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idejétmúlttá vált, mire bárki olvashatta 
volna. Az általános konferenciát csak 
hónapokkal később nézhettük meg, 
hatalmas TV készülékeken, feliratozott 
videokazettákról. Anyák napján vagy 
karácsonykor hazatelefonálni költsé-
ges, és olykor teljeséggel lehetetlen 
vállalkozás volt. Oly sok minden 
változott meg oly rövid idő alatt.

Egyre nehezebb elképzelnünk 
elődeink életét. Mit gondolhattak 
vajon Krisztus tanítványai, amikor egy 
galileai hegyen a következő utasítást 
adta nekik az Úr a feltámadását kö-
vetően: „Elmenvén azért, tegyetek 
tanítványokká minden népeket” (Máté 
28:19). Ezen isteni megbízás ebben az 
adományozási korszakban is megada-
tott a Tan és a szövetségek 84:62- ben, 
hiszen ma már általános értelemben 
vonatkozik minden egyháztagra: 
„Íme, kiküldtelek titeket, hogy tanú-
ságot tegyetek és figyelmeztessétek 
az embereket, és minden embernek, 
akit figyelmeztettek, figyelmeztetnie 
kell a felebarátját” (T&Sz 88:81). Ez 
a megbízás minden bizonnyal akkor 
is rettenetesen nagy lehetett, épp 
úgy, mint ma. Napjainkban azonban 
több eszköz áll a rendelkezésünkre, 
mint korábban bármikor. Az internet 

HELYI OLDALAK

 Oly csodás korban élünk. Messzi- 
messzi tájakra utazunk egyre 

sebesebben, miközben állandó kap-
csolatban vagyunk másokkal szerte 
a világon. A világ – mely egykor oly 

hatalmasnak tűnt – mára mindössze 
egy kattintásnyira van.

Misszionáriusi szolgálatom idején a 
leveleimnek egy hét kellett, hogy An-
gliából hazaérjenek. Rengeteg hír már 

Hozzátehetek- e én is valamit az  
országom egyházi weboldalához?
Hans T. Boom elder Hollandiából
területi hetvenes
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szupersztrádája komoly segítséget 
jelent e megbízás teljesítése során.

Tudom, hogy bennünk, egyházta-
gokban, él az a vágy, hogy megosszuk 
az evangéliumot másokkal. Néhányunk 
számára könnyű megosztani a gon-
dolatainkat a barátainkkal, míg mások 
másmilyen ajándékokkal áldattak meg.

Mindannyian keressük a lehetősé-
get az üzenet megosztására. Ennek 
legtermészetesebb módja az, ha be-
szélünk életünk történéseiről mások-
kal. Elmondjuk, milyen csodálatos 
volt fiatal férfiként vagy fiatal nőként 
részt venni az FSY- on vagy valami-
lyen más felemelő tevékenységen. 
Milyen eseménnyel ünnepeltük meg 

egyházközségünk vagy a gyülekezeti 
házunk fennállásának évfordulóját. 
Hogyan éreztük magunkat egy újszülött 
áldása vagy egy új testvér keresztelke-
dése alkalmával, esetleg egy misszióra 
induló vagy onnan hazatérő testvér 
búcsúztatása vagy köszöntése kapcsán. 
Vannak azonban más felemelő esemé-
nyek is, amelyek az életünkben bekö-
vetkeznek, és érdemes szót ejteni róluk. 
Például, amikor valamilyen végzettséget 
vagy diplomát szerzünk, illetve valami-
lyen kiemelkedő teljesítményt sikerül 
elérnünk. Ezek mind olyan események, 
melyeket érdemes megosztani.

