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fedeztek fel, miután időt szakítottatok 
az ismételt elolvasásukra.

Nelson elnök a Márk 5:22–43- at 
említi. Ez az általam ismert egyik 
leggyönyörűbb szentírásbeli történet. 
Jézus Jairussal, az egyik zsinagóga elöl-
járójával találkozik, aki a lába elé borul-
va esedezik Jézushoz, hogy gyógyítsa 
meg a haldokló lányát. Ez a történet 
önmagában is csodálatos, de útban 
Jairus lányához, az utcán lökdösődő 
tömegben Jézus egyszer csak így szól: 
„Kicsoda illeté az én ruháimat?” A 
tanítványok értetlenkedve közlik, hogy 
itt minden ember hozzáér a másikhoz. 
Jézus azonban érezte, hogy erő áradt 
ki belőle, amikor az asszony megé-
rintette a ruháját. Az a 12 éve beteg 
asszony, aki minden pénzét a gyógyu-
lására költötte, de még mindig beteg 
volt. Krisztus pedig meggyógyítja őt. A 
találkozásuk remekül van ábrázolva. Az 
LDS.org oldalon a Bible Videos [Bibliai 
rövidfilmek] hivatkozásnál megtaláljá-
tok azt az 1 perc 40 másodperc hosszú 
filmet, amely bemutatja Krisztus és 
ezen asszony bámulatos találkozását.

Most tehát találjátok meg a saját 
Benjámin király- beszédeteket az álta-
lános konferencián. Az általános kon-
ferencia a templomnál zajlik. Legyetek 
az ige hallgatói és cselekvői egyaránt, 
és akkor érezni fogjátok, ahogy ez az 
asszony is érezte, hogy olyan erő árad 
ki Krisztus szavából, amely meggyó-
gyít és megerősít benneteket. Vigaszt 
nyújt nektek. Irányt mutat számotokra. 
Mint egy Benjámin király- beszéd. ◼

HELYI OLDALAK

 A z általános konferencia csodálatos 
idő mindannyiunk számára, hogy 

lelki megújulásban részesüljünk, meg-
erősödjünk a Jézus Krisztusba vetett 
hitünkben, és nagyobb békességet 
érezzünk. Amikor a Mormon könyvé-
ben Benjámin király afféle általános 
konferenciára hívta a népét a templom-
hoz, a szentírásokban található egyik 
legerőteljesebb prédikációt intézte 
hozzájuk. Még ma is nagy áldást jelent 
mindannyiunk számára az, amilyen 
világosan Jézus Krisztusra és az Ő 
engesztelésére összpontosított. Az 1992. 
januári Ensignban olvashatjuk Neal A. 
Maxwell eldernek, a Tizenkét Apostol 
Kvóruma tagjának King Benjamin’s 
Manual of Discipleship [Benjámin király 
tanítványsági kézikönyve] című írását. 
Üzenetében Maxwell elder kiemeli, 
milyen fontos az ige megtartóinak 
[vagyis cselekvőinek] lennünk.

Az általános konferenciák lehetősé-
get nyújtanak arra, hogy megtaláljuk a 
saját Benjámin király- beszédünket. Ezek 
a beszédek azok, amelyek oly erősen 
szólnak a szívünkhöz, a lelkünkhöz és 
az egész lényünkhöz, mintha mennyek-
ből érkező manna lennének. Mivel 
mindannyian különbözünk egymás-
tól, egy- egy beszéd nagyobb hatással 
lesz az egyik emberre, mint a másikra. 
Eltérőek az életkörülményeink, eltér az 
evangéliumi tudásunk szintje, és eltérő 
meglátásaink vannak arról, ami körü-
löttünk zajlik – mégis minden általános 
konferencián van legalább egy beszéd, 
amely a szívünkhöz és a lelkünkhöz 

szól. Ez lehetőséget nyújt nekünk arra, 
hogy ne csak hallgatói legyünk az 
igének, hanem cselekvői is (lásd Jakab 
1:22, János 13:17, Máté 7:21–25). Ahogy 
Maxwell elder mondja: Jézus Krisztus 
tanítványaivá válhatunk. Talán ez az 
egyik legalapvetőbb teendő az általános 
konferenciát követően: engedjük, hogy 
e beszédek, amelyek oly sokat nyúj-
tanak nekünk, fejlődésre és változásra 
sarkalljanak minket az életünkben. 
Ráadásul az ilyen beszédek megerősí-
tenek minket és lehetővé teszik, hogy 
békességet érezzünk a saját életünkben 
és e viharos világban. Érezhetjük, hogy 
gyengeségeink és kihívásaink ellenére 
Isten és Jézus igazán szeret minket.

Eyring elnök erőteljes beszédet 
mondott a legutóbbi általános kon-
ferencián, 2017 áprilisában. Számomra 
Az én békességemet hagyom néktek 
című beszéd egy Benjámin király- 
beszéd volt. Ahogy Uchtdorf elnök 
A teljes szeretet kiűzi a félelmet című 
beszéde, vagy Renlund elder beszéde, 
a Jó Pásztorunk is. Hasonlóképpen, 
amikor Nelson elder annyira személyes 
módon beszélt Krisztusról az Elhozni 
Jézus Krisztus hatalmát az életünkbe 
című beszédében, a konferencia nagy 
áldást jelentett számomra. Úgy éreztem, 
mintha a templomnál ülnék és éppen 
Benjámin királyt hallgattam volna.

