok alól. Keserve-
sen nehéz volt ez a feladat, sok álmatlan 
éjszakával, töprengéssel és imával járt, 
sokszor kaptam sugalmazást válaszul. Nem 
volt mentes adott és kapott sebektől a 
folyamat, de túléltük. A most ideérkező új 
misszionáriusoknak pedig már sokkal jobb 
esélye van arra, hogy hamis hagyományok 
helyett engedelmességet és szorgalmas 
munkát tanuljanak idősebb társaiktól.

A hagyományokról szólva, volt egy 
dolog, amivel nem számoltam – az, hogy 

ezek a hagyományok nem csak a misszi-
onáriusokba rögzültek bele, hanem a 
velük kapcsolatban álló egyháztagoknak 
a misszionáriusokhoz való viszonyulását is 
jellemzik. Többször hallom az elderektől és 
a nővérektől, hogy ők betartanák a szabá-
lyokat, de az egyháztagok megsértődnek, 
ha ezt teszik, és ha például nem maradnak 
valakinél tovább, mint hatvan perc, vagy ha 
nem mennek el valakit meglátogatni, aki 
nem az ő térítési területükön él. Megér-
tem ezt a helyzetet, (és azt is látom, hogy 
savanyú a szőlő) de elfogadnom nem lehet. 
Nem adhatok más tanácsot a misszioná-
riusoknak, mint hogy nagyon udvariasan 
tudassák a testvérekkel, hogy szívesen 
mennének, ha nem a missziójukat szolgál-
nák éppen, de így másutt van dolguk.

Meggyőződésem, hogy jó viszonyt kell 
építeni egyháztagok és misszionáriusok 
között. Abban is őszintén hiszek, hogy a 
barátságok sokkal megalapozottabbak 
lehetnek, ha a közösen végzett szolgálatra 
épülnek, mintsem a szórakozással együtt 
töltött időre, ami a misszionáriusi munka 
szempontjából tulajdonképpen haszontalan. 
Ezért is dolgoztunk ki vezetőtársaimmal 
egy olyan misszionáriusi ösztönzőrendszert, 
amiben az egyháztagokkal közösen végzett 
szolgálatra nagy hangsúlyt helyeztünk. 
Boldog lennék, ha egyre több hírt kapnék 
arról, hogy a misszionáriusok az egyház-
tagokkal együtt tanítják az érdeklődőket 
illetve az új vagy kevésbé tevékeny egyház-
tagokat, és együtt vesznek részt közösségi 
szolgálatokban.

Erősen hiszek abban, hogy ez a kulcsa 
az egyházi élet fellendülésének, az egyházi 
aktivitás és jó kapcsolatok kialakulásának, 
illetve az egyház magyarországi növekedé-
sének. Ehhez kérem a magyarországi egy-
házi vezetők és egyháztagok segítségét. ◼

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

Félúton
Szabadkai József, Magyarország Budapest Misszió elnöke
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 Dsida Jenő gondolatai a koncert 
résztvevői számára éppúgy eggyé 

olvadtak Szabadítónk, Jézus Krisztus 
születésének ünnepével, mint Juhász 
Gyula karácsonyváró strófái, a Kormo-
rán együttes lélekmelegítő zenéje, a 
veszprémi énekesek kvartettjének cso-
dás dalai, vagy éppen a Richard Willis 
által feldolgozott sziléziai népdal, az 
Ó, Szabadítóm című egyházi himnusz 
fenséges harangjáték- átirata.