Mindezeket és még sok más dol-
got is megoszthatunk az egyházi 

weboldal Országok honlapjai részén 
a saját országunk oldalán. Az itt leírt 
élményeink bárkit inspirálhatnak. 
Amikor erre gondolok, a Tan és a 
szövetségek 65:4 jut eszembe, mely 
így szól: „Imádkozzatok az Úrhoz, 
szólítsátok az ő szent nevét, tudassá-
tok csodálatos műveit az emberekkel”. 
Életünk az egyik olyan hely, ahol az 
Ő csodálatos művei megjelennek. Ti 
is kivehetitek a részeteket azzal, hogy 
írtok valamit, amit benyújtotok az 
Országok honlapjai oldalért felelős 
csapathoz. Így mindannyian kivehet-
jük részünket e munkából, és élvez-
hetjük egymás felemelő élményeit és 
bizonyságát. ◼

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

Könnyeinken át…
Juhász Ágoston, Miskolc Gyülekezet

 Nehéz időket élünk meg napja-
inkban, és talán sokkal többféle 

megpróbáltatással és kísértéssel 
szembesülhetünk, mint a szüleink 
vagy őseink. Az utolsó napok ezt tar-
togatják számunkra. Azt mindannyian 
tudjuk a szentírások tanításaiból, hogy 
amióta ember van a Földön, azóta a 
szenvedés és a küzdelem része min-
den ember életének. Mennyei Atyánk 
viszont egy megtartó erőt, mint 
eszközt adott nekünk: a belé vetett 
hitet, amely az útmutatás csodálatos 

áldásával jár kézen fogva. De milyen a 
mi hitünk? Valóban feltétlen, akárcsak 
Urunk szeretete? A Szabadulás tervé-
nek végállomását jelképező 3 király-
ság példáján szeretném gondolataimat 
megosztani veletek erről.

„Azonképen a hit is, ha cselekedetei 
nincsenek, megholt ő magában. De 
mondhatja valaki: Néked hited van, 
nékem pedig cselekedeteim vannak. 
Mutasd meg nékem a te hitedet a te 
cselekedeteidből, és én meg fogom 
néked mutatni az én cselekedeteimből 
az én hitemet”¹

Az Úr megtanította nekünk, hogy 
a hitünk leginkább akkor mutatható 
meg az emberek számára, ha a  K
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cselekedeteink azt tükrözik, hogy mi 
valóban az Úr Jézus Krisztus tanít-
ványai vagyunk, példák a világ szá-
mára, ami békét és boldogságot hoz 
az életbe. Hiszem, hogy a hitünknek 
van egyfajta fénye is, amely minden 
lelket magával ragad: ez Jézus Krisztus 
fénye, amely a Szentlélek ajándéka ré-
vén kapott nélkülözhetetlen kincsünk.

Ha ez a fény csak úgy pislákol, 
mint az égen a csillagok, csak néha 
mutatkozik meg és a megpróbáltatá-
sok hatalmas felhői könnyedén elta-
karják, akkor nem vagyunk különbek 
a világi embereknél, mert hagyjuk, 
hogy a körülményeink könnyedén 
megtörjék a hitünket, és hagyjuk, 
hogy az aggodalom eltemesse a már 
megszerzett bizonyságainkat.

Ha ez a fény úgy világít, mint a 
Hold az éjszaka sötétjében, akkor 
már boldogabbak lehetünk, hiszen ha 
jönnek is a megpróbáltatások hatalmas 
felhői, akkor sem borul az életünk 
teljes sötétségbe. Még megtalálhatjuk 
az utat és legyőzhetjük a nehézsé-
geinket. A Holddal egy a probléma: 
mindig változik. Olykor növekszik, 
olykor csökken. Nem állandó. Ha a 
mi hitünk fénye olyan, mint a Hold, 

akkor a horgonyunk még nem talált 
biztos talajt. Itt jutnak eszembe azok 
a testvéreink, akik olykor teliholdként 
ragyogtatták hitüket az egyházban, 
de mára már a sértődés, a félreértés, a 
nehézségek fogyó holddá csökkentet-
ték hitüket. Az ilyen testvéreink nem 
felejtették el a bizonyságaikat, hiszen 
mind emlékeznek szívükben. Akinek 
elfogyott, szívemből hiszem, hogy nö-
vekvő holdat tudnak előcsalni egy kis 
segítséggel az életükben, és újra vissza-
térhetnek közénk. Igen, az a személy 
az, akit neked segítened kell a vissza-
térésben, akire ez alatt pár sor alatt 
gondolsz. Ha szívedben nem kétel-
kedve hiszed, hogy van mód arra, hogy 
visszatérjen, akkor a testvéreidet, Jézus 
elveszett bárányait szent kötelességed 
az élet fájához hívni szíved szeretetével. 
Bizonyságom van arról, hogy ők mind 
várják a közeledésünket. Legyél hát TE 
az eszköz Mennyei Atyánk kezében!

