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ragaszkodunk hozzá.” 21 „Amikor úgy 
határozunk, hogy inkább Krisztust 
követjük hittel, mintsem hogy félelem-
ből más úton járjunk, a döntésünkkel 
megegyező következménnyel álda-
tunk meg.” 22

Amennyiben ebben az új évben 
hited megújítása mellett döntesz, az 
alábbi egyszerű lépések megtételét 
javaslom. Először is, ismerd meg és 
szeresd a Szabadítót! Ezt már azzal 
elkezdheted, hogy az Ő igéjét olvasod 
vagy hallgatod.23 Határozd el, hogy 
nem hagysz ki egyetlen istentiszteletet 
sem, valamint a szentírások, különös-
képpen a Mormon könyve olvasását. 
Azzal a szándékkal olvasd a Mormon 
könyvét, hogy általa jobban megis-
merd a Szabadítót. Ilyenkor megjelöl-
heted magadnak azokat a részeket, 
melyek az Ő jellemvonásaira és taní-
tásaira utalnak. Másodszor, a hited 
növekedésével egyidőben határozd el, 
hogy az Ő tanításai szerint fogsz élni. 
„Amikor hiszünk Krisztusban, elfogad-
juk és alkalmazzuk az engesztelését 
és tanításait. Bízunk Benne, és abban, 
amit mond. […] Hiszünk Krisztusban, 
és hisszük, hogy azt szeretné, hogy 
minden parancsolatát betartsuk. Az 
iránta való engedelmesség által akar-
juk kimutatni a hitünket.” 24

Mihelyst megismerjük Őt, egyre job-
ban fogunk vágyni arra, hogy betartsuk 
a parancsolatait.25 A Szabadító tanítása 
egyszerű: „Ha engem szerettek, az én 
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 Igencsak zűrzavaros időket élünk. 
A napi hírek és a személyes kihívá-

saink elcsüggeszthetnek bennünket, 
emiatt pedig úrrá lehetnek rajtunk a 
félelmeink.1 A próféták azonban azt 
tanították nekünk, hogy a hit elűzi a 
félelmet és a reménység világosságát 
hozza el számunkra.2 A szentírások a 
hitet a Jézus Krisztusba vetett biza-
lom eredményeként határozzák meg. 
Bízunk abban, hogy Ő Isten Fia, és 
hogy az engesztelés által hatalmában 
áll megszabadítani bennünket.

Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit az 
evangélium első tantétele 3, mely erőt 
ad nekünk ahhoz, hogy:

• Istennek tetszően éljünk; 4

• segítséget és útmutatás kapjunk tőle; 5

• választ kapjunk az imáinkra, az 
igazság pedig kinyilváníttasson 
számunkra; 6

• a szívünk megváltozzon; 7

• bűnbánatot tartsunk és 
megkeresztelkedjünk; 8

• bűnbocsánatot nyerjünk; 9

• hatalmas csodáknak legyünk tanúi; 10

• további erőre tehessünk szert; 11

• meggyógyuljunk; 12

• megszabaduljunk; 13

• Istenre tekintsünk és éljünk; 14

• csak a jó dolgokhoz 
ragaszkodjunk; 15

• szülőkként segítséget kapjunk a 
gyermekeink tanításához; 16 és

• mindvégig kitartsunk.17

A hit egy hatalmas pozitív erő, 
mely képes az aggodalom fellegei 
fölé emelni bennünket, és segít betel-
jesednünk Krisztusban. A hitre nem 
csupán azok tehetnek szert, akik már 
most is erősek, továbbá a világi foglal-
kozásunk vagy társadalmi pozíciónk 
sem befolyásolja ennek képességét. 
A hit minden olyan ember számára 
elérhető, aki követi Krisztust és az 
Ő egyszerű tanát: tarts bűnbánatot 
és keresztelkedj meg.18 Mihelyst úgy 
döntünk, hogy befogadjuk az evan-
géliumot és annak tana szerint cse-
lekszünk 19, még a leggyengébbek is 
megerősíttetnek.20 „A Jézus Krisztusba 
vetett hit egy mennyei ajándék, melyre 
úgy tehetünk szert, ha úgy döntünk: 
hiszünk, majd törekszünk a hitre és 