Ha időt szántok arra, hogy több 
beszédet is meghallgassatok vagy 
elolvassatok, meglepve tapasztalhatjá-
tok, hogy egyes beszédek afféle rejtett 
gyöngyszemek, amelyeket csak akkor 

Találjátok meg a személyes Benjámin  
király- beszédeteket az általános konferencián
Tom- Atle Herland elder, Norvégia
Területi hetvenes

Tom- Atle  
Herland elder
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tudja biztosítani az alapvető vezetői 
elhívásokba elhívható papságviselő-
ket a szükséges számban, addig arra 
biztatjuk a helyi vezetőket, tegyenek 
javaslatot arra, hogy a misszionáriusok 
tanácsosi, írnoki esetleg tanítói hiva-
talokban szolgáljanak,így biztosítva a 
tanácskozás lehetőségét és az alapvető 
működés feltételeit.]

Valószínű, hogy a legtöbb egység-
ben még nem valósul meg az elkép-
zelések szerinti független működés, 
mert sokszor hallok misszionáriusok-
tól olyan esetekről, amikor a helyi 
vezetők a kevésbé tevékenyekről való 
gondoskodás felelősségét, a kereszte-
lések megszervezését, tanítást egy- egy 
vasárnapi osztályban, az úrvacsorai 
szolgálatot, a gyülekezet rászorulóiról 

Papsági kulcsok – Szabadkai József, a 
Magyarország Budapest Misszió elnöke

 Kedves testvérek! Mostanában sokat 
elmélkedtem azon, hogyan lehetne 

hatékonyabb a misszionáriusaink 
munkája. Mit tehetnék azért, hogy az 
álmom, misszionáriusok és egyházta-
gok összefogásáról a nagy cél érde-
kében, kiteljesedhessék. Valahogy ez 
a vágy inspirálta a cövekkonferenciai 
beszédemet is és itt fűzöm tovább a 
gondolatokat, hogy legyen lehetősé-
getek ezt átgondolni, megbeszélni a 
tanácsaitokban, ha kérdéseitek vannak 
azokat velem megvitatni, és ha szük-
ségesnek látjátok, akkor a gyakorlatot 
átalakítani. Azt is szeretném előre-
bocsátani, mennyire hálás vagyok 
a misszionáriusainknak nyújtott 
támogatásotokért.

Sokszor gondolkodtam azon, 
hogy mitől kellene függővé tenni az 
egy- egy gyülekezet mellett szolgáló 
misszionáriusok számát. Az egyik 
szempont az, hogy mennyire támogat-
ják az egyháztagok az adott egység-
ben a misszionáriusi munkát: adnak- e 
ajánlásokat, szívesen vállalnak- e 
szerepet az érdeklődők tanításában, 
mennyire fogadják szeretetteli ked-
vességgel a misszionáriusok által a 
vasárnapi vagy más programokra 
meghívott érdeklődőket vagy kevésbé 
tevékeny egyháztagokat.

Ahol az egyháztagok adnak ajánlá-
sokat, szívesen vesznek részt érdeklő-
dők tanításában, kedvesen fogadják a 
misszionáriusok által meghívottakat, 
ahol szeretetteli és figyelmes légkör 
van, ahol az új megtérteket nagy 
becsben tartják, biztosítják nekik a 
fejlődésükhöz szükséges dolgokat, 
ott van értelme a misszionáriusok 

jelenlétének és munkájának, ott a 
gyülekezet virágozni és növekedni 
fog. Ahol ezekből csak nagyon kevés 
van jelen, ott a misszionáriusok 
akármilyen keményen is dolgoznak, 
munkájuk hiábavaló lesz, ily módon 
jelenlétük értelmetlen, a kedvük pedig 
elmegy attól, hogy még több embert 
vigyenek a gyülekezetbe, ez pedig 
végső soron a misszió kultúráját fogja 
rombolni.

A másik szempont az, mekkora 
szükség van a misszionáriusokra 
ahhoz, hogy az adott egyházközség 
vagy gyülekezet működjék. 
Számítanak- e a vezetők a 
misszionáriusokra tanácsosi, 
írnoki vagy tanítói, különö-
sen házitanítói elhívásokban 
(szándékosan írtam elhívást 
nem pedig feladatot)? A 
cövek és a cövek egységei 
vezetőinek számomra vilá-
gosan látható törekvése az, 
hogy függetlenedjenek a 
missziótól, minél kevésbé 
függjenek a misszionáriu-
soktól, minél inkább önel-
látó legyen a cövek. Teljes 
mértékben jó elképzelésnek 
tartom, elfogadom és támo-
gatom ezt a törekvést.