A közös célunk, hogy hitünk olyan 
legyen, mint a Nap. Fénye melegét a 
természet minden teremtménye érzi 
és élvezi. Ha ez az életet adó forrás 
jellemzi a hitünket, akkor boldogok 
lehetünk, mert a Nap az éjszaka sötét-
jét is fényes nappallá teszi, az alvókat 

mozgásra bírja és az eredmény a fejlő-
dés. Jöhet bármennyi felhő is az égre, 
a legsötétebb, megátalkodott megpró-
báltatás; ha ilyen fénnyel bírunk, akkor 
sem tűnik el a Nap, akkor is nappal 
van, mert hitünk fénye mindig legyőzi 
a sötétet. A Nap melegét még a legki-
sebb virág is megérzi. Akkor Mennyei 
Atyánk gyermeke Jézus Krisztus fényét, 
az Ő kegyelmes szeretetét ne érezné 
meg? Hiszem, hogy ez a fény a mi 
célunk, erre vágyik minden ember, ez 
mutatja nekünk az utat a mi Urunk felé.

A felhők viszont ott vannak. Mindig 
jönnek. Fényünket mindig megtörik és 
el kívánják takarni. Van, hogy keve-
sebben, van, hogy többen, de mindig 
kitartóan érkeznek. A Föld is meg-
érzi, ha már rég óta sötétség tombol 
a felszínén, ha kevés az életet adó 
napfény; így a mi lelkünk is megérzi, 
ha Isten távol kerül tőlünk, gyengül a 
hitünk és el kezdünk letérni a helyes, 
örökélet felé vezető ösvényünkről. De 
Mennyei Atyánk hívó szava életünk 
utolsó pillanatáig elkísér, mindig hívo-
gat. A Megváltónk ezt tanította:

„És áldozatul ajánljatok fel nekem 
megtört szívet és töredelmes lelket. 
És aki megtört szívvel és töredelmes 
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lélekkel jön hozzám, azt tűzzel és a 
Szentlélekkel fogom megkeresztelni, 
ahogyan a lámánitákat, akik a belém 
vetett hitük miatt megtérésük idején 
tűzzel és a Szentlélekkel lettek megke-
resztelve, és ezt nem tudták. Íme, én 
azért jöttem a világra, hogy megváltást 
hozzak a világnak, hogy megszabadít-
sam a világot a bűntől. Aki tehát bűn-
bánatot tart, és úgy jön hozzám, mint 
egy kisgyermek, azt befogadom, mert 
az olyanoké Isten királysága. Íme, az 
olyanokért tettem le az én életemet, és 
vettem azt fel újra; tartsatok hát bűn-
bánatot, és jöjjetek hozzám ti földnek 
szélei, és legyetek megszabadítva.”²

Testvéreim! Azért kapunk felhőket 
az életünkbe, hogy tudjuk értékelni 
a napfényt. Aki megtört szívvel és 
töredelmes lélekkel fordul Mennyei 
Atyjához, az a bűnbocsánat révén el 
fogja nyerni a szabadulást.

Amikor szembesülök Isten sze-
retetével, és azzal, hogy Ő mindig 
megbocsát, még akkor is, amikor az 
ember néha már úgy gondolja, meg 
sem érdemli, a bűnbánat során mindig 
elérzékenyülök, és mint egy kisgyer-
mek, aki megbánta, hogy csalódást 
okozott szüleinek, sírok a hálateltség-
től, tudván, hogy Isten mindig vissza-
vár. Ezek a könnyek olyanok, mint 
a megpróbáltatás hatalmas felhőiből 
hulló esőcseppek. Akár csak a fény, ez 
is életet ad a természetnek és megúju-
lást hoz. Tisztaság járja át a levegőt, fel 
tudunk lélegezni, akárcsak bűnbánat 
után az ördög láncaitól megszabadult 
lelkünk. A felhők eltűnnek és a nap 

dicső fénye beragyogja minden te-
remtmény életét.