Egy Krisztusba vetett hittel teli új év
Axel Leimer elder Elder Axel Leimer
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parancsolataimat megtartsátok.” 26 Ez 
a tanítás annyira erőteljes, amennyire 
egyszerű is. A parancsolatokat ne féle-
lemből, hanem a szeretet által indíttatva 
tartsuk be. Az Úr arra szólít bennünket, 
hogy tartsuk be a parancsolatait, az Ő 
törvényét pedig oly becsben tartsuk, 
mint a saját szemünk fényét, és véssük 
azokat szívünk kőtábláira.27 Az utolsó 
napokra vonatkozó új szövetség jöven-
dölésekor az Úr ezt mondta: „Törvé-
nyemet az ő belsejökbe helyezem, és 
az ő szívökbe írom be, és Istenökké 
leszek, ők pedig népemmé lesznek.” 28

Miközben a világ egyre változik, az 
emberek szíve pedig cserben hagyja 
őket, a Jézus Krisztusba vetett hitben 
erőre és békességre lelhetünk. Krisz-
tus felajánlotta, hogy könnyűvé teszi a 
terheinket.29 A gyengék között a leg-
gyengébbekként ragadjuk hát meg az 
erő eme forrását, ezt az új évet pedig 
megnövekedett hittel, valamint a saját 
szabadulásunkba vetett még nagyobb 
bizalommal tapasztaljuk meg! ◼
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Az öröm és az egység ünnepe
Geambaşu Izabela, Nagyvárad

2016 szeptember 3- án, a 
Németországi Freiberg 

templom felszentelése előtti estén 
egy csodálatos kulturális ünnepség 
került megrendezésre Drezdában, 
mely az idei Fiatal Nők és Fiatal 
Férfiak közös témájára alapult: 
„Krisztusba vetett álhatatossággal 
törekedjetek előre!” (2 Nefi 31:20). 
Ezen az ünnepségen több mint 
450 fiatal vett részt a Németorszá-
gi Freiberg templom kerületéhez 
tartozó országokból, akik az öröm 
és az egység jelképei voltak. Ezen 
a csodálatos eseményen részt vett 
többek között Dieter F. Uchtdorf 
elnök az egyház Első Elnökségéből, 
David A. Bednar apostol a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, a teljes Területi 
és Templom Elnökség, és még sok 
más egyházi vezető és az ő felesége-
ik is. Magyarországról és Erdélyből 
is érkeztek magyar nézők a drezdai 
kulturális központba.

A művészeti vezető, Sariah Knabe 
eképpen nyilatkozott: „Ahogy össze-
állt a kulturális ünnepség, az igazi 
csoda volt. Az összes ország, cövek 
és kerület keményen dolgozott, hogy 
felkészüljön. Az első teljes létszámú 
próbát, melyen mind a 450 fiatal részt 
vett, csak az esemény napján, szep-
tember 3-án reggel tartottuk meg. Meg 
kellett oldanunk a nyelvi nehézsé-
geket, és szigorú menetendet kellett 
követnünk, de éreztük, hogy egy 
közös célért dolgozunk. Az Urat dicső-
ítjük és megünnepeljük a Németorszá-
gi Freiberg templom újraszentelését. 
Az előadás alatt a fiatalok szívét meg-
érintette a Szentlélek ereje, és érezték 
Uchtdorf elnök és felesége szeretetét, 
amikor lementek közéjük, hogy kezet 
fogjanak és beszélgessenek velük. Egy 
felejthetetlen nap volt!”