Ha ez így történik, akkor 
a cövek egységeiben az első 
szempontként részletezett 
dolgok alapján kell eldönte-
ni, hány társaság dolgozzék 
az adott gyülekezet mellett. 
[A misszióhoz tartozó gyüle-
kezetek esetében más a hely-
zet. Amíg a helyi tagság nem 

Illés és a pecsételő kulcsok visszaállítása
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való gondoskodást – mely feladatok 
a helyi vezetők és elhívottak felelős-
sége – szívesen bízzák rá a misszioná-
riusokra még akkor is, ha lenne, aki 
a helyi tagságból elvégezze ezeket. 
Tehát ugyan nincsenek megbízva 
konkrét elhívások feladataival, mégis 
beugróként, állandó helyettesítőként 
rájuk bízzák ezeket a felelősségeket. 
Nagyon erősen érzem, hogy ez az a 
módszer, amivel az egyházat egyre 
inkább gyengíteni lehet. Ha ahelyett, 
hogy egy elhívott azon gondolkod-
na, hogy saját erőforrásait hogyan 
használhatná hatékonyabban, arra 
számít, hogy bármi is történjék, majd 
lesz valaki, aki így vagy úgy, de 
elvégzi helyette vagy az általa felkért 
helyi testvér helyett a munkát. Ez 
kényelmesnek tűnik, de eredménye 
szükségszerűen az lesz, hogy az új 
megtérteknek nem igyekeznek minél 
előbb elhívást adni, nem látszik majd 
fontosnak, hogy az újonnan keresz-
telt férfiak mielőbb megkapják a 
papságukat, hogy a püspök mielőbb 
megismerje a gyülekezete tagságát 
(ami a püspök tárházának talán leg-
fontosabb része), hogy gondoskodja-
nak a tanítók és vezetők képzéséről, 
hogy működtessék a házi-  és látogató 
tanítói rendszert és még sorolhat-
nám. Miért is tennék ezt, hisz ott 
vannak a misszionáriusok, akik majd 
jól- rosszul, de megoldanak minden 
„kényelmetlenséget”?!

Amikor a kulcsokról beszéltem a 
cövekkonferencia papsági gyűlésén, 
fontosnak tartottam megemlíteni, 
hogy a helyi vezetők az egyház rendje 
szerint nem tekinthetnek úgy a misszi-
onáriusokra, mint papsági kvórumaik 
és segédszervezeteik tagjaira. Kul-
csaik nem jogosítják erre fel őket. A 
misszióelnök engedélye szükséges 
ehhez; és a misszionáriusoknak sincs 

felhatalmazása ezeket a dolgokat 
elvégezni, ha a misszióelnök ezt a 
cövekelnökkel való egyeztetések 
eredményeképp nem hagyta jóvá.

Bizonyára sokak számára meghök-
kentő, amit most olvasnak, de ha bárki 
belegondol komolyan ezekbe, láthatja 
a felvetésem jogosságát. Az, hogy ez 
mindig is így működött, nem jó indok. 
Életünkben leggyakrabban a hibás 
beidegződések jelentik a legnagyobb 
akadályát annak, hogy előre lépjünk. 
Természetesen az is igaz, hogy csak 
az, hogy valamit mindig is így csinál-
tunk, még nem indok a változtatásra. 
A változtatást az egyház tantételeinek 
kell alátámasztania.

Szeretném idézni, amit a Kalauz 
a szentírásokhoz a papsági kulcsok-
ról mond: „Kulcsoknak nevezzük az 
elnökség jogait, illetve azt a hatalmat, 
amelyet Isten ad az embernek, hogy 
irányítsa, kézben tartsa és kormányoz-
za Isten papságát a földön. Az elnök-
ségi pozíciókba elhívott papságviselők 
kulcsokat kapnak a felhatalmazásuk 
értelmében felettük állóktól. A pap-
ságviselők csak a kulcsokkal rendel-
kezők által kijelölt határok között 
használják a papságot. Az egyház 
elnöke rendelkezik a papsági kul-
csok összességével. (T&Sz 107:65–67, 
91–92; 132:7).

A magyarországi misszionáriusok 
munkája irányításának kulcsait kizá-
rólag a misszióelnök viseli. A Prédi-
káljátok evangéliumomat 13. fejezete 
tárgyalja a teljes idejű misszionáriusok 
és a helyi vezetők és egyháztagok 
együttműködésének kérdéseit, a 2. 
Kézikönyv 5. fejezete pedig a szabadí-
tás munkáját az egyházközségben és 
a cövekben. Ha figyelmesen olvassuk 
ezeket az útmutatásukat, fontos meg-
állapításokat tehetünk, amit rábíznék 
mindenkire saját magára.

Nyilvánvaló, hogy ha azt látnám, 
hogy a misszionáriusok által képviselt 
erőt úgy használják a helyi vezetők, 
hogy az a gyülekezeteiket megerő-
sítse, lehetőséget biztosítsanak veze-
tőtársaiknak az elnökségekben való 
tanácskozásra, társai legyenek a helyi 
egyháztagoknak a tanításban és a 
szolgálatban, hogy a magukkal hozott 
jó szokásokat tőlük átvegyék, egy 
szavam sem lenne, szívesen adnám 
a nekem adott papsági kulcsok által 
képviselt felhatalmazásomat ehhez.

Mivel azonban azt látom, hogy 
nem erről van szó, hanem inkább 
olyan hibás beidegződésekről, melyek 
csak korhasztják az egyházat Magya-
rországon, ehhez nem adhatom a 
hozzájárulásomat.

