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Bevezetés a Misszionáriusi felkészítő
hitoktatói kézikönyvhöz (Hittan 130)
Célunk
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzése kijelenti:

„Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és rábízni
magukat Jézus Krisztus tanításaira és engesztelésére, érdemessé válni a templom
áldásaira, és felkészíteni magukat, családjukat és másokat a Mennyei Atyánkkal való
örök életre” (vö. Az evangélium tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú
hitoktatók és vezetők számára [2012]. 1.).

Felsőfokú hitoktatóként az evangélium hatékony tanítása által segíthetsz e cél
elérésében: „Az evangélium tanait és tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint azok a
szentírásokban és a próféták szavaiban találhatók. Ezek a tanok és tantételek oly
módon kerülnek tanításra, amely megértéshez és épüléshez vezet. Segítünk a
tanulóknak betölteni szerepüket a tanulási folyamatban, és felkészítjük őket arra, hogy
maguk is tanítsák az evangéliumot másoknak” (Az evangélium tanítása és tanulása. X.).

Az evangélium tanításának és tanulásának alapjai segíteni fognak neked és a
tanulóidnak is eleget tenni az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzésének, amikor
közösen tanulmányozzátok a szentírásokat, a próféták szavait és a Prédikáljátok
evangéliumomat! című könyvet. Ezek az alapok a következők:

• A Lélek által tanítsatok és tanuljatok.

• Teremtsetek olyan tanulási környezetet, mely szeretetre és tiszteletre épül, valamint
célok kitűzésére ösztönöz.

• Naponta tanulmányozzátok a szentírásokat, és olvassátok el a kurzus anyagát.

• Értsétek meg a szentírások és a próféták szavainak szövegkörnyezetét és tartalmát.

• Ismerjétek fel, értsétek meg és alkalmazzátok az evangélium tanait és tantételeit,
valamint érezzétek át igazságukat és jelentőségüket.

• Magyarázzátok el és osszátok meg egymással az evangélium tanait és tantételeit,
valamint tegyetek bizonyságot róluk.

• Tanuljátok meg kívülről a kulcsfontosságú szentírásverseket és az alapvető tanokat.

„Amikor bölcsen, egymással összhangban alkalmazzák őket, akkor ezek az [alapok]
nagymértékben hozzájárulnak a tanulók [azon] képességéhez, hogy megértsék a
szentírásokat, valamint a bennük rejlő tanokat és tantételeket. Arra is biztatják a
tanulókat, hogy legyenek aktív résztvevői az evangéliumi tanulás folyamatának,
továbbá fokozzák a tanulók azon képességét, hogy az evangélium szerint éljenek,
illetve azt másoknak is tanítsák” (Az evangélium tanítása és tanulása. 10.). Ezekre az
alapokra inkább eredményekként, nem pedig tanítási módszerekként kell tekinteni
(lásd Az evangélium tanítása és tanulása. 10.). Az ebben a kézikönyvben található
tanítási javaslatok bemutatnak különféle módokat ahhoz, hogy a tanításod során elérd
ezeket az eredményeket.

E kurzus célja
A Hittan 130: Misszionáriusi felkészítő úgy lett megtervezve, hogy segítsen felkészíteni
a tanulókat a teljes idejű misszionáriusi szolgálatra a szentírásokban, a próféták
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szavaiban és a Prédikáljátok evangéliumomat! című könyvben található tanokra,
tantételekre és tanácsokra összpontosítva. Ezen a kurzuson a felkészülés és a tanítás
során is ez a kézikönyv, a szentírások, valamint a Prédikáljátok evangéliumomat! jelentse
az elsődleges szöveget számodra. A Prédikáljátok evangéliumomat! szolgál e kurzus
tanulói kézikönyveként, így hát ösztönözd a tanulókat arra, hogy tegyenek szert egy
saját példányra egyéni tanulmányozásukhoz és az órai munkához. Áldást hozol
tanulóid életére, amikor segítesz nekik megismerni és használni azt a misszionáriusi
szolgálatra való felkészülés során.

A leckék felépítése
Ez a kézikönyv úgy lett megtervezve, hogy egyaránt segítséget nyújtson az újonnan
elhívott oktatóknak és a tapasztalt oktatóknak is. A kurzus egy szemeszter
hosszúságúra lett tervezve; 15 leckére van bontva. Az egyes leckéket egy-egy 90 perces
óra során kell megtanítani. Ha az órátok 90 percnél rövidebb időre van szabva,
dönthetsz úgy, hogy lerövidíted a leckéket, illetve több részre is bonthatod őket, két-
három alkalom alatt tanítva meg a teljes leckét.

A kézikönyvben lévő mindegyik lecke öt részből áll:

• Bevezetés

• Előkészületek

• Javaslatok a tanításhoz

• Tanítási segédletek

• Felhívás a cselekvésre

Bevezetés
Minden lecke egy rövid bevezetéssel kezdődik, amely összefoglalja a leckében tárgyalt
tanokat, tantételeket és főbb elgondolásokat.

Előkészületek
Ez a rész megadja a fő tanulmányozandó forrásokat, továbbá felsorolja, milyen
anyagok kerülnek felhasználásra az egyes óravázlatokban (például rövidfilmek,
kiosztandó anyagok és így tovább), amelyeket elő kell készítened. Például amikor a
lecke egy videobejátszást javasol, jó ötlet előre letölteni vagy másképp előkészíteni azt.

Javaslatok a tanításhoz
Ez a rész javaslatokat ad a kurzus előírt témáinak tanítására. Oktatóként alaposan
tanulmányozd át ezt a részt! Az e kézikönyvben álló tanítási javaslatok azt a mintát
követik, amely a 3. fejezetben található Az evangélium tanítása és tanulása című
könyvben. Szemléltetik, hogyan építhetők be Az evangélium tanításának és
tanulásának alapjai az órába, hogy segítsenek a tanulóknak az evangéliumi tantételek
megértésében és alkalmazásában, valamint személyes megtérésük elmélyítésében.

Az egyes leckék törzsanyagában számos kulcsfontosságú tant, tantételt és igazságot
vastagon szedve emeltünk ki. Ezeket a tanokat és tantételeket azért emeli ki a
tananyag, mert (1) a szentírásokban és a Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben álló
fontos igazságokat tükröznek, (2) különösen vonatkoznak a leendő misszionáriusok
szükségleteire és körülményeire, vagy (3) olyan kulcsfontosságú igazságok, melyek
segíthetnek elmélyíteni a tanulók kapcsolatát az Úrral és felkészíteni őket a teljes idejű
misszionáriusi szolgálatra. Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből a következő
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tanácsot adta: „Amikor az órára készülsz, keress megtéréshez vezető tantételeket! […]
A megtéréshez vezető tantétel olyan tantétel, amely az Isten akaratának való
engedelmességhez vezet” (“Converting Principles” [address to CES religious
educators, Feb. 2, 1996],1; si.lds.org; lásd még Az evangélium tanítása és tanulása. 58.).
Tartsd szem előtt, hogy ez a kézikönyv nem próbál meg megfogalmazni minden tant és
tantételt, amelyet egy adott órán taníthatsz; előfordulhat, hogy a Lélek más tantételek
és tanok tanítására késztet, amelyek nem kerülnek említésre a lecke anyagában. A
leckék átalakításával kapcsolatban további ötleteket találsz alább a Döntsd el, mit és
hogyan fogsz tanítani részben.

Tanítási segédletek
A tanítási segédletek kiemelt szövegdobozokban jelennek meg a leckékben.
Útmutatást nyújtanak különféle tanítási módszereket, készségeket és technikákat
illetően. További bepillantást kívánnak nyújtani a hitoktatás alapvető tantételeibe.
Keresd meg a módját, hogyan építheted be hatékonyan és következetesen ezeket a
segédleteket a tanításodba.

Felhívás a cselekvésre
David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „Őszintén
remélem, hogy közületek, [leendő misszionáriusok,] senki sem fog egyszerűen csak
misszióba menni – hanem misszionáriusokká váltok még jóval azelőtt, hogy beadnátok
a missziós papírjaitokat, hogy megkapnátok a szolgálatra való elhívást, hogy
elválasztana benneteket a cövekelnökötök, és jóval azelőtt, hogy belépnétek az MKK-
ba” (vö. Misszionáriussá válni. Liahóna, 2005. nov. 45.). Ennek az elgondolásnak
megfelelően minden lecke tartalmaz olyan javasolt tevékenységeket, amelyek arra
ösztönzik a leendő misszionáriusokat, hogy kezdjenek el misszionáriusként
gondolkodni, cselekedni és szolgálni már azelőtt, hogy belépnének a
misszionáriusképző-központba. Az ebben a részben található feladatok arra buzdítják
az osztály tagjait, hogy otthon ültessék át a gyakorlatba az órán tanultakat.
Különbözőképpen tudod kiadni vagy javasolni ezeket a feladatokat. Például az első
órán kioszthatod egy lapon a félév minden egyes hetének javasolt tevékenységeit. Vagy
felsorolhatod a táblán az adott heti tevékenységeket, illetve hetente elküldheted őket a
tanulóknak SMS-ben vagy e-mailen.

Döntsd el, mit és hogyan fogsz tanítani
Válassz olyan tanítási ötleteket, amelyek megfelelnek a tanulóid
szükségleteinek
A tanításra való felkészülésed során feltehetsz magadnak ezekhez hasonló kérdéseket:
Milyen módszerek vagy tanulási tevékenységek fognak segíteni a tanulóimnak, hogy
megértsék mindazt, amit tudniuk kell? Mi fog segíteni a tanulóimnak abban, hogy
felismerjék, megértsék és elmagyarázzák a kulcsfontosságú tanokat és tantételeket?
Mit tehetek, hogy segítsek a tanulóknak átérezni e tanok és tantételek igazságát és
fontosságát? Hogyan segíthetek a tanulóknak, hogy a saját életükben alkalmazzák
ezeket a tanokat és tantételeket?

Ez a kézikönyv úgy lett megalkotva, hogy segítséget nyújtson neked a leckék
megtervezésének folyamatában. Gondosan nézd át a lecke anyagát. Válaszd ki azokat
a tanítási ötleteket, amelyek a leginkább megfelelnek tanulóid szükségleteinek, és
szabd azokat egyéni tanítási stílusodra. A Szentlélek vezérelni fog téged ebben a
folyamatban. Felhasználhatod a tananyagban található összes javaslatot vagy csak
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néhányat közülük, illetve a javasolt ötleteket átalakíthatod az osztályod
szükségleteinek és körülményeinek megfelelően. Amikor eldöntöd, hogyan alakítsd át
a leckét, alaposan készülj fel és engedd, hogy a Lélek vezéreljen. Gondolkodj el ezen a
tanácson Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából: „Először
elsajátítunk, aztán [át]alakítunk. Ha [stabilan állunk] az előírt, leadandó lecke talaján,
akkor tudjuk a Lelket követve a tanulókra szabni azt” (Kerekasztal-beszélgetés Dallin
H. Oaks elderrel. [Ifjúsági és felsőfokú hitoktatási közvetítés, 2012. aug. 7.], 6.;
si.lds.org).

Biztosíts tanítási lehetőségeket a tanulóknak
Az egyik legfontosabb dolog, amit e kurzus oktatójaként megtehetsz, az, hogy számos
lehetőséget biztosítasz a tanulóknak a tanítás és a bizonyságtétel gyakorlására az órán,
mivel sok fiatalnak nincs elég magabiztossága az evangélium tanainak és tantételeinek
tanításához. Adj lehetőséget a tanulóknak kérdések megválaszolására, evangéliumi
igazságok elmagyarázására a többi tanuló előtt, valamint a Prédikáljátok
evangéliumomat! című könyvben álló misszionáriusi leckék tanítására. Amikor a leendő
misszionáriusok megértik, hogyan vezetnek szabadításhoz az evangélium tanai és
tantételei, őszintébben és nagyobb hatalommal fogják tanítani az evangéliumot.

A mondani- és tennivalók elsajátításán túl a leendő misszionáriusoknak meg kell
tanulniuk az érdeklődők szükségleteire összpontosítani, és a Lélek által felismerni,
mire van szüksége az egyes érdeklődőknek, hogy tovább haladjanak a megtérés felé
vezető ösvényen. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az érdeklődők tartós megtérése
kevésbé függ attól, mit mond és tesz az adott misszionárius, mint attól, hogy az
érdeklődő hittel cselekszik-e. A leghatékonyabb misszionáriusok gondosan
odafigyelnek arra, amit az érdeklődők mondanak és tesznek, majd pedig szeretettel
segítenek nekik a megtérés irányába haladni.

Határozd meg az elvárásokat a tanulók felé
Az alábbi javaslatok hasznosak lehetnek a leckék előkészítése és tanítása során:

• Már az óra előtt jelölj ki olvasásra a tanulóknak odaillő részeket a Prédikáljátok
evangéliumomat! könyvből vagy általános konferenciai üzenetekből. A kurzus elején
adhatsz a tanulóknak egy ütemtervet vagy kurzusvázlatot, amely feltünteti, mi
kerül majd tanításra az egyes órákon és mit kell a tanulóknak elolvasni, hogy
felkészüljenek az órára. Azokat a tanulókat, akik előre felkészülnek, nagyobb
valószínűséggel fogja tanítani a Szentlélek az óra folyamán.

• Várd el a tanulóktól, hogy tegyenek eleget tanulói szerepüknek (lásd Az evangélium
tanítása és tanulása. 6., 15., 55.).

• Hagyd, hogy a tanulók maguk fedezzenek fel evangéliumi igazságokat. A tanulók
épülnek abból, ha egy ahhoz hasonló tanulási folyamaton vezeted őket át, amilyet
te magad is megtapasztaltál a lecke előkészítése során. Amint a tanulók felfedezik
az evangéliumi tanokat és tantételeket, adj nekik lehetőségeket arra, hogy saját
szavaikkal is elmagyarázzák ezeket az igazságokat, valamint hogy megosszák és
bizonyságot tegyenek arról, amit tudnak, amit éreznek és hogy miként fognak
cselekedni.

• Hozz létre olyan környezetet, ahol a tanulók érezhetik az Úr Lelkét, miközben
egymást tanítják és egymástól tanulnak (lásd T&Sz 88:78, 122).
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• Buzdítsd a tanulókat arra, hogy minden órára hozzák magukkal a szentírásaikat, a
Prédikáljátok evangéliumomat! egy példányát, valamint egy tanulmányi naplót.
Magyarázd el, mi az a tanulmányi napló, és hogyan kell vezetni.

Miközben eldöntöd, mit és hogyan fogsz tanítani, tartsd szem előtt e szavakat David A.
Bednar eldertől, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjától:

„Megfigyeltem egy közös jellemvonást azon tanárok között, akik a legnagyobb
befolyással voltak az életemre. Segítettek nekem hit általi tanulásra törekedni. Nem
voltak hajlandóak könnyű válaszokat adni a nehéz kérdésekre. Sőt, egyáltalán nem
adtak nekem semmilyen választ. Inkább megmutatták az utat, és segítettek nekem
lépéseket tenni afelé, hogy megtaláljam a saját válaszaimat. Természetesen nem
mindig értékeltem az ilyesfajta megközelítést, a tapasztalat azonban segített
megértenem, hogy általában nem emlékszünk nagyon hosszú ideig – ha emlékszünk
egyáltalán – egy másik ember által adott válaszra. Az olyan válaszra azonban, amelyet
a hit gyakorlása által fedezünk fel vagy nyerünk el, általában egész életünkben
emlékezni fogunk” (“Seek Learning by Faith” [an evening with Elder David A. Bednar,
Feb. 3, 2006], 5; si.lds.org).

Tanítási tevékenységek
Számos módon lehet kivitelezni a leckevázlatokban javasolt órai tanítási
tevékenységeket. Általában véve hasznos, ha variálod a tevékenységek
lebonyolításának módját, hogy segíts fenntartani a tanulók érdeklődését és figyelmét.
A szerepjátékok folyamán például megkérheted a tanulókat, hogy cseréljenek szerepet
misszionáriusként, érdeklődőként és – ahol van ilyen – kiértékelőként. Szükség esetén
te magad is beugorhatsz valamelyik szerepbe.

M = misszionárius; É = érdeklődő; K = kiértékelő

Képzési modell
Az MKK tananyagában használatos képzési modell átalakítható erre a kurzusra is,
hogy segítsen a tanulóknak különböző készségek és képességek fejlesztésében. A
modell egyes elemei bármilyen sorrendben használhatók, és meg is ismételhetők, hogy
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a lehető legjobban elérje a célját, amely az, hogy segítsen a tanulóknak gyakorlás által
fejlődni.

Magyarázat – Szemléltetés – Gyakorlás – Kiértékelés – Ismételt gyakorlás

Magyarázat
Magyarázz el olyan fogalmakat és készségeket, amelyeket a tanulóknak ismerniük kell,
majd pedig tanítsd meg nekik, hogyan segítenek e készségek és fogalmak betölteni a
misszionáriusok célját.

Szemléltetés
Mutass be egy példát arra, mit vársz el a tanulóktól. Ez történhet a szemléltetés
eljátszásával, illetve egy videofilm vagy valami más segítségével.

Gyakorlás
A tanulók párokban vagy csoportokban gyakoroljanak bizonyos készségeket.

Kiértékelés
A tanulók bevonásával mutass rá, mit csináltak jól és milyen tekintetben javíthatnának
még a készségeiken. Biztasd és bátorítsd őket!

Ismételt gyakorlás
Amikor csak lehetséges, adj időt az ismételt gyakorlásra.

Online misszionáriusi munka
Teljes idejű misszionáriusként tanulóid a térítés egyik eszközeként fogják használni az
internetet arra, hogy érdeklődőket keressenek és velük kapcsolatba lépjenek, felvegyék
a kapcsolatot az egyháztagokkal, együttműködjenek a helyi papsági és missziós
vezetőkkel, választ adjanak kérdésekre, fogadják az ajánlásokat és felkeressék az
ajánlott személyeket, nyomon kövessék a kötelezettségvállalásokat, megerősítsék a
találkozók időpontját, és tantételeket tanítsanak a Prédikáljátok evangéliumomat!
könyvből. Számtalan különféle javaslatot találsz ebben a kézikönyvben, amelyek
segíteni fognak arra ösztönözni a tanulókat, hogy kezdjék el az evangéliumot online
eszközök segítségével megosztani.

A kurzus oktatójaként kiaknázhatod az elektronikus eszközök nyújtotta előnyöket
azzal, hogy a hét folyamán SMS-ben vagy a közösségi médián kapcsolatba lépsz a
tanulókkal, hogy nyomon kövesd az órán kiadott feladatok elvégzését, buzdítsd őket
az óra előtti tanulmányozásra, illetve emlékeztesd őket a Mormon könyve mindennapi
olvasására.

A kézikönyv átalakítása fogyatékkal élők számára
Amikor fogyatékkal élő tanulókat tanítasz, átalakíthatod a leckéket úgy, hogy azok
megfeleljenek a tanulók képességeinek. Például az olvasni nem tudó tanulók esetében
jó megoldást jelenthet, ha te olvasol fel nekik, ha a tanulók olvasnak fel nekik, illetve
ha felvételeket használsz (például a szentírások, a Prédikáljátok evangéliumomat! könyv
és az általános konferenciai beszédek audio- vagy videoanyagait). Ha a leckék írásbeli
választ kérnek, akkor biztathatod a tanulókat, hogy inkább szóban feleljenek. A többi
tanuló is segíthet a fogyatékkal élőknek azzal, ha egyénileg felolvassák nekik az
anyagot, illetve leírják a nevükben a válaszokat.
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További ötletekért és forrásokért lásd a fogyatékosságokkal kapcsolatos források oldalát
a disabilities.lds.org honlapon, valamint az IFH irányelveit tartalmazó kézikönyv
fogyatékosságokkal foglalkozó részét.
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A Szentlélek
meghívása. Gyakorta
egy jól előkészített
tanulói áhítat –
amelynek részét képezi
az ima, egy himnusz
eléneklése, illetve egy
rövid gondolat a
szentírásokból –
meghívja a Lelket,
összekovácsolja a
tanulókat, és felkészíti
elméjüket és szívüket a
lelki tanulásra.

A misszionáriusi célkitűzés

Bevezetés
A Prédikáljátok evangéliumomat! a következőképpen határozza
meg a misszionáriusok célját: „Másokat Krisztushoz hívni azáltal,
hogy segítesz nekik elfogadni a visszaállított evangéliumot a Jézus
Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a
Szentlélek ajándékának elnyerése és a mindvégig kitartás által”
(Prédikáljátok evangéliumomat! 1.). Neil L. Andersen elder a

Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta: „Missziótok szent
lehetőség lesz arra, hogy másokat Krisztushoz hozzatok, és
segítsetek felkészülni a Szabadító második eljövetelére” (A világ
felkészítése a második eljövetelre. Liahóna, 2011. máj. 50.). Ez a
kurzus segíthet felkészíteni a tanulóidat a misszionáriusi munka
szent lehetőségében való részvételre.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: 2 Nefi 31:2, 10–21; 3 Nefi 11:31–41; és

3 Nefi 27:13–21.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 1. fejezetét.

• Készülj fel A misszionáriusi munka célja: a Robles család című rövidfilm
bemutatására (9:19), mely elérhető az LDS.org honlapon.

• Készítsd elő a Misszionáriusi célkitűzésünk című kiosztandó anyagot a lecke
végéről.

Javaslatok a tanításhoz
A misszionáriusi munka célja
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan tevékenységeket és feladatokat,
amelyeket a misszionáriusok rendszeresen végeznek, és írjátok fel ezeket a táblára. (A
válaszok között szerepelhetnek: kopogtatás, tanulás, tanítás, ima és szolgálat.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Célod feliratú bekeretezett részben álló
szöveget a Prédikáljátok evangéliumomat! 1. oldalán. (Mivel ez az első óra, előfordulhat,
hogy több tanulónak nincs itt a Prédikáljátok evangéliumomat! című könyve, ezért lehet,
hogy fénymásolatban ki kell osztanod ezt és más idevágó oldalakat.)

Azután kérd meg a tanulókat, vessék össze a misszionáriusi célkitűzést megfogalmazó
kijelentést a táblán lévő feladatokkal, majd kérdezd meg:

• A misszionáriusi célkitűzés megértése hogyan segít kitágítani az arról való
ismereteiteket, hogy mit tesznek a misszionáriusok? Miként tölti meg jelentéssel ez
a cél a misszionáriusok által végzett feladatokat?

• E célkitűzést megfogalmazó állítás mely részei határozzák meg a misszionáriusok
felelősségét, és mely részei vonatkoznak az érdeklődő felelősségére?

• Hogyan válhattok hatékonyabb misszionáriussá, ha ezt a célkitűzést teszitek
munkátok vezérelvévé? (A célkitűzést megfogalmazó kijelentés irányt szab a
misszionárius munkájának. Segít a misszionáriusoknak a feladatok puszta
elvégzésén túl inkább valódi céljuk betöltésére összpontosítani.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a misszionáriusi munka célját, kérd meg
őket, hogy lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 2. oldalára, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel az utolsó bekezdést, amely így kezdődik: „Elhívtak, hogy…”
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Megjegyzés: Mondd el a tanulóknak, hogy e kurzus tanulói kézikönyve a Prédikáljátok
evangéliumomat! című könyv. Buzdítsd őket arra, hogy minden órára hozzák magukkal a

Prédikáljátok evangéliumomat! kinyomtatott vagy digitális változatát. Beszerezhetsz példányokat a
Prédikáljátok evangéliumomat! füzetekből is, az oktatói könyvben felvázolt gyakorlófeladatok elvégzéséhez.

Közösen beszéljétek meg az alábbi kérdéseket:

• E bekezdés szerint mit kell az embereknek tenniük, hogy a Szabadítóhoz jöjjenek?

• E bekezdés szerint mit kell a misszionáriusoknak tenniük, hogy segítsenek
másoknak Jézus Krisztushoz jönni?

Adj minden tanulónak egy példányt a „Misszionáriusi célkitűzésünk” című kiosztandó
anyagból, mely részletet tartalmaz D. Todd Christofferson elder, a Tizenkét Apostol
Kvóruma tagjának egyik beszédéből. Oszd a tanulókat kis csoportokra, vagy kérd fel
őket, hogy ők maguk alkossanak kis csoportokat. Kérd meg a csoportokat, hogy
olvassák el közösen a kiosztott anyagot, majd beszéljék meg a végén található
kérdéseket.

Miután a tanulóknak elég idejük volt Christofferson elder szavainak tanulmányozására
és megbeszélésére, szólíts fel jó néhány tanulót, hogy mondják el, mit válaszoltak a
megbeszélendő kérdésekre. Ezután kérdezd meg:

• Hogyan tudnátok elkezdeni a misszionáriusi célkitűzésre összpontosítani? (A
válaszok között szerepelhet a következők bármelyike: a tanulók elhatározhatják,
hogy megtanulják kívülről; leírhatják és kitehetik valahova, ahol mindennap látják;
imádkozhatnak, hogy jobban meg tudják érteni; illetve a szentírás-
tanulmányozásuk során kikereshetik e célkitűzés adott elemeit.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Nem azért prédikálunk és tanítunk, hogy »embereket hozzunk az egyházba«, vagy
hogy növeljük az egyház tagságát. Nem azért prédikálunk és tanítunk, hogy csupán
meggyőzzük az embereket, hogy éljenek jobb életet. […] Azért hívunk mindenkit, hogy
jöjjön Krisztushoz bűnbánat, keresztelés és konfirmálás által, hogy így a celesztiális
királyság ajtajai megnyíljanak Isten fiai és leányai előtt [lásd T&Sz 76: 51–52]. Senki

más nem tudja ezt megtenni” (“The Purpose of Missionary Work,” missionary satellite broadcast, Apr.
1995).

• Miért fontos észben tartani, hogy az evangélium prédikálása sokkal többet jelent,
mint pusztán abban nyújtott segítséget, hogy valaki az egyház tagjává váljon? (Lásd
még 3 Nefi 11:33–34.)

• Mi jut eszetekbe, amikor belegondoltok, hogy abban fogtok segédkezni, hogy „a
celesztiális királyság ajtajai megnyíljanak” azok előtt, akiket tanítotok?

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS

2



Alkalmazás. Az oktatók
biztosítsanak időt az óra
folyamán a tanulóknak
arra, hogy elmélkedjenek
róla, átgondolják vagy
leírják, milyen konkrét
lépéseket tehetnek azért,
hogy alkalmazni
tudjanak bizonyos
tantételeket az
életükben. Az oktatók
ösztönözzék a tanulókat,
hogy kérjenek útmutatást
és irányítást az Úrtól,
miközben arra
törekednek, hogy
megtudják, személy
szerint mi módon
alkalmazzák a
tantételeket.

Kérd meg a tanulókat, gondolják át, hogyan alkalmazhatnák életükben a
misszionáriusi célkitűzést, és fontolják meg, hogy a missziós szolgálat iránti személyes
motivációjuk összhangban áll-e a misszionáriusi célkitűzés megfogalmazásával a
Prédikáljátok evangéliumomat! című könyvben. Adj a tanulóknak néhány percet, hogy
leírják egy lapra vagy egy tanulmányi naplóba, milyen konkrét lépéseket tehetnének
annak érdekében, hogy a missziós szolgálatra vonatkozó indokaik jobban összhangba
kerüljenek ezzel a célkitűzéssel.

Megjegyzés: Tanulmányi naplónak megfelel egy bekötött napló, egy jegyzetfüzet vagy akár
iratrendezőben tartott lapok is. A tanulók ezen kívül használhatják az LDS.org honlapon található

jegyzetek és napló eszközt, illetve valamilyen mobileszköz jegyzetek alkalmazását is. A tanulók használják a
tanulmányi naplójukat jegyzetek készítésére és benyomásaik leírására az órákon és a személyes
tanulmányozásuk során.

Krisztus tanának tanítása
Mondd el az osztálynak, hogy a Szabadító kijelentette: a Mormon könyve egyik
elsődleges célja az, hogy „napvilágra hoz[za] evangéliumomat [és] tanom igaz tételeit”
(T&Sz 10:62). Krisztus tana magában foglalja azt a parancsolatot, hogy az egész
emberiség higgyen Jézus Krisztusban Uraként és Szabadítójaként, bánja meg bűneit,
keresztelkedjen meg, és fogadja be a Lelket (lásd 3 Nefi 11:32). Írd fel a táblára a
következőket:

2 Nefi 31:2, 10–21 3 Nefi 11:31–41 3 Nefi 27:13–21

Oszd három csoportra az osztályt. Az egyik csoport tanulmányozza a 2 Nefi 31:2,
10–21-et, a második a 3 Nefi 11:31–41-et, a harmadik pedig a 3 Nefi 27:13–22-t.
Mindegyik csoport olvassa el a nekik kijelölt verseket, és keressék ki, mi követeltetik
meg azoktól, akik Jézus Krisztust igyekeznek követni. Biztathatod a tanulókat arra,
hogy a szentírásukban jelöljenek meg konkrét igazságokat Jézus Krisztus tanát és
evangéliumát illetően.

Miután a tanulóknak volt pár perce e szakaszok áttekintésére, kérd meg őket, hogy a
táblán lévő egyes utalások alá soroljanak fel olyan konkrét cselekedeteket, amelyek
megköveteltetnek Jézus Krisztus követőitől.

Azután tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Ha valaki megkérdezné tőletek, hogy a mormonok hisznek-e Jézus Krisztusban,
hogyan segítene nektek a válaszadásban a táblán lévő e három szentírásszakasz?

• Hogyan magyaráznátok el saját szavaitokkal Jézus Krisztus tanát vagy
evangéliumát olyasvalakinek, aki nem tudja, mi az?

• Néhányan feltehetik nektek a kérdést, hogy a misszionáriusok miért prédikálnak
olyan embereknek, akik már hisznek Jézus Krisztusban. Hogyan segít
megválaszolni ezt a kérdést Krisztus tana, ahogyan azt ezek a táblára felírt
szentírások felvázolják?

Miközben a tanulók válaszolnak, ügyelj arra, hogy megértsék: Krisztus tana abból áll,
(1) amit Jézus Krisztus tett és tesz továbbra is, hogy az Atyához vonzzon minket (lásd
Alma 33:22; T&Sz 76:40–42), valamint (2) amit nekünk kell megtennünk, hogy
hozzájussunk Jézus Krisztus engesztelésének áldásaihoz, melyekbe beletartozik a hit, a
bűnbánat, a keresztelkedés, a Szentlélek ajándékának elnyerése és a mindvégig kitartás
(lásd 3 Nefi 27:16–21).

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS
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Irányítsd vissza a tanulók figyelmét a táblán álló misszionáriusi célkitűzés
megfogalmazására, és kérdezd meg:

• Hogyan kapcsolódik Krisztus tana a misszionáriusi munka céljához?

Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, valószínűleg megfogalmazzák majd az
alábbi igazságot: A misszionáriusok azzal tesznek eleget a céljuknak, hogy
segítenek az érdeklődőknek elfogadni Krisztus tanát, hinni, bűnbánatot tartani,
megkeresztelkedni, elnyerni a Szentlélek ajándékát és mindvégig kitartani.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, hogy az érdeklődőknek Krisztus tana
szerint kell cselekedniük a visszaállított evangélium befogadásához, kérd meg őket,
hogy lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 5. oldalára, és az egyik tanuló olvassa
fel a Jézus Krisztus evangéliuma című szakasz első két bekezdését. Azután tegyél fel az
alábbiakhoz hasonló kérdéseket, hogy segíts a tanulóknak meglátni, miért fontos, hogy
az érdeklődők hittel cselekedjenek:

• Milyen bizonyítékokat kereshet egy misszionárius, hogy eldöntse, vajon az
érdeklődő hitet gyakorol-e Jézus Krisztusban és engesztelésében, bűnbánatot tart-e
és készül-e a keresztelés szövetségének elnyerésére?

Miután a tanulók válaszoltak, mondd el, hogy a misszionáriusok gyakran aggódnak
amiatt, hogy vajon a megfelelő dolgot mondják vagy teszik-e. A misszionáriusok
szavainál és tetteinél azonban sokkal fontosabb az, hogy az érdeklődők hittel
cselekedjenek a nekik tanítottak szerint. Az egyik legfontosabb készség, amelyet egy
misszionárius elsajátíthat, annak felismerése a Lélek által, hogy egy adott érdeklődő
valóban hittel cselekszik-e és a megtérés útján halad-e.

• Milyen bizonyítékokat kereshet egy misszionárius, hogy eldöntse, vajon a
Szentlélek jelen van-e a tanítás során, és az érdeklődő érzi-e azt?

• Mit tehetnek a leendő misszionáriusok, hogy jobban megértsék és alkalmazzák
Krisztus tanát? (A válaszok között szerepelhet a következők bármelyike:
imádkozzanak hittel annak mélyebb megértéséért; tanulmányozzák a
szentírásokban Krisztus tanának konkrét elemeit, úgymint Jézus Krisztus
engesztelését és az evangélium első tantételeit és szertartásait; beszélgessenek
másokkal arról, hogy mit tettek a Jézus Krisztusba vetett hitük gyarapításáért;
tanulmányozzák az úrvacsorai imákat, hogy jobban megértsék a keresztelési
szövetségeket; és így tovább.)

Játszd le A misszionáriusi munka célja: a Robles család című rövidfilmet (9:19),
és kérd meg a tanulókat, írják le, mit tettek a misszionáriusok, hogy segítsenek

a Robles családnak Krisztushoz jönni.

A film után az alábbiakhoz hasonló kérdések segítségével mondják el a tanulók, mit
tettek a misszionáriusok, hogy betöltsék céljukat:

• Mit tettek ezek a misszionáriusok, hogy segítsenek a Robles családnak növekedni a
hitben? (A válaszok között lehetnek a következők: biztatták őket, hogy
imádkozzanak a Mormon könyvéről; megválaszolták a kérdéseiket; megtanították
nekik, miért fontos betartani a parancsolatokat; elkötelezték őket a parancsolatok
betartása mellett; segítettek nekik, hogy részesüljenek a keresztelés szertartásában;
ügyeltek arra, hogy az egyházközség az életük részévé váljon; a templom felé
irányították őket.)

• Miért egyaránt fontos a misszionáriusok munkájában az érdeklődők tanítása és arra
való felhívása, hogy jöjjenek Krisztushoz?

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS
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• Milyen bizonyítékát láttátok annak, hogy gyarapodott a Robles család tagjainak
hite, és jobban összhangban érezték magukat Krisztus Lelkével?

Adj jó néhány percet a tanulóknak a Segítségnyújtás a kötelezettségvállalásban: kapu a
hit és bűnbánat felé rész tanulmányozására a Prédikáljátok evangéliumomat! 8. oldalán.
Azután add feladatul nekik, hogy alkossanak párokat, és felváltva osszák meg
egymással, mit éreznek mások kötelezettségvállalásra való felszólítását illetően. Milyen
félelmeik vagy aggályaik vannak? Mi segít nekik bízni abban, hogy képesek lesznek
megtenni ezt? Azután tedd fel a következő kérdéseket:

• Hogyan segíthet nektek Krisztus tanának megértése abban, hogy
kötelezettségvállalásra szólítsátok az érdeklődőket?

• Miért mondta azt Jeffrey R. Holland elder, hogy a misszionáriusok csalódottak
lesznek vagy elkeserednek, amikor az emberek nem tesznek eleget annak a
felvállalt kötelezettségnek, hogy olvassák a Mormon könyvét és imádkozzanak
róla?

Kérd meg az osztályt, képzeljék el, milyen érzés lehet segíteni másoknak abban, hogy
változtassanak az életükön és keresztelkedjenek meg. Kérdezd meg tőlük, van-e
köztük olyan, aki már segített egy barátjának vagy családtagjának Krisztushoz jönni, és
kérd meg őket, osszák meg, milyen érzés volt részt venni ebben a folyamatban.

A legnagyobb kötelesség
Beszéljétek meg, hogy a misszionáriusok rendelkeznek azzal a felhatalmazással, hogy
Mennyei Atyánk gyermekeinek tanítsák az evangéliumot, és segítsenek nekik
részesülni azokban a szertartásokban, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy
élvezzék az engesztelés áldásait. Tedd ki a következő idézeteket, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel őket az osztálynak:

„Mindent egybevetve a legnagyszerűbb és legfontosabb kötelesség az evangélium
prédikálása” (Joseph Smith, vö. Prédikáljátok evangéliumomat! 12.).

„Az evangélium tanítása fontosabb, mint más jó cselekedetek. A legnagyobb munka
részesei vagytok a világon, és nincs semmi ehhez fogható ezen a világon. Az otthonok
és hidak építése semmiség. A világok építése semmiség, összevetve az életekkel,
amelyeket építetek. A halandó életek megmentése nem számít olyan fontos sikernek,
mint az, amit ti tesztek. Kimehettek itt az egyik temetőbe és életre kelthetitek a

halottakat, akár ezret vagy tízezret is, és az mégis semmi sem lesz ahhoz képest, amit akkor tesztek,
amikor embereket mentetek meg” (The Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 547).

Kérdezd meg a tanulóktól, szeretnék-e néhányan megosztani, szerintük miért az
evangélium prédikálása a legfontosabb kötelességünk. Ügyelj arra, hogy a tanulók
megértsék: az evangélium prédikálása által segítünk másoknak hozzáférni az
engesztelés áldásaihoz.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 18:10, 15–16-ot. Az
osztály kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen áldások adatnak azoknak, akik
prédikálják, és azoknak, akik befogadják az evangéliumot, azután kérdezd meg:

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS
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• Milyen áldásokat kapnak azok, akik prédikálják az evangéliumot, illetve azok,
akiknek tanítják az evangéliumot?

Mondd el, hogy a misszionáriusi munka nagy kihívásokat is rejthet. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„Meggyőződésem, hogy a misszionáriusi munka azért nem könnyű, mivel a szabadítás
sem valamiféle olcsó élmény. A szabadítás soha nem volt könnyű. Jézus Krisztus
egyháza vagyunk, ez az igazság, és Ő a mi Nagyszerű, Örökkévaló Főnk. Hogy is
hihetnénk, hogy nekünk könnyű lehet, amikor Neki soha, de soha nem volt könnyű? Úgy
tűnik számomra, hogy a misszionáriusoknak és a missziós vezetőknek legalább néhány

pillanatot el kell tölteniük a Gecsemánéban. A misszionáriusoknak és a missziós vezetőknek legalább
egy-két lépést meg kell tenniük Kálvária orma felé.

[…] Úgy hiszem, hogy a misszionáriusoknak és az érdeklődőknek ahhoz, hogy eljussanak az
igazsághoz, hogy eljussanak a szabadításhoz, hogy némi képet kapjanak arról az árról, amely
megfizettetett, bizonyos fokig meg kell fizetniük ugyanazt az árat” (“Missionary Work and the
Atonement,” Ensign, Mar. 2001, 15).

• Hogyan fog segíteni nektek a misszionáriusi munka ilyen megvilágítása, amikor
kihívásokkal néztek szembe misszionáriusként?