A magyar fiatalok egy szatmá-
ri tánccal készültek, így képviselve 
Magyarországot és a nyugat-romániai 
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kerületet, mely szintén a Németországi 
Freiberg templomhoz tartozik. Több 
mint 100 magyar fiatal szerepelt az 
ünnepségen, így ők voltak a legné-
pesebb külföldi csoport. Előadásukat 
több ezer magyar nézte a helyszínen 
vagy a közvetítés által Magyarorszá-
gon és a külhonban. A fiatalokat egy 
profi tánctanár és táncpartnere készí-
tették fel az eseményre. Több cikk 
és YouTube feltöltés is megjelent a 
magyar fiatalok örömtáncáról, és maga 
Uchtdorf elnök is megdicsérte őket.

Máthé Balázs, egy győri fiatalember 
eképpen élte meg ezt az eseményt: 
„Nagyon vártam már a drezdai utat. 
Ez önmagában is hatalmas élmény 
lett volna, de olyan dolgokban volt 
részünk, amiktől olyan lett, mint egy 
álomutazás. Az egyik ilyen az volt, 
hogy érkezésünkkor tettünk egy 
kis kitérőt a Németországi Freiberg 

templomhoz. Nem csak kívülről, 
hanem belülről is láthattuk. Csodálatos 
érzés volt, még úgy is, hogy akkor még 
nem volt felszentelve. A másik ilyen 
élmény az volt, amikor a próbák alatt 
kiderült, hogy Uchtdorf elnök is jelen 
lesz az ünnepségen és az első sorból 
nézi a műsorunkat. Hatalmas megtisz-
teltetés volt! Végül, de nem utolsó sor-
ban pedig a fiatalok közössége, illetve 
a barátaink és egyháztag társaink 
felemelő jelenléte is meghatározó volt. 
Meg persze a srácokkal az éjszakába 
nyúló lelkizések is megfizethetetlen 
élménnyé tették a drezdai utat.”

Egervári Berta is osztja Balázs 
véleményét: „Fantasztikus élmény 
volt, legfőképpen Uchtdorf elnök 
jelenléte és az, hogy beszélgetett és 
kezet fogott velem. Csodás érzés volt 
több száz fiatallal egyszerre, egy-
ként mozogni és érezni. Rengetegen 

voltunk mi magyarok és ez nagyon 
felemelő volt. Végig éreztük a Szentlel-
ket, megerősödött a bizonyságom és a 
hitem. Hálás vagyok Mennyei Atyám-
nak és a vezetőimnek ezért a lehető-
ségért és a felejthetetlen élményekért.”

Karolina Hauck, aki Frankfurtból 
nézte a közvetítést interneten keresztül, 
ezt mondta: „Nekem nagyon tetszett, 
hogy ilyen lelkesek voltak a magyar 
fiatalok és ilyen méltón képviselték 
a magyar egyháztagokat. Rendkívül 
jó példát mutattak. Szerintem kitettek 
magukért és nagyon ügyesek voltak. 
Büszke vagyok rájuk, és arra, hogy 
magyar vagyok.”

Az esemény után azonnal tele vol-
tak az egyháztagok közösségi média 
oldalai a fiatalok felé irányított lelkes, 
szeretettel teli üzenetekkel. Méltón 
képviseltek minden magyart, határon 
innen és túl. ◼

Uchdorf elnök üdvözli a magyar fiatalokat
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2013. augusztus 14-én 
Mennyei Atyám kül-

dött hozzám két angyalt, két misszio-
nárius nővért a távoli Amerikából, akik 
egy csodálatos könyvet, a Mormon 
könyvét ajándékozták nekem. Azóta 
tartozom e nagyszerű közösséghez, 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházához. És azóta az éle-
tem tele van áldásokkal. Minden nap, 
minden órában, minden pillanatban 
érezhetem Mennyei Atyánk szeretetét.