Hadd idézzem végül Neunschwan-
der elnök gondolatát, amit az ország 
misszionáriusi munkára való felszente-
lésének évfordulójára készített üzene-
tében fogalmazott meg:

„Tiszteljétek a papsági kulcsokat! 
A papsági kulcsok nélkül nincs ez az 
egyház. A papsági kulcsok ma Magya-
rországon a cövekelnöknél vannak, és 
nem teljesen a misszióelnöknél. Tisz-
teljétek ezeket a kulcsokat, mert ezek 
nélkül csak egy társadalmi szervezet 
vagyunk, egy kis kedves, vasárnap 
összegyűlő csoport. De amikor ezek a 
kulcsok jelen vannak, akkor egyházról 
beszélünk.”

Természetesen tisztában vagyok 
vele, hogy misszionáriusaink nem 
tökéletesek és én sem végzem töké-
letesen a szolgálatomat, de hogy 
visszatérjek eredeti gondolatomhoz, 
a fentiek alapján látszik, hogy nehéz 
lesz jól elosztani a Magyarországon 
szolgáló misszionáriusokat. Mégis arra 
fogok törekedni, hogy az itt ismertetett 
két szempont szerint szülessenek meg 
az erre vonatkozó döntések. ◼
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Sokunknak van olyan hobbija vagy 
érdeklődési területe, mely nagyon 

érdekli és különösen fontos számára. 
Számos lehetőséget találhatunk arra, 
hogy ezeken az érdeklődési területe-
ken fejlesszük a tudásunkat, jobban 
belemerüljünk a témába és többet 
megtudjunk róla. Vannak többnapos 
tréningek például (persze nem kevés 
pénzért), ahol a téma legelismer-
tebb szakértőitől lehet személyesen 
tanulni.

Képzeljük el, hogy megtudjuk, hogy 
a kedvenc hobbink, könyvünk vagy 
érdeklődési területünk világszerte 
legelismertebb szakértője a városunkba 
látogat. Biztos mindent megtennénk, 
hogy ott legyünk a képzésen, találko-
zón vagy előadáson, és első kézből 
tanuljunk tőle, ugye? Évente kétszer 
mindannyiunknak lehetősége adódik, 
hogy egy számunkra igen fontos témá-
nak a 15 világszerte legelismertebb és 
leghozzáértőbb szakértőjétől tanulhas-
sunk, ráadásul fizetnünk sem kell érte! 
Sőt, idén először az otthonunk kényel-
méből vehetünk részt a képzésen! 
Igen, az általános konferenciáról beszé-
lek. Mily nagy áldás számunkra, hogy 
évente kétszer hallhatjuk a próféták, 
apostolok és általános egyházi vezetők 
szavait és tanulhatunk arról a témáról, 
melynek a legfontosabbnak kell len-
nie számunkra: miként lehetünk jobb 
tanítványai Jézus Krisztusnak.

Amikor az ő szavaikat hallgatjuk, 
az olyan, mintha Isten szólna hozzánk 
személyesen. A Tan és a szövetségek 
1:38- ban maga az Úr mondta ezt:

„…az én szavam nem múlik el, 
hanem mind beteljesül, akár saját 

hangom, akár szolgáim hangja által, 
az ugyanaz.”

Ám akármilyen nagyszerű áldás is 
számunkra az általános konferencia, 
mégis megvannak a sajátságos kihí-
vásai. Nézzük először meg, hogy az 
általános konferencia mi NEM:

1. Először is, az általános  
konferencia hétvégéje nem 
sabbat- szüneti nap.

Sajnos vannak olyan egyháztagok, 
akik úgy gondolják, hogy az általános 
konferencia lényegében felmentést ad 
azon a hétvégén a sabbatnap meg-
szentelése és az Úr dolgaival való 
foglalkozás alól. Az igaz, hogy ezeken 
a vasárnapokon nem részesülünk az 
úrvacsorában, ám azok az áldások és 
sugalmazások, melyekben a konferen-
cia ülései során igenis részesülhetünk, 
bővek elég kell hogy legyenek ahhoz, 
hogy ne akarjuk azokat elmulasztani.

2. Másodszor, az általános  
konferencia nem egyetlen  
vasárnap délelőtti ülés.

Az általános konferencia mindig 6 
ülésből áll, melyek közül mind a férfi-
aknak, mind a nőknek ötön kell részt 
venni. Az első mindig az általános női 
ülés, amely utah- i idő szerint az általá-
nos konferenciát megelőző szombaton 
kerül megrendezésre. Ezen az ülésen 
a 8 évesnél idősebb elemis, fiatal nő 
és segítőegyleti korosztályú nőkhöz 
szólnak a beszélők, és ezt felvételről 
szoktuk megnézni vasárnap délelőtt. 
Ezt követi a konferencia hétvégéjén a 
szombat délelőtti és a szombat délu-
táni általános ülés, mely mindenkinek 

szól. Az általános papsági ülésen a 12 
évnél idősebb fiúk és férfiak vesznek 
részt. A konferencia hátralévő két ülé-
se a vasárnap délelőtti és a vasárnap 
délutáni általános ülés – az egyház 
minden tagja, valamint érdeklődők, 
barátok számára. A konferencia egyes 
üléseinek közvetítési rendjéről mindig 
időben kapunk tájékoztatást.