Az óra befejezéseként adhatsz néhány percet a tanulóknak, hogy leírják, mit tanultak a
misszionáriusi munka és Krisztus tana kapcsolatáról. Buzdítsd a tanulókat, hogy
tűzzenek ki egy célt, amely segítségével jobban megértik majd Krisztus tanát a
missziójukra való felkészülés során. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e valaki, aki
szeretné megosztani a bizonyságát az osztállyal. Adj hangot arról való
bizonyságodnak, hogy ha a tanulók megismerik Krisztus tanát és a szerint
cselekszenek, akkor sikeresebb misszionáriusok lesznek.

Felhívás a cselekvésre
Megjegyzés: Minden lecke tartalmaz olyan javasolt tevékenységeket, amelyeknek az a célja, hogy
segítsenek a tanulóknak felkészültebbé válni a misszionáriusi szolgálatra. Különbözőképpen tudod

kiadni vagy javasolni ezeket a feladatokat. Például az első órán kioszthatod egy lapon a félév minden egyes
hetének javasolt tevékenységeit. Vagy felsorolhatod a táblán az adott heti tevékenységeket, illetve ha
lehetséges, hetente küldhetsz a tanulóknak egy SMS-t vagy e-mail üzenetet ezekkel a feladatokkal.

Mondd el a tanulóknak, hogy a teljes idejű misszióra való hatékony felkészülés
osztálytermen kívüli erőfeszítést is igényel, így aztán minden egyes lecke végén
javasolni fogsz nekik pár tevékenységet, amelyeknek az a célja, hogy segítsenek nekik
felkészültebbé válni a misszionáriusi szolgálatra. Hogy a tanulók már most
elkezdhessenek részt venni az Úr munkájában, kérd meg őket, hogy végezzék el
legalább az egyiket az alábbi feladatok közül:

• A közösségi média segítségével oszd meg másokkal, miért lelkesít, hogy missziót
szolgálhatsz, és mit teszel, hogy felkészülj.

• Nézz meg néhányat A szabadítás munkájának meggyorsítása című részben
található rövidfilmek közül az LDS.org honlapon, és írd le a tanulmányi naplódba,
milyen érzéseid vannak, ha arra gondolsz, hogy lehetőséged van részt venni a
szabadítás munkájában.

• Hívd meg egy barátodat, hogy vegyen részt veled ezen a misszionáriusi felkészítő
órán. (Erre akár minden óra végén felkérheted a tanulókat.)

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS
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• Kérd meg egy nem egyháztag vagy kevésbé tevékeny egyháztag barátodat, hogy
taníthassák őt a misszionáriusok.

1. LECKE: A MISSZIONÁRIUSI CÉLKITŰZÉS
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Misszionáriusi felkészítő – 1. lecke

Misszionáriusi célkitűzésünk
D. Todd Christofferson elder
Új misszióelnököknek tartott szeminárium, 2008.

Nézz meg néhány példát arra, hogy mennyiben történik más, 
ha a misszionáriusi munka a misszionáriusi célkitűzésre össz-
pontosít, nem csupán a misszionáriusi tevékenységekre:

(1) Ha a misszionáriusok céltudatosak, akkor oly módon 
tanítják az embereket, amely segít nekik igazán megérteni az 
evangéliumot, illetve azt, hogy miért és hogyan tartsanak bűn-
bánatot. Ha a misszionáriusok nem a céljukra összpontosítanak, 
akkor előfordulhat, hogy azért tanítanak, hogy elérjék a hetente 
tanított leckék számát illető célkitűzést. Ebben az esetben a 
lecke leadására fognak törekedni ahelyett, hogy valóban odafi-
gyelnének és reagálnának arra, ami az érdeklődő elméjében és 
szívében zajlik. Információt fognak megosztani ahelyett, hogy 
szabadítást kínálnának fel, ez pedig két igencsak eltérő élmény 
az érdeklődő számára (és a misszionáriusok számára is).

(2) Azok a misszionáriusok, akik megfeledkeznek a célkitűzé-
sükről, esetleg „kinyitják a szájukat” és keresési tevékenységeket 
fognak végezni a tanítási csoportjuk bizonyos számú személlyel 
való feltöltése érdekében anélkül, hogy keresnék a Lelket és 
odafigyelnének Rá annak meglátásáért, hogy beszélgetőtársaik 
közül kik érzik a Lelket. A keresés elsősorban a számokra fog 
összpontosítani, figyelmen kívül hagyva a megtérés eshetőségét.

(3) A misszionáriusi célkitűzés figyelembe vétele nélkül a 
zsebnaptár leginkább egyszerűen teendők és találkozók 
feljegyzésére fog csak szolgálni. Amennyiben azonban a 
célkitűzés áll a középpontban, a naptár eszközzé válik annak 
biztosítására, hogy minden egyes érdeklődő esetében tény-
legesen meghatározásra kerülnek, szem előtt vannak tartva 
és megtörténnek mindazok a dolgok, amelyeknek meg kell 
történniük egy bizonyos eredmény elérésére, vagyis elősegítik 
a megtérést és a keresztelést. Máskülönben a misszionáriusok 
valószínűleg beleesnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, 
sikerük mércéje az elfoglaltságuk mértéke.

(4) A misszionárius, aki elmélyítette magában a célkitűzését, 
várakozással fog tekinteni a lehetőség elé, hogy naponta lak-
mározhat Isten szaván, mert tanulásának célja lesz. Válaszokat 
fog keresni az emberi lélek kérdéseire, melyek felmerülnek az 

érdeklődőiben és saját magában. Útmutatást fog keresni arra 
vonatkozóan, hogy miként tanítsa és vezesse az érdeklődőket 
a bűnbánat ösvényén. E céltudatosság nélkül a misszionárius 
valószínűleg kisebb mértékű lelkesedést fog tanúsítani az 
egyéni és a társas tanulás iránt. Noha talán rászánja az időt, 
nem fogja az a tűz kísérni, amely később lángra lobbanthatná 
tanítását a kinyilatkoztatás és jövendölés lelkével. (Lásd Alma 
17:2–3; 43:2; T&Sz 11:21, 25–26.)

(5) Előfordulhat, hogy a misszionárius mechanikusan meghívja 
az embereket istentiszteletre, mert úgy hiszi, hogy az a misszi-
onáriusok dolga. Ha azonban szívében lángol a misszionáriusi 
célkitűzés, akkor a misszionárius érti, hogy az istentiszteleti 
gyűléseken való részvétel elengedhetetlen az érdeklődő szá-
mára ahhoz, hogy erősebb vágy alakuljon ki benne a keresztel-
kedésre, illetve hogy megfelelő alapot kapjon az evangéliumi 
szövetségben való mindvégig kitartáshoz. A legfőbb célt tartva 
szem előtt az istentiszteletre hívás sürgetőbb lesz, másképp 
fog elhangozni a magyarázat a sabbatnapi hódolatról és arról, 
hogy mire számítsanak egy UNSZ istentiszteleten, valamint a 
misszionáriusok szavait kísérő léleknek olyan meggyőző ereje 
lesz, amely máskülönben nem lenne jelen.

Kérlek benneteket, ne hagyjátok figyelmen kívül a Prédikáljá-
tok evangéliumomat! első fejezetét és annak fő kérdését: „Mi a 
célom misszionáriusként?” Amikor a misszionáriusok bensőjük 
részévé teszik a célkitűzést, miszerint a visszaállított evangé-
lium tantételein és szertartásain keresztül Krisztushoz vezetik 
az embereket, akkor meg fogják érteni, hogy a misszionáriusi 
munka nem egyfajta program, hanem egy ügy: az Atya, a Fiú és 
a Szent Lélek ügye. Meg fogják érteni, hogy nem házaló ügy-
nökök vagy szerelők, hanem az igazlelkűség tanítói, akik isteni 
felhatalmazással és megbízással rendelkeznek. Meg fogják ér-
teni, hogy a világ nem juthat hozzá az engesztelő kegyelemhez 
és a szabadításhoz, csakis rajtuk keresztül és az általuk képviselt 
egyházon keresztül, amely Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza. Meg fogják érteni, miről szól ez a munka és 
mi benne az ő szerepük, és akkor Atyjuk dolgában fognak fog-
lalatoskodni. Móziás fiaihoz hasonlóan „Istentől való hatalom-
mal és felhatalmazással” fognak tanítani (Alma 17:3).

A megbeszélést segítő kérdések
 1. Hogyan tudja a misszionárius meghatározni, hogy cseleke-

deteit a misszionáriusi célkitűzés vezérli- e?

 2. A misszionáriusi munka céljára való összpontosítás milyen 
hatással lehet arra, hogy miként végzed a mindennapi 
misszionáriusi tevékenységeket?

 3. Hogyan segít neked az utolsó bekezdés megérteni mindan-
nak örökkévaló természetét, amit misszionáriusként tenni 
fogsz?
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2 Szükségünk van az
engesztelésre

Bevezetés
Jézus Krisztus engesztelése központi helyen áll Isten
szabadítástervében. Engesztelése révén Jézus Krisztus betöltötte
Atyja céljait azzal, hogy megváltott minket a lelki és fizikai haláltól,
eleget tett az igazságosság követelményeinek, valamint
bűnbánatunk feltételével megtisztított minket személyes
bűneinktől. A Szabadító továbbá vigaszt nyújt nekünk a
gyengeségeinkben, erőt ad, hogy képesek legyünk megtenni olyan

dolgokat, melyeket önerőből nem tudnánk megtenni, valamint
reményt ad, hogy visszatérhetünk Őhozzá és Mennyei Atyánkhoz,
hogy Velük éljünk. A teljes idejű misszionáriusok azzal vesznek
részt a szabadítás munkájában, hogy segítenek másoknak
megtudni, hogyan juthatnak hozzá az engesztelés áldásaihoz a
Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a konfirmálás
és a mindvégig kitartás által.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat, hogy jobban megértsd, miért van

szükségünk az engesztelésre: Rómabeliek 3:23; 2 Nefi 9:6–10; és Alma 42:9–14.

• Tanulmányozd a következő szentírásokat, hogy megtudd, milyen áldások érhetőek
el az engesztelés által: Móziás 3:19; 4:3; 24:12–15; és Alma 5:12–13; 7:11–13.

• Tanulmányozd Jeffrey R. Holland elder beszédét: A misszionáriusi munka és az
engesztelés. Liahóna, 2001. okt. 26–32.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 51–52. és 60–61. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Ő él! Neve legyen áldott! (2:51; részlet Richard
G. Scott elder beszédéből, Liahóna, 2010. máj. 75–78.), elérhető itt: lds.org/media-
library.
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Szeretettel és
tisztelettel teli légkör
megteremtése. Amikor
a tanulók az órára
érkeznek, köszöntsd őket
név szerint; mondd el
nekik, hogy örülsz, hogy
láthatod őket; fejezd ki
irántuk érzett
nagyrabecsülésedet;
illetve érdeklődj
családjuk, munkájuk
vagy tanulmányaik felől.
Azok a tanulók, akik
érzik, hogy oktatójuk és
tanulótársaik szeretik és
értékelik őket, valamint
bíznak bennük,
szívesebben jönnek az
órára, nyitottabbak
lesznek a Lélek hatására,
és erősebb lesz a vágyuk
a részvételre.

Javaslatok a tanításhoz
Miért van szükségünk az engesztelésre?
Kezdd azzal, hogy felteszed a tanulóknak a következő kérdést:

• Hogyan jutnak el az emberek annak felismerésére, hogy szükségük van Jézus
Krisztus engesztelésére?

Azután tedd ki a következő idézetet:

„Csakúgy, ahogyan az ember nem igazán vágyik ételre, amíg meg nem éhezik, úgy nem
vágyik Krisztus szabadítására sem, amíg fel nem ismeri, miért is van szüksége
Krisztusra.

Senki nem tudja pontosan, miért van szüksége Krisztusra, míg meg nem érti és el nem
fogadja a bukás tanát és annak az egész emberiségre gyakorolt hatását” (President Ezra

Taft Benson, A Witness and a Warning [1988], 33).

Kérdezd meg:

• Mire utalunk az Ádám bukása kifejezéssel?

Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak:

„Mivel Ádám és Éva… vettek a jó és a rossz tudása fájának gyümölcséből, kiűzettek az Úr színe elől
(lásd T&Sz 29:40–41). Más szóval, megtapasztalták a lelki halált. Halandóvá is váltak, vagyis [ki
lettek téve] a fizikai halálnak. Ezt a lelki és fizikai halált nevezzük bukásnak. […]

Ádám és Éva leszármazottaiként bukott állapotot örökölünk a halandóságban (lásd Alma 42:5–9, 14).
Elszakadtunk az Úr jelenlété[től], és ki vagyunk téve a fizikai halálnak. Ellentétek vesznek körül
minket, melyek által próbára tesznek minket az élet nehézségei és az ellenség kísértései (lásd 2 Nefi
2:11–14; T&Sz 29:39; Mózes 6:48–49)” (Hűek a hithez [2004]. 21–22.).

Tedd fel a következő kérdést, hogy segíts a tanulóknak megfogalmazni az ebben az
idézetben tanított tanokat:

• Ádám és Éva leszármazottaiként miként van hatással mindannyiunkra Ádám
bukása? (Ádámhoz és Évához hasonlóan mi is ki vagyunk téve mind a fizikai,
mind a lelki halálnak. Bukott világban élünk, és ki vagyunk téve az élet
nehézségeinek és az ellenség kísértéseinek. Ki lettünk zárva az Atya színe
elől, és szükségünk van a Szabadító segítségére, hogy vissza tudjunk térni
Őhozzá.)

Írd fel a táblára a következő szentírásutalásokat, és adj pár percet a tanulóknak, hogy
tanulmányozzák őket:

Rómabeliek 3:23

2 Nefi 9:6–10

Alma 42:9–11, 14

Biztasd a tanulókat, hogy a tanulmányozás során figyeljék meg, miként van hatással
mindannyiunkra Ádám és Éva bukása.

2. LECKE: SZÜKSÉGÜNK VAN AZ ENGESZTELÉSRE
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A tan
megmagyarázása. Az
egyik készség, amelyre
minden misszionáriusnak
szüksége van, az arra
való képesség, hogy
megértse az általa
tanított tanokat és
egyszerű szavakkal el is
tudja magyarázni őket.
Fokozhatod tanulóid erre
való képességét azáltal,
ha rendszeresen felkéred
őket egy-egy tan
elmagyarázására és
annak kifejtésére, hogy
miért fontos azt
megérteni nekik és az
érdeklődőknek.

• Hogyan magyarázzák el ezek a szentírások, hogy miként van hatással
mindannyiunkra Ádám és Éva bukása? (Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a
táblára a gondolataikat. Noha eltérő válaszokat adhatnak, a felsorolás valószínűleg
ehhez hasonló lesz: Mindannyian vétkezünk és tisztátalanná válunk Isten
szemében; mivel vétkezünk, ki vagyunk zárva Isten színe elől; meg fogjuk
tapasztalni a fizikai halált; bukott világban élünk, és le kell győznünk a
„természetes embert” [Móziás 3:19].)

Kérdezd meg a tanulóktól, milyen kérdéseik vannak az imént meghatározott tanokkal
és kifejezésekkel kapcsolatban. A felmerült kérdések megvitatására hagyd, hogy közös
megbeszélés bontakozzon ki, majd kérdezd meg:

• Hogyan segítenek nektek ezek a szentírások elmagyarázni, miért van
mindannyiunknak szüksége Jézus Krisztusra? (Jézus Krisztus engesztelése
megvált minket Ádám bukásától és saját engedetlenségünk cselekedeteitől.)

Mondd el, hogy Isten irgalmas terve részeként Jézus Krisztus engesztelése lehetővé
teszi számunkra, hogy megmeneküljünk a halál és a pokol szörnyetegének markából
(lásd 2 Nefi 9:10), vagyis a fizikai és a lelki haláltól. Mindannyian fel fogunk támadni.
Jézus Krisztus engesztelése által tisztára mosathatunk a bűneinktől, ha megbánjuk
azokat. Jézus Krisztus nélkül nemcsak elvesznénk, hanem mindörökre alá lennénk
vetve az ördögnek.

Oszd meg röviden a bizonyságodat Isten tervének bölcsességéről és irgalmáról.
Biztosítsd a tanulókat arról, hogy a bukás minden következménye legyőzhető Jézus
Krisztus engesztelése által.

Az engesztelés tanításának fontossága
Felolvashatod Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának
következő kijelentését, vagy megmutathatod az idevágó videobejátszást. Kérd

meg a tanulókat, figyeljék meg, miért fontos alaposabban megértenünk az
engesztelést.

„…amikor a feltámadásra, a megfizetett árra, valamint az engesztelés által kapott
ajándékra emlékezünk, gondolkodjunk el, mit tanítanak az Írások ezekről a szent
eseményekről. Így megerősödik a személyes tanúbizonyságotok mindezek valóságáról.
Ezeknek többnek kell lenniük egyszerű betanult tantételeknél. Lényünk alkotórészévé,
egy erős védőgáttá kell válniuk a világunkat megfertőző szenny egyre emelkedő

árhullámával szemben. […]

Az engesztelés nélkül Mennyei Atyánk boldogságtervét nem lehetett volna teljes mértékben
működésbe hozni. Az engesztelés megad minden lehetőséget, hogy felülkerekedjünk az életünk során
elkövetett hibák következményein. Amikor engedelmeskedünk egy törvénynek, áldásban részesülünk.
Amikor megszegünk egy törvényt, semmi olyan nem marad a korábbi engedelmességünkből, mely
eleget tehetne a megszegett törvényhez kapcsolódó igazságosság követelményeinek. A Szabadító
engesztelése lehetővé teszi, hogy megbánjuk bármely engedetlenségünket, ezáltal pedig elkerüljük
azokat a büntetéseket, melyeket máskülönben kiszabna ránk az igazságosság.

Az Izráel Szentje, a Béke Hercege, a mi Megváltónk által meghozott engesztelés iránti áhítatom és
hálám folyamatosan növekszik, ahogy igyekszem egyre többet megtudni e páratlan cselekedetről.
Tudom, hogy egyetlen halandó elme sem tudja teljes mértékben megérteni, és egyetlen emberi nyelv
sem képes megfelelően kifejezni annak teljes jelentőségét, amit Jézus Krisztus az Ő engesztelése által
Mennyei Atyánk gyermekeiért tett. Mégis létfontosságú, hogy mindannyian megtanuljuk róla mindazt,
amit csak lehet. Az engesztelés nélkülözhetetlen alapeleme Mennyei Atyánk boldogságtervének: e
nélkül a terv nem léphetett volna érvénybe. Az engesztelésről való tudásotok, valamint az a szellemi
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éleslátás, melyet életetekre gyakorol, nagymértékben elősegíti a halandóság során megszerzett
tudásotok, tapasztalataitok és képességeitek eredményes használatát. […]

Sürgetően fontos, hogy megerősítsük a Jézus Krisztus engesztelésének jelentőségéről való tudásunkat,
hogy az életünk építményének rendíthetetlen alapjává válhasson. […]

A szentírások feletti mélyreható, személyes elmélkedés, melyet átható, szívből jövő ima kísér,
megerősíti az Ő megfizethetetlen engeszteléséről való tudásunkat és az eziránt érzett
nagyrabecsülésünket” (Ő él! Neve legyen áldott! Liahóna, 2010. máj. 75–77.).

Az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel segíts a tanulóknak elemezni Scott elder
kijelentését:

• Scott elder beszédének mely részei hangsúlyozták az engesztelés megértésének
fontosságát? (Győződj meg róla, hogy a tanulók rávilágítanak ezekre vagy hasonló
részletekre: a Szabadító szenvedése „nemcsak ebben az életben lesz ránk hatással,
hanem az örökkévalóságban is”; „engesztelése teljes mértékben érvénybe helyezte
Mennyei Atyja boldogságtervét”; „Jézus szolgáltatja az egyensúlyt az igazságosság
és irgalom között, mely utóbbinak az… engedelmességünk a feltétele”; „az
engesztelés megad minden lehetőséget, hogy felülkerekedjünk az életünk során
elkövetett hibák következményein”; valamint „az engesztelésről való tudásotok,
valamint az a szellemi éleslátás, melyet életetekre gyakorol, nagymértékben
elősegíti a halandóság során megszerzett tudásotok, tapasztalataitok és
képességeitek eredményes használatát”.)

• Scott elder kijelentette, hogy az engesztelés tantételeinek „többnek kell lenniük
egyszerű betanult tantételeknél. Lényünk alkotórészévé… kell válniuk”. Hogyan
tudja elérni ezt egy leendő misszionárius?

Sok fiatal nem érti, hogy a bűnök bocsánatán kívül még milyen áldások adatnak meg
számára az engesztelés miatt. Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezeket a
további áldásokat, adj az osztálynak néhány percet a következő szentírásszakaszok
tanulmányozására. Keressék meg bennük, milyen áldások adatnak Jézus Krisztus
engesztelése által: Móziás 3:19; 4:3; 24:12–15; Alma 5:12–13; 7:11–13. Elegendő idő
eltelte után kérd meg a tanulókat, fejtsenek ki néhányat az engesztelés számtalan
áldása közül. Válaszaikat összegezd a táblán.

Megjegyzés: Mielőtt továbblépnétek, szánhatsz pár percet a Kalauz a szentírásokhoz engesztel,
engesztelés címszavának elolvasására és megbeszélésére.

Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Miközben egyre jobban megérted Jézus Krisztus engesztelését, az evangélium
megosztására is jobban fogsz vágyni” (Prédikáljátok evangéliumomat! 2.).

Segíts a tanulóknak mélyebben megérteni ezt a tantételt a következő kérdés
megbeszélésével:

• Miért fog jobban vágyni az evangélium megosztására az, aki megérti az
engesztelést?

Add feladatul a tanulóknak, hogy egy másik tanulóval együtt olvassák fel hangosan
ezeket a szentírásokat: 1 Nefi 8:10–12; Énós 1:5–9; valamint Móziás 27:34–36 és
28:1–4, és keressenek bennük egy ismétlődő mintát. Elegendő idő után kérj meg
néhány tanulót, mondják el, milyen mintát találtak. (Miután Lehi, Énós, illetve Móziás
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fiai megtapasztalták az engesztelés áldásait, vágyat éreztek arra, hogy megosszák az
evangéliumot és segítsenek másoknak is elnyerni ugyanezeket az áldásokat.)

Hogy segíts a tanulóknak átérezni a táblára felírt tantétel igaz és fontos voltát, kérdezd
meg:

• Ha nem túl személyes természetű, megosztanátok, milyen élményekben volt
részetek az engeszteléssel kapcsolatban, amelyek az evangélium megosztására
indítanak benneteket?

• Mindaz, amit az engesztelésről tudtok és éreztek, hogyan motivál titeket arra, hogy
közelebb hozzatok másokat Jézus Krisztushoz?

Adj pár percet a tanulóknak annak átgondolására, hogy Jézus Krisztus engesztelésének
megértése részét képezi-e a missziós szolgálat iránti motivációjuknak, illetve hogy mit
tehetnének, hogy még hálásabbak legyenek mindazért, amit Jézus Krisztus értük tett.

Segíteni az érdeklődőknek, hogy részesüljenek az engesztelés áldásaiban
Mondd el a tanulóknak, hogy a misszionáriusként általuk tanított tanok közül Jézus
Krisztus engesztelése lesz az, melyet a legfontosabb, hogy mind az érdeklődők, mind a
misszionáriusok megértsenek és elfogadjanak.

A tanulók tanulmányozzák a 2 Nefi 2:6–8-at, és keressék meg, mit tanított Lehi, mit
kell tennünk az engesztelésről való tudásunkkal. Miután néhány tanuló válaszolt,
segíts nekik meglátni, hogy az érdeklődőknek szükséges megérteniük és elfogadniuk
az engesztelést. Ehhez tedd ki és olvassátok fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„…a zónakonferenciákon – melyek általános felhatalmazottakként a legnagyszerűbb
tanítási lehetőségeket biztosítják számunkra ezekkel a fiatal elderekkel és nővérekkel –
gyakorta megkérdezem a misszionáriusokat, mit várnak érdeklődőiktől, hogy
beszélgetéseik eredményeképpen mit tegyenek.

»Keresztelkedjenek meg!« – kiáltják egybehangzó kórusban.

»Igen – felelem erre én –, azt szeretnénk, hogy keresztelkedjenek meg. De minek kell ezt
megelőznie?« […]

[A] misszionáriusok szinte soha nem jutnak el addig, hogy megnevezzék azt a két alapvető dolgot,
aminek elvárjuk, hogy az érdeklődők eleget tegyenek: legyen hitük az Úr Jézus Krisztusban, és bánják
meg bűneiket. Viszont mi »hisszük, hogy ezek az Evangélium első tantételei és szertartásai: első, az Úr
Jézus Krisztusba vetett Hit; második, Bűnbánat; [azután] harmadik, alámerítéssel történő Keresztelés a
bűnök bocsánatára; negyedik, Kézrátétel a Szentlélek ajándékáért« (Hittételek 1:4; kiemelés
hozzáadva).

Egy megtért új életének az Úr Jézus Krisztusban való hitre és az Ő megváltó áldozatára kell épülnie –
arra a meggyőződésre, hogy Ő valóban Isten Fia, hogy Ő ebben a pillanatban is él, hogy valóban Ő a
karám ajtaja, és Ő egyedül viseli a kulcsot a mi szabadításunkhoz és felmagasztosulásunkhoz. Ezt a
hitet igaz bűnbánatnak kell követnie, bűnbánatnak, amely kifejezi a vágyunkat, hogy tiszták,
megújultak és teljesek legyünk, bűnbánatnak, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jogot formáljunk
az engesztelés minden áldására” (vö. A misszionáriusi munka és az engesztelés. Liahóna, 2001. okt.
26., 28.).

Azután kérdezd meg:

• Mit kell tennie egy érdeklődőnek, hogy jogot formáljon az engesztelés minden
áldására? (Higgyen Jézus Krisztusban, tartson bűnbánatot és keresztelkedjen meg.)
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Magyarázd el, oszd
meg, és tégy
bizonyságot! Az egyik
alapvető tanítási minta,
amelyet minden
misszionáriusnak el kell
sajátítania és könnyedén
kell tudni használnia, a
következő: (1) saját
szavaival magyarázza el
a tant, (2) osszon meg
egy szentírást vagy egy
saját élményt, amely
segít elmagyarázni a
tant, és (3) tegyen
bizonyságot a tannal
kapcsolatos érzéseiről és
arról, hogy az miért
fontos.

Mondd el a tanulóknak, hogy a Tan és a szövetségek 20:37 leírja a keresztelés
követelményeit. A tanulók olvassák el ezt a verset, és keressék meg, mit kell
megtenniük az érdeklődőknek, mielőtt megkeresztelkednek. Kérdezd meg:

• Milyen dolgokat kell megtenniük az érdeklődőknek, ami által megmutatják, hogy
Jézus Krisztusba vetett hitet alakítanak ki? (Meg kell alázkodniuk, meg kell
bánniuk a bűneiket, jó cselekedeteket kell tanúsítaniuk és így tovább.)

• Hogyan segíthetnek a misszionáriusok az érdeklődőknek, hogy eleget tegyenek a
keresztelés követelményeinek? Hogyan kapcsolódik ez a misszionáriusként
követendő célotokhoz? (Ha szükséges, emlékeztesd a tanulókat a múlt órán
megbeszélt tantételekre.)

A misszionáriusok parancsolatot kaptak arra, hogy bűnbánatot tanítsanak
Írd fel a táblára a következő kérdést:

Mi a legfontosabb dolog, amit a misszionáriusok megtehetnek, hogy segítsenek
Krisztushoz vezetni Isten gyermekeit?

A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 18:11–14-et, és keressenek benne választ
a táblán lévő kérdésre. Beszéljétek meg a tanulók válaszait, majd kérdezd meg:

• Miért a bűnbánat az egyedüli út, mely által Isten gyermekei az engesztelés minden
áldásához hozzáférhetnek? (Lásd Móziás 16:13; Alma 11:37; és Hélamán 14:13.)

Írd fel a táblára a következő választ az ott lévő kérdésre:

A misszionáriusok parancsolatot kaptak arra, hogy bűnbánatot tanítsanak,
hogy az általuk tanított emberek az engesztelés minden áldásához
hozzáférhessenek és új életet kezdhessenek Krisztusban.

Oszd ketté az osztályt. Az osztály egyik fele tanulmányozza Az engesztelés című részt
a Prédikáljátok evangéliumomat! 51–52. oldalán, a másik fele pedig a Krisztus által
megtisztulhatunk a bűntől című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 60–61. oldalán.
Adj jó pár percet a tanulóknak az olvasásra és arra, hogy felkészüljenek egy kétperces
áttekintés előadására az olvasottakról. Biztasd a tanulókat arra, hogy az áttekintés
részeként (1) határozzák meg és magyarázzák el a tan alapvető elemeit, (2) a tan
alátámasztásaként osszanak meg egy személyes élményt vagy egy szentírást, és (3)
tegyenek bizonyságot a tanítottakról. Foglald össze ezt a három lépést a táblán.

Miután a tanulók elegendő időt kaptak a felkészülésre, megkérheted az első csoport
tanulóit, hogy válasszanak egy párt a másik csoportból, és felváltva tanítsák egymást.
Miután minden tanulónak volt lehetősége egy másik tanuló tanítására, megkérhetsz
egy önként jelentkezőt, hogy jöjjön ki az osztály elé, és adja elő az általa készített
áttekintést. A tanítás végeztével dicsérd meg a tanulót, és kérj visszajelzést az
osztálytól a tapasztalatukkal kapcsolatban. Kérdezd meg tőlük, van-e bármi kérdésük,
azután folytasd az alábbiakkal:

• Milyen érzés volt Jézus Krisztus engeszteléséről tanítani és bizonyságot tenni?

• Mit fedeztetek fel, ami segítségetekre lehet, amikor Jézus Krisztus engeszteléséről
tanítjátok az érdeklődőket?

• Miért várjátok már, hogy Jézus Krisztus engeszteléséről tanítsatok másokat?
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Megjegyzés: Ha az idő engedi, fontolóra veheted a következő tanítási ötlet felhasználását, hogy segíts
a tanulóknak nagyobb magabiztosságra szert tenni a Jézus Krisztus engeszteléséről való tanításhoz.

Ha nem, akkor zárd az órát azzal, hogy felkérsz néhány tanulót, hogy osszák meg a Szabadítóval és az Ő
engesztelésével kapcsolatos érzéseiket.

A szentírások használata
Mondd el a tanulóknak, hogy misszionáriusként nagyobb erővel tudnak tanítani,
amikor használják a szentírásokat. Az osztály egyik fele tanulmányozza a Szentírás-
tanulmányozás nevű szövegdobozban lévő szentírásrészeket Az engesztelés című
szakaszban a Prédikáljátok evangéliumomat! 52. oldalán, a másik fele pedig
tanulmányozza a Szentírás-tanulmányozás szövegdoboz szentírásrészeit a Prédikáljátok
evangéliumomat! 61. oldalán. Biztasd a tanulókat, hogy válasszanak egy szakaszt Jézus
Krisztus engeszteléséről, amelyet jól értenek, és amelyről nyugodt szívvel bizonyságot
tudnak tenni. Miután elegendő időt adtál a tanulóknak a megosztásra, kérdezd meg
őket:

• Hogyan tudnátok arra használni az általatok kiválasztott szentírást, hogy segítsetek
valakinek jobban megérteni Jézus Krisztus engesztelését? (Biztass több tanulót is a
válaszadásra.)

• Mit gondoltok, miért fontos, hogy a misszionáriusok használják a szentírásokat a
tanításuk során?

A tanulók lapozzanak a Használd a szentírásokat! című részhez a Prédikáljátok
evangéliumomat! 180. oldalán. Egyikük olvassa fel az első bekezdést, a hozzá tartozó
négy alponttal, azután kérd meg a tanulókat, gondolkodjanak el azon, hogy a
szentírások használatának fontosságáról való elképzelésük mennyiben egyezik a
Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben álló megállapítással.

Mondd el az osztálynak, hogy néhány perc múlva tanítani fogják az egyik társukat, azt
az engesztelésről szóló szentírást használva, melyet az imént választottak ki. Mondd el,
hogy a Prédikáljátok evangéliumomat! tartalmaz olyan tantételeket, amelyek
segítségükre lesznek a tanítás során. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Vezesd be
a szentírásokat! című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 180–181. oldalán. Tudd meg,
van-e kérdésük a tanulóknak e lépést illetően, és adj nekik egy percet annak
átgondolására, hogyan vezetnék be az általuk választott szentírást.

Azután kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel az Olvasd fel hangosan a részt!
alatt írottakat a Prédikáljátok evangéliumomat! 181. oldalán. Adj egy percet a tanulóknak,
hogy elolvassák magukban a kiválasztott szentírásrészt, és megnézzék, vannak-e
benne olyan szavak vagy kifejezések, amelyeket esetleg el kell magyarázniuk egy
érdeklődőnek. Azután egy harmadik tanuló olvassa fel az Alkalmazd a szentírásokat!
alatti szöveget a 181. oldalon. Ismét tudakold meg a tanulóktól, vannak-e kérdéseik.

Hogy a tanulók sikeresen taníthassanak a szentírásokból, mutass egy példát erre a
készségre. Válassz egy-két verset a Móziás 3:7–11-ből vagy 16–19-ből, amelyet
taníthatsz, hogy ne olyat ossz meg, amelyet esetleg a tanulók már kiválasztottak.
Egyszerűen és röviden szemléltesd a három lépést: vezesd be, olvasd fel és alkalmazd
az adott szentírást. Ez a szemléltetés segíteni fog a tanulóknak, hogy ne érezzék úgy,
túl nagy elvárást támasztasz feléjük. Amikor készen vagy, kérdezd meg a tanulóktól,
vannak-e kérdéseik.

Adj a tanulóknak pár percet, hogy felkészüljenek a kiválasztott szentírásuk tanítására a
Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben lévő három lépés alkalmazásával. Azután
minden tanulónak jelölj ki egy párt, és a tanulók tanítsák egymást. Amikor végeztek,
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biztosítsd őket afelől, hogy a szentírások és a Prédikáljátok evangéliumomat!
tanulmányozásával fejlődni fog az evangélium tanítására való képességük és
növekedni fog a magabiztosságuk.

A mai lecke zárásaként kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e, aki szeretné megosztani
az érzéseit Jézus Krisztusról, különösen Jézus Krisztus engeszteléséről.

Felhívás a cselekvésre
Kérd fel a tanulóidat legalább az egyik alábbi feladat elvégzésére, ami segíteni fog
nekik, hogy jobban megértsék Jézus Krisztus engesztelését:

• A személyes szentírás-tanulmányozásod során jelölj be olyan részeket, amelyek
segítenek jobban megértened Jézus Krisztust és az Ő engesztelését.

• Oszd meg valakivel a bizonyságodat az engesztelésről otthon, az egyházban vagy
online.

• Lehetőség szerint tegyél bizonyságot az engesztelésről egy tanítási alkalom során a
teljes idejű misszionáriusokkal.

• Mindennap fordíts időt arra, hogy a szentírásokban tanulmányozd Jézus Krisztus
engesztelését.

2. LECKE: SZÜKSÉGÜNK VAN AZ ENGESZTELÉSRE
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3

Joseph és Hyrum Smith

Tanulás a Lélek által

Bevezetés
Ahhoz, hogy a misszionáriusok növekedjenek az evangéliumban, és
az örök élethez vezető ösvényen maradjanak, ki kell alakítaniuk az
evangélium tanulmányozásának szokását. A misszionáriusképző-
központokban a misszionáriusok naponta több órát töltenek egyéni
és társas tanulással. A missziós mezőn azután továbbra is elvárják
tőlük a mindennapos evangéliumi tanulást. Tanulniuk kell

„tanulmányozás és hit által is” (T&Sz 88:118) ahhoz, hogy
felépítsék evangéliumi tudásuk tárházát, és elmélyítsék saját
megtérésüket. Alapvető fontosságú a misszionáriusok számára,
hogy erre a tudásbéli tárházra a Lélek által irányított tanulás révén
tegyenek szert, hogy képesek legyenek hatalommal tanítani, és
eleget tudjanak tenni a céljuknak.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Tan és a szövetségek 8:2–3; 9:7–8;

11:12–17, 21–22, 26–28; és 138:1–2, 11.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 17–18. és 22–24. oldalát.

• Biztosíts papírt azoknak a tanulóknak, akiknek nincs tanulmányi naplójuk.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Advice for Studying the Scriptures [Tanács a
szentírások tanulmányozásához] (2:07), amely elérhető az LDS.org oldalon.

• Készítsd elő a Személyes szentírás-tanulmányozási szokások című kiosztandó
anyagot a lecke végéről.

• Készíts elő egy képet Joseph és Hyrum Smithről.

Javaslatok a tanításhoz
Az evangélium tanulmányozásának fontossága
Mutass a tanulóknak egy képet Joseph Smithről és bátyjáról, Hyrumról, majd kérd meg
őket, hogy nyissák ki a szentírásukat a Tan és a szövetségek 11-nél. Segíts a
tanulóknak megérteni e szakasz hátterét: mondd el, hogy míg Joseph Smith a Mormon
könyvét fordította, bátyját, Hyrumot nagyon érdekelni kezdte a munka, és szerette
volna megosztani másokkal a visszaállítás üzenetét. Mivel vágyott az Úr akaratának
megismerésére, Hyrum arra kérte Josephet, hogy kérjen kinyilatkoztatást a nevében.
Az Úr válasza a Tan és a szövetségek 11-ben került feljegyzésre. Hyrum sok
tekintetben ugyanolyan helyzetben volt, mint osztályod tagjai, akik maguk is épp a
visszaállított evangélium üzenetének megosztására készülnek.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
11:15–17-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, milyen tanácsot
adott az Úr Hyrumnak, majd kérdezd meg:

• Miért mondta azt az Úr Hyrumnak, hogy „vár[jon] egy kicsit tovább”, mielőtt
megosztaná másokkal az evangélium üzenetét?

A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 11:21–22 és 26-ot, és keressenek benne
olyan tanácsot, amely napjaink leendő misszionáriusaira is vonatkozik.

• Mire utasította az Úr Hyrumot, miközben arra készült, hogy megossza másokkal az
evangéliumot? Mit jelent Isten szavának elnyerése? Mit jelent kincsként őrizni a
szívünkben az Úr szavát?
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• Hogyan segíthet az Úr ezekben a versekben olvasható tanácsa valakinek ma, aki
misszióra készül? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Az evangélium tanulmányozása felkészíti a
misszionáriusokat arra, hogy a Lélekkel és hatalommal prédikálják az
evangéliumot.)

• Milyen áldásokat ígér az Úr azoknak, akik szavának elnyerésére törekszenek?
Megjegyzés: Ahogy a misszionáriusok elsajátítják az evangélium tanait, és erősebb bizonyságra
tesznek szert, fejlődni fog az a képességük, hogy a Lélekkel tanítsanak. A misszionáriusokat arra

buzdítják, hogy tanuljanak és fejlődjenek azáltal, hogy olvassák a Mormon könyvét és tanulmányozzák a
Prédikáljátok evangéliumomat! 3. fejezetében található leckéket. Segíts a tanulóknak felismerni, hogy ez a
tanulás segíthet nekik, hogy már most elkezdhessék elnyerni Isten szavát.

Kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 180. oldalára, és
egyikük olvassa fel azt a bekezdést, amely így kezdődik: „Az a képességed, hogy
hatalommal tudsz tanítani…” Azután kérdezd meg:

• Milyen elgondolások mélyítik el ebben a bekezdésben a napi szentírás-
tanulmányozás fontosságát azok esetében, akik hatékony misszionáriusok
szeretnének lenni? (A szentírás-tanulmányozás felkészíti a misszionáriusokat arra,
hogy hatalommal tanítsák az evangéliumot.)

Mondd el a tanulóknak, hogy a lecke hátralévő része arra fog összpontosítani, hogy
miként tudnak még többet kihozni a személyes szentírás-tanulmányozásukból. Biztasd
a tanulókat, hogy a lecke folyamán gondolkodjanak el azon, miként alkalmazhatnák a
tanultakat, hogy hatékonyabbá tegyék a szentírások és az evangélium
tanulmányozását.

Tanulmányi napló használata
Kérd meg az osztályt, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! IX–X. oldalára. Két
tanuló olvassa fel a Tanulmányi napló rész két bekezdését. A felolvasás után kérdezd
meg:

• E rész alapján hogyan segíthet nektek a tanulmányi napló használata az
evangélium tanulmányozása során?

• Miért lehet fontos, hogy feljegyezzétek az evangélium tanulmányozása közben
támadt gondolataitokat és érzéseiteket?

Megkérdezheted a tanulóktól, van-e köztük olyan, aki vezet tanulmányi naplót. Ha
igen, néhányan mondják el, hogyan vált javukra a naplóvezetés. Biztasd a tanulókat,
hogy ha még nem tették, kezdjenek el tanulmányi naplót használni. Emlékeztesd őket,
hogy tanulmányi naplónak remekül megfelel egy olcsó bekötött napló, egy
jegyzetfüzet vagy akár iratrendezőben tartott lapok is. Ezen kívül használhatják a
jegyzetek és napló eszközöket az LDS.org oldalon, illetve valamilyen mobileszköz
jegyzetelő alkalmazását is. Biztasd a tanulókat, hogy minden órára hozzák magukkal a
tanulmányi naplójukat, hogy leírhassák az óra során támadt ötleteiket, érzéseiket és
meglátásaikat.

3. LECKE: TANULÁS A LÉLEK ÁLTAL
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Ellenőrző kérdések. Az
ellenőrző kérdések
segíthetnek a tanulóknak
alaposabban átgondolni
egy tantételt és még
inkább szívből jövő
választ adni. Például
amikor a tanulók túl
egyszerű vagy rövid
választ adnak,
visszakérdezhetsz:
„Tudnál példát mondani
arra, amire gondolsz?”
Vagy: „Fel tudsz idézni
egy olyan alkalmat,
amikor érezted, hogy
igaz az, amiről most
beszélgetünk?”

Tanulás a Lélek által
Oszd párokra a tanulókat. Kérd meg őket, hogy közösen olvassák el a Prédikáljátok
evangéliumomat! 17. oldalán lévő második bekezdést, és beszéljék meg, mi szükséges
ahhoz, hogy a szentírások olvasása jelentőségteljes tanulási élményt nyújtson
számukra. Miután a tanulóknak volt idejük a bekezdés megbeszélésére, kérd meg
néhányukat, hogy ossza meg beszélgetésük néhány fő gondolatát. Feltehetsz a
következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Mit jelent „igaz szándékkal” tanulmányozni? (Az igaz szándék azt jelenti, hogy
szándékunkban áll megfogadni vagy a gyakorlatba átültetni azt, amit tanulunk.)

• Milyen hatással van az ember evangélium-tanulmányozására, ha „igaz szándékkal”
tanulmányoz, illetve „éhezi és szomjúhozza az igaz[lelkűséget]”? (A tanulók
válaszaihoz kapcsolódóan feltehetsz ellenőrző kérdéseket, hogy válaszuk mélyebb
átgondolására ösztönözd őket. Például ha valaki azt válaszolja, hogy az igaz
szándék megmutatkozhat abban, hogy az ember hogyan imádkozik, akkor
megkérheted, hogy fejtse ki, miben különböznének ezek az imák a többitől. Ha
valaki azt válaszolja, hogy ez az ember vágyaiban fog megnyilvánulni, akkor kérd
meg, hogy fejtse ki, mit ért ezalatt.)

Kérj fel három tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tanulás a Szentlélek által
című rész három bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 18. oldalán. Az osztály
kövesse a szöveget, és jelöljék meg, milyen áldásokat kapunk, amikor a Szentlélek
segít nekünk az evangélium tanulásában, majd kérdezd meg:

• Milyen áldásokat kaphatunk, amikor a Szentlélek irányítja az evangéliumi
tanulásunkat? (A tanulók válaszait követően fel is írhatod a táblára ezt a tantételt:
Amikor a Szentlélek irányítja az evangéliumi tanulásunkat, nagyobb
világosságra és megértésre teszünk szert.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, hogyan hívhatják meg a Szentlelket, hogy
az evangélium tanulmányozása közben tanítsa őket, olvasd fel vagy tedd ki a
következő idézetet D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából.
Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, mit tehetnek azért, hogy többet hozzanak ki
a szentírás-tanulmányozásukból.

„A következő dolog ahhoz, hogy az evangélium a szívünkbe vésődjön, az, hogy
ismernünk kell…, és egyre jobban [meg] kell értenünk… Ez azt jelenti, hogy
tanulmányozni fogjuk. Amikor azt mondom, »tanulmányozni«, az olvasásnál többre
gondolok. Néha jó elolvasni egy szentíráskönyvet egy bizonyos idő alatt, hogy átfogó
képet kapjunk üzenetéről, de a megtéréshez fontosabb az, hogy mennyi időt töltünk el a

szentírásokkal, mint az, hogy mennyit olvasunk azokból. Látom, amint olykor elolvastok egy pár
verset, meg-megálltok közben, és eltöprengtek azokon, aztán ismét beleássátok magatokat a
versekbe, és ha elgondolkodtok azok jelentésén – imádkoztok, hogy megértsétek azokat, kérdéseket
tesztek fel magatokban, lelki benyomások megszerzésére törekedtek és leírjátok a kapott érzéseket –,
jobban fogtok emlékezni rájuk, és több tudásra tesztek szert. Ha így tanulmányozzátok a
szentírásokat, lehet, hogy egy fél óra alatt nem fogtok elolvasni sok fejezetet vagy verset, de helyet
kínáltok szívetekben Isten szavának, és Ő szólni fog hozzátok” (Te azért idővel megtérvén. Liahóna,
2004. máj. 11–12. További tanulási ötletekért lásd Richard G. Scott elder: Hogyan kaphatunk
személyes életünkre vonatkozó kinyilatkoztatást és sugalmazást? Liahóna, 2012. máj. 45–47.)

Segíts a tanulóknak értelmezni Christofferson elder szavait a következő kérdések
segítségével:

3. LECKE: TANULÁS A LÉLEK ÁLTAL
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• Milyen tetteket említett Christofferson elder, amelyek a szentírások mélyebb
megértéséhez vezethetnek?

• Hogyan teszik lehetővé ezek a cselekedetek, hogy a Szentlélek tanítson
benneteket?

• Hogyan segített már nektek e tettek némelyike, hogy elmélyítsétek az
evangéliumról való ismereteiteket?

Mondd el, hogy a szentírások tanulmányozásakor hasznos, ha tisztában vagyunk azzal,
hogyan kommunikál velünk a Szentlélek. Oszd párokra az osztályt (lehetnek az előző
feladatnál kialakított párok is). Írd fel a táblára a következő szentírásutalásokat, és kérd
meg a tanulókat, hogy másolják le őket a tanulmányi naplójukba vagy egy lapra: Tan és
a szövetségek 8:2–3; 9:7–8; 11:12–14; és 138:1–2, 11.

Adj időt a tanulóknak e részek tanulmányozására és olyan szavak vagy kifejezések
bejelölésére, amelyek leírják, hogyan kommunikál velünk a Szentlélek. Pár szóval azt is
feljegyezhetik a tanulmányi naplójukban, hogy mit tanultak ezekből a szentírásokból.
Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a társukkal, mit jelöltek be ezekben a
versekben, és mit tanultak. Elegendő idő után tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen szavakat vagy kifejezéseket találtatok, amelyek leírják, hogyan kommunikál
velünk a Szentlélek? (A tanulók válaszait írd fel a táblára.)

• Hogyan tanított már titeket a Szentlélek e módok egyikén, és mélyítette el egy
evangéliumi tanról vagy tantételről való ismereteiteket? Milyen konkrét
élményekben volt részetek?

Kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 22. oldalára, és
egyikük olvassa fel az Ötletek és javaslatok a tanuláshoz rész alatti négy, ponttal jelölt
bekezdést. Felteheted a következő kérdéseket:

• Hogyan befolyásolhatják ezek a javaslatok a misszionáriusok azon képességét,
hogy hatékonyan osszák meg az evangéliumot másokkal?

• Leendő misszionáriusokként hogyan tudnátok személyre szabni ezeket az ötleteket
és átültetni őket a gyakorlatba?

• Hogyan járulna hozzá misszionáriusi sikeretekhez, ha jobbá válnátok e szentírás-
tanulmányozási készségekben és szokásokban? (A tanulók valószínűleg a
következőhöz hasonló tantételt fognak megfogalmazni: Amikor a
misszionáriusok kialakítják a hatékony evangéliumi tanulás szokásait, akkor
a Lélek fogja tanítani őket, élményük sokkal nagyobb megelégedéssel tölti
majd el őket, és felkészültebbek lesznek az evangélium tanítására.)

Oszd három-négy fős csoportokra az osztályt. Kérd meg őket, hogy minden csoporton
belül osszák fel maguk közt az Ötletek és javaslatok a tanuláshoz alatti hat részt a
Prédikáljátok evangéliumomat! 22–24. oldalán, és a csoport tagjai tanulmányozzák a
nekik kiadott szakaszokat. Előfordulhat, hogy néhány tanulónak egynél több szakaszt
kell tanulmányoznia. Jelölj ki egy vezetőt minden csoportban, hogy irányítsa a
beszélgetést arra vonatkozóan, mit tanultak a csoport tagjai, és mivel tehetnék
erőteljesebbé és hatékonyabbá az evangéliumi tanulásukat. Ha a csoportoknak már
volt elég idejük a megbeszélésre, kérdezd meg az osztálytól:

• Hogyan voltak már segítségetekre a hatékonyabb szentírás-tanulmányozásban
ezek a tanulási készségek vagy szokások?

3. LECKE: TANULÁS A LÉLEK ÁLTAL
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Hogy segíts a tanulóknak magukra vonatkoztatni a megbeszélteket, adj
mindegyiküknek egy példányt a Személyes szentírás-tanulmányozási szokások című
kiosztandó anyagból. Biztosíts jó néhány percet az osztálynak a kiosztott lapon lévő
feladat elvégzésére.

Miután elegendő időt hagytál nekik, kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, milyen
gondolataik vagy meglátásaik támadtak e feladat kapcsán. Biztasd őket arra, hogy
mindenképpen építsék be egyéni tanulásukba az általuk választott szentírás-
tanulmányozási készségeket és szokásokat. Biztosítsd őket afelől, hogy ha így tesznek,
a Szentlélek megvilágosítja majd az elméjüket és gyarapítja az evangéliumról való
ismereteiket.

Segíts az osztálynak megérteni, hogy azon kívül, hogy miként tanulmányoznak, az is
nagyon fontos szerepet játszik a hatékony misszionáriussá válásban, hogy mikor és mit
tanulmányoznak. A tanulók lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! bevezetésében
a VIII. oldalon lévő Misszionáriusi napi időbeosztáshoz, amely az Egyéni tanulás,
társas tanulás, kerületi gyűlések és zónakonferenciák részben található, azután kérdezd
meg:

• Hogyan szemlélteti a Misszionáriusi napi időbeosztás az evangélium
tanulmányozásának fontosságát?

• Hogyan készíthet fel titeket erre a szigorú misszionáriusi időbeosztásra az, ha már
most következetesen naponta tanulmányozzátok a szentírásokat?

Szentírások megjelölése
Ha még van elég idő, lejátszhatod az Advice for Studying the Scriptures [Tanács
a szentírások tanulmányozásához] című rövidfilmet (2:07), hogy segíts az

osztálynak átgondolni, miként válhatnának jobbá a szentírásuk megjelölésében.

Miután megnéztétek a rövidfilmet, kérdezd meg:

• Mit tanultatok Bednar eldertől, ami segíthet, hogy jobbá tegyétek a szentírás-
tanulmányozásotokat?

• Mi a célja a szentírások megjelölésének? (Hogy segítsen felidézni a tanultakat
később, amikor újra szükségetek lesz rá.)

• Miért fontos, hogy a misszionáriusok hatékonyan fel tudják idézni, amit tanultak?

Élj a tanultak szerint!
Az egyik tanuló olvassa fel az Élj a tanultak szerint! című rész első bekezdését a
Prédikáljátok evangéliumomat! 19. oldalán, majd egy másik tanuló olvassa fel a János
7:17-et. Tedd fel a következő kérdést, hogy segíts a tanulóknak megfogalmazni egy
tantételt, melyet a Prédikáljátok evangéliumomat! és a János 7:17 tanít:

• Mi a különbség aközött, ha csupán tudunk a szentírásokról vagy ha a
szentírásokban álló igazságok szerint is élünk? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de értsék meg a következő tantételt: Amikor az evangélium
tanításai szerint élünk, a Szentlélek bizonyságot tesz majd e tantételek igaz
voltáról, és meg fogja erősíteni a hitünket, a tudásunkat és a
bizonyságunkat.)

Mondd el, hogy David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából annak
fontosságáról tanított, hogy a szerint cselekedjünk, amit tanulunk. Tedd ki a következő
idézetet, és kérj meg egy önkéntest, hogy olvassa fel az osztálynak:
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„Az evangélium tanulóiként az igének megtartói és ne csak hallgatói legyünk (lásd
Jakab 1:22). Amikor helyesen gyakoroljuk az önrendelkezésünket és a helyes tantételek
szerint cselekszünk, akkor szívünk megnyílik a Szentlélek befolyása előtt, ezáltal pedig
meghívjuk az Ő tanító és bizonyságtevő hatalmát” (Vigyázván minden állhatatossággal.
Liahóna, 2010. máj. 42.).

• Mit jelent az, hogy az ige megtartóinak [cselekvőinek] kell lennünk, nem csak
hallgatóinak?

• Hogyan mélyíti el megértésünket a puszta tanulásnál nagyobb mértékben az, ha „a
helyes tantételek szerint cselekszünk”?

• A helyes tantételek szerinti cselekvés miként segített már nektek mélyebb tudást és
bizonyságot nyerni egy adott evangéliumi tantételről, amelynek a követésére
törekedtetek?

Egy tanuló olvassa fel a Prédikáljátok evangéliumomat! 19. oldalán álló második
bekezdést. Az osztály kövesse a szöveget, és keressenek további módokat, amelyeken
az evangélium szerinti élet kihat a misszionáriusok szívére és képességeire. A
felolvasás után tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen további áldásokban részesülnek a misszionáriusok, amikor olyan
evangéliumi tantételek szerint élnek, amelyekről tudják, hogy igazak? (Segíts a
tanulóknak megfogalmazni ezt a tantételt: Amikor a misszionáriusok az
evangélium szerint élnek, a Szentlélek fokozza az evangélium megosztására
való vágyukat és képességüket.)

• A missziós szolgálatra készülve hogyan fokozta és fokozza a Szentlélek a szolgálat
iránti vágyatokat?

Felkérni az érdeklődőket, hogy járjanak istentiszteletre
A misszionáriusok kötelezettségvállalásra szólítással segítenek az érdeklődőknek a
keresztelés irányába fejlődni. Például mondd el a tanulóknak, hogy amikor az
érdeklődők részt vesznek az istentiszteleten, fokozottabb mértékben kaphatnak
kinyilatkoztatást a Szentlélek által, és elmélyülhet a vágyuk arra, hogy közelebb
kerüljenek Istenhez. Az istentiszteleti részvétel segíthet az érdeklődőknek bizonyságot
nyerni a visszaállított evangéliumról és felkészülni a keresztelkedésre.

Mutasd be, hogyan lehet meghívni valakit, hogy vegyen részt az istentiszteleten.
Először is röviden oszd meg, milyen áldásokkal jár az istentiszteleti részvétel, azután A
visszaállítás című misszionáriusi füzet segítségével (22–23. o.) magyarázd el, hogy mi
történik az úrvacsorai gyűlésen. Ezt követően szemléltesd, hogyan lehet meghívni egy
érdeklődőt, hogy vegyen részt az istentiszteleti gyűléseken. A szemléltetésed után a
tanulók párokban gyakorolják a bemutatott lépéseket. Mindenki kapjon lehetőséget
arra, hogy röviden megossza, milyen áldásokat kap az istentiszteleten való részvétel
miatt, majd elmondja, mi történik az úrvacsorai gyűlésen, és meghívja a társát az
egyházba.

Tegyél bizonyságot az óra folyamán tárgyalt evangéliumi tanokról és tantételekről.

Felhívás a cselekvésre
Kérd fel a tanulókat arra, hogy helyezzék előre a fontossági sorrendjükben az egyéni
evangéliumi tanulmányozást a misszióra való felkészülésük során. Az alábbi javasolt
tevékenységek segíthetnek a tanulóknak a Lélek általi tanulásra összpontosítani:
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• Alakítsd ki a mindennapi személyes evangéliumi tanulmányozás szokását, ideértve
a Mormon könyve tanulmányozását és a felette való elmélkedést.

• Imádkozz egyéni evangéliumi tanulmányozásod elején, hogy segítségül hívd a
Lelket. Ha eddig még nem tetted, kezdj tanulmányi naplót használni az egyéni
tanulásodhoz.

• Válaszd ki a Prédikáljátok evangéliumomat! 22–24. oldalán található egyik
evangéliumi tanulmányozási ötletet vagy javaslatot, és építsd be az e heti egyéni
tanulásodba.
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4 Tanítás a Lélek által

Bevezetés
A sikeres misszionáriusok megértik azt, hogy „amikor egy ember a
Szentlélek hatalma által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el azt az
emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi 33:1). A misszionáriusok
önmaguktól nem képesek átadni másoknak a bizonyság és a
megtérés áldását, függetlenül attól, milyen hozzáértéssel vagy
tapasztalattal rendelkeznek. Csak a Szentlélek tudja előidézni az

igaz megtérést. Amikor az érdeklődők érzik magukban a Lélek
munkálkodását, vagy amikor látják életükben az Úr szeretetének és
irgalmának bizonyítékát, lelkileg épülnek és megerősödnek, a Jézus
Krisztusba vetett hitük elmélyül, és nagyobb valószínűséggel
fognak megtérni.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Tan és a szövetségek 42:14; 50:12–14,

17–23.

• Tanulmányozd a következő szentírásokat, hogy meglásd, miként gyakorolhat hatást
a Szentlélek az evangélium tanítóira és tanulóira: Lukács 12:12; János 14:26; 1 Nefi
2:16; 2 Nefi 33:1; Alma 18:16; Moróni 10:5; és Tan és a szövetségek 6:14–15, 23.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 92–93., 176–178. és 182–186. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Egy ékesszólás nélküli ember (6:06), elérhető az
LDS.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Az embereket tanítsd, ne a leckéket: Jynx (6:34),
A kerület, 2. rész, elérhető a youtube.com oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: A Szentlélekről és az imáról való tanítás: John
(5:00), A kerület, 2. rész, elérhető az LDS.org oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
Tanítás a Lélek által

Mondd el a tanulóknak, hogy Brigham Young elnök egykor beszélt az
evangéliumhoz való megtéréséről és arról a misszionáriusról, aki segített

bizonyságot szereznie, majd játszd le az Egy ékesszólás nélküli ember című videót
(6:06). Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, hogyan hatott a Lélek Brigham Young
elnökre, és miként segített neki megtérni.

A videó megtekintése után tedd fel a következő kérdéseket:

• Hogyan segített Brigham Youngnak igazán megtérni az, hogy hallotta annak a
szerény férfinak a bizonyságát?

• Milyen tantételeket tanulhattok Brigham Young élményéből a Lélek általi
tanításról? (A tanulók megfogalmazhatják a következő tantételeket: A Lélek általi
tanítás mások megtéréséhez vezethet; amikor a Lélek által tanítunk,
őszintének kell lennünk és szívünkből kell szólnunk; alázatosnak kell
lennünk [lásd T&Sz 136:33].)

Adj egy percet a tanulóknak, hogy tanulmányozzák a Tan és a szövetségek 42:14-et;
valamint az 50:13–14-et és 17–23-at, és keressék meg, milyen utasításokat adott az Úr
az Ő evangéliumát tanítóknak, majd kérdezd meg:
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• Az evangélium tanítására vonatkozó mely tantételek adatnak meg nekünk ezekben
a kinyilatkoztatásokban? (A tanulók többféle helyes választ is adhatnak, és köztük
lehet a következő tantétel: Az Úr megparancsolta, hogy az evangéliumot a
Lélek által kell tanítani, más módon nem lehet.)

• A Tan és a szövetségek 50:22 szerint mi történik, amikor egy misszionárius a Lélek
által tanít? (Mind a misszionáriusok, mind pedig az érdeklődők „megértik egymást,
és mindketten épülnek, és együtt örvendeznek”. Tedd egyértelművé a tanulók
számára, hogy a Lélek általi tanítás csak akkor valósulhat meg, ha jelen van a
Szentlélek, és jelenlétét érzi a tanító, a tanuló, vagy mindketten. Ezt a tantételt
fel is írhatod a táblára.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Lélek jelenléte nem mindig érzelmeken és könnyeken
keresztül nyilvánul meg. Ha szükséges, olvasd fel az osztálynak Howard W. Hunter
elnök e szavait:

„Hadd figyelmeztessek valamire ezen a téren! […] Aggodalmat vált ki belőlem, amikor
úgy tűnik, hogy az erős érzelmeket vagy a bőven patakzó könnyeket a Lélek jelenlétével
azonosítják. Az Úr Lelke természetesen kiválthat erős érzelmeket, akár könnyeket is, de
ez a külső megnyilvánulás nem tévesztendő össze magának a Léleknek a jelenlétével.

Fivéreim sokaságát figyeltem az évek során, és volt néhány ritka és elmondhatatlan lelki
élményünk együtt. Azok az élmények mind különbözőek voltak, mind a maga módján különleges, és
az ilyen szent pillanatokat hol könnyek kísérik, hol nem. Gyakran igen, de néha a teljes csend kíséri
azokat. Más alkalmakkor az öröm kíséri azokat. Az igazságnak, a szívnek szóló kinyilatkoztatásnak
nagyszerű megnyilvánulása pedig mindig kíséri azokat” (“Eternal Investments” [address to Church
Educational System religious educators, Feb. 10, 1989], 3; si.lds.org; lásd még Az egyház elnökeinek
tanításai: Howard W. Hunter [2015]. 295.).

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, miként gyakorolhat hatást a Szentlélek a
tanítókra és a tanulókra, írd fel a táblára a következő szentírásutalásokat, vagy add ki a
tanulóknak papíron. (Megjegyzés: csak az utalásokat add meg, a zárójelben lévő anyag
az oktatónak szól):

• Lukács 12:12 (megtanítja, mit mondjunk)

• János 14:26 (emlékezetünkbe idéz dolgokat)

• 1 Nefi 2:16 (meglágyítja a szíveket)

• 2 Nefi 33:1 (elviszi az igazságot a szívbe)

• Alma 18:16 (segít felismerni mások gondolatait)

• Moróni 10:5 (bizonyságot tesz minden igazságról)

• Tan és a szövetségek 6:14–15, 23 (felvilágosítja az elmét, örömet és békességet ad)
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Páros munka. A páros
munka lehetővé teszi
minden tanuló számára a
részvételt az adott
tevékenységben, és
biztonságos környezetet
biztosít, ahol a tanulók
taníthatják egymást és
megoszthatják
egymással érzéseiket,
gondolataikat és
bizonyságukat.

Kérd meg a tanulókat, hogy párokban tanulmányozzák ezeket a szentírásrészeket. A
páros egyik tagja keresse meg, miként tud hatást gyakorolni a Szentlélek az
evangélium tanítójára, a másik tanuló pedig keresse meg, hogyan gyakorolhat hatást a
Szentlélek a tanulóra, azután beszéljék meg egymással, mit tanultak. Miután a
pároknak elegendő idejük volt a megbeszélésre, tegyél fel a következőkhöz hasonló
kérdéseket, hogy segíts nekik még mélyebben elemezni az olvasottakat:

• A tanulmányozott versek szerint milyen módokon befolyásolja a Lélek azokat, akik
tanítanak? (Miközben a tanulók válaszolnak, megkérdezheted őket, melyik
szentírásrészben találták meg a választ.)

• Hogyan hat a Szentlélek az emberekre, hogy megtérjenek Jézus Krisztus
evangéliumához?

• Hogyan szemléltetik ezek a szakaszok azt, hogy miért fontos, hogy a
misszionáriusok a Lélek által tanítsanak?

A Lélek meghívása tanítás közben
Mondd el az osztálynak, hogy a Prédikáljátok evangéliumomat! számos olyan szakaszt
tartalmaz, amelyek elmondják, mit tehetnek a misszionáriusok, hogy szert tegyenek a
Lélek irányítására tanítás közben. Oszd az osztályt kis, legfeljebb négyfős csoportokra.
Mindegyik csoportnak jelölj ki tanulmányozásra egyet a Prédikáljátok evangéliumomat!
következő szakaszaiból:

1. Hogyan kezdj hozzá a tanításhoz? 176–177. oldal (a bekeretezett tevékenység
kivételével)

2. A tanítást igazítsd a szükségletekhez! 177–178. oldal (a bekeretezett tevékenység és
a szentírás-tanulmányozás kivételével)

3. Úgy taníts, hogy megértsenek! 182–183. oldal (a bekeretezett szentírás-
tanulmányozás kivételével)

4. Figyelj! 185–186. oldal (a bekeretezett tevékenység kivételével)

Írd fel a következő utasításokat a táblára, hogy a csoportok tudják, mit kell tenniük:

Olvassátok el a Prédikáljátok evangéliumomat! nektek kiadott részét.

Beszéljétek meg a csoportotokban, milyen tantételeket olvastatok, amelyek elősegítik, hogy
a misszionáriusok hatékonyabb tanítók legyenek, és velük legyen a Lélek, miközben
tanítanak.

Elegendő idő eltelte után kérj fel minden csoportból valakit, foglalja össze, hogy az
általuk olvasott készség miként járulhat hozzá a misszionáriusok azon képességéhez,
hogy a Szentlélekkel tanítsanak. Kérj meg egy tanulót, hogy foglalja össze a táblán a
főbb pontokat. Miközben a csoportok összefoglalják a gondolataikat, feltehetsz a
következőkhöz hasonló kérdéseket:

• A lecke megfelelő módon való kezdése hogyan hívhatja meg a Szentlelket a tanítás
végigkísérésére?

• Az evangéliumi üzenet egyszerű megfogalmazása hogyan hívhatja meg a
Szentlelket az érdeklődő tanítására és építésére?

• Hogyan hívja meg a Szentlelket az, ha a lecke mindvégig az érdeklődő
szükségleteire összpontosít?
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„Keressétek meg”. Az
oktatók fokozhatják a
szentírásrészek,
rövidfilmek és idézetek
hatékonyságát, ha előre
elmondják a tanulóknak,
hogy mire figyeljenek
oda azok megtekintése
vagy olvasása során. Az
oktatók ezt azáltal
tehetik meg, hogy
felírnak a táblára néhány
konkrét megfigyelendő
dolgot, illetve néhány
átgondolandó kérdést. Ez
nagyban növeli annak
valószínűségét, hogy a
tanulók megtalálják és
felismerik az odavágó és
fontos elemeket.

• Az érdeklődő mondanivalójának meghallgatása miként járul hozzá a
misszionáriusok azon képességéhez, hogy a Lélek által tanítsanak?

Hogy megmutass a tanulóknak néhányat a fenti tanítási készségek közül, játszd
le Az embereket tanítsd, ne a leckéket: Jynx című rövidfilmet (6:34). Biztasd a

tanulókat, hogy keressenek bizonyítékot arra, hogy a misszionáriusok a Lélek által
tanítanak. A tanulók konkrétan odafigyelhetnek arra, hogy a misszionáriusok hogyan
alkalmazták azokat a készségeket, melyeket az osztály a Prédikáljátok evangéliumomat!
című könyvből tanult, valamint hogy e készségek használata miként hívta meg a Lelket
a misszionáriusok tanítása során.

A rövidfilm megtekintése után beszéljétek meg a következőket:

• Mit tettek a misszionáriusok a tanítás során, ami lehetővé tette számukra, hogy a
Lélek által tanítsanak?

• Milyen bizonyítékát láttátok annak, hogy Jynx a Lélek által tanult?

Mielőtt továbbmennétek, adj pár percet a tanulóknak, hogy írásban megválaszolják a
következő kérdést:

• Hogyan fogjátok alkalmazni a mai leckében eddig megbeszélt tantételeket?

Segíteni az érdeklődőknek, hogy felismerjék a Lelket
Kérj fel jó néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel A Lélek hatalma a
megtérésben című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 92–93. oldalán (a bekeretezett
tevékenység és a szentírás-tanulmányozás kivételével). Az osztály kövesse a szöveget,
és jelöljenek meg olyan kifejezéseket, amelyek azt írják le, mit kell éreznie egy
érdeklődőnek ahhoz, hogy megtörténjen a megtérés, azután kérdezd meg:

• Mit kell érezniük az érdeklődőknek ahhoz, hogy megtörténjen a megtérés?
(Győződj meg arról, hogy a tanulók megfogalmazzák a következő tantételt: Ha az
érdeklődők érzik magukban a Lélek munkálkodását, akkor nagyobb
valószínűséggel fognak megtérni Jézus Krisztus evangéliumához.)

• Honnan tudhatjátok, hogy egy érdeklődő érzi-e a Szentlélek hatását? (Lehetséges
válaszok: a misszionárius érzi a Szentlelket; az érdeklődő elég biztonságban érzi
magát ahhoz, hogy kérdéseket tegyen fel, többet akar megtudni, hajlandó
kötelezettséget vállalni és azt megtartani; jelen van a megértés, az öröm és az
Istenhez való közelség érzete; mélyebb barátság alakul ki a misszionárius és az
érdeklődő között.)

• M. Russell Ballard elder ezt tanította: „Ezek a tapasztalatok a Lélekkel
természetesen következnek, amikor valaki kész arra, hogy kísérletet tegyen az
igével” (vö. Most van itt az idő! Liahóna, 2001. jan. 89.). Mit tehetnek a
misszionáriusok, hogy arra bátorítsák az érdeklődőket, hogy tegyenek kísérletet az
igével?

Mondd el a tanulóknak, hogy egyik legnagyobb kihívást rejtő misszionáriusi szerepük
az lesz, hogy segítsenek az érdeklődőknek felismerni a Szentlélek késztetéseit, majd
pedig segítsenek nekik e gondolatok és érzések szerint cselekedni. A Szentlélektől
kapott sugalmazás révén a misszionáriusok tudhatják, milyen lelki késztetést kell
kapnia egy érdeklődőnek ahhoz, hogy megtérjen, és segíthetnek olyan környezetet
kialakítani, amelyben megadathatnak ezek a késztetések.

Annak szemléltetésére, hogyan történhet ez meg, játszd le A Szentlélekről és az
imáról való tanítás: John című rövidfilmet (5:00). Kérd meg az osztályt, nézzék
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meg, hogyan segítettek a misszionáriusok Johnnak, hogy megtanulja felismerni a
Lelket.

A videó után tedd fel a következő kérdéseket:

• Hogyan segítettek a misszionáriusok Johnnak felismerni a Lelket?

• Mit tettek a misszionáriusok, hogy segítsenek Johnnak megtudni, hogyan kaphat
válaszokat az Úrtól?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 11:12-t, majd pedig
párokban beszéljék meg a következő kérdést:

• Ha egy érdeklődő megkérdezné tőletek, milyen érzés a Szentlélek, hogyan segítene
a válaszadásban a Tan és a szövetségek 11:12?

A Lélek késztetéseinek követése
Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„A Mennyei Atyánkkal való kommunikáció nem jelentéktelen kérdés, hanem szent
kiváltság. Örök, változatlan tantételeken alapszik. Hitünk, engedelmességünk, valamint
önrendelkezésünk megfelelő használata révén kapunk segítséget Mennyei Atyánktól”
(Richard G. Scott: Hogyan kaphatunk személyes életünkre vonatkozó kinyilatkoztatást és
sugalmazást? Liahóna, 2012. máj. 47.).

Azután kérdezd meg:

• Hogyan válhat jelentéktelenné a Mennyei Atyánkkal való kommunikációnk? Mit
tehetünk azért, hogy imáink jelentőségteljesek maradjanak?

• Mit jelent számotokra az, hogy „hitünk, engedelmességünk, valamint
önrendelkezésünk megfelelő használata révén kapunk segítséget Mennyei
Atyánktól”? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de valószínűleg ehhez
hasonló választ fognak adni: Akkor kapunk segítséget Mennyei Atyánktól,
amikor hitünk, engedelmességünk, valamint önrendelkezésünk megfelelő
használatának növelésére összpontosítunk. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, tedd ki a következő két
idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel azokat:

„A Lélek e hangja gyengéden szól, inspirálva minket, hogy mit tegyünk vagy mondjunk,
illetve óvatosságra inthet vagy figyelmeztethet is bennünket.

Hagyjátok figyelmen kívül e késztetéseket vagy cselekedjetek nekik ellentmondóan, és a
Lélek magatokra hagy benneteket. A ti döntésetek – a ti önrendelkezésetek” (“Personal
Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, Nov. 1994, 60).

„A Lélek nem kiabálással vagy erős kézzel megrázva minket kelti fel a figyelmünket.
Inkább suttog. Oly gyengéden cirógat, hogy ha el vagyunk foglalva, akkor talán nem is
érezzük. […]

Időnként kicsit megbök, éppen csak annyira, hogy odafigyeljünk. Legtöbbször azonban,
ha nem engedünk a gyengéd érzésnek, visszahúzódik a Lélek, és megvárja, míg mi

keresve és figyelve közeledünk hozzá” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).
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• Mit tanulhattok Packer elnök e tanításaiból?

• Mivel a Szentlélek lágy hangon szól, mi miatt lehet nehéz meghallani vagy
felismerni a Lelket a mai világban?

A tanulók válaszai közben esetleg megbeszélhetitek, hogy az elektronikus eszközök
túlzott használata is megnehezítheti a Lélek felismerését. (E témáról bővebben lásd M.
Russell Ballard elder: Legyetek nyugodtak és tudjátok, hogy én Isten vagyok! [EOSZ
Áhítat fiatal felnőtteknek, 2014. május 4.].)

Ezután felolvashatod a következő idézetet Richard G. Scott eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Az alázat nélkülözhetetlen a lelki tudás megszerzéséhez. Az alázatosság azt jelenti:
taníthatónak lenni. Az alázat teszi lehetővé számotokra, hogy tanuljatok a Lélektől és
olyan forrásokból, amelyeket az Úr ihletett, mint például a szentírások. A személyes
fejlődés és ismeret magjai az alázat termőtalajából hajtanak ki és indulnak virágzásnak.
A lelki tudás gyümölcsét termik, hogy itt és az elkövetkezendőben irányítsanak téged.

Egy büszke személy nem ismerheti a Lélek dolgait. Pál tanított erről az igazságról, mondván:

»…az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. […]

Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem
értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg« (1 Kor. 2:11, 14)” (“Acquiring Spiritual Knowledge,”
Ensign, Nov. 1993, 87).

• Milyen szerepe van az alázatnak abban, hogy el tudjuk-e nyerni és fel tudjuk-e
ismerni a Lélek késztetéseit?

• Voltak-e már olyan élményeitek, amikor a Lélek irányított benneteket? Milyen
érzés volt? Honnan tudtátok, hogy a Lélek az? (Lásd Moróni 7:13.)

Ha az idő engedi, oszd ketté az osztályt. Mondd el a tanulóknak, hogy két szentírásbeli
esettanulmányt fognak megvizsgálni, hogy megnézzék, miként irányította az Úr Lelke
az Ő szolgáinak munkáját. Az osztály egyik fele olvassa el az Apostolok cselekedetei
4:5–13-at. Mondd el ezeknek a tanulóknak, hogy az Apostolok cselekedetei 3-ban
Péter és János meggyógyított egy embert. Az Apostolok cselekedetei 4-ben elfogták és
a zsidó elöljárók elé hurcolták őket, hogy kérdőre vonják őket a gyógyításról. Az
osztály másik fele olvassa el az Apostolok cselekedetei 16:6–15-öt. Mondd el ezeknek a
tanulóknak, hogy e versek Pálról szólnak egyik misszionáriusi útja idején. Az osztály
mindkét felének add feladatul, hogy figyeljék meg, hogyan segített a Szentlélek
Péternek és Pálnak az evangéliumot prédikálni. Elegendő idő eltelte után kérd meg a
tanulókat, hogy számoljanak be arról, miként vezette a Szentlélek Pétert, illetőleg Pált,
azután kérdezd meg:

• Hogyan használta Péter és Pál az önrendelkezését a Lélektől jövő útmutatás
követésére?

• Milyen bizonyítékát látjátok annak, hogy Péter és Pál követte a Lelket?

• Konkrétan mi történt Péterrel az Apostolok cselekedetei 4-ben és Pállal az
Apostolok cselekedetei 16-ban, mivel mindketten követték a Lélek irányítását?

• Ti milyen áldásokat kaptatok már a Szentlélek irányításának követése miatt?
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Tanulói bizonyságok. A
tanulók jobban
megérthetik, miként
alkalmazhatók az
evangélium tantételei, és
nagyobb késztetést
érezhetnek azoknak a
saját életükben való
alkalmazására, amikor
hallják, hogy az oktató és
a többi tanuló
bizonyságot tesz az adott
tantételek értékéről. A
hitoktatók azzal
ösztönözhetik a
tanulókat az evangéliumi
igazságokról való
bizonyságtételre, ha
olyan kérdéseket tesznek
fel, amelyek
tapasztalataik és
hitelveik megosztására
indítják őket.

Zárásként kérd fel a tanulókat, tegyék bizonyságukat arról, hogy miként áldotta már
meg őket az Úr a Lelke által. Kérd meg őket, gondolkodjanak el azon, hogy milyen
hatással vannak a Lélek általi tanításról szerzett további ismereteik az arra irányuló
vágyukra, hogy másokat Krisztushoz hívjanak. Biztosítsd őket afelől, hogy amikor
törekszenek a Lélek társaságára, akkor egyre inkább képesek lesznek a Lélek által
tanítani.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy az alább javasolt feladatok közül legalább egy elvégzésével
készüljenek fel a Lélek által tanítani az evangéliumot:

• Missziódra való felkészülésed során nézz meg néhány epizódot A kerület című
rövidfilmgyűjteményből (elérhető az LDS.org oldalon).

