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Őseink megtalálása úgy is mege-
rősít bennünket, hogy miközben az 
ő életüket tanulmányozzuk, olyan lec-
kéket tanulunk, amelyek a sajátunkra 
is érvényesek. 1847 telén Russell King 
Homer a Winter Quartersben küsz-
ködő szentek egyike volt, akik arra 
készültek, hogy még abban az évben 
útra keljenek Utah felé Brigham 
Younggal. A csoport indulása előtt 
három nappal Heber C. Kimball 
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja megkereste Russellt, és egy 
áldozat meghozatalára kérte. Ennek 
értelmében Russellnek helyben kel-
lett maradnia, és megkérték, hogy a 
szekerét, az ökreit és a készleteit adja 

HELYI OLDALAK

 Élete utolsó hónapjaiban Joseph 
Smith próféta gyakran gondolko-

dott a halottakért végzett helyettes 
általi szertartások fontosságáról.1 Mi 
több, annyira fontosnak tekintette 
az őseinkért végzett munkát, hogy 
azt tanította: „…az ő szabadulásuk 
szükséges és elengedhetetlen a mi 
szabadulásunkhoz, …nélkülünk nem 
lehetnek tökéletessé – éppen úgy mi 
sem lehetünk tökéletessé a halottaink 
nélkül” 2.

Könnyen átlátható, miként teszi 
lehetővé a halottainkért végzett 
helyettes általi munka, hogy töké-
letessé váljanak, hiszen nélkülünk 
nem nyerhetnék el a szabadulásuk-
hoz szükséges szertartásokat. Amit 
talán már nehezebb megérteni, hogy 
miként segíthetnek „a halottaink” a 
mi tökéletessé válásunkban. Habár 
ez a fogalom egy általános, minden 
élő ember halottaira tett utalásként 
is értelmezhető, lehet egy sokkal 
személyesebb jelentése is, amely arra 
buzdít bennünket, hogy találjuk meg, 
kik „a [személyes] halottaink”, mert 
ha így teszünk, az segíteni fogja a 
fejlődésünket.

Őseink megtalálása elhozza az 
életünkbe Illés lelkét, amely finomít 
és erősít bennünket. Ezt személyes 
tapasztalatból tudom. A családom tag-
jai által már elvégzett kiterjedt genea-
lógiai kutatások következtében valódi 
kihívássá vált olyan ősöket találnom, 
akikért elvégezhetők a templomi 

szertartások. Nemrégiben az egyik 
barátom, aki szakértő a családtörténeti 
dolgokban, segített megtalálnom egy 
korábban hiába keresett őst. Nehezen 
tudnám leírni, mit éreztem aznap. 
Miközben előkészítettük a nevét a 
templomba való beadásra, úrrá lettek 
rajtam az érzéseim. Úgy tűnt, mint-
ha már nagyon hosszú ideje várna. 
Éreztem a Lélek finomító hatását. Úgy 
tűnt, hogy azokhoz hasonlóan, akik 
Benjámin királyt hallgatták, az én szí-
vemben is változás ment végbe.3 Jobb 
ember akartam lenni. Hithű akartam 
lenni, hogy egy nap majd találkozhas-
sak vele, és megköszönhessem, hogy 
megérintette az életemet.

Nélkülük mi nem lehetünk tökéletessé
David P. Homer, Svájc
Területi hetvenes

David P.  
Homer elder

„…az ő szabadulásuk szükséges 
és elengedhetetlen a mi 
szabadulásunkhoz, …nélkülünk 
nem lehetnek tökéletessé – éppen 
úgy mi sem lehetünk tökéletessé 
a halottaink nélkül.”
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oda másoknak, hogy ők indulhassa-
nak útnak helyette.4

Bizonyosan kihívást jelentett Russell 
számára végignézni, ahogy mások 
távoznak az ő dolgaival. Azonban ahe-
lyett, hogy szembeszegült volna vagy 
bosszankodott volna a helyzete miatt, 
egyszerűen továbblépett, bízva abban, 
hogy minden a legjobban fog alakulni. 
Az ezt követő néhány évben szentek 
ezreinek segített megtenni a végső 
előkészületeket, mielőtt a síkságot 
átszelve elindultak Utah felé. Végül 
1859- ben egy kézikocsis társaság élén 
végleg visszatért nyugatra, ahol a csa-
ládjával együtt letelepedett, és ott töl-
tötte élete hátralevő napjait.5

Amikor az élet csalódást hoz, vagy 
olyasminek a megtételét igényli tőlem, 
ami kihívást jelent, olyankor felidézem 
az ükapámat, Russell Kinget. Ahelyett, 
hogy szembeszegülnék az utamba 
kerülő kihívásokkal vagy bosszankod-
nék miattuk, továbbléphetek, ahogy 
ő is tette, és bízhatok abban, hogy 
minden a legjobban fog alakulni. Az 
ő életének tapasztalatai és tanulságai 
nagyon is valóságosan segíthetnek 
jobbá tenni az enyémet.