3. Harmadszor, az általános  
konferencia nem pizsamaparti.

A konferenciai közvetítés során 
a gyülekezeti ház olyan, mintha a 
Salt Lake Cityben lévő konferencia- 
központ kiterjesztése lenne – és most 
ugyanez igaz az otthonainkra is. 
Valóban elmennénk a konferencia- 
központba (vagy akár a gyülekezeti 
házba) pizsamában vagy szakadt 
melegítőben vagy foltos pólóban? 
Milyen ruhát gondolunk illőnek ahhoz, 
hogy az egyház elnökét meghallgas-
suk? Ha megfelelőképpen vagyunk 
felöltözve, a lelkünk is jobban rá tud 
hangolódni a Szentlélek társaságára.

4. És negyedszer, az általános  
konferencia nem filmvetítés.

Az általános felhatalmazottak és az 
egyház általános tisztségviselői nem 
azért töltenek hosszú órákat imával és 
böjttel a beszédük megírása előtt és 
közben, hogy pusztán szórakoztassanak 
minket néhány órán keresztül. Azért 
teszik ezt, hogy segítsenek nekünk 
napjaink kihívásaival szembenézni, 
személyes kinyilatkoztatást kapni, az 
evangéliumot jobban megérteni, és 
Isten irántunk érzett szeretetét és törő-
dését érezni. Ezt nem tudják úgy elérni, 
ha mi lazán hátradőlünk, belemerítjük 
kezünket a pop- cornos tálba és puszta 
szemlélői maradunk az eseményeknek. 
A jegyzetelés – véleményem szerint – 
elengedhetetlen része a valóban mély 

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

Az általános konferencia áldásai –  
Bartos Xénia, Szombathely Gyülekezet
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és jelentőségteljes konferenciai élmény-
nek. És itt nem arra gondolok, hogy le 
kell jegyezni szóról szóra mindazt, amit 
a beszélők mondanak – arra ott van a 
Liahóna. De igenis le kell jegyeznünk 
mindazokat a gondolatokat, melyek a 
személyes életünkre vagy a családunkra 
vonatkozó sugalmazásokra indítanak 
bennünket! Ezeknek a sugalmazá-
soknak néha lehet, hogy semmi köze 
sincs ahhoz, hogy éppen milyen témá-
ról beszél az adott beszélő – számos 
alkalommal kaptam olyan személyes 
kinyilatkoztatást, amely pusztán abból 
adódott, hogy szívem, lelkem és elmém 
nyitott volt már a Lélekre, és egyáltalán 
nem kapcsolódott ahhoz, amit akkor 
éppen hallottam.

Tehát legyünk jelen, legyünk 
végig jelen, legyünk megfelelő öltö-
zékben jelen, és legyünk teljes odafi-
gyeléssel jelen.

Most pedig lássunk néhány tip-
pet arra vonatkozóan, hogy miként 

tudjuk valóban jelentőségteljes és lelki 
élménnyé tenni az általános konferen-
ciai közvetítést az otthonainkban (ami, 
bár elsőre talán nem úgy tűnik, sokkal 
több kihívást tartogathat, mint a gyüle-
kezeti házba való bejövetel).

5. Készüljünk fel!
Fontos, hogy előre tervezzük meg a 

konferencia idejére az időbeosztásun-
kat, főként az étkezések tekintetében. 
A gyülekezeti házban is kibírunk 2 órát 
úgy, hogy ne együnk – ez lenne a leg-
ideálisabb otthon is. Ha a konferencia- 
központban hallgatnánk a beszédeket, 
valószínűleg eszünkbe sem jutna, hogy 
az ülés közepén egyszer csak kicsapjuk 
a kis szendvicsünket és üdítőnket az 
ölünkbe, és nekiálljunk falatozni. Egész-
ségügyi okokból persze erre lehetnek 
kivételek, de igyekezzünk az étkezése-
ket az ülések közötti időszakra beüte-
mezni. Ugyanez vonatkozik a főzésre 
és a mosogatásra is. A tűzhely vagy a 

mosogató előtt állva nem lehet ugyano-
lyan lelkülettel hallgatni az Úr üzenetét, 
mint papírral- ceruzával a kezetekben. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy némi 
előre odakészített nassolnivaló nem 
lehet a konferencianézés kísérője, főleg, 
ahol gyerekek is vannak.

6. Legyenek kérdéseink!
Az Úr a konferenciával nem kényel-

metlenséget akar nekünk okozni, 
inkább egy nagyszerű lehetőséget 
kínál arra, hogy a prófétái által megvá-
laszolja a kérdéseinket. Ám ha nin-
csenek kérdéseink, akkor ennek nem 
sok értelme van. Gondoljuk át még a 
konferencia előtt, hogy milyen kérdé-
sekre, problémákra vagy helyzetekre 
szeretnénk választ és megoldást talál-
ni, és imádságos lelkülettel hallgassuk 
az Ő szavát. Ott lesz a válasz!

7. Gondoljunk a kisebbekre is!
A kis-  vagy akár nagyobb gyerme-

kes családokban is kihívást jelenthet a 
konferenciai hétvége. Erre is fontos már 
előre felkészülni. Íme, néhány ötlet:

 –  Konferenciai bingó. Lehet akár 
készíteni, akár az internetről nyom-
tatni olyan bingókártyákat, melye-
ken evangéliumi témák képei vagy 
nevei szerepelnek. A beszédek 
során a gyerekek megjelölhetik a 
témákat, ahogy azokat hallják, és 
akinek először összejön a bingó, 
az később valamilyen jutalmat kap.