• Gyakorold, hogyan tudnád elkezdeni egy lecke tanítását: használj néhányat a
Lelket hatékonyan meghívó kifejezések közül a Prédikáljátok evangéliumomat!
176–177. oldaláról.

• Elmélkedj és imádkozz egy olyan személy kapcsán, akit szeretnél megerősíteni az
evangéliumban. Imádkozz egy olyan evangéliumi üzenetről, amelyet
megoszthatnál vele. Oszd meg vele az üzenetet és a bizonyságodat, akár szemtől
szemben, akár a közösségi médián keresztül.
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5Mi a Mormon könyve szerepe?

Bevezetés
A Mormon könyve erőteljes bizonyítéka Jézus Krisztus isteni
mivoltának és az evangélium Joseph Smith próféta általi
visszaállításának. Megválaszolja „az emberi lélek kérdéseit” (lásd
Prédikáljátok evangéliumomat! 107.), amely Mennyei Atyánk sok
gyermekében felmerül az életüket illetően. A megtérés

létfontosságú része az, hogy a Szentlélek által bizonyságot kapjunk
arról, hogy a Mormon könyve igaz. A leendő misszionáriusoknak
mindennap tanulmányozniuk kell a Mormon könyvét, rendelkezniük
kell személyes bizonysággal a Mormon könyvéről, és tapasztalatot
kell szerezniük e bizonyság másokkal való megosztásában.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: 1 Nefi 10:14; 2 Nefi 3:12; 3 Nefi 16:4–5;

20:13.

• Tanulmányozd a következő cikket: A Mormon könyve együtt tanúskodik a
Bibliával. Liahóna, 2011. okt. 24–27.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 103–109. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: A Mormon könyve – egy Istentől származó
könyv (1:55; részlet Tad R. Callister elder beszédéből, Liahóna, 2011. nov. 74–76.),
elérhető itt: lds.org/media-library.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: “A Book of Mormon Story” [Egy Mormon
könyve-beli történet] (5:15), elérhető az LDS.org oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
A Mormon könyve Jézus Krisztus isteni mivoltának erőteljes bizonyítéka
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg saját példányukat a Mormon könyvéből, vagy
mutass fel te egy példányt, ezután kérdezd meg:

• Ha semmit sem tudnátok a Mormon könyvéről, milyen ismeretet szereznétek már
pusztán azzal, hogy elolvassátok az alcímét (Egy másik tanúbizonyság Jézus
Krisztusról)?

• Mire számítanátok, mi áll a könyvben?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Mormon könyve címlapját. Olvassák el a
második bekezdést, és figyeljék meg, miről akarták meggyőzni a világot a Mormon
könyve írói, majd kérdezd meg:

• Miről akarták meggyőzni a világot a Mormon könyve írói?

Írd fel a táblára a következőket: A Mormon könyve központi célja az, hogy minden
embert meggyőzzön arról, hogy Jézus a Krisztus.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel A Mormon könyve tanúságot tesz Krisztusról
részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 105. oldalán. Az osztály kövesse a szöveget, és
keressék ki, miként szolgál a Mormon könyve Jézus Krisztus tanújaként.

Azután kérdezd meg a tanulóktól:

• Miként szolgál a Mormon könyve Jézus Krisztus tanújaként?

• Hogyan erősítette meg a Mormon könyve a bizonyságotokat Jézus Krisztusról?
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Kérd meg a tanulókat, hogy mindannyian osszák meg egy másik tanulóval a Mormon
könyvéről való személyes bizonyságukat, annak olvasásával vagy a róla való
imádkozással kapcsolatos élményeiket, illetve a Szabadítóról és küldetéséről szóló
kedvenc szakaszaikat. Mondd el a tanulóknak, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit
megtehetnek az MKK-ba lépés előtt, az, hogy kiolvassák a Mormon könyvét és
imádkoznak annak igaz voltáról. Buzdítsd a tanulókat, hogy kövessék Ezra Taft Benson
elnöknek az egyháztagok számára adott tanácsát, miszerint naponta 30 percet
olvassanak a Mormon könyvéből.

A Biblia és a Mormon könyve alátámasztják egymást
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 106. oldalára.
Kérj meg jó néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel A Mormon könyve és a
Biblia alátámasztják egymást részt.

Azután kérdezd meg:

• Milyen tekintetben támasztja alá egymást a Mormon könyve és a Biblia?

• Miért kell a misszionáriusoknak egyaránt használni a Mormon könyvét és a Bibliát,
amikor segítenek másokat Jézus Krisztus evangéliumának megismerésében? (A
tanulók válaszai tükrözzék a következő igazságot: A Mormon könyve és a Biblia
együttesen tesz tanúbizonyságot Jézus Krisztusról és az Ő tanításairól.)

Hogy segíts az osztálynak jobban megérteni ezt az elgondolást, kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a 2 Nefi 3:12-t, egy másik tanuló pedig olvassa fel az Ezékiel 37:15–17-
et. Az osztály figyelje meg a Bibliára és a Mormon könyvére utaló kifejezéseket. E
szentírások felolvasása után kérdezd meg az osztálytól:

• Hogyan támasztják alá ezek a versek a két tanú elvét?

• Milyen áldásokra kaptunk ígéretet annak eredményeként, hogy a Mormon könyve
és a Biblia eggyé lesznek?

Annak további szemléltetésére, hogy a Mormon könyve és a Biblia miként
szolgálnak együttesen Jézus Krisztus tanúbizonyságául, az egyik tanuló olvassa

fel a következőket Tad R. Callister eldertől a Hetvenektől, vagy mutasd be az idézet
videobejátszását.

„…miért olyan lényeges a Mormon könyve, ha már van Bibliánk, hogy Jézus Krisztusról
tanítson minket? Eltűnődtetek-e valaha azon, hogy vajon miért van oly sok keresztény
egyház a világon ma, amikor tanaikat alapvetően ugyanabból a Bibliából merítik? Azért,
mert különféleképpen értelmezik a Bibliát. Ha egyformán értelmeznék, akkor egyetlen
egyház lennének. Ez az állapot nem tetsző az Úrnak, hiszen Pál apostol is kijelentette:

»Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség« (Efézusbeliek 4:5). Az Úr felállította a tanúk isteni törvényét,
hogy segítsen előidézni ezt az egységet. Pál ezt tanította: »Két vagy három tanú vallomása alapján
megáll minden dolog« (2 Korinthusbeliek 13:1).

A Biblia Jézus Krisztus egyik tanúja, a Mormon könyve pedig egy másik tanúja. Miért olyan fontos ez a
második tanú? A következő példa segíthet megérteni: Hány egyenest lehet húzni egyetlen ponton át?
A válasz: végtelen számút. Tegyük fel, hogy a pont a Bibliát jelképezi, a ponton keresztül rajzolt
egyenesek százai a Biblia egy-egy értelmezését jelentik, a különböző értelmezések pedig különféle
egyházakat.

Mi történik azonban, ha a lapra még egy pontot helyezünk, mely esetünkben a Mormon könyvét
jelképezi? Hány egyenest lehet húzni e két vonatkozási pont, a Biblia és a Mormon könyve között?
Csupán egyet. Krisztus tanainak csupán egyetlen értelmezése áll meg e két tanú bizonysága alapján.
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A tanok
meghatározása. A
tanok és tantételek
felismerésének és
megértésének
elsajátítása segít a
tanulóknak, hogy a saját
életükre vonatkoztassák
a szentírásokat, és utat
mutathat nekik a
döntéshozatal idején.
Olykor te mutatsz majd
rá tanokra és
tantételekre, azonban
segíts a tanulóknak,
hogy megtanulják
egyedül is felismerni a
tanokat és tantételeket.

A Mormon könyve újra és újra a Bibliában tanított tanok megerősítő, értelmező, egységesítő
tanújaként szolgál, hogy valóban »[e]gy [legyen] az Úr, egy a hit, egy a keresztség«” (A Mormon
könyve – egy Istentől származó könyv. Liahóna, 2011. nov. 75.).

Miután megnéztétek a bejátszást vagy felolvastátok az idézetet, kérdezd meg:

• Milyen értékkel bír az, hogy két szentírás is tanúskodik Jézus Krisztusról?

• Mit tanulhattok Callister elder beszédéből, ami segíthet megtanítanotok másoknak,
miként működik együtt a Mormon könyve és a Biblia?

Megjegyzés: Ha úgy érzed, hogy a tanulóknak szükséges lenne néhány példát látni arra, miként
működik együtt a Mormon könyve és a Biblia Jézus Krisztus tanításainak egyértelművé tételében,

felhasználhatsz néhányat a következő forrásban álló példák közül: A Mormon könyve együtt tanúskodik a
Bibliával. Liahóna, 2011. okt. 24–27.

A Mormon könyve szerepe Izráel összegyűjtésében
A következő tantételhez hátteret biztosíthatsz azzal, ha megkéred a tanulókat, olvassák
el újra a Mormon könyve címlapjának második bekezdését, és húzzák alá vagy emeljék
ki az ígéretet, miszerint az olvasóknak megadathat, hogy „ismerhessék az Úr
szövetségeit és tudják, hogy nincsenek mindörökre kitaszítva”. Magyarázd el, hogy ez
a bekezdés arra a tényre utal, hogy Isten gyermekeinek össze kell gyűjtetniük Izráel
szétszórt házából. Emlékeztesd a tanulókat, hogy Isten szövetséget kötött a
gyermekeivel az ősi időkben, az Úr azonban hamislelkűségük és lázadásuk miatt
szétszórta Izráel házának tagjait szerte a földön.

Add feladatul a tanulóknak, hogy olvassák el a következő szentírásrészek egyikét, és
keressék meg, hogyan gyűjtetnek össze Isten gyermekei: 1 Nefi 10:14; 3 Nefi 16:4–5;
illetve 3 Nefi 20:13. Azután az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel segíts nekik
meghatározni az e szentírásokban tanított tant:

• E szakaszok szerint minek kell történnie az egyénekkel, hogy Izráel háza részeként
összegyűjtethessenek? (El kell jutniuk Jézus Krisztus megismeréséhez.)

• Mi a Mormon könyve szerepe ebben a folyamatban? (A tanulók különböző
szavakat használhatnak ugyan, de fogalmazzák meg a következő igazságot: A
Mormon könyve eszközként szolgál, hogy segítsen Isten gyermekeinek
összegyűjtésében azáltal, hogy hozzásegíti őket Jézus Krisztus
megismeréséhez.)

Olvasd fel a következő idézetet, melyben Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a
Tizenkét Apostol Kvórumából kifejti, milyen szerepe van a Mormon könyvének Izráel
összegyűjtésében.

„Ami Izráel összegyűjtését illeti, a Mormon könyve a valaha is megírt vagy megírandó
könyvek legfontosabbika. Ez a könyv gyűjti össze Izráelt, és fedi fel világosan és
tökéletesen [az összegyűjtés] tanát. A Mormon könyve váltja ki az emberekből azt, hogy
higgyenek az evangéliumban és csatlakozzanak az egyházhoz, és amint azt már eddig is
láttuk, ez az a hatalom, amely véghezviszi Izráel összegyűjtését” (A New Witness for

the Articles of Faith [1985], 554).

Ezt követően tegyél fel az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:

• Hogyan vesznek részt a misszionáriusok Izráel házának összegyűjtésében? (Úgy,
hogy segítenek másoknak tanulmányozni és megérteni a Mormon könyvét, hogy
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Krisztushoz tudjanak jönni a hit, a bűnbánat, a keresztelés, a konfirmálás és a
mindvégig kitartás révén.)

• Miért létfontosságú, hogy a misszionáriusok használják a Mormon könyvét,
miközben segítenek másoknak Krisztushoz jönni?

A Mormon könyvéről való bizonyság elnyerése elengedhetetlen része a
megtérésnek
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő beszámolót Parley P. Pratt apostol
(1807–1857) önéletrajzából, amelyben leírja, milyen élmény volt számára első ízben
olvasni a Mormon könyvét:

„Nagyon kíváncsian nyitottam ki, és elolvastam a címoldalát. Aztán elolvastam számos
tanú bizonyságát azt illetően, hogy mi módon találtak rá és hogyan került sor a
lefordítására. Ezután elkezdtem olvasni a tartalmát. Egész nap olvastam; az evés teher
volt, nem kívántam az ételt; az alvás teher volt, amikor eljött az éj, mert inkább
olvastam volna, mint hogy aludjak.

Miközben olvastam, rajtam volt az Úr lelke, és én tudtam és megértettem, hogy a könyv igaz,
mégpedig oly tisztán és egyértelműen, mint ahogyan az ember felfogja és tudja, hogy ő maga létezik”
(Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1874], 38).

• Hogyan hatott az Úr Lelke Parley P. Prattre a Mormon könyve olvasása során?

• Tudtok mesélni egy olyan alkalomról, amikor a Lélek megérintett benneteket egy
adott Mormon könyve-beli szentírás vagy szakasz olvasásakor?

Kérd meg a tanulókat, hogy húzzák alá vagy emeljék ki ezt a mondatot a Prédikáljátok
evangéliumomat! 104. oldalán: „A Mormon könyve – a Lélekkel együtt – a
leghatásosabb eszközöd a megtérésben.” Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt az
igazságot, kérd meg őket, olvassák el A Mormon könyve közelebb hozza az embereket
Istenhez című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 108. oldalán, azután kérdezd meg:

• A Prédikáljátok evangéliumomat! e szakasza szerint milyen konkrét dolgok
történhetnek meg, amikor valaki elkezdi tanulmányozni a Mormon könyvét?

• Miért jelenti a misszionáriusok egyik legfontosabb célkitűzését az, hogy segítsenek
az érdeklődőknek tanulmányozni a Mormon könyvét és bizonyságot szerezni róla?

Mondd el az osztálynak, hogy segíthetnek az érdeklődőknek a Mormon könyve
megtérésre indító erejét érezni azáltal, hogy segítenek nekik választ találni lapjain az
élet legfőbb kérdéseire. Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Prédikáljátok
evangéliumomat! 107. oldalán lévő bekezdéseket és kérdéseket. Kérd meg az osztályt,
keressék meg, mit jelent „az emberi lélek kérdései” kifejezés, azután beszéljétek meg a
következőket:

• Mit jelent számotokra „az emberi lélek kérdései” kifejezés?

Írd fel a táblára a következő igazságot:

A Mormon könyve tanításai megválaszolják a lélek kérdéseit.

Beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Hogyan használnátok a Mormon könyvét arra, hogy választ találjatok lelketek
kérdéseire?
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Modellezés. Amikor egy
új készség
elsajátításában segíted a
tanulókat, hasznos lehet,
ha szemlélteted vagy
modellezed azt a tanulók
számára, majd időt
biztosítasz a gyakorlásra,
és bátorító visszajelzést
nyújtasz.

• Lelketek mely kérdéseire találtatok már választ a Mormon könyvében?

Ha gondolod, röviden bemutathatod az osztálynak, hogyan használják a Mormon
könyvét arra, hogy választ találjanak az emberi lélek kérdéseire. Válassz ki egyet a
Prédikáljátok evangéliumomat! 107. oldalán álló kérdések közül. A kérdés után
feltüntetett Mormon könyve-beli szentírásrészek segítségével mutasd meg, hogyan ad
választ a Mormon könyve az adott kérdésre. Szemléltetheted még azt is, hogy miként
lehet választ találni e kérdésekre a Kalauz a szentírásokhoz használatával. Oszd meg
az osztállyal az azzal kapcsolatos érzéseidet, hogy a Mormon könyve miként segíthet
nekik és az érdeklődőiknek is választ találni a kérdéseikre.

Miután modellezted a tanulóknak, hogy mit kell tenniük, kérd fel őket, hogy kövessék
a látottakat. Kérd meg őket, hogy válasszanak ki egy kérdést a listáról, azután nézzék
át a hozzá tartozó szentírásrészt a Mormon könyvében, hogy rátaláljanak az adott
kérdésre választ adó tanokra vagy tantételekre. Miután elegendő időt adtál nekik a
felkészülésre, kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg egymással, amit találtak. Amikor
végeztek, beszéljétek meg a következőket:

• Hogyan használhatják a misszionáriusok a Mormon könyvét arra, hogy segítsenek
az érdeklődőknek választ találni az emberi lélek kérdéseire?

Annak további szemléltetésére, hogy a Mormon könyve miként ad választ az
emberi lélek kérdéseire, játszd le az “A Book of Mormon Story” [Egy Mormon

könyve-beli történet] című rövidfilmet. Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, hogy a
Mormon könyve miként válaszolta meg Cook testvér kérdéseit az egyházhoz való
csatlakozása előtt.

A videofilm lejátszása után megkérdezheted:

• Milyen fontos kérdésekre talált választ Cook testvér a Mormon könyve
olvasásakor?

• Milyen hatással volt rá e válaszok megtalálása?

Kérd meg a tanulókat, gondoljanak egy fontos, evangéliummal kapcsolatos kérdésre,
amelyre ők vagy egy ismerősük választ szeretne kapni. Tegyél bizonyságot arról, hogy
az Úr segíteni fog megválaszolni a kérdésüket a Mormon könyve tanulmányozásán
keresztül.

A Mormon könyve megerősíti a visszaállítás igaz voltát
Kérd meg a tanulókat, hogy egymást váltva olvassák fel a Prédikáljátok evangéliumomat!
103. oldalán kezdődő A Mormon könyve vallásunk záróköve című részt, egészen a 104.
oldalon álló táblázatig. Kérd meg őket, hogy olvasás közben gondolkodjanak el Joseph
Smithnek a Mormon könyve jelentőségét illető kijelentéséről, azután kérdezd meg:

• Milyen szempontból „a bizonyság alapzata” a Mormon könyve?

• Szerintetek miért száll szembe az ellenség a Mormon könyvével, és miért próbálja
megakadályozni, hogy az emberek olvassák azt? (Azért, mert ez vallásunk
záróköve.)

Mondd el, hogy sokan élnek a világban, akiknek nehézséget okoz, hogy elhiggyék
Joseph Smith beszámolóját és a Mormon könyve eredetét. A misszionáriusoknak
felkészültnek kell lenniük, hogy megbeszéljék az érdeklődők kételyeit a Mormon
könyve isteni eredetét illetően.

Megjegyzés: Noha fontos, hogy a tanulók tudatában legyenek annak, hogy ellenkezéssel is
szembesülhetnek olyanok részéről, akik kritikusak a Mormon könyvével szemben, nem javasoljuk,
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hogy az órán részletesen megbeszéljétek, milyen érvelést alkalmaznak az ilyen emberek Joseph Smith és a
Mormon könyve megcáfolására. Tedd egyértelművé a tanulók számára, hogy a misszionáriusnak nem
feladata az, hogy bebizonyítsa Joseph Smith történetének vagy a Mormon könyvének igaz voltát. A
misszionáriusok inkább tanítsanak és tegyenek bizonyságot a Mormon könyvéről, és segítsenek az
érdeklődőknek olvasni és az Úr Lelkétől érkező személyes kinyilatkoztatás révén saját maguk megtudni,
hogy a Mormon könyve igaz. Javasolhatod, hogy a tanulók olvassák el otthon Jeffrey R. Holland e beszédét:
Biztonság a lélek számára (Liahóna, 2009. nov. 88–90.).

A tanulóid szükségletei és a Lélektől kapott benyomások szerint szánhatsz néhány percet arra, hogy
megmutasd az osztálynak, hogyan találhatnak tanbélileg pontos információt olyan források használatával,
mint a Gospel Topics [Evangéliumi témák] az LDS.org honlapon vagy az egyházi folyóiratokban megjelent
cikkek.

Osztályként olvassátok el közösen A Mormon könyve használatának segítségével felelj
az ellenvetésekre! című részt, amely a Prédikáljátok evangéliumomat! 108–109. oldalán
található. Kérd meg a tanulókat, keressenek olyan tanácsot, amely segíthet nekik
megerősíteni az aggályokkal vagy kételyekkel küszködő érdeklődők hitét. Az
alábbiakhoz hasonló kérdésekkel segíts nekik meghatározni az olvasottakban tanított
néhány tantételt:

• Benson elnök szerint miért fontos a hitelveinkkel szembeni aggályokat
megfogalmazó személynek tudnia, hogy a Mormon könyve igaz-e?

• Milyen módokon segíthet valakinek a Mormon könyve megoldást találni a lelki
dolgokkal kapcsolatos aggályaira és kételyeire?

A tanulók által megfogalmazott tantételek összefoglalásaképpen felírhatod a táblára
ezt: Segíthet az érdeklődőknek leküzdeni a lelki dolgokkal kapcsolatos
aggályokat és kételyeket, ha bizonyságot kapnak a Mormon könyve igaz
voltáról.

Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől (1910–2008), és kérj fel
néhány tanulót, hogy mindannyian olvassanak fel egy-két bekezdést:

„Minden alkalommal, amikor a Mormon könyve olvasására biztatunk másokat,
szívességet teszünk nekik. Ha imádságos lélekkel olvassák, és azon őszinte vággyal,
hogy megtudják az igazat, akkor a Szentlélek hatalma által tudni fogják, hogy a könyv
igaz.

E tudásból aztán sok más dolog igazságáról való meggyőződés is árad majd. Hiszen ha
a Mormon könyve igaz, akkor Isten él. […]

Ha a Mormon könyve igaz, akkor Jézus valóban a mi Megváltónk, a világ Szabadítója. A könyv
megőrzésének és előjövetelének nagyszerű célja – saját kijelentése szerint – az, hogy »meggyőzzön
zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki minden nemzetnek
kinyilatkoztatja magát«. (A Mormon könyve címoldala.) […]

Ha a Mormon könyve igaz, akkor Joseph Smith Isten prófétája volt, hiszen eszközként szolgált Isten
kezében, hogy napvilágra kerüljön az Urunk isteni mivoltáról szóló e bizonyság. […]

Ha a Mormon könyve igaz, akkor az egyház igaz, hiszen ugyanaz a felhatalmazás, amely által e szent
feljegyzés napvilágra került, ma is jelen van és megnyilvánul közöttünk. Annak az egyháznak a
visszaállítása ez, amelyet a Szabadító alapított Palesztinában. Annak az egyháznak a visszaállítása ez,
amelyet a Szabadító alapított, amikor ellátogatott erre a földrészre, amint az ebben a szent
feljegyzésben olvasható” (“The Power of the Book of Mormon,” Ensign, June 1988, 6).

Felteheted a következő kérdéseket:
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• Miért olyan fontos, hogy az érdeklődők, a misszionáriusok és az egyháztagok
bizonyságot kapjanak a Mormon könyvéről?

• Hogyan erősíti meg a Mormon könyve igaz volta azt, hogy Joseph Smith Isten
prófétája volt? (Lásd Máté 7:13–15.)

• Miként erősíti meg a szívedben a Mormon könyvéről való bizonyságod a
visszaállítás örökkévaló jelentőségét?

Megoszthatod a saját bizonyságodat is arról, hogy a Mormon könyve bizonyítja a
visszaállítás igaz voltát. Zárd az órát azzal, hogy felkérsz néhány tanulót, ossza meg a
Mormon könyvéről való bizonyságát, és mondja el, miért várja izgatottan, hogy
segítsen másoknak olvasni a Mormon könyvét és imádkozni róla.

Megjegyzés: Tartsd szem előtt, hogy a 8. leckében a tanulóknak lehetősége lesz gyakorolni, hogyan
szólítsanak fel valakit arra, hogy olvassa a Mormon könyvét és imádkozzon annak igaz voltáról.

Felhívás a cselekvésre
Emlékeztesd a leendő misszionáriusokat, hogy a teljes idejű misszióra való legjobb
felkészülés az, ha már most elkezdenek misszionáriusi munkát végezni. Kérd meg az
osztály tagjait, hogy tűzzenek ki személyes célokat a következők megtételére:

• Olvasd ki a Mormon könyvét, és imádkozz, hogy megtudd, igaz-e, még akkor is,
ha ezt már korábban megtetted.

• Alakítsd ki a Mormon könyve mindennapi olvasásának szokását.

• A következő hét folyamán ismertesd meg valakivel a Mormon könyvét (akár
személyesen, akár a közösségi médián keresztül), és kérd fel, hogy olvassa és
imádkozzon róla.
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6 Felkészülés a misszionáriusi
létre

Bevezetés
Teljes idejű missziót szolgálni azt jelenti: elfogadni az Úr Jézus
Krisztus képviseletére szólító elhívást. A misszió örömteli élmény,
azonban kemény munkával is jár. Ahhoz, hogy hatékony
misszionáriusok legyenek, a fiatal férfiaknak és nőknek fel kell
készülniük arra, hogy bízzanak az Úrban, amikor kihívásokkal

találják szembe magukat. Amikor a leendő misszionáriusok
egészséges elvárásokkal tekintenek a misszionáriusi lét elé,
felkészültebbek lesznek, hogy teljes szívükkel, lelkükkel, elméjükkel
és erejükkel szolgáljanak (lásd T&Sz 4:2).

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: 2 Nefi 4:19–26 és Alma 17:2–3, 9;

26:11–13; 29:10.

• Tanulmányozd David A. Bednar elder beszédét: Misszionáriussá válni. Liahóna,
2005. nov. 44–47.

• Készülj fel e rövidfilmek lejátszására: “Becoming a Missionary, Part 1”
[Misszionáriussá válni, 1. rész] (2:26) és “Becoming a Missionary, Part 2”
[Misszionáriussá válni, 2. rész] (1:01; részletek David A. Bednar elder beszédéből,
Liahóna, 2005. nov. 44–47.), elérhetők itt: lds.org/media-library.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Ne lépd át a határt! (5:10), elérhető a
youth.lds.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: “Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget
Yourself and Go to Work” [Gordon B. Hinckley felkészülése: Feledkezz meg
magadról, és menj dolgozni!] (2:04), elérhető itt: LDS.org.

• Készítsd elő A misszionáriusi élet követelményei című kiosztandó anyagot a lecke
végéről.

Javaslatok a tanításhoz
Misszionáriussá válni
Kezdd az órát a következő kérdésekkel:

• Mire számítotok, miben fog megváltozni az életviteletek, amikor megkezditek a
misszionáriusi szolgálatot?

• Mit kezdhettek már most megtenni azért, hogy felkészüljetek ezekre a
változásokra?

Tedd ki a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót a felolvasására, vagy mutasd meg az

idevágó videobejátszást. Mondd el, hogy bár Bednar elder a fiatal férfiakhoz beszélt
egy általános konferencia papsági ülésén, az általa tanított tantételek ugyanúgy
vonatkoznak a fiatal nőkre is.
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„Világszerte, a fiatal egyháztagokkal tartott gyűléseken, gyakran megkérem a
jelenlévőket, hogy tegyenek fel kérdéseket. Leggyakrabban ezt a kérdést szokták
feltenni nekem a fiatal férfiak: »Mit tehetek azért, hogy a lehető leghatékonyabban
felkészüljek a teljes idejű misszionáriusi szolgálatra?« Egy ilyen őszinte kérdés
megfontolt választ érdemel.

Kedves fiatal fivéreim, az egyedüli legfontosabb dolog, amely által felkészülhettek a szolgálatra való
elhívásra az, hogy már jóval azelőtt misszionáriussá váltok, mielőtt misszióba mentek. Figyeljétek
meg, hogy válaszomban jobban kihangsúlyoztam a válni szót, mint azt, hogy menni. Hadd
magyarázzam meg, hogy is értem ezt.

Az egyházi szóhasználatunk során gyakran mondjuk, hogy az egyházba megyünk, a templomba
megyünk, vagy misszióba megyünk. Hadd bátorkodjam megjegyezni, hogy a mindinkább megszokott
menni hangsúlyozása hibás.

A lényeg nem az, hogy elmegyünk az egyházba, hanem a hódolat és a szövetségek megújítása az
ottlétünk során. A lényeg nem az, hogy elmegyünk vagy bemegyünk a templomba, hanem az a
lényeg, hogy a szívünkben hordozzuk az Úr házának lelkiségét, szövetségeit és szertartásait. A lényeg
nem az, hogy elmegyünk misszióba, hanem az, hogy misszionáriussá válunk és egész életünkön át
teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szolgálunk. Megeshet egy fiatalemberrel, hogy
misszióba megy, de nem válik misszionáriussá; az Úr nem ezt kívánja, az egyháznak nem erre van
szüksége.

Őszintén remélem, hogy közületek, fiatal férfiak, senki sem fog egyszerűen csak misszióba menni –
hanem misszionáriusokká váltok még jóval azelőtt, hogy beadnátok a missziós papírjaitokat, hogy
megkapnátok a szolgálatra való elhívást, hogy elválasztana benneteket a cövekelnökötök, és jóval
azelőtt, hogy belépnétek az MKK-ba” (vö. Misszionáriussá válni. Liahóna, 2005. nov. 45.).

• Mit mondott Bednar elder, mi a legfontosabb dolog, amit megtehettek, hogy
felkészüljetek a misszionáriusi szolgálatra való elhívásra? (Már jóval azelőtt
misszionáriussá kell válnotok, hogy misszióba mennétek.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Bednar elder idézetének következő
részét, vagy mutasd meg az idevágó videobejátszást:

„Nyilvánvaló, hogy a misszionáriussá válás folyamata nem követeli meg a fiatal
férfiaktól, hogy mindennap fehér ingben és nyakkendőben járjanak iskolába, vagy hogy
a misszionáriusi szabályok szerint keljenek és feküdjenek le – bár néhány szülő biztosan
örülne neki. De fokozhatjátok vágyatokat, hogy Istent szolgáljátok (lásd T&Sz 4:3), és
elkezdhettek úgy gondolkozni, mint a misszionáriusok, azt olvasni, amit a

misszionáriusok, úgy imádkozni, mint a misszionáriusok, és azt érezni, amit a misszionáriusok.
Elkerülhetitek a világi hatásokat, amelyek miatt a Szentlélek visszahúzódik, és fejlődhettek abban,
hogy megbízzatok a lelki sugalmazásokban, felismerjétek azokat és válaszoljatok rájuk. Sort sorra,
előírást előírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit – fokozatosan válhattok olyan misszionáriussá,
amilyenné szeretnétek, és amilyenné a Szabadító várja, hogy váljatok” (vö. Misszionáriussá válni.
46.).

Azután kérdezd meg:

• Bednar elder szerint mi módon válhattok misszionáriussá már azelőtt, hogy
belépnétek a misszionáriusképző-központba?

Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: Már most
misszionáriussá válhatok abban, ahogyan gondolkodok, érzek és cselekszek. E
tantétel szemléltetéséhez kérd meg a tanulókat, lapozzanak az Alma 17:2–3, 9, 11-hez,
és mondd el, hogy ezek a versek Móziás fiairól szólnak, akik épp misszióban voltak a
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Tanulás a Lélek által.
Amikor a Lélek jelen van
a lecke során, a
Szentlélek eljuttatja
üzeneteteket a tanulóitok
szívébe, és segíteni fog
nekik egyéni
szükségleteik és
körülményeik szerint
magukra vonatkoztatni a
tantételeket (lásd 2 Nefi
33:1). Segíthetsz a
tanulóknak a Lélek által
tanulni és a tantételeket
alkalmazni, ha arra
ösztönzöd őket, hogy (1)
jobban figyeljenek arra,
mit éreznek az órán, mint
arra, hogy mit hallanak
vagy látnak, illetve (2)
cselekedjenek az érzéseik
szerint.

lámániták között. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a verseket, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tettek Móziás fiai, hogy felkészüljenek arra,
hogy hatalommal és felhatalmazással tanítsanak. Azután kérdezd meg a tanulóktól:

• Mit tettek Móziás fiai, hogy felkészüljenek arra, hogy hatalommal és
felhatalmazással tanítsanak?

• Hogyan követhetik Móziás fiainak példáját a leendő misszionáriusok, miközben
arra készülnek, hogy már most misszionáriusokká váljanak?

Kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 137. oldalára, és
egyikük olvassa fel a harmadik bekezdést, azután tegyél fel a következőkhöz hasonló
kérdéseket:

• A misszionáriusi elhívást tartalmazó levél szerint mit várnak el a
misszionáriusoktól, mit szenteljenek az Úrnak, és mit hagyjanak hátra?

• Milyen példákat tudtok mondani olyan „személyes dolgokra”, amelyeket a
misszionáriusoknak maguk mögött kell hagyniuk, amikor megkezdik
misszionáriusi szolgálatukat?

• Milyen alkalmakkor részesültetek már áldásokban azért, mert áldozatot hoztatok
Isten szolgálata érdekében?

Ezt követően adj néhány percet a tanulóknak, hogy átgondolják és leírják a tanulmányi
naplójukba az alábbi kérdésekre adott válaszaikat. Buzdítsd a tanulókat, hogy írják le
konkrétan, mit éreznek, mit kommunikál számukra a Szentlélek, azután kérdezd meg:

• Melyek azok a dolgok, amelyeket már most megtehettek, hogy úgy
gondolkodjatok, érezzetek és cselekedjetek, mint egy misszionárius?

• Hogyan készülhettek fel arra, hogy minden személyes dolgot hátrahagyjatok, és
minden időtöket és figyelmeteket az Úr szolgálatának szenteljétek?

• E dolgok megtétele hogyan segíthet felkészülnötök arra, hogy Móziás fiaihoz
hasonlóan hatalommal és felhatalmazással tanítsatok?

Biztasd a fiatalokat, hogy írjanak le konkrét célokat a naplójukban. Néhány ötlet:
mindennap tanulmányozni a Mormon könyvét; imádkozni reggel és este; részt venni
minden egyházi gyűlésen; 10:30 előtt lefeküdni és 6:30 előtt felkelni; visszaszorítani az
elektronikus eszközök használatát; a parancsolatok iránti nagyobb engedelmességre
törekedni.

Az érdemesség mércéje
Írd fel a táblára az „előfeltétel” szót, és kérd meg a tanulókat, gondoljanak olyan
helyzetekre, amelyekben szükségesek bizonyos előfeltételek. Adj egy percet a
tanulóknak, hogy a Tan és a szövetségek 88:74-ben megkeressenek néhányat a
missziós szolgálat előfeltételei közül, majd kérdezd meg:

• Mit tanácsolt az Úr a királyságában munkálkodóknak, mit tegyenek, hogy
felkészüljenek az evangélium prédikálására? (Szenteljék meg magukat, tisztítsák
meg a szívüket, tisztítsák meg a kezüket.)

• Mit jelent megszenteltnek lenni? (Tisztának és a Szentlélekre érdemesnek lenni.)

• Milyen tantételt tanít a misszionáriusokat illetően a Tan és a szövetségek 88:74?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következőt: Az Úr
megparancsolja szolgáinak, hogy legyenek tiszták.)
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Hogy segítsen elmagyaráznod, mit jelent a misszionáriusok számára tisztának és
érdemesnek lenni a misszionáriusi szolgálatra, tedd ki a következő részletet M. Russell
Ballard elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának egyik beszédéből, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel:

„Az Úr Jézus Krisztus apostolaként szólítalak fel benneteket, hogy azonnal lássatok
hozzá – még ma este –, hogy teljes mértékben és tökéletesen érdemesek legyetek!
Fogadjátok meg és kötelezzétek el magatokat önmagatok és Isten előtt, hogy erről a
perctől fogva szorgalmasan arra fogtok törekedni, hogy szíveteket, kezeteket és
elméteket tisztán tartsátok, és semmilyen erkölcsi bűnnel nem szennyezitek be

magatokat! Fogadjátok meg, hogy úgy fogjátok kerülni a pornográfiát, mint a legalattomosabb
betegséget – mert ez pontosan az is! Fogadjátok meg, hogy teljesen elhatárolódtok a cigarettától, az
alkoholtól és a kábítószerektől! Fogadjátok meg, hogy becsületesek lesztek! Fogadjátok meg, hogy jó
állampolgárok lesztek, és hogy betartjátok országotok törvényeit! Fogadjátok meg, hogy ma estétől
fogva soha nem szennyezitek be a testeteket, és nem beszéltek durván és papságviselőhöz nem illő
módon!” (vö. A misszionáriusok legnagyszerűbb nemzedéke. Liahóna, 2002. nov. 47.).

Az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel segíts a tanulóknak mélyebben értelmezni Ballard
elder tanácsát:

• Milyen parancsolatokat említett Ballard elder konkrétan, amelyeket a leendő
misszionáriusoknak be kell tartaniuk?

• Mit jelent az, hogy szíveteket, kezeteket és elméteket „semmilyen erkölcsi bűnnel
nem szennyezitek be”? (Ha szükséges, fellapozhatjátok A nemi tisztaság részt A
fiatalság erősségéért füzet [2011] 35–37. oldalán.)

• Miért bölcs dolog úgy kerülni a pornográfiát, mint a legalattomosabb betegséget? A
pornográfia elkerülése hogyan segíthet nektek úgy gondolkodni, érezni és
cselekedni, mint egy misszionárius?

Mutasd meg a Ne lépd át a határt! című rövidfilmet (5:10), hogy segíts a
tanulóknak átérezni a missziós szolgálatra való érdemesség igazságát és

jelentőségét. A rövidfilm bemutatása előtt megbeszélhetitek, miért fontosak a
határvonalak bizonyos sportokban. Beszéljétek meg, mi a különbség, ha valaki „a
vonalon belül” és „a vonalon kívül” játszik, illetve hogyan befolyásolják a határvonalak
a sportolók cselekedeteit a játék során. Mondd el a tanulóknak, hogy Jeffrey R. Holland
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából beszélt arról, mit jelent a lelki határvonalakon
belül maradni a misszió előtt.

A videó megtekintése után felteheted a tanulóknak a következő kérdéseket:

• Milyen kapcsolat áll fenn a „vonalon belül maradás” és a misszióra való felkészülés
között?

• Holland elder könyörgött az Úr csapatában lévőknek, hogy maradjanak a
csapatban és ne menjenek „a vonalon kívülre”. Mit jelent ez nektek?

• A múltbéli bűnök megbánásának elmulasztása miért akadályozná meg, hogy a
misszionárius hatékonyan segítsen másoknak Krisztushoz jönni?

Adj egy percet a tanulóknak, hogy magukban átgondolják, mennyire érdemesek a
misszionáriusi szolgálatra. Mondd el a tanulóknak, hogy ha bármi kérdés felmerül
bennük az érdemességüket illetően, akkor őszinte ima útján kérjenek útmutatást, és
beszéljék meg aggályaikat a püspökükkel vagy gyülekezeti elnökükkel.
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Fizikai és érzelmi felkészülés
Tedd ki az Első Elnökség által 2002-ben kiadott következő nyilatkozatot, és kérd meg a
tanulókat, olvassák el magukban, vagy kérj fel egy tanulót, hogy olvassa fel.

„A teljes idejű misszionáriusi szolgálat azok kiváltsága, akiket az egyház elnöke sugalmazás által
elhív. A püspökök és cövekelnökök komoly feladata azon érdemes, alkalmas egyháztagok
[megnevezése], akik lelkileg, fizikailag és érzelmileg felkészültek erre a szent szolgálatra, és akik
fenntartás nélkül javasolhatók” (Első elnökségi levél, 2002. dec. 11.).