Augusztus 7-én voltam 53 éves. De 
a történet kicsit korábban kezdődött. 
Tavaly húsvétkor a fiam lecsalt magával 
futni a közeli Barátság parkba. Kétszáz 
méter után nem kaptam levegőt, sípolt 
a tüdőm, majd’ megfulladtam. Éreztem, 
nincs ez így rendben, ez ellen tenni 
kell. Azóta minden nap eljárok a park-
ba, ahol egyébként a gyerekkorom 
eltöltöttem. Naponta futottam, napon-
ta kínoztam magam, és egy idő után 
észrevettem a fejlődés jeleit. Először 
egy kört tudtam lefutni, aztán kettőt, 
majd hármat és így tovább. Valami-
kor ősz elejére eljutottam a tíz körig, 
decemberre pedig a tíz kilométerig. 
Akkor határoztam el, hogy megcélo-
zom a félmaratont, a 21 kilométert. Azt 
gondoltam, kéthavonta növelem a távot 
két-három kilométerrel, és augusztus-
ra eljuthatok a célig. Később jött az 
ötlet, hogy a születésnapomon kellene 

megcsinálni. Mivel az vasárnapra esett, 
és akkor istentiszteleten a helyem, 
szombatra tettem a nagy eseményt. 
Megkértem a fiamat, hogy számol-
ja a köröket, és ő örömmel vállalta. 
Amikor a futás napjának hajnalán jó 
szokásomhoz híven elővettem a Mor-
mon könyvét, hogy elolvassam a napi 
fejezetemet, akkor tudatosult bennem, 
hogy Nefi 2. könyvének 2. fejezetéhez 
értem. Ahhoz a részhez, amikor Lehi 
azt tanítja fiának Jákóbnak, hogy az 
ember azért van a földön, hogy öröme 
legyen. Akkor már tudtam, sikerülni 
fog. És valóban örömet okozott a futás, 
boldognak éreztem magam közben.

Jézus azt mondja tanítványainak 
Máté evangéliumában: „Ha akkora 
hitetek volna, mint a mustármag, azt 
mondanátok ennek a hegynek: Menj 
innen amoda, és elmenne; és semmi 
sem volna lehetetlen néktek.” Nos, 
ha a hegyet nem is mozdítottam el, 
legalább megmásztam, hiszen ez 

olyan teljesítmény volt tőlem, mintha 
felmentem volna a Sziklás-hegység 
tetejére. Ha kellő kitartásunk és hitünk 
van, Mennyei Atyánk meg fogja adni 
nekünk a szükséges erőt.

Már idéztem Lehi szavait arról, 
hogy miért van az ember a földön. 
Azért, hogy öröme legyen. Nekem 
örömet, boldogságot okoz minden 
perc amit az egyházban, testvéreim 
közt tölthetek. Hálás vagyok ezért 
mindenkinek, akik utamat egyenget-
te, de leginkább a Szabadítónak és 
Mennyei Atyánknak. ◼

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

Félmaraton
Hortváth Tamás, Győr Egyházközség
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mutasd már meg a te hatalmadat! 
Történjen már valami az életemben, a 
családomban. Történjen már valami a 
gyülekezetben.” Úgy hiszem, ezt Jézus 
is nagyon szeretné, talán jobban, mint 
mi, de nála van egy sorrend. Először 
veled szeretne egészen személyes 
kapcsolatba kerülni. Ha ezt megteheti, 
akkor majd jönnek a csodák, az áldá-
sok – de nem fordítva.

Fontos, hogy ne az Úrra várjunk, 
hogy tegyen valamit az életünkben. 
Nem szaladhatunk egyik helyről a 
másikra, hogy talán itt vagy ott meglel-
jük a lélek békéjét. Meg kell értenünk, 
hogy minden az Úr Jézussal való kap-
csolaton áll. János első levele 2:24–29-
ig terjedő versei arra buzdítanak, hogy 
maradjunk meg Őbenne. Aki hitelt ad 
az evangéliumnak, az élő közösségben 
marad Krisztussal és nem futkos az 
egyik helyről a másikra, hanem teljesül 
életében az isteni ígéret, az üdvösség.