 –  Ismerd meg a prófétákat! A leg-
utóbbi általános konferenciai Lia-
hóna középső oldaláról kivághatjuk 
és egy- egy lapra felragaszthatjuk az 
Első Elnökség és a Tizenkét Apos-
tol Kvóruma tagjainak képét, és a 
gyerekek feladata, hogy először 
is megtalálják az adott beszélőt, 
másodszor pedig lerajzolják vagy 

Általános koferencia a Salt Lake Cityben lévő konferenciaközpontban.
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leírják, hogy milyen témáról beszél. 
Játszhatjuk ezt úgy is, hogy nem 
vágjuk ki a képeket, hanem kite-
rítjük az oldalt, és ahogy felismerik 
a beszélőt, egy kis papírral, amire 
ugyancsak rárajzolják vagy leírják 
a beszédének témáját, letakarják 
a képét.

 –  Babgyűjtés. Ezt úgy játsszuk, 
hogy egy- egy beszéd alatt kirakunk 
5– 6 tálba szárazbabot, és mind-
egyik tál elé odatesszük papíron 
egy evangéliumi téma képét vagy 
nevét. Amikor a gyerekek azt a szót 
hallják, akkor oda kell futniuk és 
ki kell venniük egy babot a tálból. 
A végén a legtöbb babot gyűjtő 
jutalmat kap.

Szeressük a konferenciát!

Olyan páratlan lehetőség ez szá-
munkra, melynek jelentőségét és 
áldásait talán fel sem fogjuk. Isten 
maga szól hozzánk, a mai időkre, 
a világ mai és jövőbeli helyzetére 
vonatkozóan! Tudni akarjuk, milyen 
problémákkal szembesül majd a 
világ egy- két vagy akár 5– 10 éven 
belül? Figyeljük a beszédek témáit! 
Az Úr figyelmeztet és felkészít minket 
szolgái szava által. Szavuk szentí-
rás. Sugalmazott tanács és válasz a 
kérdéseinkre. Ne szalasszuk hát el a 
lehetőséget, hogy válaszokat, vigaszt, 
bátorítást, buzdítást, tanítást és áldást 
kapjunk!

„Ezért a Mindenható Isten az ő 
Egyszülött Fiát adta… [h]ogy… minda-
zoknak…, akik hittek a szent próféták 
szavaiban – akik úgy szóltak, ahogyan 
a Szentlélek ajándéka megihlette őket, 
akik igazán, minden dologban tanú-
bizonyságot tettek róla – örök életük 
legyen” (T&Sz 20:21, 25 –26). Lehet- e 
ennél nagyobb ajándék? ◼

Gyerekkoromban sok- sok időt töl-
töttem drága nagyanyámmal, vagy 

ahogy hívtam őt, Mamsival. Mamsi 
pedig szüntelen tanított – de persze 
ezt akkor nem vettem észre, ezek az 
alkalmak akkor egyszerű beszélge-
téseknek tűntek. Ma már – ennyi év 
távlatából – egyre nehezebb felidézni 
a hallottakat, de egy történet élénken 
él az emlékezetemben.

El kell hogy mondjam, hogy soha 
nem voltunk jómódúak. Minden tár-
gyat, legyen az hétköznapi vagy ünne-
pi alkalomra félretett, nagy becsben 
tartottunk, mert tudtuk, hogy esetleges 
pótlásuk is felboríthatja a családi költ-
ségvetést. Bár sosem éheztünk, de 
jelentős tartalékaink sem voltak.

Mamsi különösen elővigyázatos volt. 
Külön szekrényben tartotta a minden-
nap használatos dolgokat: a tányérakat, 
a poharakat, bögréket, s külön, kulccsal 
lezárt polcon azokat, amelyeket csak 
ünnepi alkalmakkor vett elő a család.

Egyszer, egy ebéd utáni mosogatásnál 
arra lettem figyelmes, hogy az „ezeréves” 
többször csorbult tányérokat és bög-
réket Mamsi szándékosan úgy pakolja 
vissza a szekrénybe, hogy mindegyik 
tárgynak csak a szebbik fele látsszék, a 
kicsorbult szélek gondosan befelé lettek 
forgatva, eldugva azokat a szemünk elől.

 –  Mamsi, miért forgatod mindegyik 
tányért úgy, hogy ne látsszon a 
csorbája? – kérdeztem őt.

Nagyanyám elmosolyodott, s úgy 
válaszolt:

 –  Hogy a szép felüket lássuk, s ne 
zavarja a szemünket a hiba.

 –  De akkor miért nem azokat hasz-
náljuk, amik a másik szekrényben 
vannak? – utaltam az ép, a vasárna-
pi étkészletre.

Mamsi elgondolkodott egy pillana-
tig, majd válaszolt.