És amikor a hitünk olyan, mint a 
Nap, és úgy tartunk bűnbánatot, akkor 
hitünk fénye megtörik a bűnbánat 
könnycseppjein, és az egyik leggyö-
nyörűbb csoda részesei lehetünk:

„És monda az Isten: Ez a jele a szö-
vetségnek, melyet én örök időkre szer-
zek közöttem és ti köztetek, és minden 
élő állat között, mely ti veletek van: Az 
én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez 
lesz jele a szövetségnek közöttem és a 
föld között.”³ 

A könnyeinken át emlékeztet az 
Úr arra, hogy Örökkévaló szövetséget 
kötött velünk, megjelenik a szivárvány 
az addig borús életünkben és megjele-
nik az Atya, mint aggódó szülő, ki félti 

gyermekét, hogy hite fényének újra 
utat biztosítson.

Bizonyságomat szeretném tenni 
drága testvéreim, hogy fontos táp-
lálnunk a hitünket. Fontos, hogy 
keressük az Atya társaságát, és a 
Szentlélekre való érdemességet. Fon-
tos, hogy felismerjük azt, ha gyengü-
lünk, és mint ijedt gyermek rohanjunk 
vissza a Mennyei Atyánk óvó karjába. 
Tudom, hogy az Úr számunkra fel-
foghatatlanul szeret, mert annyiszor 
mutatott lehetetlennek tűnő csodákat 
nekem. A mi szerető Jézus Krisztusunk 
él és mindezeket az Ő szent nevében 
osztottam meg veletek. Ámen. ◼

JEGYZETEK
 1. Jakab 2:17–18
 2. 3 Nefi 9:20–22
 3. 1 Mózes 9:12–13

“Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe”
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 A templom az Úr háza. Szó sze-
rint az Úr háza. – olvashatjuk a 

szentírások megértéséhez segítséget 
nyújtó Kalauzban. Erről az igazságról 
júniusban személyes bizonyságot is 
szereztem. Igen, valóra vált egy álom: 
eljutottam a legszentebb helyek egyi-
kébe, a Frankfurt Templomba.

Amikor a nővérek 2013 őszén, 
valamikor a keresztelőm előtt a temp-
lomról és a halottakért végzett szertar-
tásokról tanítottak, azt gondoltam, nem 
szeretném elvégezni ezt édesapámért. 
Édesanyám ugyanis hívő katolikus és, 
biztos nem örülne neki. Aztán amikor 
halottak napján délelőtt kimentem a 
temetőbe, és egyedül voltam, imád-
koztam, beszélgettem apuval, és egy 
tiszta érzésem volt, hogy ő szeretné, ha 
megtenném. Aznap délután találkoz-
tam a nővérekkel, elmondtam nekik az 
érzéseimet, gyújtottunk egy mécsest a 
gyülekezeti ház udvarán, és én tudtam, 
hogy a Szentlélek velünk van.

Akkor elhatároztam, hogy el fo-
gok jutni a templomba, amint anyagi 
helyzetem azt lehetővé teszi. Úgy 
kezdtem alakítani életemet, hogy 
ez legyen az elsődleges cél. Közben 
elmondhattam az első beszédemet is, 
amelynek mi más is lehetett volna a 
témája, mint a templom. Majd megbe-
széltük egy barátommal a gyülekezet-
ből, Gombolai Alfréddal, akivel szinte 
egyszerre lettünk egyháztagok, hogy 

2015 tavaszán mi ketten elmegyünk 
a templomba, ha kell, akár gyalog is. 
Végül úgy alakultak a dolgok, hogy a 
júniusi útra tudtunk jelentkezni. Az út 
előtt nem sokkal a próféta a templom 
áldásai című beszédét tanítottam a 
papsági gyűlésen. Most azt szeretném 
elmondani, hogy nekem milyen áldá-
sokat adott ez a szent hely.