Ezek után kérdezd meg:

• A lelki felkészülésen túl miért szükséges, hogy az adott személy fizikailag és
érzelmileg is felkészüljön a misszionáriusi szolgálatra?

Tedd ki a következő idézetet, és kérj meg egy vagy több tanulót, hogy olvassa fel:

„Rendszeres (napi) testmozgás. A misszionáriusnak képesnek kell lennie átlagosan napi 10
kilométert gyalogolni, illetve napi 20 kilométert kerékpározni. Azoknak a leendő misszionáriusoknak,
akik nem gyalogolnak többet, mint az autójuk és az iskola vagy a munkahely közötti távolság,
valószínűleg sajogni fog a lábuk és fel is hólyagosodik, amikor a missziós mezőre érnek. […] Az olyan
misszionáriust, aki nincs formában, ki fogja meríteni a misszionáriusi munka, a fáradt misszionárius
pedig hajlamosabb a csüggedésre és az egészségügyi problémákra, mint egy fizikailag fitt
misszionárius.

A leendő misszionáriusok felkészülhetnek a misszionáriusi lét szigorára azzal, ha elkezdenek
rendszeresen végezni valamilyen aerob mozgásformát – például napi egy órát gyalogolnak, futnak
vagy kerékpároznak. […]

Elegendő alvás. Bár az alvásszükséglet egyénenként változó, a fiatal felnőtteknek általában napi
7–8 óra alvásra van szükségük. Ideális esetben 10:30 és éjfél között kellene ágyba kerülniük, és 6:30
és 8:00 között kellene felkelniük. Ha valaki hajnali 2-ig vagy 3-ig fennmarad, majd pedig másnap
délelőtt 10-ig alszik, akkor állandó fáradtságérzete lesz, és délig nem is akar felkelni. […] A
misszionáriusok szabályozott rend szerint élnek. Mindennap 10:30-ra ágyba kerülnek és másnap
6:30-ra felkelnek. Ezt a rendszert nehéz lesz követni, hacsak a leendő misszionáriusok már jóval a
szolgálatra szólító elhívás előtt hasonló szokásrendszert nem alakítanak ki.

Egészséges táplálkozási szokások. Ahelyett, hogy cukron és zsíron élnének, a fiataloknak meg
kellene tanulniuk élvezettel fogyasztani olyan ételeket, amelyek fehérjéket és rostokat tartalmaznak;
ilyenek például a sovány húsok, a joghurt, a zöldségek és a gyümölcsök. Túlzás továbbá a napi három
és fél decilitert meghaladó mennyiségű szénsavas üdítőital fogyasztása” (Donald B. Doty, “Missionary
Health Preparation,” Ensign, Mar. 2007, 64).

• Ha a misszionárius nem elég fitt fizikailag, az milyen hatással lehet a munka
előrehaladtára, a misszionárius társára, illetve a misszionárius jólétére?

Megjegyzés: Néhány fiatal felnőtt nem teljesíthet térítő missziót fizikai, mentális vagy érzelmi
kihívások miatt. Ezek a fiatal férfiak és nők sok jót tehetnek világszerte egyházszolgálati

misszionáriusokként. Segíthetsz a tanulóknak többet megtudni ezekről a lehetőségekről, ha felhívod a
figyelmüket a Young Church-Service Missionary (YCSM) Program [Fiatal egyházszolgálati misszionáriusi
program] weboldalára: lds.org/ycsm.

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban gondolják át a következő kérdéseket:

• Hogyan jellemeznétek a missziós szolgálatra való jelenlegi fizikai
felkészültségeteket?
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• Melyek azok a dolgok, amelyeket már most megtehettek, hogy felkészüljetek a
teljes idejű misszió fizikai követelményeire?

Biztasd a tanulókat, hogy készítsenek tervet arra vonatkozóan, hogy elkezdenek már
most eleget aludni, egészséges ételeket fogyasztani és testmozgást végezni, hogy
meglegyen majd a sikeres szolgálathoz szükséges állóképességük. Ha az idő engedi,
kérd meg a tanulókat, hogy írják le a tervüket a tanulmányi naplójukba.

Kérj meg egy tanulót, magyarázza el, hogyan reagál a szervezetünk fizikailag
megerőltető tevékenységekre, például ha valaki fel- és lefut egy lépcsősoron
(megemelkedik a pulzusszám, kapkodóbbá válik a légzés, izzadás lép fel, elfáradnak az
izmok és így tovább). Mondd el, hogy a fizikai megerőltetés csupán egyike a
misszionáriusokat érő kihívásoknak, azután kérdezd meg:

• Miként reagálhat egy misszionárius szervezete és elméje a nehéz kihívásokból vagy
váratlan problémákból fakadó érzelmi vagy pszichológiai megerőltetésre vagy
stresszre?

Mondd el, hogy minden misszionárius megtapasztal bizonyos fokú érzelmi stresszt,
például honvágyat, az alkalmatlanság érzését, szomorúságot vagy más olyan érzelmet,
amely nyomasztólag hathat rá; ezek a misszionáriusi lét természetes velejárói.

Játszd le e rövidfilmet: “Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and
Go to Work” [Gordon B. Hinckley felkészülése: Feledkezz meg magadról, és

menj dolgozni!] (2:04). Buzdítsd a tanulókat, hogy figyeljék meg, miért érzett
csüggedést Gordon B. Hinckley elnök, amikor fiatal misszionárius volt Angliában.

Kérdezd meg az osztálytól:

• Milyen okok miatt csüggedt el Hinckley elnök, miután megérkezett a missziós
mezőre?

• Mi tett Hinckley elnök, ami segített neki legyőzni a csüggedést?

Mondd el az osztálynak, hogy még a szentírásokban lévő legnagyszerűbb
misszionáriusok is megtapasztalták a csüggedést és egyéb nehézségeket a
misszionáriusi munkájuk során. Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat: Jeremiás
1:4–9; Alma 17:5; 26:27; és Mózes 6:31–32. A tanulók válasszanak ki és olvassanak el
magukban egyet e szentírásrészek közül, és figyeljék meg, milyen kihívásokkal néztek
szembe azok, akikről olvasnak. Miközben a tanulók válaszolnak, válaszaikat a
következők szerint össze is foglalhatod a táblán:

Jeremiás 1:4–9. Jeremiás attól félt, hogy ifjú kora miatt az emberek nem fognak hallgatni
rá.

Alma 17:5; 26:27. Ammon és misszionáriustársai sokat szenvedtek testben és elmében is.
Szívük elcsüggedt, és azon voltak, hogy visszafordulnak.

Mózes 6:31–32. Énók amiatt aggódott, hogy senki sem fog hallgatni rá, mert lassú a
beszédben és még túl fiatal.

Ezek után kérdezd meg:

• Mit tanulhattok ebből a három beszámolóból az evangélium prédikálásával járó
érzelmi kihívásokról? (Miközben a tanulók válaszolnak, felírhatod a táblára ezt az
igazságot: A fizikai és érzelmi kihívások a misszionáriusi lét természetes
velejárói.)
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Kis csoportok. A
csoportmunka
hatékonyabb, ha négynél
kevesebben vannak egy
csoportban, mivel ez
elősegíti minden
csoporttag
közreműködését. Szintén
nagyobb sikerhez vezet,
ha valakit kijelölnek a
csoport vezetésére. A
vezető biztathatja az
egyes csoporttagokat a
részvételre, és ügyelhet
arra, hogy a csoport a
feladat elvégzésére
koncentráljon.

• Milyen gondolataitok támadnak, amikor azt olvassátok, hogy a fizikai és érzelmi
kihívások a misszionáriusi lét természetes velejárói?

• Hogyan befolyásolhatja a szolgálatra való felkészüléseteket az a tudat, hogy
minden misszionáriusnak vannak kihívásai?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy szinte minden misszionárius megtapasztal
valamiféle érzelmi vagy fizikai kihívást, ezért fontos, hogy a misszionáriusok
megtanulják egészséges és a missziónak megfelelő módon kezelni a stresszt. Gyakran
azok a módszerek, amelyek a missziós mezőn kívül hatékonyak a stressz kezelésére –
például magányos időtöltés, zenehallgatás vagy sportolás –, nem alkalmazhatók
rendszeresen a misszionáriusok esetében. A misszionáriusoknak meg kell tanulniuk
olyan módon kezelni a stresszt, amely összhangban áll a missziós szabályokkal.

Oszd kis csoportokra az osztályt, és minden tanulónak add ki A misszionáriusi élet
követelményei című kiosztandó anyagot. Mindegyik csoport (1) olvassa fel az első
szakaszt, melynek címe: A misszionáriusi élet követelményei, majd (2) beszéljék meg,
hogy a misszionáriusi élet követelményeinek ismerete miként segíthet nekik jobban
felkészülni a misszionáriusi lét kihívásaira.

Ha a csoportoknak már volt elég idejük a szakasz elolvasására és megbeszélésére,
akkor kérj meg jó pár tanulót, hogy osszon meg az osztállyal néhány dolgot, amelyet a
csoportjukban megbeszéltek. Azután közösen fordítsatok egy kis időt a kiosztott anyag
következő bekezdésének (Alkalmazkodás az új élményekhez) elolvasására és
megbeszélésére. Beszéljétek meg, hogy az alkalmazkodás tipikus szintjeinek megértése
hogyan segíthet a tanulóknak, amikor belépnek az MKK-ba.

Tekintsetek az Úrra, ha segítségre van szükségetek a kihívásokhoz!
Hogy ösztönözd a tanulókat annak átgondolására, hogyan fognak megbirkózni a
kihívásokkal, amikor szembesülnek azokkal a missziós mezőn, mondd el, hogy Nefire
erősen rátörtek az alkalmatlanság és a csüggedés érzései, és írt arról, hogy mit tett ezen
érzések leküzdéséért. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 4:17–19-et,
azután kérdezd meg:

• Milyen szavakkal és kifejezésekkel írta le Nefi a gyengeségei következményeit?

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a 2 Nefi 4:19–26-ot, és keressék meg,
milyen dolgok segítettek Nefinek legyőzni a csüggedést, azután kérdezd meg:

• Milyen kifejezésekkel írta le Nefi, hogyan győzte le erős negatív érzéseit? (A
tanulók fogalmazzák meg, hogy Nefi bízott az Úrban [lásd 19. vers], felidézte, mit
tett érte az Úr már addig is [lásd 20–23. vers], heves imában járult Isten elé [lásd 24.
vers], valamint felidézte az Úr irgalmát [26. vers].)

• Miként segített már nektek a csüggedés vagy stressz idején az, hogy emlékeztetek
az Úrra és az Ő jóságára?

• A lecke korábbi szakaszában elhangzott, hogy természetes dolog, ha a
misszionárius érzelmi stresszt tapasztal meg, például honvágyat, az alkalmatlanság
érzését, szomorúságot vagy más olyan érzelmet, amely nyomasztólag hathat rá.
Figyelembe véve azt, amit Nefi a 2 Nefi 4:19–26-ban írt, milyen tanácsot adnátok
egy olyan misszionáriusnak, aki efféle érzéseket tapasztal? (Segíts a tanulóknak
megfogalmazni a következő tantételt, amelyet aztán fel is írhattok a táblára:
Amikor a misszionáriusok bíznak az Úrban, az Úr segíteni tud nekik a
misszionáriusi léttel járó fizikai és érzelmi kihívások kezelésében.)
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Megoszthatod a tanulókkal a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„…nem hiszem, hogy a misszionáriusi munka valaha is könnyű volt, a megtérés sem
könnyű, a megtartás sem és a kitartó hithűség sem. Hiszem, hogy úgy kell lennie, hogy
ehhez valamennyi erőfeszítésre van szükség, valamire, ami lelkünk mélyéből fakad.

Ha Ő elő tudott jönni az éjszakában, hogy letérdeljen, arcra boruljon, minden pórusából
vérezzen és így kiáltson: »Abba, Atyám! ha lehetséges, vidd el tőlem ezt a poharat!«

[lásd Márk 14:36], akkor hát nem csoda, hogy a szabadítás nem könnyű számunkra sem. Ha eltűnődsz
azon, nincs-e könnyebb út, emlékezz rá, hogy nem te vagy az első, aki ezt kérdezi. Valaki, aki sokkal
előkelőbb és sokkal kiválóbb volt, már nagyon régen feltette a kérdést, hogy létezik-e egy könnyebb
út.

Az engesztelés talán még jelentősebb módon fogja hordozni a misszionáriusokat, mint az
érdeklődőket. Amikor küszködsz, amikor elutasítanak, amikor leköpdösnek és kizárnak, amikor gúny
és csúfolódás tárgya leszel, akkor ott állsz vállvetve a legjobb élet mellett, amelyet a világ valaha is
ismert, az egyetlen tiszta és tökéletes élet mellett, amelyet valaha éltek. Van okod rá, hogy kihúzd
magad és hálás légy azért, hogy az élő Isten élő Fia tud minden bánatodról és megpróbáltatásodról. A
szabadításhoz vezető egyetlen út a Gecsemáné kertjén át, fel a Kálváriára vezet. Az egyetlen út, amely
az örökkévalóságba vezet, Rajta keresztül visz – aki az Út, az Igazság és az Élet” (vö. A misszionáriusi
munka és az engesztelés. Liahóna, 2001. okt. 32.).

Ezek után kérdezd meg:

• Holland elder szerint milyen okuk van a misszionáriusoknak arra, hogy kihúzzák
magukat a küzdelmes időszakokban?

Mondd el a tanulóknak, hogy amikor próbákkal teli időszakkal küszködnek a missziós
mezőn, emlékezzenek arra, hogy a munka, amelyet végeznek, segít másoknak Jézus
Krisztushoz jönni. Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat: Alma 26:11–13; 29:10;
és Tan és a szövetségek 18:15–16. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva
olvassák fel ezeket a részeket, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keresse meg, mit
tanítanak e szakaszok a misszionáriusi létről. Kérd meg a tanulókat, osszák meg
meglátásaikat, majd pedig biztosítsd őket afelől, hogy bár a teljes idejű misszionáriusi
szolgálat kemény munka és néha csüggesztő lehet, amikor azon munkálkodunk,
hogy másokat Jézus Krisztushoz vezessünk, az Úr megáld minket örömmel.
Felkérheted a tanulókat, hogy osszanak meg olyan élményeket, amelyek során már
megtapasztalták ezt a tantételt.

Mondd el a tanulóknak, hogy időnként lehet olyan társuk, aki érzelmi vagy mentális
egészségi gondokkal küzd. Az ilyen esetekben hallgassák meg a társukat és
forduljanak felé szeretettel, mert támogató hozzáállásuk létfontosságú lehet bizonyos
gondok leküzdésében. Soha ne sugallják azt, hogy ha a küszködő misszionáriusnak
több hite lenne, a problémái rögtön megoldódnának.

Mondd el azt is, hogy néhány kihívás leküzdése további segítséget igényel papsági
vezetőktől és mentálhigiénés szakemberektől, és a legtöbb misszió biztosít megfelelő
egészségügyi szakembereket a misszionáriusok támogatására. Az érzelmi gondokkal
küszködő misszionáriusok beszéljék meg helyzetüket a misszióelnökükkel, aki segít
majd meghatározni, milyen típusú segítségnyújtás lesz helyénvaló.

Hogy segíts a tanulóknak még alaposabban átgondolni, hogyan oldhatják meg az
esetleges fizikai vagy érzelmi kihívásokat, melyekkel misszionáriusként
szembesülhetnek, adj nekik jó néhány percet, hogy írjanak egy olyan időszakról,
amikor nehéz körülményeken kellett úrrá lenniük. Ennek utókövetéseként kérdezd
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meg a tanulóktól, mit tanultak az adott élményből az Úrról és önmagukról, valamint
hogyan erősítheti meg őket ez az élmény a jövőben.

Zárásként fejezd ki, hogy bízol a tanulóidban és abban, hogy képesek lesznek
megbirkózni a misszionáriusi léttel járó változásokkal. Oszd meg a bizonyságodat
arról, hogy az Úr segít azoknak, akik Hozzá fordulnak életük fizikai és érzelmi
kihívásainak kezelése érdekében.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy az alább javasolt feladatok közül legalább egy elvégzésével
készüljenek fel a missziós létre:

• Gondolkodj el azon, mit kell tenned, hogy tisztává és a missziós szolgálatra
érdemessé válj. Hagyj fel a Lelket sértő helytelen gondolatokkal és viselkedési
formákkal, ha vannak ilyenek.

• Tűzz ki személyes célokat egy mindennapos edzésterv követésére, egészségesebb
táplálkozásra, illetve a misszionáriusok napirendjét követő alvási szokások
kialakítására.

• Ismételd át a teljes idejű misszionáriusok öltözködési normáit az LDS.org oldalon.

• Kérj meg egy visszatért misszionáriust, meséljen arról, mit tett a stressz kezelése és
a misszionáriusi lét kihívásainak leküzdése érdekében.

• Beszélgess a szüleiddel vagy papsági vezetőiddel arról, hogy miként lehet jó
kapcsolatot kiépíteni egy olyan misszionáriustárssal, akivel talán nem sok közös
van bennetek, vagy akivel nehéz kapcsolatot teremteni.
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Misszionáriusi felkészítő – 6. lecke

A misszionáriusi élet követelményei
Átvéve az Alkalmazkodás a misszionáriusi élethez című kiadványból (füzet, 2013)

Minden új élmény kezdetekor (például amikor csatlakozol az 
egyházhoz, vagy új iskolába kerülsz) izgatott vagy a lehető
ségek miatt – és ideges is, hiszen nem tudod pontosan, mire 
számíts. Idővel aztán megtanulsz megbirkózni ezekkel a 
kihívásokkal, és a folyamat során fejlődsz is.

Így van ez a misszióval is. Olykor a missziót csodálatos lelki 
kalandnak – vagy legalábbis kezelhető kihívásnak – érzi 
az ember. Máskor azonban előfordul, hogy olyan váratlan 
problémákkal vagy élményekkel kerülsz szembe, amelyek 
nehezebbek és kellemetlenebbek, mint amire számítottál. 
Kétségek merülhetnek fel benned, hogy vajon hogyan lehetsz 
sikeres. Azok a források, amelyekre korábban hagyatkoztál, 
hogy segítsenek a gondok legyűrésében, lehet, hogy már nem 
elérhetőek. Ahelyett, hogy késztetést éreznél a próbálkozásra, 
előfordulhat, hogy szorongasz, ingerült, kimerült vagy csaló
dott vagy. Fizikai tüneteid is lehetnek, mint a fájdalom, a gyo
morbántalmak, az alvászavarok vagy akár betegség is. Gondot 
okozhat az, hogy emberekkel együtt tanulj, vagy kapcsolatba 
kerülj velük. Csüggedt lehetsz, vagy talán fel akarod adni.

A misszionáriusi munka követelményei több kategóriába 
sorolhatóak:

Általános
Számtalan változást és átalakulást tapasztalsz a missziód so
rán. Az ezekkel való megbirkózás megszokott megoldásai nem 
mindig elérhetőek, ezért újakat kell elsajátítanod. Az esték és a 
hétvégék, amelyek korábban a pihenést szolgálták, mostaná
ban a legelfoglaltabb időszakaid. Furcsán érezheted magadat. 
Olykor küszködhetsz is. Azon is tépelődhetsz, hogyan segíts 
más misszionáriusoknak, akik küszködnek.

Fizikai
Naponta 11–12 órát is talpon kell lenned, gyalogolva, kerékpá
rozva, lépcsőt mászva és egy helyben ácsorogva. Lehetséges, 

hogy nem tudsz annyit aludni, mint amennyit korábban. Az 
étel is idegen lehet. Rossz időben is kint leszel, és új kóroko
zóknak leszel kitéve. Már önmagában az élethelyzet újdon
sága is kimerítő lehet.

Érzelmi
Lehet, hogy feszültté tesz mindaz, amit meg kell tenned, 
emiatt pedig nehezebben tudsz kiengedni. Honvágyad lehet, 
elkeseredhetsz, unatkozhatsz vagy magányosnak is érezheted 
magadat. Szembekerülhetsz visszautasítással, csalódással, sőt 
még veszélyekkel is. Aggódhatsz a családtagjaid és a barátaid 
miatt, amikor nem lehetsz velük, hogy segíts nekik.

Társasági
Szoros közelségben élsz majd egy társsal. Lehet, hogy sok 
a közös bennetek, de az is lehet, hogy nem. Elvárás veled 
szemben, hogy idegenekkel beszélgess, egyházi vezetőkkel 
tarts kapcsolatot, gyorsan ismerkedj össze egyháztagokkal, és 
megtanuld szeretni az érdeklődőket.

Szellemi
Lehetséges, hogy új nyelvet tanulsz. Meg kell tanulnod a lec
kéket és a szentírásokat, tanítási készségeket kell elsajátítanod, 
és kezelned kell a felmerülő aggodalmakat. Tervezned kell, 
célokat kezelned, változásokhoz alkalmazkodnod, és minden
féle gyakorlati problémát megoldanod.

Lelki
Megfeszített munkával igyekezel majd megerősíteni a bizony
ságodat, ellenállni a kísértésnek, és megtanulni, hogyan érezd 
és ismerd fel a Lelket. El kell fogadnod a helyesbítést, bűnbá
natot kell tartanod, alázatosan kell szembenézned a gyenge
ségeiddel és a helytelen döntéseiddel, és jobban az Úrra kell 
hagyatkoznod, mint korábban bármikor.
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Alkalmazkodás az új élményekhez
Sokakhoz hasonlóan, akik új helyzetekbe kerülnek, a misszio
náriusok is gyakran mennek keresztül négy fázison vagy álla
poton az érzelmi alkalmazkodásuk során, amikor az MKK ba 
érkeznek, majd pedig újból, amikor a misszió területére 
lépnek:

1. Várakozás
Lehet, hogy lelkesen várod a kihívásokat (lásd 1 Nefi 3:7).

Lehet, hogy nagyobb céltudatosságot érzékelsz, és fokozott 
ragaszkodást Mennyei Atyánkhoz (lásd 3 Nefi 5:13).



Misszionáriusi felkészítő – 6. lecke

2. Az ismeretlen felfedezése
Lehet, hogy kezd hiányozni az otthonod,a családod és a bará
taid, sőt akár meg is kérdőjelezheted a szolgálatra vonatkozó 
döntésedet (lásd Alma 26:27).

Lehet, hogy észreveszed a stressz fizikai megnyilvánulásait, 
például a nyugtalan alvást, az étvágy változásait vagy az inge
rültséget.

Lehet, hogy váratlanul azon kapod magadat, hogy kritikus és 
türelmetlen vagy a szabályokkal és az elvárásokkal kapcsolatban.

Ezek az érzések természetesek. Amennyiben felismered 
magadban az itt felsorolt bármelyik vagy akár mindegyik 
problémát, kérünk, légy tudatában, hogy ez egy átmeneti 
helyzet, amelyen sok új misszionárius keresztülmegy. Meríts 
bátorságot abból a tudatból, hogy ezek az érzések el fognak 
múlni, és képes leszel alkalmazkodni.

3. „Meg tudom csinálni”
Tanítási és nyelvi készségeid fejlődésnek indulnak.

Megtanulsz készségesen megfelelni a missziós szabályoknak 
és elvárásoknak.

Türelmet mutatsz magaddal szemben, amikor „előírást előí
rásra” tanulsz (lásd Ésaiás 28:10; Móziás 4:27).

A stressz esetleg korábban megjelent fizikai tünetei múlni 
kezdenek.

4. Érzelmi önellátás
Otthonosan mozogsz a napi teendők irányításában.

Felismered személyes erősségeidet és fejlődésedet.

Kezded megérteni, mit jelent az, hogy az életben lépésről 
lépésre kell haladni (lásd T&Sz 98:12).

Nagyobb önbizalmat alakítasz ki, és megnő a vágyad a szol
gálatra.



7

Esettanulmányok. Az
esettanulmányok valós
vagy életszerű kitalált
helyzetek, melyek arra
ösztönzik a tanulókat,
hogy gondolják át vagy
beszéljék meg, mit
tennének hasonló
helyzetekben. Ügyelj
arra, hogy ne használj
olyan
esettanulmányokat,
amelyek látszólag egy
ismert egyént vagy
csoportot jelenítenek
meg!

A visszaállítás üzenetének
tanítása (1. rész)

Bevezetés
Jézus Krisztus evangéliumát minden adományozási korszakban
tanították próféták, lehetővé téve Isten gyermekeinek, hogy
megértsék az örök igazságokat és örök életet nyerjenek. Jézus
Krisztus halála után elveszett a földről az evangéliumi igazság és a
papsági felhatalmazás, ami a nagy hitehagyást eredményezte. Az
utolsó napi visszaállítás legyőzte a hitehagyás hatásait, és újra

megalapította Krisztus egyházát a földön. A leendő
misszionáriusoknak tisztában kell lenniük a hitehagyás és a
visszaállítás fogalmával, és felkészültnek kell lenniük, hogy azokat
egyszerűen elmagyarázzák és hatalommal bizonyságot tegyenek
róluk.

Előkészületek
• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 31–35. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: A nagy hitehagyás (16:33), elérhető az LDS.org
oldalon.

• Készülj egy példánnyal minden tanuló számára A család: Kiáltvány a világhoz című
dokumentumból.

Javaslatok a tanításhoz
Isten a mi szerető Mennyei Atyánk

Megjegyzés: A Prédikáljátok evangéliumomat! 3. fejezete tartalmazza azokat a leckéket, amelyeket a
misszionáriusok tanítanak, hogy felkészítsék az embereket a keresztelkedésre. A misszionáriusok

tanulmányozzák ezeket a leckéket és tanítsák azokat szívből jövően, saját szavaikkal, ahogyan a Lélek
készteti őket (lásd „A misszionáriusi munkáról szóló kijelentés”, Első elnökségi levél, 2002. dec. 11., idézve
a Prédikáljátok evangéliumomat! 29–30. oldalán). Hogy segítsen a tanulóknak jobban megérteni az első
három misszionáriusi leckében álló tanokat és tantételeket, ez a kurzus e leckék mindegyikére két 90 perces
órát szán.

Kezdd az órát azzal, hogy megkéred a tanulókat a következő esettanulmány
átgondolására:

Este épp lefekvéshez készülődsz, amikor üzenetet kapsz egy barátodtól, aki maga alatt
van és azon tűnődik, vajon létezik-e Isten, és ha igen, akkor törődik-e velünk. Ezt
kérdezi: „Te hiszel abban, hogy Isten tényleg létezik? Szerinted milyen Ő?”

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, mit válaszolnának a barátjuknak, azután
mondd el az osztálynak, hogy a mai óra az első misszionáriusi leckében található
néhány tanra és tantételre fog összpontosítani, köztük Mennyei Atyánk természetére.

Az egyik tanuló olvassa fel az Isten a mi szerető Mennyei Atyánk című részt a
Prédikáljátok evangéliumomat! 31–32. oldalán. Kérd meg a tanulókat, hogy húzzanak alá
vagy emeljenek ki olyan kifejezéseket, melyekkel segíthetnének valakinek jobban
megérteni Isten természetét a mi szerető Mennyei Atyánkként.

Adj a tanulóknak pár percet három-négy szentírás áttanulmányozására a Szentírás-
tanulmányozás szövegdobozból a Prédikáljátok evangéliumomat! 32. oldalán.
Gondolkodjanak el azon, hogyan segíthetnek az egyes szentírásrészek választ adni
valakinek, akinek – az óra eleji esettanulmányban szereplő személyhez hasonlóan –
kérdései vannak Istenről. Biztathatod a tanulókat arra, hogy jelöljenek meg egy vagy
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több szakaszt a szentírásukban, vagy írják oda azokat a Prédikáljátok evangéliumomat!
margójára. Ezek után kérdezd meg:

• Hogyan lehetne röviden összefoglalni a legfontosabb tanokat, amelyeket a
Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben és a szentírásokban olvastatok? (A válaszok
között szerepelhet az a tan, miszerint Isten a mi szerető Mennyei Atyánk, aki
arra vágyik, hogy mindannyian visszatérjünk Őhozzá és Vele éljünk.)

• Miért lehet fontos, hogy az emberek először ezt a tantételt értsék meg, mielőtt
további tanokról tanulnának?

Az evangélium megáldja a családokat
A tanulók olvassák el magukban Az evangélium megáldja a családokat című részt a
Prédikáljátok evangéliumomat! 32. oldalán, és fogalmazzanak meg egy összefoglaló
kijelentést az otthon és a család szerepéről Isten boldogságtervében. Miután elegendő
idejük volt az olvasásra, kérd meg a tanulókat, osszák meg az összefoglaló
mondataikat. (A kijelentések között állhat az a tan, miszerint a családot Isten
rendelte el, és a család részét képezi Isten azon tervének, hogy boldogságot
nyújtson a gyermekeinek. Írd fel ezt a vastaggal szedett tantételt a táblára.)

A tanulók szükségleteit és a rendelkezésre álló időt figyelembe véve elvégezhetitek a
következő tevékenységet: Irányítsd tanulóid figyelmét az utolsó mondatra, amelyet a
Prédikáljátok evangéliumomat! című könyvben olvastak: „Az eddigi korok – a mienket is
beleértve – prófétáin keresztül Isten kinyilatkoztatta az egyéneknek és családoknak a
boldogságról szóló tervét.”

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, miért olyan fontos ez az igazság a mai
világban, tegyél ki egy példányt A család: Kiáltvány a világhoz című kiadványból, illetve
ossz ki a tanulóknak egy-egy példányt. A tanulók fussák át a kiáltványt, és nevezzenek
meg olyan kifejezéseket vagy tantételeket, amelyek segítenek nekünk jobban
megérteni a házasság és a család szerepét Mennyei Atyánk tervében. Kérj meg egy
tanulót, hogy írja fel ezeket a táblára.

Tedd ki a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az ellenség – aki »nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van«
(Jelenések 12:12) – végső célja az, hogy megbontsa, megzavarja és megsemmisítse az
otthont és a családot” (“The Father and the Family,” Ensign, May 1994, 19).

Kérdezd meg a tanulóktól:

• Miért lehet az ellenség „végső célja” az otthon és a család megsemmisítése? (Mert
az „a legjobb hely Jézus Krisztus evangéliuma tantételeinek tanítására, tanulására
és alkalmazására”.)

• Milyen világi trendek állnak szemben Mennyei Atyánknak a házasságra, az
otthonra és a családra vonatkozó tervével? (Megjegyzés: Ne töltsetek sok időt e
trendek megbeszélésével. Elég, ha csak megnevezitek őket, és az ezt követő
tanítással továbbra is Mennyei Atyánknak a családokra vonatkozó tervére
összpontosítotok.)

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, hogyan használhatnák A család: Kiáltvány a
világhoz című dokumentumot tanítási helyzetekben arra, hogy megkülönböztessék
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Mennyei Atyánk tervét azoktól a világi trendektől, amelyek szembeszállnak az Ő
házasságra, otthonra és családra vonatkozó tervével.

Mondd el a tanulóknak, hogy találkozni fognak olyan emberekkel, akik eltérő vagy
akár ellenkező nézeteket vallanak, mint az egyháznak a házasságot, az otthont és a
családot illető tanításai. Oszd meg a bizonyságodat, hogy amikor a misszionáriusok a
szentírásokat és a próféták szavait használják a tanítás során, akkor vezetni fogja őket a
Szentlélek, hogy segíteni tudjanak az általuk tanított embereknek jobban megérteni,
mi a szerepe a házasságnak, az otthonnak és a családnak Mennyei Atyánk gyermekei
számára alkotott tervében.

Megjegyzés: Ha a tanulóknak kérdéseik vannak az egyház álláspontját illetően a saját nemhez való
vonzódásról vagy az azonos neműek házasságáról, biztasd őket, hogy olvassák el a “Same-Sex

Attraction” [Saját nemhez való vonzódás] és “Same-Sex Marriage” [Azonos neműek házassága] alattiakat a
Gospel Topics [Evangéliumi témák] részben az lds.org/topics oldalon. Ha szükséges, az óra után te is
beszélgethetsz a tanulókkal ezekről a kényes kérdésekről.

Próféták és adományozási korszakok
Mondd el a tanulóknak, hogy az egyik fontos módja annak, ahogyan Isten kimutatja
irántunk érzett szeretetét, az, hogy prófétákat hív el. Tedd ki a következő idézetet
M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel, a többiek pedig figyeljék meg, milyen áldásokat kapnak azok, akik
követik a prófétát:

„…jogosan kérdezhetnénk: […] »Van olyan hang, amely mindig világos irányt fog
nekünk mutatni, hogy megtaláljuk utunkat a jelen zaklatott világában?« A válasz: Igen!
Az a hang az élő próféta és az élő apostolok hangja. […]

Nem kis dolog, testvéreim, hogy Isten egy prófétája közöttünk van! Nagyok és
csodálatosak az áldások, melyek az életünkbe áradnak, amikor hallgatunk az Úr rajta

keresztül adott szavára. […] Amikor az Úr tanácsát halljuk az egyház elnökének szavain keresztül,
reakciónknak pozitívnak és azonnalinak kell lenni. A történelem megmutatta, hogy biztonság, béke,
gyarapodás és boldogság rejlik abban, ha hallgatunk a prófétai tanácsra, ahogy az ősi Nefi is tette:
»Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt« (1 Nefi 3:7). […]

Egy ígéretet teszek ma nektek. Egyszerű ez, de igaz. Ha hallgattok az élő prófétákra és apostolokra, és
megfogadjátok tanácsaikat, nem juttok tévútra” (vö. „Szavait… fogadjátok [be]!” Liahóna, 2001. júl.
80.).

Az idézet felolvasása után kérdezd meg:

• Milyen áldásokat kapnak azok, akik követik az Úr prófétájának tanácsát?

Adj egy percet a tanulóknak, hogy elolvassák magukban a Tan és a szövetségek
1:37–38-at, majd kérdezd meg:

• Mit tanít ez a rész a prófétákról és a tanácsaikról?

• Vissza tudtok gondolni egy olyan konkrét alkalomra, amikor az Úr prófétája
tanácsának követése áldást hozott az életetekre?

Az egyik tanuló olvassa fel A Mennyei Atya minden adományozási korszakban
kinyilatkoztatja evangéliumát című rész első bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat!
32. oldalán, majd a következő kérdéssel segíts a tanulóknak, hogy felismerjék a
bekezdésben tanított tanokat:
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MKK képzési modell.
Hogy segíts a tanulóknak
hatékonyabbá válni az
evangéliumi tantételek
tanításában,
bevezetheted a
misszionáriusképző-
központokban használt
képzési modellt, amely a
következőkből áll:
magyarázat,
szemléltetés, gyakorlás,
kiértékelés, ismételt
gyakorlás. Különféle
módokon lehet
alkalmazni ezt a mintát
arra, hogy a tanulók
gyakorolják a
misszionáriusként való
tanítást. További
segítségért lásd az e
kézikönyv bevezetésében
található Képzési modell
részt.

• Milyen tanokat tanulhatunk a prófétákról ebből a bekezdésből? (Bár a tanulók
sokféle tantételt megoszthatnak, segíts nekik megfogalmazni azt a tant, hogy a
próféták kinyilatkoztatás által ismerik meg Jézus Krisztus evangéliumát, és
feladatuk, hogy tanítsanak másokat és bizonyságot tegyenek Jézus
Krisztusról.)

Alkalmazhatjátok az MKK képzési modellt, amikor segítesz a tanulóknak a próféták
jelentőségéről tanítani. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el próféta meghatározását
a Prédikáljátok evangéliumomat! 45.oldalán, majd pedig készüljenek fel egy
szerepjátékra, amelyben a prófétákról tanítanak egy érdeklődőt. Szemléltesd a
szerepjátékot úgy, hogy az egyik tanulónak tanítasz a prófétákról, majd kérd meg az
osztályt, hogy mindenki válasszon egy párt és ők is gyakorolják a szerepjátékot:
képzeljék el, hogy a tanított fél egy nem egyháztag személy, aki hallotta, hogy az
egyházat próféta vezeti. A tanító szerepét játszó tanulók röviden magyarázzák el, mi a
próféta, és tegyenek bizonyságot a mai prófétákról. Ezt követően a tanított tanulók
értékeljék ki társukat azzal, hogy elmondják, mit találtak leginkább jelentőségteljesnek
és inspirálónak társuk előadásában. Ezután a tanulók ismételjék meg a gyakorlatot, de
cseréljenek szerepet, hogy mindenkinek legyen lehetősége tanítani és visszajelzést
kapni.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Prédikáljátok evangéliumomat! 33. oldalán
lévő utolsó négy bekezdést. Az osztály kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen
kapcsolat van a próféták, a hitehagyás és az adományozási korszakok között. Ha
szükséges, a tanulók tanulmányozzák az adományozási korszak címszót a Kalauz a
szentírásokhoz részben. Az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel segíts a tanulóknak
megbeszélni az e bekezdésekben talált igazságokat:

• Miért lehet hasznos az érdeklődőknek, ha megértik, hogy minden korábbi
adományozási korszak hitehagyással végződött?

• Mit tett Isten a történelem folyamán, hogy véget vessen a hitehagyás időszakainak?
E minta megértése miként készíthetné fel az érdeklődőket arra, hogy az
evangélium Joseph Smith próféta általi visszaállításáról halljanak?

Megjegyzés: Ha a tanulóknak nehézséget okoz annak megértése, mik az evangéliumi adományozási
korszakok, megkérheted őket, hogy olvassák el e szavak (adományozási korszak, hitehagyás és

próféta) meghatározását a Prédikáljátok evangéliumomat! 44–45. oldalán.

Ha az idő engedi, adhatsz pár percet a tanulóknak, hogy gyakorolják a Prédikáljátok
evangéliumomat! 33. oldalán lévő anyag elmagyarázását egymásnak. Biztasd őket, hogy
magyarázatukba foglalják bele az adományozási korszak, hitehagyás és próféta szavakat.

A Szabadító földi szolgálata és engesztelése
Kérd meg a tanulókat, nézzék meg a Prédikáljátok evangéliumomat! 34. oldalán lévő
képet, amelyen Jézus Krisztus elrendeli a tizenkét apostolt. Kérdezd meg a tanulóktól:

• Miket tett Jézus Krisztus, hogy napjaiban megalapítsa egyházát a földön?
(Megkérheted a tanulókat, hogy további információkért olvassák el magukban A
Szabadító földi szolgálata című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 34–35.
oldalán.)

• Hogyan követte a korábbi adományozási korszakokban felállított mintát a
Szabadító szolgálata és végül elutasítása? (Jézus Krisztus születése előtt az emberek
a hitehagyás állapotában voltak. Jézus Krisztus visszaállította az evangéliumot a
földre, csakúgy, mint a korábbi adományozási korszakokban Noé, Ábrahám és
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Mózes. Jézus Krisztus és az apostolok halálát követően Isten gyermekei újra
hitehagyásba estek, mely egészen addig tart majd, míg Isten újra elhív egy prófétát
Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítására.)