 – Tudod, ezek a csorba és repedt 
bögrék és tányérok velem együtt 
öregedtek meg. Talán olyan is van 
közöttük, amely átvészelte velem 
a világháborút. Hozzám, hozzánk 
tartoznak minden hibájukkal 
együtt. Nem dobom ki őket csak 
azért, mert itt- ott nem a legtökéle-
tesebb már a szépségük.

Nagyanyám értékes tanítása több 
perspektívából is érdekes. Egyrészt 
megtanít egy olyan szemléletmódra, 
amelyet Krisztus is képvisel, nevezete-
sen, hogy az emberekben a jó tulaj-
donságokat kell észrevenni.

A nagy parancsolat, ahogy azt a 
Mesterünk tanította, vagyis, hogy teljes 
szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel 
szeressük Istent; a következő pedig 
hasonlatos ehhez: szeresd felebaráto-
dat, mint magadat. (Máté 22:37–40). 
Ezért kell egymás iránt szeretetet, jószí-
vűséget és megbocsátást mutatnunk.

Viszonylag könnyű kimondanunk, 
hogy hiszünk Istenben. De amikor 
úgy kell szeretnünk a felebarátunkat, 
mint magunkat, az már annyira nem 
könnyű. Joseph F. Smith így fogalmaz-
ta meg ezt a kihívást:

„Itt jutunk el ahhoz a hegyhez, 
amit nehéz megmászni, ahol minden 
erőnket a legvégsőkig próbára teszi 
az, hogy feljussunk a csúcsra, és én 

Jókeresők – Makkai Balázs,  
Pécs Gyülekezet
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megkockáztatom azt a kijelentést, hogy 
bár életünk sok- sok évén át másztunk 
felfelé, felébredünk ezen a reggelen, s 
azt vesszük észre, hogy még mindig a 
hegy lábánál vagyunk, még csak meg 
sem közelítettük a csúcsot. Valójában 
még az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházában is kevés 
olyan férfi és nő van, akik úgy szeretik 
felebarátjukat, mint önmagukat.”

Valószínűleg, Mamsi valami olyasmit 
szeretett volna tanítani nekem, hogy 
a szépre, a jóra figyeljünk. Ha a meg-
felelő szemlélettel nézünk egymásra, 
akkor a szépet és a jót vehetjük észre 
egymásban. Persze dönthetünk úgy is, 
hogy nem forgatjuk be azokat a bizo-
nyos tányérokat, és csorbájukkal kifelé 
hagyjuk őket. Jót keresni sem nagyobb 
erőfeszítés, mint a hibákat észrevenni.

Hadd osszak meg veletek egy 
másik történetet:

Egyszer egy tanárnak ezt mondták:

 –  Gratulálok, Önt az a szerencse érte, 
hogy zseniális gyerekekkel dolgoz-
hat együtt. A legnehezebb felada-
tokat is játszva megoldják, ha bízik 
bennük, ha szeretettel és érdeklő-
déssel fordul feléjük.

Egy másik tanárt pedig egy másik 
osztályban így készítettek fel:

 –  Átlagos srácokat kap. Nem túl 
okosak, de nem is buták. Átlagos 
gyerekek, tehát átlagos eredménye-
ket várunk tőlük.

Mondanom sem kell, hogy a zseni 
diákok eredményei sokkal jobbak 
lettek, a tanév végére egy teljes esz-
tendei anyaggal jártak előrébb. Talán 
mindannyian kitaláltátok a mese 
végét: igen, csupa átlagos diák járt 
mindkét osztályba, zsenik nem akad-
tak közöttük, csupán a két tanár hoz-
záállása tért el egymástól. Az, amelyik 
lángeszűnek tartotta a tanítványait, 
magas mércét állított a diákjai elé, 
ők pedig felnőttek az elvárásokhoz. 
Igaz, hogy aszerint bánunk mások-
kal, amilyennek látjuk őket, és gyak-
ran olyanná is válnak, amilyenként 
bánunk velük.

Nagyanyám tanításának van egy 
másik vetülete is. Mai, rohanó vilá-
gunk nem erre tanít, ezért is szeretem 
nagyon azt a gondolatot, hogy „Nem 
e világból való vagyok”, mert a mai 
körülmények teljesen másra tanítanak: 
Dobd el! Ne bocsásd meg a hibákat! 
Cseréld le! Az Eötvös- cirkusz Van 
másik! című előadása jut eszembe 
mindannyiszor, amikor a válásra és 
cserére buzdítják egymást ismerőseim.

Ezzel szemben nagyanyám 
ragaszkodott a régi tányérokhoz. Azt 
mondta, velem voltál jóban- rosszban, 
békében és háborúban, most már 
mellettem maradsz akkor is, ha meg-
repedtél, akkor is, ha helyenként már 
nem vagy olyan fehér, és kicsorbult a 
szegélyed.

Nehogy úgy vélekedjetek, hogy 
ez a gondolat csak a házastársainkra 

vonatkozik. Vonatkozik ez barátainkra 
is. Sőt, hallottam olyan történetet is, 
hogy valaki megtagadta gyermeke-
it vagy szüleit, vagy képes volt egy 
várossal arrébb költözni.

A Tan és a Szövetségek 64:9–10 
versei minden bizonnyal a legtöbbet 
idézett szentírások az interjúkon.

„Azt mondom tehát nektek, hogy 
meg kell bocsátanotok egymásnak… 
tőletek megköveteltetik, hogy minden 
embernek bocsássatok meg.”