Valamikor mindannyian kerestük 
a lelki békénket. Most azonban Jézus 
Krisztus által megbékéltünk Istennel. 
Amint az élet folyamatos, úgy a benne 
maradásunk is az. Nem tehetjük azt, 
hogy amikor kedvünk tartja, akkor 
Vele, amikor pedig nem, akkor Nélküle 
élünk. Amikor nem látjuk a bűnein-
ket, az nagy baj, mert nem azt jelenti, 
hogy nincsenek. Ha nem fog Jézus 
ama napon megismerni bennünket, 
az azért lesz, mert mi sem ismertettük 
meg magunkat az Úr Jézussal. Ez köl-
csönös. Az Úrnak ismerni kell téged, 
de úgy, hogy azt meg kell vallanod 

Élj közösségben Jézussal
Csicsó Flórián, Győr Egyházközség

Abban az utolsó adományozási 
korszakban élünk, mely arra a 

biztos tényre irányítja a figyelmünket, 
hogy Jézus Krisztus visszatér. Ennek 
az időpontját nem tudjuk, nem is 
találgatjuk. Váratlanul fog megjelenni 
Urunk. Ez a tudat állandó önvizs-
gálatra serkent minket: vajon kész 
vagyok-e a fogadására?

Mit jelent felkészülve várni Jézust? 
Nos, Isten áldásából mindig csak 
annyit tapasztalunk meg igazán, 
amennyire jó a kapcsolatunk az Úr 
Jézussal. Izráel évezredeken át vár-
ta a Messiást – mikor jön el, ki lesz 
az? Ők sajnos egy nagy hatalommal 
megjelenő királyt vártak. Látta Isten az 
ő népének nagy sóvárgását, és tudta, 
hogy közéjük így nem küldheti el az 
Ő Fiát, mert vágyálmaik megvalósí-
tását várják tőle, mint ahogyan ma 
is sokan ezt várják, pedig Ő sokkal 
többet akar adni nekik. Ezért elő kell 
készíteni őket arra, hogy helyesen vár-
ják Krisztust. Ezt az előkészítő munkát 
végezte Keresztelő János, de az Úr 
Jézus is, amikor kiválasztotta 12 tanít-
ványát, hogy felkészítse és elküldje 
őket Isten országának hirdetésére.

Ma ugyanúgy várják Jézus Krisz-
tus eljövetelét, ahogyan Izráel várta 
2000 évvel ezelőtt, és várja ma is. A 
várakozás egyre fokozódik, ahogyan 
közeledik a beteljesülés pillanata. Az 

Úr Jézus ma is sokaknak közülünk azt 
mondhatja: A ti szívetek még nincs 
elkészítve az én érkezésemre.

Jézus Krisztusnak ez a második 
eljövetele sokak számára döbbene-
tes lesz. Máté 7:21–23-ban így van 
megírva: ,,Nem mindenki, a ki ezt 
mondja nékem: Uram! Uram! megyen 
be a mennyek országába; hanem a 
ki cselekszi az én Mennyei Atyám 
akaratát. Sokan mondják majd nékem 
ama napon: Uram! Uram! nem a te 
nevedben prófétáltunk-é, és nem a 
te nevedben űztünk-é ördögöket, és 
nem cselekedtünk-é sok hatalmas 
dolgot a te nevedben? És akkor vallást 
teszek majd nékik: Sohasem ismerte-
lek titeket...”

Ha őszinték vagyunk, töredelmes 
szívvel be kell látnunk, hogy bár 
a világosság gyermekei vagyunk, 
lelkileg mégis gyakran alszunk és 
elveszítjük józanságunkat. Szomo-
rúan állapítjuk meg, hogy bár Isten 
kegyelméből elhívottak és szentek 
vagyunk, mégis nagyon tökéletlenek 
és felkészületlenek Krisztus napjára. 
Ezért hát igencsak rászorulunk Isten 
Lelkének megszentelő, megőrző 
munkálkodására, amelynek nyomán 
teljes valónk tisztul, és formálódik 
Megváltónk képére.