A december 22- én Győrben, vala-
mint néhány nappal korábban, vasár-
nap délután a gyönyörű veszprémi 

kápolnában elhangzott karácsonyi 
koncertnek nagyon különleges han-
gulata volt mindkét helyszínen, és a 
próbák során is. Az előzményekről 
csupán annyit, hogy még évekkel 
ezelőtt toppantak be a harangjátékok 
– néhány súlyos bőrönd formájában 
– a győriek zenei életébe, és ott is 
maradtak, hogy 2016 karácsonyán 
is felzengjenek az Úr tiszteletére. 
Nyolc- , kilenc-  és tízéves gyermekek 
együtt zenéltek az ennek többszörösét 
megélt felnőttekkel és tinédzser fiata-
lokkal, de a végeredmény eltüntette 

a korkülönbségeket: mindenki újra 
gyermek lett egy kicsit. Miközben ezt 
hétről- hétre átélte a közel 20 zenész a 
próbák során, éreztük, hogy még vala-
mit el kellett tüntetni a produkcióból: 
éppen azt, hogy produkció legyen.

Emlékeinkben (a fent említett nem 
mai gyerekek emlékeiben mindenkép-
pen) a régi családi karácsonyok képe 
került elő, amint egy térerőmentes 
világban együtt leül a család, énekel-
nek, játszanak, szeretik egymást és 
hódolnak Istennek az Ő Fia ajándéká-
ért. Ebben pedig nincsen semmilyen 
produkció, mert ki- ki a maga tehet-
sége szerint járul hozzá a lelkiséghez. 
Azt szerettük volna, hogy újra valóság-
gá váljanak e sorok:
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„Kályha mellett körben ülnek”
Mecséri Olivér, Győr Egyházközség

veszprémi örömzenélés

győri örömzenélés
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„Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.”

(Dsida Jenő: Itt van a szép kará-
csony, 1929)

Az érzés tervvé vált: énekeltessük 
meg őket! (A kályháról tűzbiztonsági 
okokból le kellett mondanunk…) 
A zenészek kibővült csapatának 
legkisebb tagja is hangszert ragadott, 
a koncert pedig örömünnep lett. 
Rendkívüli tehetségek forrtak eggyé 
a zenében Őérte és az Ő dicsőségére 
a fényben és a sorok között, olyan 
alázatban, amely képes meghívni az 
ő Lelkét. Aki átélte, tudja, hogy Ő is 
ezt akarta volna: hogy azért csillogjon 
az öregek szeme az első sorban, mert 
gyermekkoruk szép dalait énekelhetik 
a fiatalok egész hadával; hogy minden 
özvegy, egyedülálló, vagy csak éppen 
magányos lélek úgy érezze, ott van 
a családja: Isten népe az ő családja, 
ha a többiek még, vagy már nem is 
ünnepelhetnek vele; és hogy a leghát-
só sorban ülők is érezzék, a karácsony 
nem egy előadás, hanem a béke és 
hála ünnepe, melynek ők is részesei 
– akár tudnak szépen énekelni vagy 
hangszeren játszani, akár nem.

A Lélek magáért beszélt, és hála 
illesse Őt, aki lejött az emberek közé, 
hogy tanításait, szeretetét és áldozatát 
mindörökké hirdessék. E két estén 
e két teli kápolnában harangjátékkal, 
zongorával, orgonával, fuvolán, oboán, 
furulyán, gitárral és még számos más 

hangszeren, valamint az ének tiszta 
hangján szólaltak meg a hódolat dalai 
és himnuszai, de az igazán maradandót 
Tőle kaptuk: a megerősödött tudást, 

hogy Ő él, hogy a betlehemi gyermek 
mindenek Szabadítójává vált, és Rajta 
keresztül mindenki hazatérhet ahhoz 
az Istenhez, aki neki az életet adta. ◼

Az én bibliám
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

Minden utolsó napi szentnek 
van egy különleges Mormon 

könyve. Nekünk megtért mormonok-
nak többszörösen is. Különleges, mert 
ez a könyv indított el bennünket az Úr 
egyháza felé. Különleges, mert nagyon 
sokan azoktól a misszionáriusoktól 
kaptuk, akik megszólítottak bennün-
ket, vagy becsengettek hozzánk, míg 
mások talán egy baráttól, családtagtól. 
Számomra a Mormon könyve mellett 
a Bibliám is különleges.