Nem csoda, hogy Joseph próféta 
oly gyakran gondolkodott ezen az 
alapvető tanon. „A halottaink” meg-
találása elengedhetetlen a szabadí-
tásunkhoz, mert elhozza a Lelket 
a szívünkbe, és az életünket jobbá 
tevő leckéket tanít nekünk. E tan 
azért létfontosságú számunkra, mert 
„nélkülünk nem lehetnek tökéletessé 
– éppen úgy mi sem lehetünk tökéle-
tessé a halottaink nélkül.” ◼
JEGYZET:
 1. Lásd Tan és a szövetségek 128:1.
 2. Tan és a szövetségek 128:15.
 3. Lásd Móziás 5:2.
 4. History of Russell King Homer,  

by William E. Homer, 2015, page 61.
 5. Lásd lds.org, Mormon Pioneer  

Overland Travel.

 Nagyon szomorú lehet látni azok-
nak a régi misszionáriusoknak, 

akik “megszelidítettek” minket – és 
persze magamnak és velem együtt 
sokunknak –, hogy egyre- másra 
vannak testvérek, akik elmaradnak a 
nyájból. Milyen sok misszionárius és 
helyi egyháztag mekkora erőfeszítése, 
imái, szeretete és aggódása van egy- egy 
megtérés, és az azt követő keresz-
telés mögött. Nekünk magunknak is 
mennyi komoly döntést kellett meg-
hoznunk, konfliktusokat vállalnunk, 
milyen sok változást kellett véghez-
vinnünk saját életünkben. Sokan 
azonban egyszer csak úgy érzik, hogy 
ez túl nehéz; hogy annyi mindent 
megtettek és mégsem kapnak meg-
becsülést; hogy miután megkeresztel-
kedtek, már nem is olyan fontosak; ha 
elmentek a kedvenc misszionáriusaik, 
akkor magukra maradtak; hogy túl 
sok mindent áldoznak fel és túl keve-
set kapnak cserébe; hogy jobbak, mint 

mások, mégis kevesebb megbecsülést 
kapnak; hogy felmentik őket, pedig 
jól végezték az elhívásukat, feladatai-
kat; hogy olyanok tanítanak és vezet-
nek, akikről tudnak vagy hallottak 
rossz dolgokat; hogy semmi értelme 
vasárnap elmenni istentiszteletre, ha 

Az egyházközségeinkben és gyülekezeteinkben határtalan lehetőségek 
adódnak mindannyiunknak a másokkal való törődésre és közösségvállalásra, ha 
hajlandóak vagyunk szeretet és szolgálat által adni önmagunkból.
(Elder Robert D. Hales, „Belonging to a Ward Family”, Ensign, March 1999)
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Misszióelnöki üzenet
Szabadkai József, misszióelnök, Magyarország Budapest Misszió
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nincs ott senki, aki a barátjuk lenne, 
és a beszédek és a tanítások nem 
jelentenek számukra lelki élményt; és 
még hosszan sorolhatnám. Ezek érthe-
tő, tulajdonképpen jogos érzések.

Ami nagyon komoly kérdés, hogy 
vajon ha így érzünk, mi a helyes 
következő lépés. Kihez forduljunk, 
ha ilyen keserű érzéseink vannak? 
Remélhetünk- e azoktól segítséget, 
akik csak tovább erősítik ezeket az 
érzéseket? Keressünk- e és találunk- e 
valakit, aki segít begyógyítani ezeket 
a sebeket? Emlékszünk- e, hogy milyen 
érzés volt a megtérésünk? Felfogjuk- e, 
hogy a sértettségünk, elkedvetlene-
désünk, elszigetelődésünk a testvé-
reinktől azt eredményezi, hogy az 
evangéliumi élettől, magától Krisz-
tustól távolodunk el? Vezetőként és 
tanítóként megteszünk- e mindent, ami 
rajtunk múlik, hogy ezek az érzések 
ne alakuljanak ki?