A nagy hitehagyás
Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, miért volt szükség Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállítására, írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Milyen tényezők vezettek el a nagy hitehagyáshoz? Milyen következményekkel járt a
nagy hitehagyás?

Kérd meg a tanulókat, keressenek választ ezekre a kérdésekre A nagy hitehagyás című
rész első két bekezdésében a Prédikáljátok evangéliumomat! 35. oldalán. Elegendő idő
után kérd meg a tanulókat, válaszoljanak a táblán lévő kérdésekre. Győződj meg arról,
hogy a tanulók értik: Jézus Krisztus és apostolai halálát követően jóvá nem
hagyott változtatások elferdítették az egyház tanait és gyakorlatát, ami idővel
oda vezetett, hogy a papsági kulcsok és felhatalmazás elvétetett a földről.

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzanak át magukban több szentírásrészt is a
Szentírás-tanulmányozás szövegdobozból a Prédikáljátok evangéliumomat! 35. oldalának
alján. Keressék meg, mit jövendöltek a szentírások szerzői, idővel mi fog történni Jézus
Krisztus egyházával. Miután elegendő időt kaptak a tanulmányozásra, kérd meg őket,
hogy osszák meg egy társukkal, mit találtak. Néhány választ felírhatsz a táblára, majd
az írottakat kiegészítheted ezzel az összegzéssel: Ősi próféták megjövendölték,
hogy be fog következni egy általános elszakadás az igazságtól.

Oszd párokra az osztályt, és kérd meg őket, hogy a társukkal közösen készüljenek fel
egy négy-öt perces tanításra a hitehagyásról. Mondd el, hogy tanításuk legyen
egyszerű, világos, és összpontosítson a hallgatóra. Használják a Prédikáljátok
evangéliumomat! 35. oldalán lévő anyagot (illetve használhatják a Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállítása című misszionáriusi füzetet). Biztasd a párokat, hogy
osszanak meg egy-két szentírást a hitehagyással kapcsolatban, és magyarázzák is el a
jelentésüket.

Miután a tanulóknak elegendő ideje volt a felkészülésre, minden páros tanítson egy
másikat. Amikor befejezték a tanítást, a csoport beszélje meg a következőket: Mi ment
jól a tanítás során? Mit tehettetek volna jobban? Mi jelentette a leghatékonyabb
segítséget abban, hogy mások megértsék, mi történt az apostolok halála után?

Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt. Ügyelj arra,
hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre.

Miután minden tanuló kapott lehetőséget a tanításra, kérd meg a tanulókat, hogy
osszák meg tapasztalataikat az osztály egészével.

Annak szemléltetésére, hogy milyen hatással volt a világra a nagy hitehagyás,
illetve hogy felkészítsd a tanulókat a Jézus Krisztus evangéliumának

visszaállításáról szóló következő leckére, mutasd meg A nagy hitehagyás című
rövidfilmet (16:33). Biztasd a tanulókat, hogy a film lejátszása közben gondolkodjanak
el azon, hogyan győzte le Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma a nagy hitehagyás
következményeit.

Miután megnéztétek a rövidfilmet, kérdezd meg:
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• Hogyan győzte le Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása a nagy hitehagyás
következményeit?

• Miközben Wilford Woodruff megtérésének történetét néztétek, milyen
gondolataitok támadtak annak kapcsán, hogy lehetőségetek van megosztani
másokkal Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának üzenetét?

Zárásként kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e valaki, aki szeretné megosztani az
osztállyal a visszaállításról való bizonyságát.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy az alább javasolt feladatok közül legalább egy elvégzésével
ismételjék át az e leckében tárgyalt tanokat:

• A Kalauz a szentírásokhoz Hitehagyás címszava alatti A korai keresztény egyház
hitehagyása rész segítségével mélyítsd el ismereteidet a nagy hitehagyásról. A
tanulmányi naplódban készíts jegyzeteket olyan szentírásrészek kapcsán,
amelyeket felhasználhatsz a hitehagyásról való tanításod során.

• Tanulmányozd és gondold át az “Are Mormons Christian?” [Keresztények-e a
mormonok?] című cikket az lds.org/topics oldalon található Gospel Topics
[Evangéliumi témák] részben.

• A következő órára való felkészülésként kezdd el kívülről megtanulni Joseph Smith
beszámolóját az első látomásról, ahogyan az a Prédikáljátok evangéliumomat! 37.
oldalán található (lásd még Joseph Smith története 1:16–19).
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8 A visszaállítás üzenetének
tanítása (2. rész)

Bevezetés
A visszaállítás üzenete az, hogy Jézus Krisztus evangéliuma – mely
magában foglalja az örök tant, a papsági felhatalmazást és a
szabadítás szertartásait – vissza lett állítva a földre Joseph Smith
prófétán keresztül. Isten minden gyermeke örök életet nyerhet
Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma révén – mely ugyanaz az

evangélium, amely minden evangéliumi adományozási korszakban
ki lett nyilatkoztatva. A leendő misszionáriusoknak tisztában kell
lenniük a hitehagyás és a visszaállítás fogalmával, és felkészültnek
kell lenniük, hogy azokat egyszerűen elmagyarázzák és hatalommal
bizonyságot tegyenek róluk.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Moróni 10:3–5 és Joseph Smith története

1:1–19.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 36–39. oldalát.

• Tanulmányozd Gordon B. Hinckley beszédét: Hitünk csodálatos alapja. Liahóna,
2002. nov. 78–81.

• Készülj fel e rövidfilmek lejátszására: “‘Come, All Ye Sons of God,’ Part 1”
[Gyertek, „Isten hű fiai”, 1. rész] (1:17) és “‘Come, All Ye Sons of God,’ Part 1”
[Gyertek, „Isten hű fiai”, 2. rész] (2:00; részletek Thomas S. Monson elnök
beszédéből, Liahóna, 2013. máj. 66–69.), elérhetők itt: lds.org/media-library.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Felkérés a Mormon könyve olvasására: Jynx
(8:06), A kerület, 2. rész, elérhető a youtube.com oldalon.

• Készítsd elő a Hitünk csodálatos alapja című kiosztandó anyagot a lecke végéről.

Javaslatok a tanításhoz
Joseph Smith látomása Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról

Mutasd meg az első videobejátszást Thomas S. Monson elnök Gyertek, „Isten
hű fiai” című beszédéből, amelyben Monson elnök Elmer Pollard megtéréséről

mesél:

„Amikor több mint 50 éve misszióelnökként szolgáltam Kanadában, egy kicsiny, vidéki
közösségből érkezett ifjú misszionárius nagyon elámult Toronto hatalmas mérete láttán.
Ez a fiatal termetre kicsi volt, bizonyságában azonban óriási. Nem sokkal megérkezése
után a társával bekopogtattak Elmer Pollard ajtaján az Ontario tartománybeli Oshawa
városkájában. Pollard úr megkönyörült a fiatal férfiakon, akik a vakító hóviharban házról

házra jártak, és beinvitálta őket. A misszionáriusok átadták neki az üzenetüket, ő viszont nem érezte a
Lelket, és idővel arra kérte őket, hogy menjenek el, és ne is térjenek vissza. Az előteraszon át távozó
elderekhez intézett utolsó szavai gúnyosan csengtek: »Na, ne mondjátok már, hogy tényleg azt
hiszitek, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt!«

Azzal becsukta az ajtót” (Gyertek, „Isten hű fiai”. Liahóna, 2013. máj. 68.).

Miután megnéztétek a bejátszást, kérdezd meg:

• Ha egyike lettetek volna ezeknek a misszionáriusoknak, milyen gondolataitok vagy
érzéseitek lettek volna, amikor kiléptek Pollard úr házából?
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• Mit tettetek volna ekkor?

Mutasd meg a második videobejátszást Monson elnök történetének
befejezésével:

„…az elderek pedig útnak indultak. Akkor ez a vidéki fiú így szólt a társához: »Elder,
nem válaszoltunk Pollard úrnak! Azt mondta, nem hisszük, hogy Joseph Smith igaz
próféta volt. Menjünk vissza, és tegyünk bizonyságot neki!« A tapasztaltabb
misszionárius kissé habozott először, de végül beleegyezett, hogy visszakíséri a társát.
Félelem járta át a szívüket, ahogy egyre közeledtek ahhoz az ajtóhoz, ahonnan épp most

dobták ki őket. Bekopogtak, szembenéztek Pollard úrral, és egy gyötrelmes pillanat után a Lélek
erejével felvértezve így szólt ez a tapasztalatlan misszionáriusunk: »Pollard úr, ön azt mondta, nem
hisszük, hogy Joseph Smith igaz próféta volt. Bizonyságomat teszem önnek arról, hogy Joseph tényleg
próféta volt. Valóban lefordította a Mormon könyvét. Látta Istent, az Atyát, és Jézust, a Fiút. Én tudom
ezt.«

Kis idővel később Pollard úr, aki most már Pollard testvér, egy papsági gyűlésen felállva a következőket
mesélte: »Aznap éjjel nem tudtam aludni. Egyre csak e szavak csengtek a fülemben: ‘Joseph Smith
Isten prófétája volt. Én tudom ezt. Én tudom ezt. Én tudom ezt.’ Másnap felhívtam a
misszionáriusokat, és arra kértem őket, hogy jöjjenek vissza. Bizonyságukkal párosuló üzenetük
megváltoztatta az életemet és a családom életét«” (Gyertek, „Isten hű fiai”. Liahóna, 2013. máj. 68.).

Kérdezd meg:

• Szerintetek miért volt ilyen mély hatással Pollard úrra a misszionárius Joseph Smith
prófétáról való bizonysága?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak Joseph Smith történetéhez a Nagyértékű
gyöngyben. Az egyik tanuló olvassa fel az 5–6. verset, egy másik pedig a 7–9.-et,
azután kérdezd meg a tanulóktól:

• Hogyan összegeznétek egy vagy két mondatban ezeket a verseket?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:10-et. A vers
felolvasása közben a tanulók gondolkodjanak el azon, mennyiben hasonlít Joseph
Smith vallási igazság utáni kutatása sok emberéhez, akikkel majd a missziójukon
találkoznak, azután kérdezd meg:

• Milyen kérdésekkel viaskodott az ifjú Joseph Smith?

• Miért volt olyan nehéz Josephnek eldönteni, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon?

• Mennyiben hasonlíthattak Joseph Smith kérdései a mai világban élő emberek
kérdéseihez?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:11–13-at, azután
kérdezd meg:

• Milyen tantételt tudott meg Joseph Smith a lelki igazság megtalálásáról? (Bár a
tanulók más szavakat is használhatnak, valószínűleg megfogalmazzák majd ezt a
tantételt: Lelki igazságokat tanulhatunk meg Istentől, ha Hozzá imádkozunk
válaszokért, és készek vagyunk cselekedni.)

• Hogyan használhatjátok Joseph Smith példáját arra, hogy segítsetek másoknak,
akik lelki igazságra szeretnének lelni?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Joseph Smith története 1:14–19-
et, és gondolkodjanak el azon, milyen maradandó hatással volt az első látomás a
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világra és az ő saját életükre. Miután a tanulóknak volt néhány csendes percük az
olvasásra, tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Milyen okai lehettek annak, hogy az ellenség rátámadt Joseph Smithre Mennyei
Atya és Jézus Krisztus megjelenése előtt? (Meg akarta akadályozni, hogy Joseph
tudomást szerezzen a lelki igazságról, amivel egyúttal megakadályozta volna a
majdani visszaállítás bekövetkeztét is.)

• Milyen tekintetben kezdte legyőzni a nagy hitehagyás következményeit az első
látomás? (Hangsúlyozd ki a tanulóknak az alábbi igazságot: Az első látomás
révén a mennyek újból megnyíltak, és kezdetét vette a visszaállítás.)

• Milyen tanbéli igazságokat ismerhetünk meg az első látomásból? (Az Atya és a Fiú
különálló lények; a mennyek nyitva állnak; kinyilatkoztatást kaphatunk; és így
tovább.)

• Mit gondoltok, miért javasolja a Prédikáljátok evangéliumomat!, hogy a
misszionáriusok már a legelső találkozás alkalmával tanítsanak az érdeklődőknek
az első látomásról?

• Miként segíthet az érdeklődőknek a lelki igazság keresésében az, ha tudomást
szereznek a Mennyei Atya és Fia, Jézus Krisztus megjelenéséről?

Megjegyzés: Ha rendelkezésre áll, lejátszhatod a tanulóknak a kiosztandó anyagon álló idézetet
tartalmazó videobejátszást: Gordon B. Hinckley elnök: Hitünk csodálatos alapja. A bejátszás

körülbelül a 9:30-as időkódtól 17:29-ig tart.

Hogy segíts a tanulóknak alaposabban megérteni az első látomás jelentőségét, adj
minden tanulónak egy példányt a Hitünk csodálatos alapja című kiosztandó anyagból,
amely Gordon B. Hinckley elnök egyik beszédének részletét tartalmazza.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az első három bekezdést, azután kérdezd meg:

• Miért van az, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza „teljes
ereje” az első látomás igaz voltán múlik? (A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph
Smith beszámolója a látomásáról igaz, akkor igaz az az állítás is, hogy Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen olyan egyház a földön,
amely rendelkezik Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus teljes jóváhagyásával és
felhatalmazásával.)

• Hinckley elnök szerint milyen tekintetben különbözött Joseph Smith munkája a
korábbi vallási vezetőkétől, akik megreformálták a hódolat gyakorlatait és különféle
tanbéli tanításokat?

Adj a tanulóknak néhány percet a kiosztott anyag hátralévő részének átolvasására.
Biztasd őket, hogy olvasás közben jelöljenek meg olyan szavakat, kifejezéseket vagy
állításokat, amelyek megragadják a figyelmüket. Miután befejezték az olvasást, kérd
meg néhányukat, osszák meg, mit jelöltek meg, és mondják el, hogy az miért bír
jelentőséggel a számukra. Feltehetsz a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Miért okozhat nehézséget némelyek számára, hogy igaznak fogadják el Joseph
Smith látomását?

• Az előző leckében tanulmányozott tantételek figyelembevételével hogyan illik az
első látomás az adományozási korszakok, hitehagyás és visszaállítás mintájába? (A
hitehagyás egyik időszaka után az első látomás bevezette a visszaállítást és egy új
evangéliumi adományozási korszakot nyitott meg. A korábbi adományozási
korszakokhoz hasonlóan Isten elhívott egy prófétát, hogy visszaállítsa az
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evangéliumi igazságokat és a papsági felhatalmazást. Joseph Smith elhívást kapott,
hogy prófétaként szolgáljon az idők teljességének adományozási korszakában [lásd
Efézusbeliek 1:10]. Ez azt jelenti, hogy az evangélium nem fog elveszni hitehagyás
által, hanem a földön marad Krisztus második eljöveteléig.)

• Hogyan segíthet egy érdeklődőnek elfogadni az első látomásnak és az evangélium
modernkori visszaállításának igaz voltát az, ha megérti a hitehagyás és visszaállítás
e szentírásbeli mintáját?

Kérd meg az osztály, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 37. oldalára. Olvassák
el magukban a szöveg utolsó három bekezdését (onnan, hogy „Az Atya és a Fiú
megjelenése után…”), és keressenek olyan dolgokat, amelyek a visszaállítás során
helyreállíttattak. Ezek után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.
Győződj meg arról, hogy az osztály megemlíti a következőket: (1) a papsági
felhatalmazás, kulcsok és szertartások visszaállítása, (2) Krisztus egyházának újbóli
megalapítása, (3) tizenkét apostol elhívása, (4) egy új evangéliumi adományozási
korszak bevezetése, és (5) egy élő próféta elhívása.

Hogy segíts a tanulóknak átérezni az első látomás és a visszaállítás igazságát és
jelentőségét, kérd meg őket az alábbiakhoz hasonló kérdések megválaszolására:

• Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás valóságáról és jelentőségéről?

• Milyen hatással volt az első látomásról való bizonyságotok a Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállításába vetett hitetekre?

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e, aki szívesen megosztaná az osztállyal a
bizonyságát az első látomásról vagy a visszaállításról.

Oszd párokra az osztályt. Oszd fel a tanulókat négyfős csoportokra (minden
csoportban két-két páros legyen). Adj elegendő időt a tanulóknak, hogy felkészüljenek
egy rövid, három-négy perces lecke tanítására az első látomásról és a visszaállításról.
Mondd el, hogy tanításuk legyen egyszerű és világos. Nézzék át a Prédikáljátok
evangéliumomat! 36–37. oldalán, illetve a Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása
című misszionáriusi füzet 11. oldalán álló anyagot. Biztasd a tanulókat, hogy saját
szavaikkal mondják el Joseph Smith élményét (kivéve, amikor a Joseph Smith története
1:16–17-et idézik vagy olvassák). Emlékeztesd őket, hogy zárásként osszák meg a
bizonyságukat. A csoport egyik párosa tanítsa a másikat.

Amikor a tanulók befejezték a tanítást, mindegyik csoport beszélje meg, mi ment jól a
tanítás során, és mit tehettek volna jobban a tanítók.

Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt. Ügyelj arra,
hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre. Miután minden páros tanított, kérd meg a
tanulókat, hogy osszák meg a feladattal kapcsolatos meglátásaikat az osztály
egészével.
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Segíteni a tanulókat
abban, hogy nehéz
kérdésekre
válaszoljanak. A
tanulók olykor nehéz,
hitet próbáló kérdésekkel
fognak találkozni.
Hitoktatóként segíthetsz
felkészíteni a tanulókat
arra, hogy választ
adjanak az ilyen
kérdésekre és kiállják
hitük e próbáit (lásd
Efézusbeliek 6:11–13; 1
Nefi 15:24; Hélamán
3:29). Hasznos lehet, ha
megvitattok kihívást
jelentő kérdéseket az
órán, de az ilyen
kérdéseket
körültekintően és hittel
kell megbeszélni.
Emlékeztesd a tanulókat,
hogy számos forrás áll a
rendelkezésükre
hivatalos egyházi
honlapokon, amelyek
segítséget nyújtanak a
nehéz kérdések
megválaszolásához,
például a Gospel Topics
[Evangéliumi témák] az
LDS.org oldalon.

Hasznos lehet tanulóid számára, ha tudják, hogyan reagáljanak nehéz kérdésekre az
első látomásról szóló különféle beszámolók kapcsán, melyeket Joseph Smith írt.
Mondd el, hogy az első látomás azon beszámolóját, amely a Joseph Smith története
részben áll, 1838-ban írta meg a Próféta az egyház hivatalos történetének részeként,
melyet a világ számára kívántak publikálni. Mivel Joseph Smith többször is feljegyezte
az élményét, az első látomásról szóló beszámolónak különféle változatai léteznek.
Mondd el a tanulóknak, hogy mindegyik feljegyzés egy kicsit eltér a többitől abban,
hogy mire helyezi a hangsúlyt és milyen részleteket fejt ki. Néhány kritikus személy
tévesen azzal érvel, hogy a történet elismétlésében fellelhető bármely eltérés azt
bizonyítja, hogy az puszta kitaláció. Azonban ha valaki az évek során több alkalommal,
különböző hallgatóságnak meséli el újra ugyanazt az élményt, akkor könnyen
előfordulhat, hogy mindegyik beszámoló során másra helyezi a hangsúlyt és lesznek
benne egyedi részletek. Például az első látomásról szóló beszámolókban rejlő
különbségekhez hasonló eltérések mutatkoznak meg Pál beszámolóiban is a
damaszkuszi úton kapott látomását illetően (lásd Apostolok cselekedetei 9:3–9;
22:6–11; 26:12–18).

Megjegyzés: Az első látomásról szóló különböző beszámolók elmagyarázásához segítséget nyújthat a
“First Vision Accounts” [Beszámolók az első látomásról] című írás az lds.org/topics oldalon található

Gospel Topics [Evangéliumi témák] részben. Megoszthatod ezt a linket a tanulókkal, hogy elolvashassák az
ott található anyagot.

Mások felkérése a Mormon könyve olvasására
Alapozd meg a lecke e részének jelentőségét azzal, hogy felkérsz egy tanulót, olvassa
fel a Mormon könyve bevezetésének utolsó két bekezdését. Kérd meg a tanulókat,
figyeljék meg, mire kapnak ígéretet azok, akik úgy döntenek, elolvassák a Mormon
könyvét, elmélkednek róla, és megkérdezik Istent, hogy igaz-e. Kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mit találtak.

A tanulók lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 38. oldalára, és egyikük olvassa
fel A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról rész első
bekezdését. A következő kérdéssel segíts nekik megfogalmazni egy ebben a
bekezdésben tanított tantételt:

• Miért értékes és hatékony eszköz a Mormon könyve a misszionáriusok kezében?
(Segíts a tanulóknak meglátni, hogy a Mormon könyve tartalmazza az örökkévaló
evangéliumot, meggyőző bizonyítékkal szolgál arra, hogy Joseph Smith Isten
prófétája volt, illetve egy másik tanúbizonyságot is nyújt Jézus Krisztusról. Lásd
T&Sz 20:8–11.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, tegyél fel pár ehhez hasonló
kérdést:

• Miért szolgál meggyőző bizonyítékkal a Mormon könyve arra, hogy Joseph Smith
próféta? (Ha valaki elfogadja, hogy a Mormon könyve igaz, akkor azt is el kell
fogadnia, hogy Joseph Smith isteni útmutatás által talált rá és fordította le, valamint
hogy ő Isten prófétája.)

• Miként áldja meg az érdeklődőket az, ha elolvassák a Mormon könyvét és
tanúbizonyságot kapnak arról, hogy igaz? (Tudni fogják, hogy Joseph Smith
próféta, és felkészültek lesznek arra, hogy elfogadják Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállítását, és részesüljenek a szabadító szertartásokban.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 10:3–5-öt. Tedd fel a következő
kérdéseket:
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• Milyen lépéseket kell megtennie valakinek ahhoz, hogy bizonyságot kapjon a
Mormon könyve igaz voltáról? (Bár a tanulók más szavakat is használhatnak,
valószínűleg megfogalmazzák majd ezt a tantételt: Amikor olvasunk,
elmélkedünk és igaz szándékkal imádkozunk a Mormon könyvéről, akkor
Isten a Szentlélek hatalma által ki fogja nekünk nyilatkoztatni annak
igazságát.)

• Mit jelent „igaz szándékkal” kérdezni (Moróni 10:4)? (Őszintén vágyni arra, hogy a
Szentlélek által választ kapjunk, és elkötelezettnek lenni, hogy a válasz szerint
cselekedjünk.)

Annak szemléltetésére, hogy miért fontos, hogy az érdeklődők elolvassák a
Mormon könyvét és igaz szándékkal imádkozzanak annak igazságáról, játszd le

a Felkérés a Mormon könyve olvasására: Jynx című rövidfilmet (8:06).

Állítsd meg a lejátszást 0:55-nél, és kérd meg az osztályt, gondolkodjanak el egy
pillanatra azon, mit gondolnának és hogyan éreznének, ha a Jynxet tanító
misszionáriusok egyike lennének. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg, mit
mondana neki.

A rövidfilm hátralévő részének lejátszása közben megkérheted az osztály egyik felét,
hogy figyeljék meg, miért kell az érdeklődőknek elolvasniuk a Mormon könyvét és
imádkozniuk róla ahhoz, hogy tanúbizonyságot kapjanak annak igaz voltáról, az
osztály másik fele pedig figyelje meg azt, mit mondtak a misszionáriusok, ami a
Mormon könyve olvasására indította Jynxet. A videó után beszéljétek meg a tanulókkal
a következőket:

• Mit mondtak és tettek a misszionáriusok, hogy a Mormon könyve olvasására és a
róla való imádkozásra indítsák Jynxet?

• Mit mondtak vagy tettek a misszionáriusok, ami meghívta a Szentlelket, hogy
tanúságot tegyen a szavaikról?

• Miért elengedhetetlenül fontos, hogy az érdeklődők elolvassák a Mormon könyvét
és imádkozzanak annak igaz voltáról? (Győződj meg róla, hogy a tanulók értik:
nem elegendő, ha a misszionáriusok csupán átadják másoknak a Mormon könyve
egy példányát. A misszionáriusok szerepe az, hogy segítsenek másoknak átérezni a
Mormon könyve olvasásának és a róla való imádkozásnak a fontosságát, hogy ők
maguk is megtudhassák, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, valamint hogy
Jézus Krisztus evangéliuma vissza lett állítva.)

Mondd el az osztálynak, hogy most lehetőségük lesz szerepjátékban gyakorolni,
hogyan kérjenek fel valakit a Mormon könyve olvasására. Szemléltesd, hogyan lehet
bemutatni a Mormon könyvét, és felkérni valakit arra, hogy olvassa el és imádkozzon,
hogy megtudja: igaz a benne álló üzenet. Ezután oszd párokra az osztályt, vagy
használj valamilyen másféle felállást az e kézikönyv bevezetésében található Tanítási
tevékenységek részben javasoltak közül.

Biztosíts elegendő időt a tanulóknak arra, hogy felkészüljenek egy érdeklődő
felkérésére, hogy olvassa a Mormon könyvét és imádkozzon, hogy megtudhassa, igaz-
e a könyv. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Használd a Mormon könyvét a
visszaállítás igaz voltának megerősítésére! című szövegdobozt a Prédikáljátok
evangéliumomat! 39. oldalának tetején. Felhasználhatják még a Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállítása című misszionáriusi füzet 15. oldalán található anyagot is.
A gyakorlást zárják a Mormon könyvéről való bizonyságuk megosztásával és az arra

8. LECKE: A VISSZAÁLLÍTÁS ÜZENETÉNEK TANÍTÁSA (2. RÉSZ)

59



szólító felkéréssel, hogy az érdeklődő olvasson belőle és imádkozzon annak igaz
voltáról.

Miután minden tanulónak volt lehetősége gyakorolni a Mormon könyvéről való
bizonysága megosztását és mások felkérését az olvasásra és imádkozásra, kérd meg a
tanulókat, hogy osszák meg tapasztalataikat az osztály egészével.

A lecke befejezéseként emlékeztesd a tanulókat, hogy áldásokkal jár, ha a teljes idejű
misszionáriusi szolgálatuk kezdete előtt elolvassák a Mormon könyvét és megerősítik a
róla való személyes bizonyságukat. Kérdezd meg tőlük, hogy van-e valaki, aki szeretné
megosztani a bizonyságát a Mormon könyvéről. Oszd meg a saját bizonyságodat a
Mormon könyvéről, és biztosítsd a tanulókat afelől, hogy örömmel fogja eltölteni őket,
amikor felkérnek másokat a Jézus Krisztusról szóló e hathatós tanúbizonyság
elolvasására.

Felhívás a cselekvésre
Biztasd a tanulókat arra, hogy a következő hét folyamán alkalmazzák a mai lecke során
tanultakat. Fontolóra vehetik a következők megtételét:

• Imádkozz erősebb bizonyságért az első látomásról és a Mormon könyve igaz
voltáról.

• Olvasd el a “First Vision Accounts” [Beszámolók az első látomásról] című írást az
lds.org/topics oldalon található Gospel Topics [Evangéliumi témák] részben.

• Tanuld meg kívülről az első látomásról szóló beszámolót a Joseph Smith története
1:16–17-ben, és oszd meg egy barátoddal vagy családtagoddal, valamint tegyél
bizonyságot az esemény jelentőségéről.

• Imádkozz segítségért, hogy tudhasd, kinek adhatnál egy példányt a Mormon
könyvéből. Cselekedj a kapott lelki késztetések szerint.
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Misszionáriusi felkészítő – 8. lecke

Hitünk csodálatos alapja
Gordon B. Hinckley elnök
vö. Liahóna, 2002. nov. 78–81.

Mindenféle köntörfalazás nélkül kijelentjük, hogy Isten, az 
Atya, és Fia, az Úr Jézus Krisztus személyesen megjelent az 
ifjú Joseph Smithnek. […]

Teljes erőnk e látomás igaz voltán múlik.  Vagy megtörtént, 
vagy nem. Ha nem, akkor ez a munka csalás. De ha igen, ak-
kor ez a legfontosabb és a legcsodálatosabb munka az ég alatt.

Gondolkodjatok el ezen, testvéreim! A mennyek évszázadokon 
át le voltak pecsételve. Jó emberek, férfiak és nők, nem is keve-
sen – igazán nagyszerű és csodálatos emberek – próbálták meg 
helyrehozni, megerősíteni és jobbá tenni hódolatuk rendszerét 
és tanaik szervezetét. Tisztelettel adózom előttük. Mennyivel 
jobbá vált a világ bátor tetteik miatt! Bár hiszem, hogy ihletett 
munkát végeztek, mégsem volt részük abban a kegyben, hogy 
megnyíljanak nekik a mennyek és megjelenjen nekik Isten.

Aztán 1820- ban következett a dicsőséges megnyilvánulás 
egy fiú imájának válaszaként, aki családi Bibliájukban olvasta 
Jakab szavait: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcses-
sége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemre-
hányás nélkül adja; és megadatik néki” (Jakab 1:5).

Ezen az egyedülálló és csodálatos élményen alapszik az egy-
ház érvényessége.

Nincs semmi ehhez hasonló a világ írásban fennmaradt teljes 
vallástörténetében. Az Újszövetség elmondja Jézus keresz-
telkedését, amikor Isten hangja hallatszott, és a Szentlélek 
alászállott, mint egy galamb. A színeváltozás hegyén Péter, 
Jakab és János látta, amint Jézus a szemük előtt változott át. 
Hallották az Atya hangját, de nem látták Őt.

Miért jött el az Atya és a Fiú is egy fiatal fiúhoz, egy suhanc-
hoz? Először is azért, hogy megnyissák minden idők leg-
nagyszerűbb evangéliumi adományozási korszakát, amikor 
a korábbi adományozási korszakokból minden egybe lesz 
gyűjtve és eggyé válik. […]

Isten e művének eszköze egy olyan fiú volt, akinek az elméje 
nem volt telezsúfolva az emberek filozófiájával. Elméje friss 
volt, és nem hagytak benne nyomot az akkori hagyományok 
tanításai.

Nem nehéz meglátni, hogy az emberek miért nem fogadják el 
ezt a beszámolót. Szinte felfoghatatlan, mégis olyan észszerű! 
Akik ismerik az Ószövetséget, tudják, hogy Jehova megjelent 
azoknak a prófétáknak, akik azokban a viszonylag egyszerű 
időkben éltek. Tagadhatják- e jogosan, hogy szükség volt a 
mennyek Istenének és feltámadott Fiának megjelenésére a 
világ történelmének e nagyon is összetett idején?

Arról, hogy Ők eljöttek, mindketten, hogy Joseph látta Őket 
ragyogó dicsőségükben, hogy Ők szóltak hozzá, ő pedig 
meghallotta és lejegyezte szavaikat – mindezekről a figyelemre 
méltó dolgokról bizonyságunkat tesszük.

Ismertem egyszer egy úgynevezett entellektüelt, aki szerint az 
egyház saját történelmének foglya. Azt feleltem neki, hogy e tör-
ténelem nélkül nem lenne semmink. E példátlan, egyedülálló és 
figyelemre méltó esemény igaz volta hitünk sarkalatos lényege.

Ez a dicsőséges látomás azonban csupán a kezdetét jelentette 
azoknak a megnyilatkozásoknak, amelyek a munka korai 
történelmét képezik.

Mintha ez a látomás még nem lett volna elegendő az emberi-
ség Megváltója személyének és valóságának igazolására, ha-
marosan napvilágra került a Mormon könyve is. Olyasvalami 
ez, amit az ember a kezében tarthat, sőt, „mérlegelhet”, ha 
úgy tetszik. Elolvashatja. Imádkozhat róla, hiszen benne áll az 
ígéret, miszerint a Szentlélek kijelenti igaz voltát, ha az ember 
imádságos lélekkel kéri ezt a tanúságot. […]

Ezután következett a papság visszaállítása – először az ároni 
papságé, Keresztelő János keze által, aki Jézust megkeresztelte 
a Jordánban.

Azután eljött Péter, Jakab és János, az Úr apostolai, akik át-
adták ebben a korban azt, amit a Mester keze ruházott rájuk, 
akivel együtt jártak az emberek között, vagyis „a mennyek 
országának kulcsait”, ami hatalmat ad megkötni a mennyek-
ben azt, ami megköttetett a földön (lásd Máté 16:19).

Mindezeket pedig további papsági kulcsok átruházása követte 
Mózes, Éliás és Illés keze által.

Gondoljatok csak bele, testvéreim! Gondoljatok bele, milyen 
csodálatos dolgok ezek!

Ez Jézus Krisztus visszaállított egyháza. Mi, ez a nép, utolsó 
napi szentek vagyunk. Bizonyságot teszünk arról, hogy a 
mennyek megnyíltak, hogy a fátyol félre lett vonva, hogy Isten 
szólott, hogy Jézus Krisztus megmutatta magát, és ezt isteni 
felhatalmazás kiáradása követte.

Bizonyságot teszünk arról, hogy a mennyek megnyíltak, hogy 
a fátyol félre lett vonva, hogy Isten szólott, hogy Jézus Krisztus 
megmutatta magát.
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9Krisztusi tulajdonságok
kifejlesztése

Bevezetés
A misszionáriusoknak törekedniük kell arra, hogy hasonlóbbá
váljanak a Szabadítóhoz, miközben azon munkálkodnak, hogy
másokat Őhozzá hívjanak. A Szabadító a mi tökéletes példánk, aki
arra tanított minket, hogy váljunk olyanná, amilyen Ő (lásd 3 Nefi
27:27), engesztelése pedig lehetővé teszi számunkra, hogy
hasonlóbbá váljunk Hozzá és Mennyei Atyánkhoz. A Jézus

Krisztushoz hasonlóvá válásnak fontos része, hogy megismerjük,
hogy Ő hogyan élt, viselkedett és tanított. Amikor mi magunk
teljesebb mértékben alakítunk ki krisztusi jellemvonásokat,
felkészültebbek leszünk Isten és mások szolgálatára a missziónk
során és egész életünkön át.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Alma 17:22–37; 18:1–3, 8–10; Moróni

7:45–48; és Tan és a szövetségek 4:1–7.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 115–122. és 126. oldalát.

• Minden tanulód számára készíts egy másolatot a Tulajdonságfejlesztő gyakorlatok
című táblázatból a Prédikáljátok evangéliumomat! 126. oldalán (választható).

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Krisztusi tulajdonságok (2:54), elérhető az
LDS.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: “Impressions of Missionaries” [Benyomások a
misszionáriusokról] (4:32), elérhető a youtube.com oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
A krisztusi tulajdonságok fontossága
Kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 123. oldalára, és
nézzék meg a misszionáriusi névtábla képét, majd kérdezd meg:

• Mi a két legkiemelkedőbb dolog a misszionáriusok névtábláján? (A misszionárius
neve és a Szabadító neve.)

• Miért lenne fontos számotokra és mások számára, hogy neveteket a Szabadító
nevével társítsák?

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Prédikáljátok evangéliumomat! 115. oldalán
álló öt bekezdést. Az osztály kövesse a szöveget és figyeljék meg, mi által tudunk igent
mondani a Jézus Krisztus követésére szólító felhívásra. Miután befejezték az olvasást,
kérdezd meg:

• Mi által fogadjuk el Jézus Krisztus felhívását, hogy kövessük Őt? (A tanulók
fogalmazzák meg a következő tantételt: Azáltal fogadjuk el Jézus Krisztusnak
az Ő követésére szólító felhívását, hogy olyanná válunk, mint Ő, és
kialakítjuk magunkban az Ő jellemvonásait.)

• A krisztusi tulajdonságok kifejlesztése hogyan tehetne titeket Jézus Krisztus
evangéliumának erőteljesebb és hatékonyabb tanítóivá?

Kérd meg a tanulókat, válasszanak ki egyet a Szentírás-tanulmányozás
szövegdobozban álló szentírásrészek közül a Prédikáljátok evangéliumomat! 116.
oldalán. Olvassák el a választott szentírást, és figyeljék meg, mit mond Jézus Krisztus
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Hagyj időt a válaszok
átgondolására! Az
osztály tagjai nagyobb
valószínűséggel fognak
megfontolt válaszokat
adni a kérdésekre, ha
elég időt hagysz nekik,
hogy elgondolkozzanak a
feleleteiken. Egy-egy
kérdés feltevése után
például mondhatod a
következőt: „Most adok
egy-két percet, hogy
átgondoljátok a
válaszotokat, és majd
csak azután szólítalak fel
benneteket.”

példájának követéséről. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg az osztállyal, mit
tanult belőle. Miután már jó néhány tanuló válaszolt, kérdezd meg:

• Milyen jellemvonásokat társítotok Jézus Krisztushoz?

Játszd le a Krisztusi tulajdonságok című rövidfilmet (2:54), amely a Szabadító
némely jellemvonását szemlélteti. Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, hogyan

nyilvánultak meg a Szabadító isteni jellemvonásai a cselekedetein keresztül –
különösen abban, ahogyan másokkal bánt.

A rövidfilm megnézése után tegyél fel az alábbiakhoz hasonló kérdéseket, ügyelve
arra, hogy elég időt hagysz a tanulóknak válaszaik átgondolására:

• Hogyan nyilvánultak meg a Szabadító jellemvonásai a cselekedeteiben, különösen
abban, ahogyan másokkal bánt?

• Milyen hatással voltak másokra Jézus tettei?

A tanulók osszanak meg a mellettük ülővel egy élményt, amely során hatással volt
rájuk valakinek a krisztusi viselkedése, azután adj nekik pár percet a következő kérdés
átgondolására:

• A videóban bemutatott krisztusi tulajdonságok közül melyeket szeretnétek
teljesebb mértékben kifejleszteni?

Krisztusi tulajdonságok kifejlesztése
Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek
4:1–7-et.

• A Tan és a szövetségek 4:5–6 szerint milyen kapcsolat van a krisztusi tulajdonságok
és a munkára szólító elhívásra való alkalmasság között? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg ezt a tantételt: Azok, akik krisztusi
tulajdonságokkal rendelkeznek, alkalmasak arra, hogy az Úr munkájában
szolgáljanak.)

Kérd meg az osztályt, lapozzanak a Tulajdonságfejlesztő gyakorlathoz a Prédikáljátok
evangéliumomat! 126. oldalán. Miután elmagyaráztad a lap tetején álló utasításokat,
kérd meg a tanulókat, végezzék el a feladatot. Segítséget jelenthet, ha előre
megmondod a tanulóknak, mennyi idejük van erre a tevékenységre. Megteheted, hogy
fénymásolt példányokat osztasz ki a tanulóknak. Ha úgy döntenek, hogy a saját
Prédikáljátok evangéliumomat! könyvükben dolgoznak, megkérheted őket, hogy
ceruzával írjanak. Adj elegendő időt, hogy minden tanuló be tudja fejezni a feladatot,
azután kérd meg néhányukat, osszák meg, mit tanultak és éreztek ennek az
önértékelésnek az elvégzése közben. Szükség szerint feltehetsz a következőkhöz
hasonló kérdéseket:

• Mely jellemvonások ragadtak meg titeket ebből a feladatból és miért?

• Mit tanultatok ebből a feladatból?