Amikor az engem tanító nővé-
rektől megkaptam a saját példányo-
mat a Mormon Könyvéből, gyorsan 
haladtam az olvasással. Őszintén 
bevallva, akkor még nem fogott meg 

igazán, ez egy későbbi résznél, Moróni 
egyik fejezeténél történt meg. Csak 
egyszerűen hittem ezeknek a lányoknak, 
és nem akartam nekik csalódást okozni. 
Aztán amikor kiolvastam, gondoltam, el 
kellene kezdeni olvasni a Bibliát. Csak-
hogy nekem nem volt meg. A nővérekhez 
fordultam segítségért, nincs- e a gyüleke-
zeti házban egy példány, amit kölcsönad-
nának olvasni. Sajnos nem volt, nekem 
mégis lett Bibliám. Clawson nővér és 
Sexton nővér ugyanis megajándékoztak 
eggyel. Igen, a saját költségükre vásá-
roltak nekem egyet. Ezért is van, hogy 
az én könyvespolcomon és a szívemben 
egyaránt egymás mellett foglal helyet 
a két szentírás. Hiszen mindkettő Isten 
szava. És a szívemben örökre ott marad-
nak azok a misszionáriusok is, akik Isten 
szavát elhozták nekem. ◼

Hit a tized fizetésében
Wéber Béla, Tatabánya Gyülekezet

 Szeretnék megosztani két fontos 
leckét, melyet a tized törvényéről 

tanultam. A Malakiás által használt 
(Malakiás 3:10) menny „ablakai” kép 

nagyon beszédes. Az ablakok lehe-
tővé teszik, hogy ki-  és belássunk 
rajta, ugyanakkor a fény is ezeken az 
ablakokon keresztül jön. Ugyanígy, 
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világosság jön az életünkbe, amikor 
tiszteljük a tized törvényét. Ez talán 
a legfontosabb az életünkben, hogy 
mindig lelki útmutatást kapjunk, 
amikor szükségünk van rá. Nagyon 
sokszor talán nem is tudjuk felfogni 
milyen nagy szükségünk van arra, 
hogy ezen ablakok által kapjuk azt a 
hatalmas segítséget, amelyről Dallin H. 
Oaks apostol így beszél: „nem lesz 
elég hely annak befogadására”. Oaks 
apostol azt tanította, hogy a „tizedfize-
tés a prioritásaink próbatétele.”

Saját tapasztalatom példájával 
szeretném a második fontos leckét 
megosztani. Eddig mindig jött a 
menny „ablakain” keresztül a fizikai 
áldás, amikor valami fontos esemény 
történt az életünkben. Akkor, amikor 
úgy határoztunk a feleségemmel, 
hogy egybekelünk, béremelést kap-
tam, amire nem is számítottam. Az 
élet ment tovább, majd a családunk 
bővült egy újabb taggal, Zsomborral, 
és mielőtt a világra jött volna, megint 
megemelték a béremet. Láthatjuk, 
hogy Isten készen áll megáldani és 
segíteni, ha először a „sötétbe” lépve, 
hittel teszünk lépeseket semmit nem 
kételkedvén. Ezeket a szent alapokat, 
olyan célokra használjuk, amelyek 
további áldásokat hoztak az életünk-
be. Egy szent templomban összepe-
csételtek minket a családommal, így 
ha továbbra is hithű maradok együtt 
élhetek velük. Bátorítalak benneteket, 
akik még nem éltek e parancsolat 
szerint, hogy tegyétek próbára az Urat 

és nyissátok ki a „menny ablakait” 
magatok számára. David A. Bednar 
apostol ezt tanította a 2013- ban az 
októberi konferencián:’’Titeket pedig, 
akik jelenleg nem engedelmeskedtek 
a tized törvényének, felhívlak, hogy 
gondoljátok át az útjaitokat, és tart-
satok bűnbánatot. Bizonyságomat 
teszem arról, hogy az Úr e törvénye 
iránti engedelmesség miatt a menny 
ablakai megnyittatnak majd nektek. 
Kérlek, ne halogassátok bűnbánatotok 

napját.” Arra szólítanak fel minket, 
HOGY TARTSUNK BŰNBÁNATOT, ha 
elmulasztottuk az Úrnak eme PARAN-
CSOLATÁT betartani.