Mert a templom valóban szent hely, 
aminek minden egyes négyzetcenti-
méterén érezni lehet a Lélek jelenlétét. 
Itt láttam a legtisztább, leggyönyörűbb 
nőket és férfiakat, itt mindenkiből 
valami olyan belső szépség sugárzott, 
ami számomra eddig elképzelhetetlen 
volt. Itt a legkisebb zugban is olyan 
rendezettség és meghittség uralkodott, 
amilyet én még soha nem láttam. Itt 
valóban eltűnnek a társadalmi és nem-
zetiségi ellentétek. A Celesztiális terem 
pedig olyan szép, amilyenné csak 
Mennyei Atyánk valódi jelenléte teheti.

Az itt végzett szertartások pedig 
tényleg igazak, ezt bárki megtapasz-
talhatja, aki tiszta lélekkel, felkészülten 
érkezik ide. Itt valóban megváltásban 
lehet része élőnek és holtnak egya-
ránt. Az értem elvégzett szertartások 
után, hogy immár felruházott, alázatos 
szolgája lettem Mennyei Atyánknak, 
így lehetővé vált, hogy néhány ősö-
mért, köztük édesapámért is elvégez-
hessem a szertartásokat. Mindenkinek 
kívánom, hogy része legyen ebben a 

csodálatos élményben. A keresztelés-
kor olyan érzéseim voltak, mint 2013- 
ban, halottak napján a temetőben, 
majd a gyülekezeti ház udvarán.

Ahhoz, hogy ilyen csodában legyen 
részem, sok segítséget kaptam kísé-
rőmtől, Rakonczai Lászlótól és minden 
testvéremtől a Frankfurt Templomban, 
és persze a győri gyülekezet minden 
tagjától, hogy egyáltalán eljuthassak 
ide. Végül szeretném elmondani, hogy 
bár nekem nem csak egy kísérőm volt, 
én úgy érzem, hogy elkísért gondolat-
ban minden misszionárius, aki engem 
tanított, ott volt velem minden egyház-
tag, aki egyszer is rám mosolygott, aki 
biztatóan megszorította a kezemet vagy 
bármilyen módon segített növekedni 
hitemben. És aznap június 16- án, ami-
kor én beléptem a szent templomba, 
szintén megtette ezt négy nővér a tá-
voli Amerikában, akik engem tanítottak 
missziójuk során, hogy ezzel is engem 
erősítsenek, köztük az a kettő, akivel 
azt a mécsest gyújtottuk egykor a győri 
gyülekezeti ház udvarán.

Igen, a templom az Úr háza. Szó 
szerint az Úr háza. ◼
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Az első templomi utam
Horváth Tamás, Győr Egyházközség

Moróni angyalnál
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Így utólag belegondolva ez volt a leg-
nehezebb rész. Le kellett küzdenem 
az addigi énemet, hogy be tudjam 
magamnak vallani, eddig tévedésben 
éltem, és minden, amit addig tettem, 
az nem volt jó. 16 évig rosszul csinál-
tam, mert egyszerűen csak azt láttam 
magam körül, és hittem az embe-
reknek. Túl nagy hatással volt rám a 
világ. De ráébredtem, hogy az emberi 
gondolkodásmód kevés ahhoz, hogy 

fel tudjuk fogni az élet dolgainak 
igazi mélységét.

Elkezdtünk tanulni a parancso-
latokról, a Bölcsesség szaváról, és 
tudtam, hogy igazak. A saját életem-
ben tapasztaltam meg. A függősé-
gek korlátozzák a szabadságunkat 
és a tetteinket, meggyengítenek, 
elszakítanak a családtól és a normá-
lis hétköznapi élettől, befolyásolják 
a gondolatainkat és a jellemünket. 
Az erkölcsi tisztaság törvényéről is 
tudtam, hogy igaz, és Isten az én 
védelmemre hozta ezt a törvényt. És 
ugyanígy az összes dologról tudtam, 
hogy igaz, mert csak visszagon-
doltam rá, hogy mi történt velem. 
Mindenre találtam példát az életem-
ben, és fel lettem készítve úgy, hogy 
közben nem is tudtam róla.