Segíts a tanulóknak jobban megérteni a krisztusi tulajdonságokat azáltal, hogy
megkéred őket, válasszanak ki egy jellemvonást, amelyről szeretnének többet
megtudni, és amelyet szeretnének teljesebb mértékben kifejleszteni az életükben. Kérd
meg a tanulókat, keressék meg a kiválasztott jellemvonást kifejtő részt a Prédikáljátok
evangéliumomat! 116–122. oldalán, azután adj nekik időt az adott szakasz
tanulmányozására, a hozzá tartozó szentírásokkal együtt. Segítséget jelenthet, ha előre
megmondod a tanulóknak, mennyi idejük lesz a tanulmányozásra. Írd fel a táblára az
alábbi kérdéseket, hogy a tanulók átgondolhassák őket az olvasás során:
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• Milyen új meglátásaitok támadtak erről a jellemvonásról?

• Minek kell megváltoznia a szívetekben, az elmétekben vagy a cselekedeteitekben, hogy
ki tudjátok fejleszteni ezt a tulajdonságot?

• Hogyan növelhetné misszionáriusi hatékonyságotokat e jellemvonás kifejlesztése?

Járkálj körbe a teremben, hogy lásd, hogyan haladnak a tanulók, illetve hogy
megválaszolhasd az esetlegesen felmerülő kérdéseiket. Elegendő idő eltelte után kérd
meg a tanulókat, mondják el, mit válaszoltak a táblára írt kérdésekre.

Tedd ki a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől, és kérd meg a tanulókat,
figyeljék meg, mit mond Uchtdorf elnök, mit kell tennünk a krisztusi tulajdonságok
kifejlesztése érdekében:

„A szentírások számos krisztusi tulajdonságot vázolnak fel, melyeket életünk során ki
kell magunkban fejlesztenünk. […] A krisztusi tulajdonságok Isten ajándékai. Az Ő
segítsége nélkül ezeket nem lehet kifejleszteni. Jézus Krisztus engesztelése által a
szükséges segítséget, melyre mindannyiunknak szüksége van, ingyen kapjuk meg. A
Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit azt jelenti, hogy teljesen Őrá

támaszkodunk – megbízunk végtelen hatalmában, intelligenciájában és szeretetében. A krisztusi
tulajdonságok akkor jelennek meg az életünkben, amikor igazlelkűen gyakoroljuk önrendelkezésünket.
…amint igyekszünk egyre jobban a Szabadítóra hasonlítani, fontos, hogy rendszeresen kiértékeljük az
életünket, és az igaz bűnbánat útján Jézus Krisztus erényeire és engesztelésének áldásaira
hagyatkozzunk” (vö. Krisztusi tulajdonságok – a szél a szárnyaink alatt. Liahóna, 2005. nov.
102–103.).

• Mit jelent számotokra az, hogy „a krisztusi tulajdonságok Isten ajándékai”? (Olyan
ajándékok ezek, amelyeket Isten segítsége nélkül nem lehet teljes mértékben
kifejleszteni.)

• Uchtdorf elnök szerint mit tehetünk, hogy igénybe vegyük Isten segítségét e
jellemvonások kifejlesztéséhez? (A tanulók válaszainak összegzéseként felírhatod a
táblára a következőket: Úgy fejleszthetünk ki krisztusi tulajdonságokat, ha
bűnbánatot tartunk, hiszünk Jézus Krisztusban, és az engesztelésre
támaszkodunk.)

• Hogyan segíthet nekünk a krisztusi tulajdonságok kifejlesztésében a bűnbánat és
az engesztelésbe vetett hit? (A hit és a bűnbánat által arra kérjük az Urat, hogy
áldjon meg minket krisztusi tulajdonságokkal. Amikor bűnbánatot tartunk, arról a
vágyunkról tanúskodunk, hogy krisztusibbá szeretnénk válni, valamint nagyobb
mértékben hívjuk meg a Szentlelket az életünkbe.)

Tedd ki a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából,
és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak:

„A nefiták tanításakor a Szabadító utalt rá, hogy kivé kell válniuk. Azt a felhívást intézte
hozzájuk, hogy bánják meg bűneiket, keresztelkedjenek meg, és szenteltessenek meg a
Szentlélek befogadása által, »hogy szeplőtelenül állhassatok előttem az utolsó napon«
(3 Nefi 27:20). Majd ezzel fejezte be: »Milyen embereknek kell hát lennetek? Bizony
mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok« (3 Nefi 27:27).

Jézus Krisztus evangéliuma az a terv, mely által azzá válhatunk, akivé Isten gyermekének válnia kell.
Ez a szeplőtelen és tökéletes állapot az egymást folyton követő szövetségek, szertartások és
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Tanulói alkalmazás. Az
alkalmazás akkor
történik meg, amikor a
tanulók (1) elfogadnak
egy tant vagy tantételt a
szívükben és az
elméjükben, valamint (2)
elkezdenek a szerint
cselekedni és élni. Az
oktatók elősegíthetik az
alkalmazást azzal, hogy
időt biztosítanak az órán
a tanulóknak annak
átgondolására vagy
leírására, hogy mit
értettek meg vagy mit
éreztek, illetve hogy
fontolóra vegyék, milyen
konkrét lépéseket kell
tenniük azért, hogy
alkalmazni tudják a
tanultakat az életükben.

cselekedetek, a helyes döntések összessége és a folyamatos bűnbánat eredményeként valósul majd
meg. »…az embereknek ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra« (Alma 34:32)”
(vö. A kihívás, hogy váljunk valakivé. Liahóna, 2001. jan. 41.).

Kérdezd meg:

• Oaks elder szerint mit kell tennünk ahhoz, hogy hasonlóbbá váljunk Jézus
Krisztushoz? (Meg kell kötnünk és be kell tartanunk szent szövetségeket,
érdemesen részesülnünk kell szertartásokban, helyes döntéseket kell hoznunk és
bűnbánatot kell tartanunk.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Moróni 7:47–48-hoz. Mondd el, hogy bár
ezek a versek kimondottan a jószívűségről szólnak, egy általánosabb tantételt is
tanítanak a krisztusi tulajdonságok elnyeréséről. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel
a verseket, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tehetünk, hogy
megkapjuk Mennyei Atyánk segítségét ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint az Ő Fia (a
válaszok összpontosítsanak annak fontosságára, hogy kérnünk kell Mennyei Atyánk
segítségét és Krisztus igaz követőivé kell válnunk). Mutass rá, hogy mivel a krisztusi
tulajdonságok Istentől jövő ajándékok, Őtőle kell segítséget kérnünk azok
kifejlesztéséhez.

Hogy segíts a tanulóknak átgondolni, hogyan alkalmazhatnák a tanultakat,
megkérheted őket, hogy osszanak meg példákat olyan dolgokra, amelyeket egy leendő
misszionárius megtehet, amikor az imént tanulmányozott jellemvonást törekszik
kifejleszteni. Azután adj pár percet a tanulóknak, hogy írásban tervet készítsenek az
adott tulajdonság jobb kifejlesztésére. A terv tartalmazzon néhány következetes jó
döntést is, amelyet meghozhatnak. Biztasd őket, hogy osszák meg tervüket a szüleikkel
vagy egy barátjukkal, akiben megbíznak. Arra is buzdítsd őket, hogy ne késlekedjenek
tervük végrehajtásával. A mostani erőfeszítéseik nagy hatással lehetnek missziós
élményeikre.

A lecke e részének lezárásaként biztosítsd a tanulókat afelől, hogy az Úr meg fogja
áldani őket, amikor hitet gyakorolnak az engesztelésben, és arra törekszenek, hogy
Hozzá hasonlóvá váljanak.

Krisztusi tulajdonságok a misszionáriusi munkában
Írd fel a táblára a következő kijelentést Dieter F. Uchtdorf elnöktől, az Első Elnökség
tagjától, aki egy olyan idézetet osztott meg, melyet általában Assisi Szent Ferencnek
tulajdonítanak, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Mindig prédikáld az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is!” (Várakozni a
Damaszkuszba vezető úton. Liahóna, 2011. máj. 77.).

Azután tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Hogyan prédikálhatjuk az evangéliumot szavak nélkül?

• A krisztusi tulajdonságok kialakítása hogyan teszi lehetővé számunkra, hogy
jobban prédikáljuk az evangéliumot, mind szavakkal, mind pedig szavak nélkül?

• Mi történik az emberek szívével, amikor krisztusi módon bánnak velük? (Szívük
meglágyul, és fogékonyabbak lesznek az evangélium üzenetének meghallgatására.)
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• Miért játszanak olyan fontos szerepet a misszionáriusok krisztusi tulajdonságai a
misszionáriusi munka sikerében? (A tanulók válaszai tartalmazhatják ezt az
igazságot: A krisztusi tulajdonságok erőteljes hatást fejthetnek ki az emberek
Szabadítóhoz vezetésében.)

Játszd le az “Impressions of Missionaries” [Benyomások a misszionáriusokról]
(4:32) című rövidfilmet. A tanulók jegyzeteljék le azokat a tulajdonságokat,

amelyeket az érdeklődők megfigyeltek a misszionáriusokban, valamint e
tulajdonságoknak az érdeklődőkre tett hatását.

Miután megnéztétek a videofilmet, kérdezd meg:

• A misszionáriusok mely pozitív jellemvonásait nevezték meg az érdeklődők?

• Szerintetek miért tettek olyan pozitív benyomást az érdeklődőkre ezek a
tulajdonságok?

• Néhány érdeklődő megnevezett kevésbé pozitív tulajdonságokat is. Ezek milyen
hatással voltak az érdeklődőkre?

• Hogyan kerülhetik el a misszionáriusok, hogy ilyen kevésbé pozitív benyomást
tegyenek másokra?

Annak további szemléltetésére, hogy a krisztusi tulajdonságok és viselkedésformák
miként segíthetnek a misszionáriusoknak felkészíteni az általuk tanítottakat az
evangélium befogadására, kérj meg egy tanulót, foglalja össze Ammon történetét,
amikor a lámániták között próbálta prédikálni az evangéliumot. Oszd négy csoportra
az osztályt, és mindegyik csoportnak add ki az alábbi szentírásrészek egyikét. A
tanulók olvassák el magukban a kapott részt, és keressék meg, milyen krisztusi
tulajdonságokat tanúsított Ammon.

Alma 17:22–25

Alma 17:28–31

Alma 17:33–37

Alma 18:1–3, 8–10

Miután a tanulóknak volt elég idejük az olvasásra, az osztállyal közösen beszéljétek
meg a következőket:

• Milyen krisztusi tulajdonságokat tanúsított Ammon az imént olvasott versekben?

• Milyen hatással voltak Ammon jellemvonásai azokra, akiket tanított?

• Milyen módon követhetik Ammon példáját a mai misszionáriusok?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan személyre, akiben krisztusi
tulajdonságokat láttak már megnyilvánulni. Kérdezd meg:

• Milyen hatást gyakorolt rátok ez az ember a krisztusi viselkedésének
köszönhetően?

Egy társsal együtt szolgálni
Emlékeztesd a tanulókat, hogy a misszionáriusoknak mindig van egy kijelölt társuk,
akivel együtt szolgálnak. Kérd meg a tanulókat, mondjanak pár kihívást, melyek abból
adódhatnak, hogy egy társsal kell együtt dolgozni. Tedd fel a tanulóknak a következő
kérdéseket:
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• Szerintetek miért párokban szolgálnak a misszionáriusok?

Olvasd fel a Tan és a szövetségek 42:6-ot és a 2 Korinthusbeliek 13:1-et, hogy segíts a
tanulóknak meglátni, hogy a misszionáriusok azért szolgálnak párokban, mert ez az
Úrtól kapott minta. Azután kérdezd meg:

• Miért fontos, hogy a misszionáriusok krisztusi tulajdonságokkal és cselekedetekkel
viseltessenek a társuk iránt? (Lásd T&Sz 38:24–25, 27.)

Tedd ki a következő idézetet James E. Faust elnöktől (1920–2007) az Első Elnökségből,
és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak:

„Soha ne engedjétek, hogy viszálykodás legyen a társatok és köztetek. Némelyik
misszionáriustársatok a legjobb barátotok lesz az egész életeteken át. Legyetek olyan
társak, amilyennel ti is lenni szeretnétek. Legyetek önzetlenek a társatokkal való
kapcsolatotokban. Ahol viszálykodás van, onnan eltávozik az Úr Lelke, nem számít, ki a
hibás. Mindegyikünk sajátos erősségekkel és tehetségekkel bíró egyéniség, aki

különbözik mindenki mástól a világon. Mindannyiunknak vannak gyengeségei. Egy harmonikus
kapcsolatban csapatmunka van – amiben az egyik gyenge, abban a másik erős” (“What I Want My
Son to Know before He Leaves on His Mission,” Ensign, May 1996, 41).

• Mit mondott Faust elnök, mi fog történni, ha viszálykodás van a
misszionáriustársak között? (Lásd még 3 Nefi 11:29.)

• A most tanulmányozott jellemvonások hogyan segíthetnek a
misszionáriustársaknak elkerülni a viszálykodást és harmonikusabb kapcsolatot
ápolni? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni azt a tantételt, hogy amikor a
misszionáriustársak krisztusi hozzáállást és viselkedést tanúsítanak egymás
iránt, akkor megáldatnak a Lélekkel.)

• Miért teheti hatékonyabbá a páros prédikálását az, ha harmonikus a kapcsolatuk
egymással?

Felolvashatjátok az első öt bekezdést a Társad címszó alatt a Misszionáriusi
kézikönyvből (Másokkal való kapcsolatok rész, 33–35. oldal). Azután kérdezd meg:

• Milyen alkalmakkor alkalmaztátok már az e bekezdésekben említett valamelyik
tantételt egy családtagotokkal vagy barátotokkal való kapcsolatotok
megerősítésére?

Befejezésként kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat Krisztusról és a
Hozzá hasonlóvá válás fontosságáról.

Felhívás a cselekvésre
Segíts a tanulóknak felismerni, hogy a krisztusi tulajdonságok kifejlesztésének
folyamatához az Úr segítségére és nagy egyéni erőfeszítésekre van szükségünk. Biztasd
a tanulókat, hogy végezzenek el legalább egyet az alábbi javasolt feladatok közül a
Szabadítóhoz hasonlóbbá válásra tett erőfeszítéseik részeként:

• Válassz ki egy krisztusi tulajdonságot a Prédikáljátok evangéliumomat! 6. fejezetéből,
és tanulmányozd még alaposabban a szentírások és a Kalauz a szentírásokhoz
segítségével. Tervezd meg, hogyan fogod még teljesebb mértékben kialakítani ezt a
jellemvonást az életedben. Oszd meg a tervedet a szüleiddel vagy egy barátoddal,
akiben megbízol.
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• Gondolkodj el azon, mit tehetnél, hogy krisztusibb hozzáállást tanúsíts a családod,
a barátaid (mind az egyháztagok, mind a nem egyháztagok), valamint az egyházi
vezetők iránt. Írj le néhány konkrét ötletet, és valósítsd meg azokat ezen a héten.

• Fogalmazz meg néhány célt azt illetően, hogy miként készülhetsz fel a viszálykodás
elkerülésére egy jövendőbeli misszionáriustársaddal.

• Találj módot arra, hogy kifejezésre juttasd a szeretetedet a családtagjaid és barátaid
iránt, illetve hogy türelmesen és jószívűen szolgáld őket.
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10 A szabadítás tervének tanítása
(1. rész)

Bevezetés
A szabadítás terve Mennyei Atyánknak a gyermekei boldogsága
érdekében alkotott terve. Jézus Krisztus engesztelése áll a
középpontjában, és arról tanít, miért szükséges az engesztelés.
Mennyei Atyánk terve választ ad az olyan kérdésekre is, mint:
„Honnan jöttem?”, „Mi az életem célja?” vagy „Hová kerülök,

miután meghalok?”. A leendő misszionáriusoknak tisztában kell
lenniük a szabadítás tervének tanával, és felkészültnek kell lenniük,
hogy azt egyszerűen elmagyarázzák és hatalommal bizonyságot
tegyenek róla.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: 2 Nefi 2:22–25; Alma 12:32–34; Mózes

1:39.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 48–50. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Isten az Atyánk (3:05), elérhető az LDS.org
oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: A szabadítás terve (4:30), elérhető az LDS.org
oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
Földi élet előtti élet: Isten célja és terve számunkra
Az osztály közösen elénekelheti az Isten gyermeke vagyok című himnuszt a nyitó
áhítat részeként. A lecke kezdetekor kérd meg a tanulókat, hogy olvassák át magukban
az Isten gyermeke vagyok első versszakát, és keressenek benne tanokat vagy
tantételeket.

Isten gyermeke vagyok,
Ő küldött a földre,
Ő adott nékem hajlékot,
És kedves szülőket.
Vezess engem, járj mellettem,
Mutasd az utat;
Tanítsd meg, hogy mit tegyek,
Hogy Vele éljek majd!
(Isten gyermeke vagyok. Himnuszok, 189. sz.)

Megjegyzés: További lehetőségként fontolóra veheted, hogy az órát az Isten az Atyánk című rövidfilm
(3:15) lejátszásával kezded. A videó megbeszélése után az osztály énekelje el az Isten gyermeke

vagyok című himnuszt.

Pár perc elteltével kérd meg a tanulókat, mondjanak olyan fontos tanokat vagy
tantételeket, amelyeket a himnuszban találtak. Ha szükséges, felteheted a következő
kérdéseket:

• Mit sugallnak ezek a szavak a földre jövetelünk előtti életünkről?

• Mit sugallnak ezek a szavak életünk céljáról itt a földön?
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Mondd el a tanulóknak, hogy misszionáriusokként lehetőségük lesz az élet céljáról
tanítani. Egy vagy több tanuló olvassa fel a Földi élet előtti élet: Isten célja és terve
számunkra című rész első két bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 48. oldalán.

Megoszthatod a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Nem adatott számunkra mélyebb igazság a visszaállítás során, mint a halandóság
előtti létezésünk ismerete. Nincs másik egyház, amely ismerné vagy tanítaná ezt az
igazságot. A tan csupán vázlatos formájában adatott, de a fontos részletek épp elég
gyakran vannak elismételve a kinyilatkoztatásokban ahhoz, hogy bizonyos alapvető
igazságokban biztosak lehessünk” (Our Father’s Plan [1984], 14).

Kérdezd meg:

• Hogyan segíthet mélyebb értelmet adni az életünknek a halandóság előtti életünk
ismerete és annak tudata, hogy lélekgyermekekként Mennyei Atyánkkal éltünk?
(Miközben a tanulók válaszolnak, kihangsúlyozhatod ezt a tantételt: Amikor
megértjük, hogy Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk, akkor földi életünk
mélyebb értelmet kap.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, játszd le az Isten az
Atyánk című rövidfilmet (3:05), a tanulók pedig figyeljék meg, milyen áldásokat

sorolnak fel a szereplők.

Miután a tanulók megnézték a videót, tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen áldásokat soroltak fel a szereplők, amelyeket amiatt kaptak, hogy tudták: ők
Isten gyermekei?

• Nektek hogyan segített mélyebb értelmet találni az életetekben az a tudat, hogy
Isten gyermekei vagytok?

Több tanuló egymást váltva olvassa fel a Prédikáljátok evangéliumomat! 48. oldalán
kezdődő rész utolsó négy bekezdését (onnan, hogy „Isten végső célja…”). Kérd meg
az osztályt, keressenek olyan tanokat és tantételeket, amelyek arról tanítanak, mi Isten
célja a gyermekei számára, valamint a szabadítás terve hogyan tölti be az adott célt.
Azután kérdezd meg:

• Mi a célja Isten tervének, mit tesz meg az Ő gyermekeiért? (A tanulók válaszai
között szerepelhet az a tan, hogy a szabadítás terve Isten minden gyermeke
számára lehetővé teszi a halhatatlanság és az örök élet áldásainak elnyerését.
Ha magyarázatra van szükség, megnézhetitek a halhatatlanság és a felmagasztosulás
meghatározásait a Prédikáljátok evangéliumomat! 58–59. oldalán. Hangsúlyozd ki,
hogy az örök élet az a fajta élet, amelyet Isten is él.)
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Memorizálás. A
memorizálás segíthet a
tanulóknak megismerni
és megszeretni néhány
kiválasztott
szentírásrészt. Növeli
annak valószínűségét is,
hogy a Szentlélek az
emlékezetükbe idézi
majd ezeket a verseket,
amikor szükségük lesz
rájuk (lásd János 14:26).
Amikor a szentírások
memorizálására kéred a
tanulókat, ügyelj arra,
hogy az elvárásokat az
egyes tanulók
képességeihez és
körülményeihez igazítsd.
A tanulók ne érezzék
magukat zavarban vagy
túlterhelve, ha
nehézséget okoz nekik a
szentírások
memorizálása.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, kérd meg őket, olvassák el és
tanulják meg kívülről a Mózes 1:39-et. Miután a tanulóknak volt néhány percük a
memorizálásra és a vers hangos felmondására, kérdezd meg:

• Ha megtanítjuk az érdeklődőknek, hogy Isten célja az, hogy véghezvigye a mi
halhatatlanságunkat és örök életünket, az milyen hatással lehet a mindennapi
életükben hozott döntéseikre?

Adj egy percet a tanulóknak annak átgondolására, milyen szerepe van a
misszionáriusoknak abban, hogy segítsenek Mennyei Atyánk munkájában, „hogy
véghezvigye… az ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39). Kérd meg a
tanulókat, hogy osszák meg gondolataikat egy másik tanulóval, vagy írják le azokat a
tanulmányi naplójukba.

A teremtés és a fizikai testünk
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel A teremtés című részt a Prédikáljátok
evangéliumomat! 49. oldalán. Kérd a tanulókat, hogy figyeljék meg, milyen
jelentőséggel bír a teremtés Isten szabadítástervében, azután kérdezd meg:

• Miért tartjuk a föld teremtését Isten szabadításterve egyik fontos részének?
(Ahhoz, hogy fejlődhessünk és olyanná válhassunk, mint Isten,
mindannyiunknak a földre kellett jönnie, hogy testet kapjunk és próbára
tétessünk a próbatétel ideje alatt.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a fizikai test elnyerésének fontosságát, tedd ki és
olvasd fel a következő idézetet Susan W. Tanner nőtestvértől, aki akkoriban a Fiatal
Nők általános elnökeként szolgált. A tanulók figyeljék meg, miért örültünk
mindannyian, hogy fizikai testet kaphatunk.

„A halandóság előtti birodalomban megtudtuk, hogy a test Isten számunkra alkotott
nagyszerű boldogságtervének a része. Amint azt a családról szóló kiáltványban
olvashatjuk: »…a lélekfiak és lélekleányok Örökkévaló Atyjukként ismerték Istent és
hódoltak Neki, valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fizikai testhez és földi
tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a

tökéletesség felé, és végül az örök élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket.« Sőt, »együtt
örvendez[tünk]« (Jób 38:7), hogy részesei lehetünk ennek a tervnek.

Miért voltunk ennyire lelkesek? Megértettük a testünkre vonatkozó örök igazságokat. Tudtuk, hogy a
testünk Isten képmására lesz teremtve. Tudtuk, hogy testünk lelkünk hajlékául szolgál majd. Azt is
megértettük, hogy testünk fájdalomnak, betegségnek, fogyatékosságoknak és kísértésnek lesz kitéve.
Mi azonban készen álltunk, sőt, türelmetlenül vártuk, hogy elfogadjuk ezeket a kihívásokat, mivel
tudtuk, hogy csak az elválaszthatatlanul összekapcsolt lélek és anyag segítségével fejlődhetünk
olyanná, mint Mennyei Atyánk (lásd T&Sz 130:22), és nyerhetjük el »az öröm teljességét« (T&Sz
93:33)” (vö. A test szent mivolta. Liahóna, 2005. nov. 13.).

Kérdezd meg:

• Milyen igazságokat értettünk meg a halandóság előtti világban, amelyek miatt
olyan izgatottan vártuk, hogy a földre jöjjünk és fizikai testet kapjunk?

• Miért álltunk készen és vártuk türelmetlenül a földre jövetelt, bár tudtuk, hogy a
halandóságban nehéz kihívásokkal nézhetünk szembe?

Adj időt a tanulóknak a következő kérdés átgondolására: Hogyan magyaráznátok el
egy érdeklődőnek, miként segít halandó tapasztalatunk a fejlődésünkben, hogy
olyanná váljunk, mint Mennyei Atyánk? Ha az idő engedi, kérd meg a tanulókat, hogy
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tanulmányozzák A teremtés címszó alatti Szentírás-tanulmányozás szövegdobozban
lévő szentírásutalásokat a Prédikáljátok evangéliumomat! 49. oldalán. Egy-két perc
elteltével a tanulók forduljanak oda az egyik szomszédjukhoz, és mondják el, mit
válaszolnának az iménti kérdésre.

Önrendelkezés, valamint Ádám és Éva bukása
Írd fel a táblára a következő fejléceket:

Mit tehetett Ádám és Éva a kertben? Mit nem tehetett Ádám és Éva a kertben?

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a 2 Nefi 2:22–25-öt és az Önrendelkezés,
valamint Ádám és Éva bukása című részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 49. oldalán.
Miközben olvasnak, az osztály egyik fele készítsen felsorolást arról, mit tehetett Ádám
és Éva a kertben (örökké élhettek ártatlan állapotban; használhatták
önrendelkezésüket, hogy döntéseket hozzanak). Az osztály másik fele készítsen
felsorolást arról, mit nem tehetett Ádám és Éva a kertben (nem tudtak fejlődni, sem
ellentétet megtapasztalni; nem tapasztalhatták meg sem az örömet, sem a bánatot,
fájdalmat vagy nyomorúságot; nem tudtak bűnt elkövetni; nem tapasztalhatták meg a
betegséget vagy a szenvedést; nem lehettek gyermekeik). Pár perc után kérd meg a
tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. Miközben válaszolnak, felkérhetsz egy
tanulót, hogy társai válaszait írja fel a táblára.

Hívd fel a tanulók figyelmét a fizikai halál és a lelki halál kifejezésre a Prédikáljátok
evangéliumomat! 49. oldalán. Azt talán minden tanuló tudja, hogy a fizikai halál a fizikai
test halálára utal. Segíts nekik megérteni, hogy a lelki halál az Isten jelenlétéből történő
elszakadásra utal. Mindkét halál Ádám bukásának következménye. Egyedül Jézus
Krisztus engesztelése által győzhetjük le mindkét halált.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a bukás jelentőségét a szabadítás tervében,
tedd ki a következő idézetet Joseph Fielding Smith elnöktől (1876–1972), és kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak:

„Amikor Ádámot kiűzték az Éden kertjéből, az Úr ítéletet mondott rá. Néhányan úgy
tekintenek erre az ítéletre, mint egy szörnyűséges dologra. Pedig nem az volt, hanem
áldás. Nem tudom, hogyan lehet ezt igazán akár álcázott büntetésnek is tekinteni.

Annak érdekében, hogy az emberiség szabadítást és felmagasztosulást nyerjen,
szükséges, hogy testet kapjanak ezen a világon, és olyan tapasztalatokon és tanulási

folyamaton menjenek keresztül, amelyek csak a halandóságban találhatók meg. Az Úr azt mondta,
hogy az Ő nagyszerű munkája és dicsősége az, »hogy véghezvigye… az ember halhatatlanságát és
örök életét« [Mózes 1:39]. A halandóság nélkül ez a nagyszerű áldás nem valósulhatna meg. Ezért
aztán világok teremtettek, melyeket benépesítettek Isten gyermekei, akiknek megadatik a kiváltság,
hogy áthaladjanak a halandó léten, az önrendelkezés hatalmas ajándékával a birtokukban. Ezen
ajándék révén aztán választhatnak jót vagy választhatnak gonoszt, hogy majd érdemeik szerint
nyerjenek jutalmat az eljövendő örökkévalóságokban. Ádám vétke miatt itt vagyunk a halandó
életben. […]

Az ember bukása álruhába bújtatott áldásként jött, és inkább az Úrnak az ember fejlődését illető céljai
előrevitelének, semmint azok hátráltatásának eszköze volt” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:113–14).

Ezek után kérdezd meg:
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• Miért helyénvaló Ádám és Éva bukását Isten szabadítástervének elengedhetetlen
részeként tekinteni? (Ádám és Éva bukása lehetővé tett Isten lélekgyermekei
számára, hogy fizikai testet kapjanak, valamint hogy fejlődjenek és olyanná
váljanak, mint Ő.)

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Tanítás a bukásról feliratú bekeretezett részben
álló szöveget a Prédikáljátok evangéliumomat! 50. oldalán, azután kérd meg őket, hogy
saját szavaikkal magyarázzák el a bukás tanát a mellettük ülő tanulónak.

Földi életünk
Játszd le A szabadítás terve című rövidfilmet (4:30), vagy olvastasd fel az egyik
tanulóval a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol

Kvórumából. A tanulók figyeljék meg, miként jelképezheti a szabadítás tervét egy
háromfelvonásos színdarab:

„A szabadítás terve, a maga három részével olyan, mint egy nagyszerű,
háromfelvonásos színdarab. Az első felvonás címe: A halandóság előtti élet. A
szentírások első állapotunknak nevezik ezt (lásd Júdás 1:6; Ábrahám 3:26, 28). A
második felvonás, amely a születéstől a feltámadásig tart: A második állapot. A
harmadik felvonás címe pedig: Élet a halál után, avagy örök élet.

A halandóságban olyanok vagyunk, mint [a színész,] aki akkor lép be a színházba, amikor a második
felvonás elején felgördül a függöny. Lemaradtunk az első felvonásról. A darabnak sok, egymásba
fonódó cselekménye és mellékszála van, így aztán nehéz kibogozni, ki kihez tartozik és mi mihez
tartozik, kik a hősök és kik a cselszövők. Az élményt tovább bonyolítja az a tény, hogy nemcsak nézők
vagyunk, hanem a szereposztás egyik tagja [is], a színpadon, mindennek a kellős közepén!

Az örök terv részeként a halandóság előtti életünk – az első felvonás – emlékét fátyol takarja. Mivel a
második felvonás elején lépünk be a halandóságba, és az első felvonásra nem emlékszünk, így nem
csoda, hogy nehéz megérteni, mi történik. […]

Ha arra számítotok, hogy a második felvonás csupa könnyedség és móka és kacagás lesz, akkor
bizonyára csalódni fogtok. Nem igazán fogjátok érteni, mi zajlik körülöttetek, és miért engedik a
dolgokat megtörténni úgy, ahogy.

Emlékezzetek arra, hogy a »boldogan éltek, míg meg nem haltak« sor nem a második felvonásban
hangzik el. Ez a sor a harmadik felvonás [része], amikor a rejtélyek megoldódnak és minden a helyére
kerül. […]

Létezik valami szövegkönyvhöz hasonló e nagyszerű darabhoz, ehhez a korszakos drámához. Röviden
körvonalazza, hogy mi történt az első felvonásban – a halandóság előtti életben. Noha nem tartalmaz
túl sok részletet, a szövegkönyv világossá teszi mindennek a célját, és [eleget feltár] annak
cselekményé[ből], hogy segítsen nektek rájönni, miről szól az élet.

Ez a szövegkönyv, amint azt már valószínűleg kitaláltátok, a szentírások – a kinyilatkoztatások.
Olvassátok őket! Tanulmányozzátok őket! Feltárják előttetek, »micsoda az ember«, miért emlékezik
meg róla Isten, és miért van az, hogy »kevéssel tette… őt kisebbé az Istennél«, mégis »dicsőséggel és
tisztességgel megkoronázta… őt« (Zsoltárok 8:5–6).

A szentírások az igazat szólják. Belőlük elég ismeretre tehettek szert mindhárom felvonásról, hogy
tudjátok, hol vagytok, és merre menjetek az életetekben. Kinyilatkoztatják, hogy »kezdetben ti is az
Atyával voltatok; ez az, ami Lélek, méghozzá az igazság Lelke;

És az igazság a dolgok ismerete úgy, ahogy azok vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy azok el
fognak jönni« (T&Sz 93:23–24)” (Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” [Church Educational System
fireside, May 7, 1995], 2–3; si.lds.org).

Ezek után tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket:
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• Milyen módon jelképezi egy háromfelvonásos színdarab a szabadítás tervének
néhány részét?

• E hasonlat szerint miért okoz nehézséget néhány embernek a földi élet céljának
megértése?

• E hasonlat szerint hol találhatjuk e nagyszerű háromfelvonásos színdarab
szövegkönyvét?

• Hogyan segíthetnek a szentírások Isten gyermekeinek jobban megérteni, mi a
céljuk Isten tervében?

Mondd el a tanulóknak, hogy amikor a misszionáriusok a szabadítás tervét tanítják,
akkor segítenek az érdeklődőknek jobban megérteni a halandóság célját és azt, hogy
miként tudunk visszatérni Mennyei Atyánkhoz, hogy újra Vele éljünk (lásd Alma
12:32–34). A tanulók lapozzanak a Földi életünk című részhez a Prédikáljátok
evangéliumomat! 50. oldalán. Miután elegendő idejük volt a szakasz elolvasására,
kérdezd meg:

• Hogyan magyaráznátok el egy-két mondatban ennek az életnek a célját?

Mondd el a tanulóknak, hogy fontos, hogy az érdeklődők megértsék: az Isten színe elé
való visszatéréshez szükséges felkészülésünk azoktól a döntésektől függ, amelyeket a
földi életünk során hozunk. Az Isten parancsolatainak betartására irányuló döntéseink
segíthetnek közelebb kerülnünk Mennyei Atyánkhoz, míg Isten parancsolatainak
megszegése megakadályoz minket az Ő jelenlétébe való visszatérésünkben. Írd fel a
táblára a következőt:

A bűn következményei:

Azután kérdezd meg:

• Mik a bűn következményei? (Ha szükséges, biztasd a tanulókat, hogy nézzék át a
Földi életünk című rész második bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 50.
oldalán. Bár másképp is fogalmazhatnak, a tanulók értsék meg ezeket az
igazságokat: A bűn boldogtalansághoz vezet, és bűntudatot és szégyenérzetet
szül. A bűn tisztátalanná és érdemtelenné tesz minket arra, hogy Isten színe elé
lépjünk. A bűn meggátolja, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz, hacsak
bűnbocsánatot nem nyerünk.)

• A bűn következményeinek megértése hogyan segít felkészíteni az érdeklődőket az
engesztelés üzenetének befogadására?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy ebben az életben mindannyian megtapasztalunk egy
lelki halált, hiszen mindannyian elszakadunk Isten színe elől. Kérdezd meg a
tanulóktól:

• Jézus Krisztus evangéliuma hogyan segít nekünk legyőzni a lelki halált és
visszatérni Isten jelenlétébe? (Miközben a tanulók válaszolnak, megkérdezheted
tőlük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, az alámerítéssel végzett
keresztelkedés és a Szentlélek ajándéka külön-külön hogyan segít legyőznünk a
bukás hatásait, és mi módon készít fel minket az Isten színe elé való visszatérésre.)

Fontos, hogy a tanulóknak legyen lehetősége gyakorolni a szabadítás terve azon
részeinek elmagyarázását, amelyeket ez a lecke tárgyal, mert ez segíteni fog nekik,
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hogy jobban megértsék azokat a tanokat és tantételeket, amelyeket az érdeklődőknek
tanítani fognak.

A tanulók alkossanak párokat. Adj elég időt arra, hogy minden páros felkészülhessen
egy 5-10 perces lecke tanítására a földi életünk céljáról. A tanulók nézzék át a
Prédikáljátok evangéliumomat! 49–50. oldalán álló anyagot, a Szentírás-tanulmányozás
szövegdobozokban álló szentírásokkal együtt (az 51. oldal tetején található
szövegdobozzal bezárólag). Ha rendelkezésre áll, tanulmányozhatják A szabadítás terve
című misszionáriusi füzet 2–9. oldalát is. Miközben a tanulók készülnek, sétálj körbe a
teremben, és segíts nekik egyszerű és tömör magyarázatokat megfogalmazni a
szabadítás tervének részeihez. Erősítsd meg újra, hogy ha szentírásrészeket használnak
az üzenetükben és bizonyságot tesznek a tanított tanokról és tantételekről, az
erőteljesebbé teszi majd a tanításukat.

Miután a tanulóknak elegendő ideje volt az anyag átnézésére és egy rövid lecke
összeállítására, minden páros tanítson egy másikat, azután cseréljenek szerepet, hogy
mindegyik párosnak legyen lehetősége egyszer tanítani. Amikor az egyes párok
végeznek a tanítással, beszéljék meg a következőket az általuk tanított tanulókkal:

• Mit tettek jól a tanítók?

• Milyen módszerek tehették volna még hatékonyabbá a tanítást?

Miután minden páros kapott lehetőséget a gyakorlásra és tanításuk kiértékelésére, kérd
meg a tanulókat, hogy osszák meg a tapasztalataikból eredő meglátásaikat az osztály
egészével.

A lecke befejezéseként írd fel a táblára az alábbi kijelentéseket, és kérd meg a
tanulókat, gondolják át, hogy ezek a tantételek miként növelhetik a missziós szolgálat
iránti vágyukat:

Minden ember, akivel találkoztok, Mennyei Atyánk szeretett gyermeke.

Minden ember, akivel találkoztok, magával hurcolja az olyan bűnökből eredő
boldogtalanság terhét, amelyek még nem lettek megoldva Krisztus megtisztító
engesztelésén keresztül.

Kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg, mit éreznek, amikor átgondolják ezeket a
kijelentéseket. A lecke zárásaként megkérdezheted a tanulóktól, hogy szeretne-e
valaki bizonyságot tenni az osztálynak a szabadítás tervével kapcsolatos tanokról.
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A fejlődés folytatása.
Mind az oktatóknak,
mind a
misszionáriusoknak el
kell sajátítaniuk a
hatékony tanítás
alapelveit, és
mesterfokon magukévá
kell tenniük a hatékony
tanítási készségeket
sorról sorra,
tanulmányozás, hit,
türelem és tapasztalat
útján. Az legyen minden
misszionárius célja, hogy
amennyire csak
lehetséges, a világ
Szabadítóját képviselje és
Istentől jött tanítóként
(lásd János 3:2)
szolgáljon. Azok, akik
nap mint nap az Úrhoz
fordulnak, érezni fogják
az Ő segítségét,
miközben igyekeznek
fejlődni.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy mélyítsék el a szabadítás tervéről való ismereteiket és
fejlesszék tanítási készségeiket azáltal, hogy az órán kívül elvégzik az alábbi feladatok
egyikét:

• Olvasd el a Főbb meghatározások részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 58–59.
oldalán. Gyakorold mindegyik kifejezés elmagyarázását a saját szavaiddal, az
igazság egyszerű megfogalmazásával.

• Nézd át a Szentírás-tanulmányozás szövegdobozokban álló szentírásrészeket a
Prédikáljátok evangéliumomat! 49–51. oldalán. Válassz ki egy-két szakaszt, amelyet
szeretnél felhasználni a szabadítás terve különböző részeinek tanításakor, és jelöld
be ezeket a szentírásodban. Meg is tanulhatod őket kívülről.