Meggyőződésem, hogy mindannyi-
unk számára – akár a szűk húsz 
százaléknyi tevékenyek körébe, akár a 
másik, nagyobbik csoportba tartozunk 
– a bűnbánat az, ami a boldogságunk 
kulcsa lehet. Ez az, amitől jobbá válik 
az életünk. Ezért használom magam 
is ezt az ajándékot nap mint nap, és 
ezért jelentem ki bárkinek, aki figyel 
arra, amit mondok, hogy ez jelenti a 
megoldást a gondjaira. Vagy ahogy 
azt egykoron a próféta nálam sokkal 
szebben mondta:

“Tehát, szeretett testvéreim, a 
józanság szavaival könyörgök nektek, 
hogy tartsatok bűnbánatot, és gyer-
tek szívetek minden szándékával, és 
ragaszkodjatok Istenhez, úgy, ahogy 
ő ragaszkodik hozzátok. És amíg 
irgalmas karja ki van nyújtva felétek a 
nap világosságában, ne keményítsétek 
meg a szíveteket” (Jákób 6:5). ◼

 A Kisalföld szívében, Győrött, nagy 
reneszánsza van a kerékpározás-

nak. Én is a biciklizők közé tartozom. 
Télen-nyáron, ahova csak tehetem, 
azzal járok. Mi, kerékpározó emberek, 
gyakran tréfásan azt szoktuk monda-
ni, hogy mindig szembe fúj a szél. És 
ki ne lett volna már úgy az életében 
is, hogy azt érezte, széllel 
szemben nem lehet. Sok-
szor érezzük magunkban 
a bizonytalanságot, talán 
még a reménytelenséget is. 
Amikor semmi sem sikerül. 
Amikor nem tudunk jót 
tenni. Amikor minden 
elveszett. 

Most az életemnek 
egy nem éppen könnyű 
szakaszát élem. Ha nem 
lenne a hitem, a bizonysá-
gom, azt hiszem, könnyen 
elvesznék, elsüllyednék. 
Édesanyám halála miatt el 
kell adnunk a szülői házat, 
ahol egy tízéves szünetet 
kivéve 1971 óta élek. Még 
nem tudom, hol lesz az 
új otthonom. Ha mind-
ez még az evangélium 
megismerése előtt történt 
volna velem, biztosan 
elfogna a kétségbeesés. 
Most viszont próbálok 
megoldást keresni, felmé-
rem a lehetőségeket, és 
tudom, hogy rátalálok az 
útra. Ahogy azt Thomas S. 
Monson elnök mondta 
egy beszédében, bár a 
szélirányon nem tudunk 

változtatni, igazíthatunk a vitorlánkon. 
És bár megszakad a szívem a régi 
otthonomért, tudom, hogy lesz majd 
új helyette. És azt is tudom, hogy ha 
tiszta szívvel, őszinte imában kérjük 
szerető Mennyei Atyánk segítségét, 
akkor Ő meg fog bennünket segíteni. 
Mert a Jóisten valóban jó. ◼

Igazítsunk a vitorlánkon
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

U T O L S Ó  N A P I  S Z E N T  H A N G O K
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 A Tihany téri gyülekezeti ház a 
téli időszak lezárásakor ismét 

megtelt fiatalokkal, akik ezúttal 
egy fánkpartira voltak hivatalosak. 
A Pest Egyházközség Fiatal Nők 
elnökeként – felidézve fiatalkorom 
emlékeit – jött az az ötlet, hogy a 
három budapesti egyházközség, 
valamint az érdi gyülekezet fiatalja-
ival közösen tartsunk egy farsangi 
mulatságot. A mai napig emlékszem 
ugyanis arra, hogy a győri egy-
házközség tagjaként, fantasztikus 
vezetőimnek köszönhetően, mennyi 
remek programon vehettem részt. 
Magyarországon ők akkor még pio-
níroknak számítottak, de tudásuknak 
és lelkesedésüknek köszönhetően 
sok maradandó élményre tehettünk 
szert. Így kötelességemnek érzem, 
hogy folytassam, amit ők elkezdtek.