Sok hívőnek csak csodavárásból 
áll az élete. „Uram ezt tedd! Uram 
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neki. Bűnbánat nélkül nem ismerhet 
bennünket.

Tudom, hogy Isten nagyon 
szeret bennünket. Ha tudunk sírni 
a bűneink felett, akkor a könnye-
ink igazak legyenek. Egyszer egy 
asszony egy marék gyöngyöt vitt 
az ékszerészhez, hogy válogassa 

szét, van-e közöttük igazi? Az 
ékszerész az ujjával pillanatok 
alatt szétdobálta, és talált közöt-
tük 4–5 szemet. “Ez valódi kérem, 
a többit el lehet dobni.” Az Úr 
Jézus szétválogatja a könnyeinket. 
Talál-e közöttük igazit – a bűnbá-
nat könnyeit? ◼

 Hogy hol voltam „nyaralni”? Az 
FSY-on, ami bizony nem egy 

adriai sziget, hanem sokkal inkább a 
mennyország egy kicsiny szelete. Iga-
zából egy rövidítés, mely a Fiatalság 
Erősségéért (For the Strength of Youth) 
nevet viseli.

A „csodaországban” láthattuk, ahogy 
Krisztus szeretete megerősítette a csa-
ládi kötelékeket – egy testvéri öleléssel, 
vagy egy hálatelt szívvel a szülők iránt. 
Hallhattuk a fiatalok hitének erősödé-
sét a tiszta bizonyságaik által. Láthattuk, 
ahogy társaink megnyílnak és meg-
mutatják a lelkükben felhalmozódó 
igazgyöngyöket – a legyőzött megpró-
báltatásaikat, a mindvégig kitartásukat, 
a szeretetüket. Érezhettük, hogy bizony 
ott a lélek nem egy halk és szelíd hang 
volt, hanem hihetetlenül hatalmas erő, 
erősebb, mint egy földrengés.

A teljes történet egy februári napon 
kezdődött. Kaptam egy telefonhívást, 
hogy elfogadok-e elhívást, egy olyat, 
ami szöges ellentétben áll a képes-
ségeimmel és a személyiségemmel. 
Egyetlen ok miatt mondtam igent, 
mert tudtam, hogy az Úr akarta. 
Segédkoordinátorként szolgálhattam 
és bizony februártól sokszor sírva, 
az ágyamnál térdelve kértem az Úr 
segítségét, mert nem éreztem képes-
nek rá magam – küszködtem. Nagy 
felelősség, mikor tudod, hogy rád 

Ne félj, csak higgy
Spisák Edina, Miskolc Gyülekezet
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bízzák azoknak a csoportvezetők-
nek a felkészítését, akik a fiatalokért 
lesznek közvetlenül felelősek, vagy 
amikor tudod, hogy az összes lelki 
programért te vagy a felelős – pon-
tosabban egy társsal együtt, akivel 
bizony tudnotok kell majd együttmű-
ködni. Aztán jött a fekete leves, hogy 
angolul tartunk tréninget. Ha ez még 
nem lett volna elég, akkor ott voltak a 
sürgető határidők, a szolgálati projekt 
megszervezése és az a tudat, hogy 
mindennek tökéletesnek kell lennie, 
mert minden a fiatalokról szól.