A parancsolatok nem azért van-
nak, hogy korlátozzanak minket, 
hanem azért, hogy erőt és védel-

met nyújtsanak számunkra. Nem csak 
az egészségemet és a testemet tudom 
megvédeni, hanem erősödik az akara-
terőm is. Ha képes vagyok bármilyen 
vágyamnak nemet mondani, az nem 

H O G Y A N  T U D O M

Hogyan változtatta meg  
az evangélium az életemet
Márton Csilla, Pécs Gyülekezet

 Nemrégiben volt a keresztelésem 7. 
évfordulója. Ez egy jó alkalom volt 

felidézni a kezdeteket, hogy honnan 
indultam, és mostanra hová jutottam 
el. Nehéz volt akkoriban elhinnem, 
hogy egyszer én is olyan tiszta és 
hithű életet élhetek, mint ahogy a 
gyülekezetemben láttam. 16 és fél 
éves voltam, amikor megkeresztel-
kedtem. Éppen jókor, mert fiatal 
korom ellenére elég rossz lelki 
állapotban voltam, sok nehézségen 
mentem keresztül, amit nagyon 
nehéz volt feldolgoznom. Ez ahhoz 
vezetett, hogy rossz társaságba ke-
rültem és borzasztóan éreztem ma-
gam. Nem volt önbizalmam, nem 
tudtam magam elfogadni, nem is 
szerettem magam, nem értékeltem 
és elpazaroltam a tehetségeimet.

Szerencsére rájöttem, hogy ez 
így nem mehet tovább. Megszakí-
tottam a kapcsolatot azokkal az is-
merőseimmel, akikkel addig sokat 
voltam együtt és új barátokat sze-
reztem. Elkezdtem tanulni a misszi-
onáriusoktól. Bár ez sem ment 
először könnyen, ugyanis nem 
hittem Istenben és nem hittem el 
nekik semmit, amit mondtak. Viszont 
tudtam, hogy egyedül nem fogok 
megoldást találni, ezért tettem egy 
próbát. Megkértek, hogy olvassam a 
Mormon könyvét, de hónapokig ki se 

nyitottam. Végül egy szép februári na-
pon kinyitottam és elolvastam belőle 
2 oldalt. Csupán kettőt. Nem túlzás 
azt mondanom, hogy még egy könyv 
sem volt rám ilyen hatással. Pedig 
csak a bevezetőt olvastam el és kipró-

báltam, hogy tényleg működik- e, ami 
le van benne írva. Elkezdtem hinni 
Istenben és megbíztam benne. Sokat 
olvastam a Mormon könyvét és bi-
zonyságot szereztem róla, hogy igaz. 

És amikor ezeket a 
dolgokat megkapjátok, arra 
buzdítalak benneteket, hogy 
Krisztus nevében kérdezzétek 
meg Istent, az Örökkévaló 
Atyát, hogy nem igazak-e ezek 
a dolgok; és ha őszinte szívvel, 
igaz szándékkal, Krisztusba 
vetett hittel kérdeztek, akkor 
ő a Szentlélek hatalma által 
ki fogja nektek nyilvánítani 
ennek igazságát.

És a Szentlélek hatalma 
által minden dolgot illetően 
tudhatjátok az igazat.

— Moróni Könyve 10:4, 5
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önsanyargatás. Ezzel fejlesztem a 
türelmemet, a fegyelmet, a lelki erő-
met, az engedelmességet és a kitartást 
magamban. Ha ilyen kis dolgoknak 
nem tudnék ellenállni, akkor hogyan 
lennék képes ettől sokkal nagyobb ki-
hívásokkal szembenézni az életben?

Szorgalmasan tanultam, fejlődtem, 
sorra vettem az akadályokat. Ekkor 
értettem meg, hogy mi az a mindvé-
gig kitartás. Nem csak néhány hóna-
pig vagy egy- két évig, hanem örökre. 
Tizenévesen ez is szinte felfoghatatlan 
volt, de mindig kaptam segítséget. 
Nem arra kell gondolni, hogy még 
milyen sok van hátra, hanem csak 
mindig egy lépést kell közelebb men-
nünk a cél felé. Egy lépéshez mindig 
van erőnk; milliókhoz nem biztos, 
hogy lenne. Így tettem meg az apró 
lépéseimet a templom felé. Több mint 
40 ősömért lettek az első a templomi 
utamon elvégezve a szertartások. 
Legelsőként a nagymamámért keresz-
telkedtem meg, aki még a születésem 
előtt meghalt. Csodálatos érzés volt, 
és újból bizonyságot szerezhettem 
a megváltás nagyszerű munkájáról. 
Éreztem az ő örömüket, és ez mege-
rősített, hogy jó, amit teszek.