A rendezvény elején Pest Egyház-
község Fiatal Férfiak elnöke, Snyder 
elnök egy rövid, de sokatmondó 
lelki üzenetet osztott meg a részt-
vevőkkel. Egy úgynevezett „bagel-
fánkot” tartva a kezében elmondta, 
hogy ha valaki ránéz erre a sütire, 
egyrészt gondolhatja, hogy az milyen 
ízletes, és szívesen megenné, de azt 
is, hogy ennek a közepén lyuk van, 
ezért ez lehet, hogy nem lesz ele-
gendő, hogy jóllakjon vele. Mi dönt-
jük el, hogy a fánkot vagy a közepén 
lévő űrt látjuk meg. Azonban fontos 
figyelembe vennünk, hogy éppen ez 
a gondolkodásmód határozza meg 
a boldogságunkat. Snyder elnök 
felhívta a fiatalok figyelmét, hogy 
érdemes a szemléletüket a pozitív, és 
nem a negatív irányba terelni.

Előzetesen minden fiataltól azt 
kértük, hogy hozzon magával kétféle 
fánkot az íz- és szépségversenyre. 
Meglepetésünkre még az egyet-
len érdi fiatal férfi is teljesítette ezt 
a kihívást, aki vezetőjével együtt 
sütötte meg a farsangi finomságokat, 
annak ellenére, hogy mi, nők, ezt 
nem is reméltük. Minden gyülekezet-
ből finomabbnál finomabb fánkokat 
hoztak a fiataljaink, melyeket aztán 
szakértő zsűriként kóstoltunk végig. 
De ha farsang, akkor természetesen 
a jelmezek sem maradhattak el. A 
maskarák témái az ételek voltak, s 
talán a legnagyobb sikert az M&M 
cukorka érte el.

Nagyon hálásak vagyunk a 
fiataljainkért, akik a program szer-
vezéséből is kivették részüket. Volt, 
aki nagyon klassz szavazódobozo-
kat készített; volt, aki rögtönözve 
felrajzolt egy Activity társasjátékpá-
lyát a táblára; két fiatal pedig egy 
szuper zenei összeállítást hozott 
nekünk. A vezetők és a szülők 
közül mindenki nagyon talpraesett 
és segítőkész volt, jó volt velük 
együtt dolgozni!

Izsó Boglárka
Nagyon szeretem ezeket a prog-

ramokat! Főként, mert így alkalmam 
nyílik az enyémmel azonos normák 
szerint élő fiatalokkal találkozni, és 
jól érezzük magunkat együtt. Ez a 
program pedig azért volt különleges 
a számomra, mert a szervezésé-
ben is részt vehettem. Érdekes volt 
megtapasztalni, hogy bár nem min-
den úgy alakult, ahogy terveztük, 

pontosabban hogy a rengeteg dolog 
közül, amit elgondoltunk, nem mind-
egyik valósult meg, mégis élveztük 
a programot. Például a játékokban 
szinte mindenki részt vett, ami szu-
per. Szintén tetszett a lehetőség, hogy 
be lehetett öltözni (és díjként cuki 
minyonos kulcstartót nyerni), hogy 
sokféle finomságot kóstolhattunk 
meg a fánkokon kívül is, és végül 
hogy újra volt egy program, ahol egy-
szerűen jól érezhettem magam egy 
olyan környezetben, ahol jó zene, 
válogatott finomságok és fantaszti-
kus vezetők segítik elő a szórakozást 
– egy olyan környezetben, ahol a 
Szentlélek is jelen lehet!

Izsó Emese
Bár én a szervezésben csak egy 

kicsit vettem részt, a programon 
nagyon jól éreztem magam. Szinte 
meglepően sok finom és szép fánk 
gyűlt össze – alig győztük végigkós-
tolni őket, dönteni pedig még nehe-
zebbnek bizonyult. A fordítást (ahogy 
én láttam) hatékonyan megoldották, 
így két nyelven lehetett élvezni a 
programot. Jó érzéssel töltött el, 
ahogy láthattam, hogy sok lelkes fel-
nőttel és fiatallal milyen szuper prog-
ramokat lehet összehozni – nemcsak 
ezt, hanem sok mást is. Abszolút 
megérte elmenni, remélem a kezde-
ményezés sikerrel folytatódik tovább! 
Köszönöm a vezetőink áldozatos 
munkáját, hogy ilyen nagy erővel 
vetik bele magukat ezekbe a vállal-
kozásokba, és nekik köszönhetően 
létrejöhetnek a fánkpartihoz hasonló 
finom… események. ◼

Fánkparti
Rakonczai Bernadett, Pest Egyházközség Fiatal Nők elnöke