Aztán az FSY hét alatt a szerdai 
napon fáradtságom a tetőpontjára 
hágott. A másokkal való kommu-
nikációs nehézségeim és a játékos 
sport est mind hozzájárult ahhoz, 
hogy sírással küszködve próbáljak 
kimászni a saját szakadékomból. Az 
ima, a szentírásolvasás, a felajánlott 
segítség látszólag semmit sem ért. 
Szükségem volt az Úr egy angyalára 
(Lukács 22:42-43), hogy beszélgessen 
velem és megmutassa, hogy bizony 
néha csak kérni kell az Úrtól az erőt, 
melyet a papságon keresztül tud adni. 
Olyan vigasztaló áldást kaphattam, 
amely miatt világosabban láthattam 
az Úr akaratát, és mely által megerősí-
tett, hogy bizony tényleg mindig szól 
hozzám. Fura volt, hogy valaki, aki 
nem is ismer igazán, aki nem volt ott 
2013 nyarán és nem hallhatta, amit a 
pátriárka mondott nekem, mégis szó 
szerint idézett fel belőle részeket az 
áldás alatt. Hátborzongatóan jó érzés 

volt, hogy bizony tényleg számítok 
az Úrnak és az Ő ígéretei soha nem 
változnak meg.

Az összes „keserűnek” tűnő dol-
got az Úr mézédessé tette. Egy olyan 

lelki edzésprogram részese lehettem, 
amely hihetetlen, már-már „rémisztő” 
önbizalmat adott egy olyan lánynak, 
akinek nem igazán voltak barátai, aki 
utált angolul beszélni, akiből a misszi-
onáriusok harapófogóval húzták ki 
a szavakat, akit leírtak az iskolában, 
aki mellett igazán nem álltak ki. És 
bármennyire nehéz is ez az út, az Úr 
megígérte, hogy az Ő angyalai mindig 
körülöttünk lesznek, hogy hordozza-
nak (T&SZ 84:88), csak néha ki kell 
nyitni a szemünket, észrevenni őket és 
elfogadni a szerető karjukat, mely ha 
kell, ölelésre fonódik össze. ◼

Ne félj, csak higgy
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Szolgálj teljes szíveddel
Zsuponyó Mária, Eger Gyülekezet

 Életem egyik legcsodálatosabb élmé-
nyét adta nekem az FSY. Nagyon 

boldog voltam, amikor Tedd püspöktől 
megtudtam, hogy elhívtak csoportve-
zetőnek. Sosem voltam még FSY-on, 
így nem tudtam, mire számíthatok. 
Így utólag visszagondolva minden 
várakozásomat felülmúlta, még úgy is, 
hogy nem résztvevőként voltam jelen. 
Az egész konferencia alatt nagyon 
lehetett érezni a Lelket, különösen a 
Borsos házaspár tanításain, illetve a 
bizonyságtételi gyűlésen. Sosem talál-
koztam még ennyi hithű és szeretet-
teljes fiatallal, mint ez alatt a pár nap 
alatt. A konferencia célja az volt, hogy 

megerősítsük a fiatalokat, hogy amint a 
2 Nefi 31:20-as vers mondja, „Krisztus-
ba vetett állhatatossággal törekedjenek 
előre”. Annak érdekében, hogy minél 
nagyobb lelki élményben részesülje-
nek és erős bizonyságot nyerhessenek, 
sokféle tanításon tudtak részt venni. 
Az áhítat már reggel 7-kor elkezdődött, 
majd folytatódott az evangélium tanul-
mányozásával és a tanításokkal, egé-
szen estig. Mindezek mellett a játék, 
a móka és a mindennapi gombás étel 
sem hiányzott a konferenciáról. Családi 
est, csapatjátékok, varieté műsor, tánc 
és bál is szerepeltek az FSY program-
ján, sőt, még a „sárga lábú cinege” is. 
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A hosszas készülés és a kevés alvás 
ellenére felemelő napokat élhettem 
át az FSY időtartama alatt. Nagyszerű 
volt szolgálni a fiatalokat, mert tudom, 
hogy ezzel az Urat is szolgáltam. S bár 
a fiatalokért volt a konferencia, az én 
hitem is megerősödött az eltelt napok 
alatt. Most még erősebben érzem azt, 

hogy a lehető legjobb úton járok: az 
örök boldogság felé vezető ösvényen, 
amely Jézus Krisztushoz és Mennyei 
Atyánkhoz vezet vissza. Megtanul-
tam, hogy egy ölelés vagy egy kedves 
mosoly elég ahhoz, hogy boldogabbá 
tegyünk másokat. Nem számít, honnan 
jöttünk, vagy mik az erősségeink és a 
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számít, honnan jövünk, mik a gyenge-
ségeink és erősségeink, hogy nézünk ki, 
mert mi mindannyian Isten gyermekei 
vagyunk. Ezt a testvéri légkört lehetett 
végig érezni az FSY alatt.