Ma már nagyon fontos számomra 
a vasárnap megszentelése. Régebben, 
amikor nem voltam ennyire elköte-
lezett ez iránt, azt meg is éreztem a 
hétköznapokban. Nem volt meg az 
a lelki feltöltődésem, amivel ki lehet 
bírni erővel a hetet. Fontos, hogy a va-
sárnap nem csak addig tart, amíg ott 
vagyunk a gyülekezeti házban, hanem 

utána is, otthon. Amikor eleinte nem 
voltam túl következetes benne, akkor 
mindig jött valami, ami végül bebi-
zonyította, hogy az engedelmesség 
áldásokat hoz az életemben és rajtam 
keresztül a családomnak is.

Mindeközben lassacskán felnőt-
tem ezek közt a csodálatos és boldog 
emberek közt. Láttam, hogy milyen 
volt régen az én életem a tudatlansá-
gom miatt, és láttam, hogy ők hogyan 
élnek. Végleg elhatároztam, hogy én 
is ilyen boldog akarok lenni.

Aztán megkaptam az első komo-
lyabb elhívásomat a Fiatal Nők első 
tanácsosaként. Másfél évig szolgáltam 
ebben az elhívásban, utána én lettem a 
Fiatal Nők elnöke a gyülekezetemben. 
Már kb. egy éve viselhetem ezt a meg-
tisztelő feladatot. Rengeteget tanultam 
ez idő alatt a lányoktól, sokkal többet, 
mint amennyit én tudok nekik tanítani.

Annyira áldott vagyok, hogy isme-
rem és tudom az életemben alkal-
mazni a Fiatal Nők értékeit. Tudom, 
hogy felkészült leszek az otthonom 
és a családom megerősítésére, a 
megkötött szövetségeim betartására, 
a templomi szertartásokra, és egy 
napon elnyerhetem a felmagasztosu-
lás áldásait. Tudom, hogy azért vol-
tam érdemes arra, hogy elmehessek 
a szent templomba, és szertartásokat 
végezzek magamért és másokért, mert 
felmagasztaltam az elhívásom és tud-
tam általa fejlődni. Ezáltal olyan lelki 
magasságokba juthattam el, amiről 
hét éve még álmodni se mertem. Az 
Úr munkája egyszerűen csodálatos.

Van még egy nagyszerű elhívásom, 
a Fiatal Egyedülálló Felnőttek vezető-
jeként. Én, aki nem is olyan rég egy 
gyenge, elesett, bizonytalan, szomorú 
lány voltam, azt a feladatot kaptam, 
hogy segítsek más fiataloknak vissza-
térni az egyházba, az új megtérteknek 
beilleszkedni és a régieket megerősí-
teni. Hét éve nem gondoltam volna, 
hogy én fogok segíteni másoknak, 
amikor én is segítségre szorultam és 
nagyon messze jártam az igazságtól. 
Idővel a gyengeségeimet az erőssé-
gemmé tudtam alakítani, és minden 
nehézség adott egy leckét, hogy 
megértsem ezeket a fiatalokat. A fiata-
lokban van a jövő nagy reménysége, 
és a legnagyobb lehetőségek, hogy 
nemzedékek életét tehessék szebbé. 
Nem gondoltam volna, hogy pont 
én leszek az, aki másokat megpróbál 
majd felemelni és lelkesíteni. Mennyei 
Atyám azonban bízott bennem, utat 
készített számomra, én elindultam 
rajta, most éppen itt tartok és még 
sok minden áll előttem. Tudom, 
hogy a Sátán mindig azt teszi legjob-
ban próbára, aki nagy dolgokra van 
hivatva, mert nem akarja, hogy az 
véghez tudja vinni az igazi célját. Sze-
retnék minél több embernek segíteni, 
hogy kikerüljön abból a lelki mocsár-
ból, amiben én is el voltam süllyedve. 
Tudom, hogy mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk ezen a Földön, 
és nagy feladataink vannak ezekben 
az utolsó napokban. Tartsatok ki 
mindig és higgyétek el, hogy óriási 
dolgokra vagytok képesek. ◼
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Erőteljes tanúbizonyságomat te-
szem, hogy ezek a szentírások igazak, 
mert a Mennyei Atyánk valóban a 
Csodák Istene, és ha hiszünk az ő 
nevében, és érdemesen élünk a pa-
rancsolatai szerint, elküldi a Lelkét 
minden gyermekéhez, akiket szívből 
szeret. És nem lesz számunkra lehe-
tetlen küldetés, mert ahogy ő megí-
gérte: Lelke mindig velünk lesz. Jézus 
Krisztus nevében, ámen. ◼