Ennek a parancsolatnak alkal-
mazása jobb és boldogabb emberré 
tehet bárkit. Ennek a parancsolatnak 
az alkalmazása megelőzne rengeteg 
válást, haragot, és évtizedeken át tartó 
rossz szomszédságot.

Ha jól megvizsgáljuk ezt a szent-
írást, akkor észrevesszük, hogy a 
megbocsátás parancsolatát nem egy 
bizonyos körülmény bekövetkeztekor 
kell alkalmaznunk, hanem mindig. 
Ez nem egy opcionális dolog, amit 
vagy elveszünk a svédasztalról, vagy 
otthagyunk.

Ha válaszolnom kellene arra a kér-
désre, hogy két ember közül melyik-
nek megy könnyebben a megbocsátás, 
annak, aki szereti felebarátait, vagy 
annak, aki nem annyira – gondolkodás 
nélkül az előzőt választanám.

Nagyanyám is szerette a csorba 
tányérokat, nem is vált meg egy 
darabtól sem. Bizonyára tudta, hogy 
ő is tehet a csorbaságukról, hogy része 
van abban, hogy kicsorbultak.

Bizonyságomat teszem, hogy ha 
fejlesztjük azt az Istentől jövő képes-
ségünket, amely az embertársainkban 
fellelhető pozitív és jó tulajdonságok 
keresésére vonatkozik, nem csak a 
személyiségünk, hanem a világ körü-
löttünk lévő részének is javára, fejlő-
désére válik.

Jézus Krisztus nevében, ámen! ◼

Ünnepi étkészlet
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interjút. Én nagyon örülök, hogy egy 
újabb programon vehettünk részt, hogy 
együtt lehettünk és hogy jól érezhettük 
magunkat. Számomra nagyon fonto-
sak ezek a programok, ahol lelkileg 
feltöltődhetek és olyan barátaimmal 
lehetek együtt akikkel azonos normá-
kat vallunk.

Izsó Bogi
Minden évben nagyon várom 

ezeket a programokat. Fantasztikus 
lehetőség arra, hogy együtt lehessek 
azokkal, akik ugyanazon normák 
szerint élnek, és akik a barátaim. 
Várom, hogy olyan témákról hallhas-
sak, amik megerősítenek az evangé-
liumban, amik személyesen hozzám 
is szólnak és amiket a saját életemre 
tudok vonatkoztatni. Természetesen 
imádom, hogy ezen leckékre mindig 
kapunk valami jópofa emlékeztetőt. 
Köszönöm a vezetőim munkáját, 
amivel lehetővé teszik az ilyen progra-
mokat, és az odaadásukat, amivel fan-
tasztikussá teszik ezeket! Már nagyon 
várom a következő alkalmat; a tábort 
(amiről előre kikérdezték a mi véle-
ményünket is) meg még inkább! ◼

E S E M É N Y E K

Fiatalok élményei a  
tavaszi FF és FN programról
Kozma Brigi

Nagyszerű fiataloknak szóló prog-
ramon vehettünk részt. Tanításokat 
hallgattunk a misszióról, a püspö-
künkkel való jó kapcsolat fontos-
ságáról, valamint az emberbaráti 
segítségnyújtásról. Nekem az utóbbi 
nagyon sokat segített. Rengeteget gon-
dolkodtam már azon, hogy hogyan 
is segíthetnék például a menekült 
embereken. Ezen a tanításon Moser 
elder rávilágított a tizedpapíron lévő 
emberbaráti segítség sorra, ami idáig 
elkerülte a figyelmem. Ez egy jó lehe-
tőség a segítség nyújtásra. Bizonysá-
gom van arról, hogy Mennyei Atyánk 
szeret minket, és azt szeretné, ha 
gondoskodnánk felebarátainkról és 
segítenénk egymásnak.

Hütter Olivér
Hogy milyen is volt a Fiatal Nők 

és Fiatal Férfiak programja? Nekem 
nagyon tetszett. Remek tanítások 

voltak és jó játékok. Szokásosan 
korosztály szerint lettünk szétbontva. 
A legidősebb korosztálynak az első 
tanítás a misszióról szólt. Itt megta-
nultuk, hogy milyen az MTC, milyen 
missziós szabályok várhatnak ránk, 
egy misszionáriusnak hogyan telik 
el egy napja. Engem ez érintett meg 
a legjobban, mert keresztelkedésem 
óta készülök misszióba és nagyon 
érdekeltek ezek a témák. A második 
tanítás alkalmával az egyház ember-
baráti szervezetéről tanultunk. Sok 
érdekes információt tudhattunk meg. 
Majd a tanítás végén az országban élő 
fiatal menekülteknek írtunk levelet. 
Szerintem nagyon fontos, hogy fog-
lalkozzunk a rászorulókkal, menekül-
tekkel és hogy befogadjuk őket. Az 
utolsó tanításon a püspökünkkel való 
kapcsolat fontosságáról beszélgettünk.
Valóban rendkívül fontos, hogy meg-
felelő kapcsolatot ápoljunk a püs-
pökkel és rendszeresen kérjünk tőle 

Fiatal nők és fiatal férfiak 
a tavaszi programon
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