Amikor véget ért a konferencia, 
Leimer elder azt mondta nekünk, szer-
vezőknek, hogy nem ment fel minket 
az elhívásunkból, és számít arra, hogy 
továbbra is segíteni fogjuk a fiatalokat. 
Ekkor én arra gondoltam, hogy nem 
is tudnám már ezt végleg abbahagyni, 
hiszen nekem már ez nem csak szolgá-
lat, hanem sokkal, de sokkal több annál: 
egy igazi ajándék. ◼

Mintha mindenki egy kicsit újból  
megtért volna – beszámló a konferenciáról
Zsuponyó Ágnes, Egri Gyülekezet

Amikor elhívtak, hogy szolgáljak 
FSY koordinátorként Dobogókőn, 

akkor nagyon örültem a lehetőségnek, 
viszont féltem is. Kételkedtem abban, 
hogy elég jó leszek a fiatalok számára. 
Amikor elmondtam aggályaimat a 
segédkoordinátoromnak, Spisák Ediná-
nak, akkor tőle azt a tanácsot kaptam, 
hogy adjam önmagamat, ne féljek, és 
minden rendben lesz.

Mennyire igaza volt! Amint meg-
láttam a fiataljaimat, rögtön éreztem, 
hogy az Úr őket küldi hozzám, hogy 
segítsem őket és erősítsem a hitüket. A 
kezdeti bizonytalanságok után a félel-
mem tovaszállt, mert egy erősebb érzés 
lépett helyébe: a szeretet. Szeretetet 
éreztem és érzek a mai napig a fiatalok 
iránt, a szervezői csapat iránt, és azért, 
hogy ilyen fantasztikus áldást kaptam, 
hogy részt vehettem ezen a konferen-
cián. Bár az egész hét, az áhítatok, a 
tanítások és a játékok is a fiataloknak 

szóltak, én is sokat tanultam és kaptam. Az 
egyik, hogy mindegyikünkben van valami 
varázslat, amely különlegessé tesz bennün-
ket. A fiatalok ezt a varieté műsor keretein 
belül mutathatták meg. Megható volt látni 
azt, hogy mindenki mennyire tud örülni a 
másiknak. A másik, amely a legfeleleme-
lőbb volt nekem, az a bizonyságtételi gyűlés 
volt, ahol a fiatalok sírva, szívük legmélyé-
ből jövő érzéseket, gondolatokat osztottak 
meg. Akkora hitet és szeretet még soha 
nem éreztem, mint akkor abban a terem-
ben. Ott jöttem rá arra, hogy nekem már 
nincsenek fiataljaim, csak fiaim és lányaim 
vannak, akikre nagyon büszke vagyok. 
Látni a fejlődésüket és napról napra egyre 
erősebb fényt látni a szemükben biztossá 
tette számomra azt, hogy mennyire fontos 
volt ez a konferencia. Mintha mindenki egy 
kicsit újból megtért volna. Azóta tudom 
azt, hogy jó példák csak akkor lehetünk 
igazán, ha mindent szeretettel, szeretet-
ből, és még nagyobb hittel teszünk! Nem 

gyengeségeink, mert mi mindannyian 
Isten gyermekei vagyunk. Ő szeret 
minket és mindig megsegít, ha hozzá 
fordulunk imáinkban, úgy, ahogyan 
megsegített bennünket a konferencia 
lebonyolításában is. Tudom, hogy 
csakis Mennyei Atyánk által lehetett 
minden rendben. ◼

Testvéremmel az FSY-on
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