K E D V E N C  S Z E N T Í R Á S

A hegyek menekülni fognak előled…
Juhász Ágoston, Miskolc Gyülekezet

 Még mielőtt magamra vettem 
volna a mi Megváltónk és Üdvö-

zítőnk, Jézus Krisztus nevét, már akkor 
is biztos voltam egyben: ha nem hi-
szünk, akkor nem érhetünk el semmit. 
Nem fogjuk tudni a napunkat erősen 
és hálával telten kezdeni, aggodalmas-
kodni fogunk, vagy félni a döntése-
ink lehetséges következményeitől 
és lehangoltan, reményvesztetten 
sodródhatunk az élet olykor viharos 
tengerén. Ha boldog életet akarunk, 
akkor hinnünk kell.

A keresztelkedésemet megelőzően 
találtam egy szentírást, amely még mai 
napig is nagyon sok erőt ad, mégpe-
dig a Márk evangéliuma 11:22– 24- et, 
amely a következő:

22 És Jézus felelvén, monda nékik: 
Legyen hitetek Istenben.

23 Mert bizony mondom néktek, ha 
valaki azt mondja ennek a hegy-
nek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! 
és szívében nem kételkedik, hanem 
hiszi, hogy amit mond, megtörté-
nik, meg lesz néki, amit mondott.

24 Azért mondom néktek: Amit kö-
nyörgéstekben kértek, higyjétek, 
hogy mindazt megnyeritek, és 
meglészen néktek.

Nekem mindig is tetszett az a 
rész, hogy Jézus olyan nagy példát 
adott nekünk, hogy ha hiszünk, és 
szívünkben nem kételkedünk, akár 

egy hegyet is kényszeríthetünk a ten-
gerbe süllyedésre, ezzel kiemelve azt, 
hogy mennyire fontos a hitünk.Ami-
kor megismertem Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát, 
akkor szembesültem igazán azzal, 
hogy Isten mennyire szeret minket, 
és mennyi módon próbál bennün-
ket megszólítani és erősíteni, hogy 
mindvégig kitartsunk a Hozzá vezető 
szűk és keskeny ösvényen. Adta a 
Szentlelket, a vezetőinket és számtalan 
szentírást. Az új kedvenc szentírásom 
a Nagyértékű gyöngyben található, 
Mózes 6:33– 34- ben, és így szól:

33 Mondd ennek a népnek: Vá-
lasszátok azt ezen a napon, hogy 
az Úristent szolgáljátok, aki meg-
alkotott titeket.

34 Íme, rajtad van Lelkem, ezért min-
den szavadat igazolni fogom; és a 
hegyek menekülni fognak előled, 
a folyók pedig elfordulnak irányuk-
tól; és te megmaradsz bennem, én 
pedig tebenned; járj tehát énvelem.

Ez a szentírás, amikor először olvas-
tam, a szívemig hatolt. Éreztem, hogy 
az Úr valóban megszólított. Nem elég, 
hogy ha hitünk van, akkor megmoz-
díthatjuk a hegyeket, ha mi azt pa-
rancsoljuk; ha Isten Lelke velünk van, 
olyan erősek lehetünk, hogy a hegyek 
menekülni fognak előlünk és a folyók 
elfordulnak az irányuktól.
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