Én a saját és családom bizonysá-
gával tudlak benneteket buzdítani, 
hogy eddig mindig többet kaptunk, 
mint amennyit adtunk! Életünk egyik 
legjobb befektetése az, hogy lelki és 
fizikai áldást is kapunk valamiért cse-
rébe, amit már így is Mennyei Atyától 
kaptunk. ◼

Karácsonyi történet,  
nemcsak karácsonyra
Horváth Tamás. Győr Egyházközség

 A munkahelyemen, egy idő-
sotthonban, ahol ápolóként 

dolgozom, az a megtiszteltetés ért 
a nyáron, hogy felkértek, legyek 
a tanítója az ápoló- gondozó tanu-
lóknak. Hat 16- 17 éves lányról van 
szó, mindegyikük eleven és vadóc. 
Köztük van Anita is, aki amellett, 
hogy nem a legjobb tanuló, még 
egy kicsit szemtelen is. Szóval 
elmondható róla, hogy nem a kez-
dő tereptanárok álma. Én azonban 
elhatároztam, hogy mindegyik 
lányhoz igyekszem szeretettel 
viszonyulni, amit talán ők is meg-
éreztek, és hamar összebarátkoz-
tunk. Aztán karácsony másnapján 

Anita tanított meg engem valami 
olyan dologra, amit nagyon sok 
felnőtt nem tud. Történt, hogy írt 
nekem egy üzenetet a közösségi 
oldalon, hogy meglátogathat- e 
valakit az otthonban. „Kit szeretnél 
és miért?” – kérdeztem. „Gizi nénit”-  
válaszolta – „anya megengedte, 
hogy szaloncukrot vigyek azoknak, 
akiket szeretek.” Gizi néni magá-
nyos, senki sem látogatja. Most 
mégis szép volt a karácsonya. Sírt 
örömében. Anita eleven, valósá-
gos kis vadóc. Amellett, hogy nem 
a legjobb tanuló, egy kicsit még 
szemtelen is. Mégis tudta, hogy mi 
a karácsony igazi üzenete. ◼
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Sugalmazásra
Egyed Lászlóné, Kaposvári Gyülekezet

A nap fénye átsejlik a felhőkön.
Tegnap még úgy éreztem volna,
egyenesen nyomorúságos életemre
vetíti kopottnak tűnő, erőtlen fényeit.

Ma boldog vagyok! Látom a vakító fényt
a felhőkön túl, mert Veled járhatok,
mert értem már, mit szeretnék.
Markolhatom a vasrudat, ami az eljövendő
élethez vezet, taposhatom az utat,
hol lábaim nem léphetnek rögre.

Hozzád igyekszem! Nem könyökölve!
Szeliden: s közben éltet a remény,
hogy láthatom nem magamban rajzolt,
de valóságos arcodat. Szeretlek!
– Egyszerre fohászkodom a földi életért,
és hogy lehessek Veled! –

– Odafönn! Ahonnan figyeled helytelen,
vagy helyes tetteimet.
Ahonnan kiigazítod agyamban
a képzavart és jó irányba terelsz.
Ahol imáimat hallgatod: ha érdemlem,
helyet kérsz álmaimban, hogy megmondd,
mit tegyek.

Te vagy az Istenem: a remény, az akarat,
a szív, az agy.
Te vagy a szorgalom, kitartás, hit.
Nélküled csak elveszni érdemes.

Tőled, általad tanultam tenni akarást,
alázatot. Báránnyá szelídülni a nyájban.
Elviselni a fájdalmat, megaláztatást.
Mosolyogni a képmutatáson.

Veled akarok továbbmenni! Veled akarok
odaérni! Engedd éreznem jelenlétedet!
És könyörgöm, ne vedd le rólam
vigyázó szemeid, s a kezed. ◼

1997- ben egy februári késő délutánon, 
azzal jött haza Attila nevű gyermekem, 
hogy ő bizony meg szeretne keresz-
telkedni, abban a közösségben, ahova 
Gyula barátjával jártak a Fiatal Férfiak 
programjaira (Gyula akkor már egyház-
tag volt). Egy pillanatra meglepődtem 
– a gyermekem alig 14 évesen döntést 
hozott, hogy megkeresztelkedik, engem 
pedig kész tények elé állított – azután 
próbáltam érvelni azzal, hogy az ember 
nem cserélgeti a vallását, mint más az 
ingét (meg volt keresztelve egy másik 
egyházban). A fiam számára nem volt 
túlzottan meggyőző az érvelésem. Azu-
tán közölte, hogy a következő héten 
meglátogatnak bennünket a misszio-
náriusok. Időpont akkor éppen nem 
volt egyeztetve. Az elkövetkezendő 
héten egy délután valóban eljöttek a 
misszionáriusok. Nagyon meglepőd-
tem, amikor megláttam két nagyon 
szépen felöltözött fiatalembert – öltöny, 
nyakkendő – és ráadásul fiatalok is 
voltak, nem sokkal idősebbek, mint 
Attila. Természetesen kedvesen behív-
tam őket. Nagyon kedvesek, és udva-
riasak voltak. Elkezdtünk beszélgetni. 
Érdeklődtek hogylétünk felől. Valami 
különleges légkör kezdett kialakulni. 
Beszéltek Istenről, Jézus Krisztusról és 
a Szentlélekről. Nekem Isten mindig 
egy nagyon távoli lény volt, halandó 
ember számára elérhetetlen. De ezen 
alkalommal valami felfoghatatlan dolog 
történt. Egyre közelebb éreztem az HU
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Urat, szinte már csak karnyújtásnyi-
ra volt. Ilyen érzéseim, gondolataim 
korábban soha nem voltak. Pedig 
nem voltam ateista, nem utasítottam 
el Istent, de ennyire közel sem éreztem 
magamhoz. Majd egy bő óra múlva 
elköszöntek a misszionáriusok, most 
már egyeztetve egy későbbi időpontot. 
Ahogy elmentek, már alig vártam, hogy 
újra találkozhassunk. A fiatalemberek 
újra megerősítették bennem az anyát, 
aki aggódik a távolba szakadt gyermeke 
miatt. És azután jöttek szorgalmasan. 
Meghívtak az egyházba egy kereszte-
lőre. Elfogadtam a meghívást, mert a 
kíváncsiság nagyon úrrá lett rajtam. A 
tőlük kapott Mormon Könyvét három 
nap alatt kiolvastam. Mindjárt az volt az 
érzésem, hogy nagyon hasonlít (lega-
lább is így gondolom) a Bibliára. Teltek 
a hetek és a hónapok. No, annyira nem 
sok, mert Attila májusban megkeresz-
telkedett, én pedig 1997. június 29- én. 
Ekkor úgy éreztem, hogy megérkeztem, 
itthon vagyok. Mennyei Atyám azóta is 
karnyújtásnyira van tőlem, és ha úgy 
tetszik megfoghatom a kezét. Végtele-
nül hálás vagyok, hogy a gyermekem 
segítségével rátaláltam Krisztus igaz 
egyházára. Számtalan áldással ajándé-
kozott meg. Nagyon sok szerető testvér 
vesz körül azóta is. Igyekszem szerete-
temmel és barátságommal meghálálni 
áldásaimat. Szolgálatommal pedig segí-
teni a testvéreket és az egyházon kívüli 
ismerőseimet, barátaimat. ◼

H O G Y A N  T U D O M

Megtérésem története
Domján Márta, Győri Egyházközség