• Készíts vázlatot a szabadítás tervének tanításához. Segítségképpen felhasználhatod
a Prédikáljátok evangéliumomat! 55–58. oldalán lévő lecketerveket.

• Gondolj egy olyan időszakra, amikor a szabadítás tervéről való tudásod megáldotta
az életedet. Írásban foglald össze ezt az élményt a tanulmányi naplódban, vagy
mesélj róla egy barátodnak.
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11 A szabadítás tervének tanítása
(2. rész)

Bevezetés
A szabadítás terve biztosított egy Szabadítót, aki legyőzi Ádám
bukásának hatásait. A Szabadító engesztelése által
felülkerekedhetünk a halálon, a bűnön és a szomorúságon. Ezen
kívül fel fogunk támadni, és az igazlelkű emberek vissza fognak

térni Isten színe elé, és olyanná válnak majd, mint Ő. A leendő
misszionáriusoknak tisztában kell lenniük a szabadítás tervének
tanával, és felkészültnek kell lenniük, hogy azt egyszerűen
elmagyarázzák és hatalommal bizonyságot tegyenek róla.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Ésaiás 53:3–5; 1 Korinthusbeliek

15:20–22; Alma 7:11–13; Alma 11:42–44; Alma 34:8–9; és Tan és a szövetségek
19:15–19.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 51–54. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Mert úgy szerette Isten e világot (4:48), elérhető
az LDS.org oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
Jézus Krisztus engesztelése
Óra előtt írd fel a táblára a következőket:

„[A János 3:16] összegzi a teljes szabadítás tervét” (Bruce R. McConkie elder).

Az óra kezdetekor kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 3:16-ot,
és gondolják át, e vers hogyan „összegzi a teljes szabadítás tervét”.

Miután a tanulóknak volt pár percük az olvasásra és az elmélkedésre, kérd meg őket,
beszéljék meg, miként összegzi ez a vers a szabadítás tervét. Ha szükséges,
felolvashatod a János 3:16-ról szóló teljesebb idézetet Bruce R. McConkie eldertől
(1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Talán ez a leghíresebb és legerőteljesebb szentírásvers, amely valaha is elhangzott.
Összegzi a teljes szabadítás tervét, összekötve az Atyát, a Fiút, a Fiú engesztelő
áldozatát, a Belé vetett hitet, amely feltételezi az igazlelkű cselekedeteket és a hithűek
végső örök felmagasztosulását” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:144).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Az engesztelés című rész első bekezdését a
Prédikáljátok evangéliumomat! 51. oldalán, azután kérdezd meg:

• Hogyan fogalmaznátok meg egy mondatban, hogy miért olyan fontos Jézus
Krisztus engesztelő áldozata Isten minden egyes gyermeke számára? (A tanulók
válaszai tartalmazzák azt a tant, hogy Jézus Krisztus engesztelése lehetővé tette
számunkra a bukás hatásainak legyőzését.)
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• A bukás mely hatásait tapasztaljuk meg mindannyian? (A főbb hatások [1] a fizikai
halál, [2] a bűn és a lelki halál [az Istentől való különválás], valamint [3] a
szenvedés és a bánat.)

Miközben a tanulók válaszolnak, felsorolhatod javaslataikat a táblán, A bukás hatásai
fejléc alatt. A mellette lévő oszlopnak add ezt a címet: Hogyan győzi le az engesztelés a
bukás hatásait? (vagy egy másik módszert használva tedd ki az alábbi táblázatot):

A bukás hatásai Hogyan győzi le az engesztelés a bukás hatásait?

Fizikai halál 1 Korinthusbeliek 15:20–22

Alma 11:42–45

Prédikáljátok evangéliumomat!, 51. o., Az engesztelés, 2.
bekezdés

Bűn és lelki
halál

Alma 34:8–9

T&Sz 19:15–19

Prédikáljátok evangéliumomat!, 51–52. o., Az engesztelés, 3–5.
bekezdés

Szenvedés és
bánat

Ésaiás 53:3–5

Alma 7:11–13

Prédikáljátok evangéliumomat!, 51–52. o., Az engesztelés, 6.
bekezdés

Oszd az osztályt három részre, és mindegyik csoportnak add feladatul a táblázatban
álló egyik sor utalásainak tanulmányozását. Kérd meg a tanulókat, készüljenek fel
annak megosztására, hogy a tanulmányozott anyagok miként segítenek elmagyarázni,
hogy Jézus Krisztus engesztelése hogyan győzi le a bukás hatásait. Mondd el a
tanulóknak, hogy a táblázatban álló szentírások csupán példaként szolgálnak számos
olyan szakaszra, amelyeket az engesztelés tanának szemléltetéseként használhatnak,
és további részeket is tanulmányozniuk kell ahhoz, hogy mélyebben megértsék ezt a
tant. Miután elegendő időt adtál nekik a tanulmányozásra, kérj meg néhány tanulót
mindhárom csoportból, hogy mondják el, mit tanulmányoztak, és az hogyan segít
nekünk megérteni, miként áldhat meg minket az engesztelés.

Adj a tanulóknak pár percet, hogy írjanak le több olyan mondatot, amelyek
összefoglalják vagy felvázolják, mit akarnának megtanítani egy érdeklődőnek Jézus
Krisztus engeszteléséről. Néhány perc elteltével felszólíthatsz néhány tanulót, hogy
olvassa fel az osztálynak, amit írt.
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Egy-egy tan vagy
tantétel igazságának
és jelentőségének
átérzése. Előfordulhat,
hogy noha a tanulók
felismerik és meg is értik
az evangélium tantételeit
és tanait, gyakran nem
éreznek motivációt azok
alkalmazására addig,
amíg a Lélek által át nem
érzik azok igazságát és
jelentőségét.

Tanulói bizonyságok.
Segíthetsz a tanulóknak,
hogy kevésbé feszélyezze
őket a bizonyságtétel, ha
számos alkalmat
biztosítasz erre az óra
folyamán. Boyd K. Packer
elnök a Tizenkét Apostol
Kvórumából azt
tanította: „…a
bizonyság annak
megosztásában rejlik!
[…] Egy dolog tanúságot
kapni arról, amit
olvasunk, vagy amit
valaki mondott… De
egészen más dolog, ha a
Lélek megerősíti
keblünkben, hogy igaz
az, amiről mi magunk
bizonyságot tettünk”
(“The Candle of the
Lord,” Ensign, Jan. 1983,
54–55).

Hívd meg a Lelket, hogy segítsen a tanulóknak átérezni Jézus Krisztus
engesztelésének igazságát és jelentőségét azáltal, hogy lejátszod a Mert úgy

szerette Isten e világot című rövidfilmet (4:48). Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg,
mivel mutatta ki Jézus Krisztus a világ iránti szeretetét.

Miután megnéztétek a rövidfilmet, kérdezd meg:

• Mivel mutatta ki Jézus Krisztus a mások iránti szeretetét?

• Miként segít nektek ez a rövidfilm abban, hogy megbecsüljétek a Szabadító
szolgálatát és engesztelő küldetését?

Kérd meg a tanulókat, nézzék meg, mit írtak, mit szeretnének megtanítani egy
érdeklődőnek Jézus Krisztus engeszteléséről. Adj nekik újra néhány percet, hogy
leírjanak további olyan mondatokat, amelyek összefoglalják, miben hisznek és miről
tudják bizonyságukat tenni Jézus Krisztus engesztelését illetően. Pár perc elteltével
oszd párokra az osztályt, és a párosok játsszák el, hogyan tennék bizonyságukat egy
érdeklődőnek Jézus Krisztus engeszteléséről.

Miután minden egyes tanulónak lehetősége volt a szerepjátékra, ezzel a kérdéssel zárd
a lecke e részét:

• Miért fontos, hogy a misszionáriusok rendszeresen megosszák a Jézus Krisztusról
való bizonyságukat azokkal, akiket tanítanak? (Kihangsúlyozhatod, hogy a
Szentlélek egyik szerepköre az, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról [lásd
János 15:26; 3 Nefi 11:32]; ezért aztán amikor bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról
másoknak, azzal meghívjuk a Szentlelket, hogy erősítse meg tanúságunkat azok
szívében, akiket tanítunk.)

Buzdítsd a tanulókat annak átgondolására, hogy mit tehetnek, hogy mélyebb hálát
érezzenek és erősebb bizonyságuk legyen Jézus Krisztusról és az Ő engeszteléséről.
Biztosítsd a tanulókat afelől, hogy a Szabadítóról való bizonyságuk elmélyítésével
felkészültebbek lesznek, hogy másokat Krisztushoz hívjanak.

Örökkévaló rendeltetésünk
Kérd meg a tanulókat, lapozzanak A szabadulás terve című szövegdobozhoz a
Prédikáljátok evangéliumomat! 54. oldalán. Kérd meg a tanulókat, hogy először
tanulmányozzák az ábrát, majd pedig rajzolják le a saját verziójukat anélkül, hogy
belenéznének a Prédikáljátok evangéliumomat! könyvbe. A saját ábrájuk bármilyen
formát ölthet, amennyiben tartalmazza a szabadítás tervének fő elemeit. Emlékeztesd a
tanulókat, hogy a misszionáriusoknak képesnek kell lenniük a szabadítás tervének fő
részeit egyszerű szavakkal elmagyarázni az érdeklődőknek.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Prédikáljátok evangéliumomat! 2. leckéjében álló
további három szakasz tartalmát (52–53. oldal), kérd meg őket, hogy szánjanak pár
percet e részek elolvasására, és határozzák meg azokat a tanokat, tantételeket és
elgondolásokat, amelyeket az érdeklődőknek tudniuk kell. Miközben a tanulók
olvasnak, tedd ki a táblára a szakaszok címeit:

Mi az, amit egy érdeklődőnek tudnia kell?

A lélekvilág A feltámadás, az ítélet és a halhatatlanság A dicsőség királyságai
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Hasznos lehet, ha a tanulók egyszerre egy szakaszt tanulmányoznak, majd pedig
megosztják a talált tanokat, tantételeket és elgondolásokat, mielőtt továbblépnének a
következő részre. Felkérheted az egyik tanulót, hogy az osztály válaszait írja fel a
táblán álló megfelelő fejléc alá. Megkérheted a tanulókat, hogy másolják be a
táblázatot a tanulmányi naplójukba, és töltsék ki, miközben az osztály megbeszéli az
egyes szakaszokat.

Az alábbiakhoz hasonló kérdések segíthetnek a tanulóknak mélyebben értelmezni az
olvasottakat:

• Milyen hatással lesznek ránk a földi életünkben hozott döntéseink a halálunk után?

• Az ítéletről való ismereteink hogyan befolyásolhatják a döntéseinket most?

• Milyen hatással van Jézus Krisztus engesztelése létezésünk mindegyik szakaszára
(halandóság előtti, halandó és halandóság utáni)?

• Miért fontos világosan és egyszerűen fogalmazni, amikor megismertetjük másokkal
ezeket az igazságokat?

Mondd el a tanulóknak, hogy a visszaállítás egyik fontos tana az, hogy Isten
gyermekeiben ott rejlik a lehetőség, hogy olyanná váljanak, mint Ő. A Mennyei
Atyánkról való ismeretünk reményt ad arra, hogy Jézus Krisztus engesztelése révén
fejlődhetünk és elnyerhetjük a felmagasztosulás áldását (lásd Felmagasztosulás a
Prédikáljátok evangéliumomat! 58. oldalán). Bár egy nap olyanná válhatunk, mint Isten,
mindig is Őneki fogunk hódolni. A mi előrelépésünk soha nem változtatja meg annak
tényét, hogy Ő a mi Atyánk és a mi Istenünk. (E témáról bővebb információ található a
Gospel Topics [Evangéliumi témák] “Becoming Like God” [Olyanná válni, mint Isten]
című cikkében az lds.org/topics oldalon.)

Oszd párokra az osztályt, és kérj meg minden párost, hogy készüljenek fel egy
tanításra az élet céljáról és arról, hogy mi történik velünk a halálunk után.
Felkészülésük során lapozzák fel a Prédikáljátok evangéliumomat! 51–54. oldalát, illetve –
amennyiben rendelkezésre áll – A szabadítás terve című misszionáriusi füzet 10–15.
oldalát. Bátorítsd a tanulókat arra, hogy legalább egy szentírást használjanak fel a
tanításuk folyamán. Arra is biztasd őket, hogy használják fel az imént rajzolt szabadítás
terve vázlatukat vagy azt az ábrát, amely a Prédikáljátok evangéliumomat! 54. oldalán
található. Mondd el, hogy tanításuk legyen egyszerű és világos, és zárják a
bizonyságukkal. Adj elég időt arra, hogy minden páros felkészülhessen a tanításra,
majd kérd meg a tanulókat, hogy minden pár csatlakozzon egy másik pároshoz, és
egyikük tanítsa a másikukat.

Amikor az egyes párok befejezik a tanítást, a csoport beszélje meg a következőket: Mi
ment jól a tanítás során? Miben lehetnének jobbak azok a tanulók, akik tanítottak?

Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt. Ügyelj arra,
hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre. Miután minden páros tanított, kérd meg a
tanulókat, hogy osszák meg a tapasztalatukból nyert meglátásaikat az osztály
egészével.

Ha az idő engedi, a lecke zárásaként tegyél bizonyságot a szabadítás tervéről, vagy
kérd meg a tanulókat a bizonyságtételre.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak legalább egyet az alábbi tevékenységek közül,
és végezzék el az órán kívül, hogy alaposabban megértsék a szabadítás tervét:
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• Gyakorold az ábra lerajzolását a Prédikáljátok evangéliumomat! 54. oldaláról és a
szabadítás terve fő részeinek elmagyarázását; minden részhez használj egy
szentírást.

• Gondold át, hogyan taníthatnád a szabadítás tervét, hogy segítséget nyújts
valakinek, aki nemrég vesztette el egy családtagját vagy másvalakit, akit szeretett.
Ötleteidet foglald össze vagy vázold fel a tanulmányi naplódban.

• Tanulmányozz egy beszédet Jézus Krisztus engeszteléséről egy közelmúltban tartott
általános konferencia anyagából. Határozz meg olyan tantételeket a beszédből,
amelyek segíteni fognak, hogy jobban megértsd Jézus Krisztus engesztelését.
Sorold fel, mi módon áld meg téged az engesztelés nap mint nap.

• Imádkozz a lehetőségért, hogy meg tudd osztani a szabadítás tervét valakivel, akit
megáldhatna Mennyei Atyánk tervének alaposabb megértése. Azután cselekedj
hittel és tanítsd meg neki ezt a tant, hogy áldást hozzon az illető életére.
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12Tanítandó emberek keresése

Bevezetés
A misszionáriusok nem tudják megosztani az evangéliumot, amíg
nem találnak valakit, akit taníthatnak. Az emberek keresése a hit
gyakorlását kívánja meg: hitet ahhoz, hogy beszéljenek Jézus
Krisztus evangéliumáról; hitet, hogy nyitva tartsák a szemüket a
tanítási lehetőségekre; valamint hitet abban, hogy Isten olyan
emberekhez vezeti majd őket, akik felkészültek a
meghallgatásukra. Leghatékonyabban az egyház tagjain keresztül

lehet tanítandó embereket találni. Minden egyháztagnak – ideértve
a leendő misszionáriusokat is – személyes felelőssége, hogy
segítsen olyan embereket találni, akik készen állnak a visszaállított
evangélium befogadására. A fiatalok azzal is készülhetnek a teljes
idejű szolgálatra, hogy már most megosztják az evangéliumot,
személyesen és online forrásokon keresztül egyaránt.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Tan és a szövetségek 18:10, 14–16;

33:6–11; 100:5–6.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 155., 160., 162. és 170. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Hit kifejlesztése a kereséshez (2:55), A kerület, 1.
rész, elérhető az LDS.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Az aratás Ura: Az Adams család (4:41), elérhető
az LDS.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Hitelveid megosztása (2:02), elérhető az
LDS.org oldalon.

• Előre kérj fel egy vagy két tanulót, hogy szemléltessenek az órán legalább egyet a
következők közül: (1) hogyan használható az LDS.org vagy a mormon.org oldal
videók vagy más anyagok megosztására a közösségi médián, és (2) hogyan hozható
létre felhasználói profil a mormon.org honlapon.

Javaslatok a tanításhoz
Hit kifejlesztése a tanítható emberek megtalálására
Mondd el, hogy Wilford Woodruff elnök röviddel apostoli elrendelése után Angliában
szolgált misszionáriusként. Tedd ki a következő idézetet, és kérd meg a tanulókat,
hogy egymást váltva olvassák fel a következő beszámolót annak bevezetésére, hogy
miért fontos az Úr segítségét kérni, amikor embereket szeretnénk találni, akiket
taníthatunk. Az osztály figyelje meg, mit tett Woodruff elder, hogy tanítható embereket
találjon:

„Woodruff elder… imában az Úrhoz fordult, és megkérdezte, merre menjen. Így idézte
fel: »Mivel úgy hiszem, hogy kiváltságom és kötelességem e tárgyban ismerni az Úr
akaratát, ezért megkérdeztem Mennyei Atyámat Jézus Krisztus nevében, hogy tudassa
velem akaratát ebben a dologban. Ahogy pedig kértem, az Úr megadta, és megmutatta,
hogy akarata szerint azonnal Dél-Angliába kell mennem. Elbeszélgettem William

Benbow testvérrel erről, aki korábban Herefordshire-ben lakott, és még mindig éltek ott barátai.
Erőteljesen azt kívánta, hogy látogassam meg az országnak ama tájékát, sőt, nagylelkűen felajánlotta,
hogy velem tart fivére otthonába és kifizeti utazásomat, amit én örömmel el is fogadtam.«
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1840. március 4-én Woodruff elder és William Benbow megérkeztek William fivére, John házába. »Egy
órá[n belül], hogy megérkeztem otthonába – emlékezett vissza később Woodruff elnök – megtudtam,
miért küldött oda az Úr. […] Férfiak és nők társaságát találtam ott – mintegy hatszázukat –, akik
Egyesült Testvérek név alatt csoportot alkottak, és a dolgok ősi rendjének visszaállításán
munkálkodtak. Úgy akarták az evangéliumot, ahogy azt a próféták és apostolok tanították – csakúgy,
mint jómagam is fiatal koromban.«

Kitartó Biblia-tanulmányozásuk révén John Benbow, valamint a családja és a barátai felkészítették
magukat a visszaállított evangélium elfogadására.

A Benbow család [hamar] befogadta a visszaállítás üzenetét, és William visszatért Staffordshire-be,
»miután része volt abban a boldog kiváltságban, hogy lássa fivérét, John Benbow-t, valamint egész
háza népét… megkeresztelkedni az új és örökkévaló szövetségben«. Woodruff elder körülbelül nyolc
hónapig tartózkodott azon a vidéken. Később így emlékezett vissza: »Az első harminc nap során,
miután megérkeztem Herefordshire-be, negyvenöt prédikátort és több száz tagot kereszteltem meg.
[…] Kétezren csatlakoztak az egyházhoz körülbelül nyolchavi munka révén.«

Erre az élményre utalva Woodruff elnök a következőket írta: »A herefordshire-i misszió egész története
azt mutatja, milyen fontos is odafigyelni Isten szelíd, halk hangjára, valamint a Szentlélek
kinyilatkoztatásaira. Az Úrnak volt ott egy népe, akiket felkészített az evangéliumra. Világosságért és
igazságért imádkoztak, az Úr pedig elküldött hozzájuk engem«” (Az egyház elnökeinek tanításai:
Wilford Woodruff [2005]. 91–92.).

Kérdezd meg a tanulóktól:

• Mit tett Woodruff elder, hogy megtudja, hol találhat olyan embereket, akik készen
állnak az evangélium befogadására?

• Hogyan segített az Úr Woodruff eldernek? (Rámutathatsz a tanulóknak, hogy az Úr
nemcsak sugalmazást adott Woodruff eldernek, hogy menjen Anglia déli
területeire, hanem az utat is megnyitotta előtte, hogy John Benbow farmján
tanítson, ahol több száz férfi és nő lett előkészítve a visszaállított evangélium
befogadására.)

• Az emberek megtalálásának mely tantételét szemléltette Woodruff elder története?
(A tanulók válaszainak összefoglalásaként felírhatod a táblára a következő tantételt:
Az Úr segíthet olyan embereket találnunk, akik felkészültek az evangélium
befogadására, ha segítségért imádkozunk, hallgatunk a Lélekre, majd pedig
hittel cselekszünk.)

Kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 155. oldalára, és
egyikük olvassa fel a Hit kifejlesztése a kereséshez rész alatti első bekezdést, azután
kérdezd meg:

• Annak tudata, hogy „az Úr felkészít embereket arra, hogy elfogadjanak téged és a
visszaállított evangéliumot”, hogyan segít motiválni téged, hogy felkészülj a
missziós szolgálatra?

A tanulók olvassák el a következő bekezdést a Prédikáljátok evangéliumomat! 155.
oldalán, Isten családja alcímmel, azután kérdezd meg:

• Milyen hatással van a tanítandó emberek keresésével kapcsolatos érzéseidre az a
tan, hogy minden férfi és nő Isten családjának a tagja?

• Az Alma 31:34–35-ből vett idézetben miért imádkozott Alma, amikor a zorámiták
között készült prédikálni?

• Mit tanulhatunk Alma imájából?
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Játszd le a Hit kifejlesztése a kereséshez című rövidfilmet (2:55), a tanulók pedig
keressenek benne fontos gondolatokat a tanítható emberek megtalálását

illetően. Biztathatod a tanulókat, hogy készítsenek jegyzeteket arról, hogy mit tudnak
meg.

Kérdezd meg:

• Milyen fontos gondolatokat osztanak meg a misszionáriusok ebben a rövidfilmben
a tanítható emberek megtalálásáról? (A tanulók az alábbiakhoz hasonló válaszokat
adhatnak: A misszionáriusok imádkozzanak lehetőségekért; szeressenek másokat
és úgy tekintsenek rájuk, ahogyan Isten; tartsák szem előtt, hogy az Úr felkészíti
gyermekeit az evangélium befogadására, és vezetni fogja misszionáriusait, hogy
rájuk találjanak. Mivel Isten szereti a gyermekeit, azt szeretné, ha mindenkinek
lehetősége lenne meghallani és elfogadni az evangéliumot.)

• Miért fontos azon érzések szerint cselekedni, hogy kinyújtsuk kezünket mások felé
és megkérjük őket az evangélium megismerésére?

A tanulók olvassák fel a Találjátok meg azokat, akik befogadnak titeket! című rész
három bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 156. oldalán, azután kérdezd meg:

• Milyen kihívásokkal szembesülhetünk, miközben próbálunk tanítandó embereket
találni? (Általában nem tudjuk, ki áll készen az evangéliumra. Az emberek talán
nem ismerik fel bennünk rögtön az Úr szolgáit. Talán nincsenek is tudatában, hogy
a visszaállított evangéliumot keresik.)

• Hogyan segít nekünk az Úr, hogy tanítandó embereket találjunk? (Elküldi a
Szentlelket, hogy utat mutasson számunkra.)

• Szerintetek mit szeretne az Úr, mit tegyenek a misszionáriusok, amikor nem látják
azonnali eredményét a tanítható emberek megtalálására tett erőfeszítéseiknek?

Ha vannak az osztályban olyan tanulók, akik megtértek, felkérhetsz közülük egyet
vagy többet, hogy meséljék el, hogyan kerültek kapcsolatba az egyházzal, és miként
ismerték fel, hogy a misszionáriusok az igazságot tanítják nekik. Ha nincsenek az
osztályban megtértek, kérd meg a tanulókat, gondoljanak egy megtértre, akit jól
ismernek, akár a családjukban, akár az egyházközségükben. Felkérheted őket, hogy
meséljék el, miként jutott el az illető az evangélium befogadásához.

A egyháztag-misszionáriusi munka fontossága
Tedd ki a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől, és kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel:

„Itt az idő, hogy az egyháztagok és a misszionáriusok összefogjanak és együtt
dolgozzanak az Úr szőlőskertjében azért, hogy lelkeket hozhassanak az Úrhoz. Ő
előkészítette számunkra azokat az eszközöket, amelyekkel sokféleképpen tudjuk
megosztani az evangéliumot, és segíteni fog a munkánkban, ha hittel cselekedve
igyekszünk elvégezni azt” (A szabadítás munkájába vetett hit. [A szabadítás munkája

vezetőségi közvetítésen elhangzott beszéd, 2013. június 23.]).

Feltehetsz a tanulóknak a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Miért fontos szem előtt tartani azt, hogy Isten prófétája arra kért minket, vegyünk
részt az egyháztag-misszionáriusi munkában? (Fellapozhatjátok a Tan és a
szövetségek 88:81-et, amely kiemeli, mit vár az Úr azoktól, akik befogadták az
evangéliumot.)
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• Szerintetek miért mondta Monson elnök, hogy „itt az idő”, hogy az egyháztagok és
a misszionáriusok együtt munkálkodjanak?

Ezután kérd meg a tanulókat, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! 160. oldalára,
és hárman egymást váltva olvassák fel az első három bekezdést Az egyháztagok
fontossága című rész alatt, azután kérdezd meg:

• Mit eredményezhet, amikor az egyháztagok és a misszionáriusok közösen
munkálkodva prédikálják az evangéliumot? (A tanulók válaszai tartalmazhatják ezt
a tantételt: Amikor az egyháztagok meghívnak másokat a tanítás
meghallgatására, és jelen vannak a tanítás során, többen keresztelkednek
meg és maradnak tevékenyek az egyházban.)

Játszd le Az aratás Ura: Az Adams család című rövidfilmet (4:41), és kérd meg a
tanulókat, figyeljék meg, mit tettek az egyháztagok, hogy segítsenek az Adams

családnak elnyerni az evangélium áldásait.

Kérdezd meg:

• Milyen erőfeszítések vezettek oda, hogy az Adams család elnyerje az evangélium
áldásait?

• Szerintetek mi késztette a rövidfilmben szereplő egyháztagokat arra, hogy
megosszák az evangéliumot az Adams családdal?

Kérj meg tanulókat, hogy olvassák fel Az erőfeszítés nem vész kárba című rész
mindkét bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 170. oldalán, azután feltehetsz a
következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Még ha az emberek nem is fogadják el a visszaállított evangélium megismerésére
hívó felkérést, miért nem vész kárba a szolgálatra és a tanításra tett egyetlen
erőfeszítés sem?

• Miként őrizhetik meg a misszionáriusok a megfelelő hozzáállást még akkor is,
amikor az emberek úgy döntenek, nem érdeklődnek az evangélium iránt?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljék el, ők hogyan vettek részt eddig az egyháztag-
misszionáriusi munkában. Mondják el, mit éreztek, amikor megpróbálták megosztani
másokkal az evangéliumot.

Részvétel az egyháztagok misszionáriusi munkájában
Írd fel a táblára a következő szentírásokat, és kérd meg a tanulókat, hogy mindegyikük
olvasson el egyet, és keresse meg, milyen áldásokat ígérnek azoknak, akik úgy
határoznak, hogy részt vesznek a misszionáriusi munkában.

T&Sz 18:10, 14–16

T&Sz 33:6–11

T&Sz 100:5–6
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Minden tanuló
bátorítása a
részvételre. Az oktatók
törekedjenek lehetőséget
találni arra, hogy
helyénvaló módon
minden tanulót
felkérjenek az órai
beszélgetésekben való
részvételre, még azokat
is, akik esetleg haboznak
részt venni. Néha egy
vagy több tanuló
hajlamos uralni az órai
beszélgetést.
Előfordulhat, hogy az
oktatóknak
négyszemközt kell
beszélniük az ilyen
tanulókkal; köszönjék
meg nekik, hogy mindig
készek részt venni az órai
beszélgetésben, majd
pedig kérjék a
segítségüket abban, hogy
mások is
hozzászólhassanak.

Miután a tanulóknak volt pár percük a választott rész átolvasására, kérd meg őket,
magyarázzák el az olvasott verseket, és mondják el, hogy az ott ígért áldások miként
motiválhatják őket olyan emberek keresésére, akik befogadhatják az evangélium
üzenetét. Ösztönözd az osztály minden tagját az e beszélgetésben való részvételre.
Válaszaikat felsorolhatod a táblán a megfelelő szentírásutalások mellett.

Felírhatod a táblára a következő tantételt: Egyháztag misszionáriusokként már most
elkezdhetünk embereket keresni, akiket a misszionáriusok taníthatnak.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, hogyan vehetnek részt az egyháztag-
misszionáriusi munkában, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet
M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Az osztály figyelje meg,
milyen tanács hangzik el arról, hogy miként tehetünk szert magabiztosságra és
bátorságra, amikor másokhoz fordulunk:

„Testvéreim, a félelmet felváltja a hit és a magabiztosság, ha az egyháztagok és a teljes
idejű misszionáriusok letérdelnek és imában arra kérik az Urat, hogy áldja meg őket
misszionáriusi lehetőségekkel. Ezt követően meg kell mutatnunk a hitünket és
lehetőséget kell keresnünk arra, hogy Atyánk gyermekei elé tárjuk Jézus Krisztus
evangéliumát, és bizonyos, hogy adódnak majd ilyen lehetőségek. E lehetőségeket soha

nem kell erőltetetten vagy mesterségesen előidézni. A testvéreink iránt érzett szeretetünk természetes
eredményeként, maguktól jönnek majd. Csak legyetek derűlátók, és akikkel beszéltek, azok érezni
fogják a szereteteteket. Ezt az érzést soha nem fogják elfelejteni, még ha nincs is itt az ideje számukra
az evangélium befogadásának. A körülményeik alakulásával ez idővel még úgyis változhat.

Ha az Úr munkáját végezve minden tőlünk telhetőt megteszünk, akkor lehetetlen kudarcot vallanunk.
Az evangélium megosztása a mi feladatunk, míg a kimenetele az egyéni önrendelkezés gyakorlásának
eredménye.

Helyezzétek bizalmatokat az Úrba! Ő a Jó Pásztor. Ismeri nyáját, és a nyája ismeri az Ő hangját. És ma
a Jó Pásztor hangja a ti hangotok és az én hangom. Ha mi nem veszünk részt ebben, akkor sokak
mellett elhaladunk, akik meghallgatnák a visszaállítás üzenetét. Egyszerűen fogalmazva: hit és
cselekedet kérdése ez a mi részünkről. Az alapelvek viszonylag egyszerűek – imádkozzatok egyénileg
és a családotokban misszionáriusi lehetőségekért. […]

Nem kell társaságkedvelő személyiségnek, ékesszóló vagy meggyőző tanárnak lennetek. Ha szeretet
és remény lakozik bennetek, akkor az Úr ezt ígéri: »…emeljétek fel hangotokat ehhez a néphez [és]
mondjátok el a gondolatokat, amelyeket a szívetekbe helyezek, és nem szégyenültök meg az emberek
előtt;

Mert …az adott pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok« (T&Sz 100:5–6)” (Helyezzétek
bizalmatokat az Úrba! Liahóna, 2013. nov. 44.).

Kérdezd meg:

• Mit javasolt Ballard elder, mit tehetnek az egyháztagok, hogy nagyobb
magabiztosságra tegyenek szert, amikor megismertetik másokkal az evangéliumot?

• Milyen tekintetben hit kérdése a tanítható emberek keresése?

A tanulók néhány percben nézzék át az Ötletek: Hogyan segíts az egyháztagoknak?
részben álló felsorolást a Prédikáljátok evangéliumomat! 162. oldalán, és keressenek
konkrét módokat, amelyekkel az egyháztagok részt vehetnek a misszionáriusi
munkában. A tanulók válasszanak ki egy-két ötletet, amelyet felhasználhatnak már
most, hogy részt vegyenek az egyháztag-misszionáriusi munkában, azután kérdezd
meg:
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Írásbeli feladatok. Az
írásbeli feladatok
lehetőséget biztosítanak
a tanulóknak arra, hogy
egyénileg részt vegyenek,
sugalmazást kapjanak,
valamint felkészüljenek
mások tanítására és
érzéseik megosztására.

• Ezen ötletek közül melyeket tudnátok megvalósítani már most, hogy felkérjetek
másokat az evangélium üzenetének meghallgatására?

• Szerintetek miért habozik néhány egyháztag, hogy a felsoroltak szerint nyisson
mások felé?

Biztasd a tanulókat arra, hogy szánjanak rá pár percet és írjanak le néhány dolgot,
melyet meg fognak tenni, hogy találjanak olyan embereket, akiket a misszionáriusok
taníthatnak. Említsd meg a tanulóknak, hogy terveik talán hatékonyabbak lesznek, ha
leírják olyan konkrét nem egyháztag barátaik és családtagjaik nevét, akikkel
megosztanák az evangélium üzenetét. Javasolhatod, hogy a tanulók foglaljanak bele
olyan tevékenységeket, mint például: rendszeresen imádkozni misszionáriusi
lehetőségekért; evangéliumi témák szóba hozásával nyitni mások felé; meghívni
embereket az istentiszteleti gyűlésekre vagy egyéb egyházi programokra; meghívni
embereket, hogy hallgassák meg a misszionáriusi leckéket; felkérni embereket a
Mormon könyve olvasására; és így tovább. A Lélek útmutatása szerint felszólíthatsz
néhány tanulót, hogy ossza meg terveit az osztállyal.

Használjunk ki minden eszközt, amelyet Isten előkészített!
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet L. Tom Perry eldertől
(1922–2015) a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, milyen
változásokon megy keresztül a tanítható emberek megtalálásának folyamata:

„Amikor fiatal misszionárius voltam, meg tudtunk állítani embereket az utcán és be
tudtunk kopogtatni az ajtajukon, hogy megosszuk velük az evangéliumot. Azóta a világ
megváltozott. Ma már sokan vannak, akiket az élet dolgai rendkívül lefoglalnak. Ide-
oda rohannak, és [egyre] kevésbé hajlandók teljesen idegen embereket beengedni az
otthonukba, főleg hívatlanul, hogy megosszák velük a visszaállított evangélium

üzenetét. Ezeknek az embereknek a fő kapcsolattartási formájuk, még a közeli barátokkal is, az
internet. Így hát a misszionáriusi munka egész természetén változtatni kell, ha az Úr el szeretné
végezni azon munkáját, hogy összegyűjtse Izráelt »a föld négy sarkából« [2 Nefi 21:12]. Mostantól a
misszionáriusok engedéllyel használhatják az internetet a térítő munkájuk során. […]

Miközben a misszionáriusok belépnek ebbe az új korszakba, ahol számítógépeket használva
végezhetik az Úr munkáját, felkérjük [az ifjakat] és az időseket, a felnőtteket, a fiatal felnőtteket,
valamint a fiatalokat és a gyermekeket mindenhol, hogy csatlakozzatok hozzánk [abban, hogy]
megosztjátok az evangéliumi üzeneteiket online…

Ahogyan a misszionáriusoknak is alkalmazkodniuk kell a változó világhoz, az egyháztagoknak is meg
kell változtatniuk a missziós munkával kapcsolatos gondolkodásmódjukat. Itt szeretném tisztázni,
hogy az, amit tőlünk, egyháztagoktól kérnek, nem változott; annak azonban, ahogyan betöltjük az
evangélium megosztására irányuló kötelességeinket, alkalmazkodnia kell a változó világhoz”
(Misszionáriusi munka a digitális korban. [A szabadítás munkája vezetőségi közvetítésen elhangzott
beszéd, 2013. június 23.]).

Kérdezd meg:

• Perry elder szerint miért kell az egyháztagoknak és a misszionáriusoknak elkezdeni
online forrásokat használni az evangélium megosztása során? Milyen előnyei
vannak e források használatának?

• Milyen online eszközöket vagy forrásokat használhattok az evangéliumról való
bizonyságotok megosztására és mások felkérésére, hogy tudjanak meg többet?

• Milyen konkrét módokon tudnátok használni ezeket az eszközöket az evangélium
üzenetének megosztására? (Ez a beszélgetés segíteni fog a tanulóknak
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megfogalmazni azt a tantételt, hogy Jézus Krisztus követői a modern technika
segítségével világszerte bárkivel megoszthatják az evangéliumról való
bizonyságukat.)

Megjegyzés: Miközben az osztály az internetes misszionáriusi forrásokról beszélget, megemlítheted a
mormon.org honlapot, amelyet kifejezetten a nem egyháztagok számára hoztak létre. Ez a honlap

nagyszerű forrás az érdeklődők számára. Választ ad sok, gyakran feltett kérdésre, tartalma pedig
összhangban áll a Prédikáljátok evangéliumomat! leckéivel. A mormon.org ezerszám tartalmaz világszerte
élő egyháztagok által közzétett profilokat is. Biztathatod a tanulókat, hogy hozzák létre saját profiljukat,
amelyben megoszthatják érzéseiket az evangéliumról.

Tedd ki az LDS.org honlapról származó következő irányelveket, és kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel az első bekezdést, azután szólíts fel további tanulókat, hogy
olvassák fel a közösségi média használatának irányelveit. Kérd meg az osztályt,
keressék meg, hogyan segíthetnek nekik ezek az irányelvek, hogy jobbá váljanak az
evangélium online felületen történő megosztásában.

„A közösségi média erőteljes hatással lehet a felhasználóinak életére. Módot biztosíthat arra, hogy
kifejezzük a Jézus Krisztusba vetett hitünket és megerősítsük a kapcsolatainkat. Az egyház bátorít a
közösségi média használatára, amennyiben az támogatja az egyház küldetését, jobbá teszi a
kapcsolatokat, és elősegíti a kinyilatkoztatást Mennyei Atyánk gyermekei körében. Az egyháztagokat
arra biztatják, álljanak hitük példájaként mindenkor és minden helyen, ideértve azt is, amikor a
közösségi médiákon keresztül lehetővé vált világszintű beszélgetésekben vesznek részt. […]

A következőkben javaslatokat teszünk arra, miként használjuk a közösségi médiát a
magánéletünkben: […]

Viselkedjetek kulturált módon a másokkal való online kapcsolataitokban. Az utolsó napi szent
tanítások megkívánják, hogy az egyház tagjai tisztelettel bánjanak másokkal az adott helyzettől
függetlenül.

A Lélek útmutatása szerint juttassátok kifejezésre a visszaállított evangéliumról való bizonyságotokat.
Az ilyesfajta üzenetek legyenek személyesek; ne keltsetek olyan benyomást, hogy az egyház nevében
szóltok, és ne hozzatok létre olyan csoportokat, amelyek azt a látszatot keltik, hogy azok hivatalosan
képviselik az egyházat, vagy az egyház tartja fenn őket.

Mindig legyetek Krisztus követőinek példái a másokkal való kapcsolataitokban a közösségi médiákon.
Pozitív példátok hatással lehet azokra, akikkel kapcsolatba kerültök. Bölcs dolog megszakítani a
kapcsolatot azokkal, akik állandóan mások lehúzására törekszenek, azokkal pedig különösen, akik
nem helyénvaló dolgokat osztanak meg. […]

Gyakoroljatok józan ítélőképességet, amikor egy közösségi oldalon posztoltok. Az interneten nincsen
»törlés« gomb. A közzétett képek és írások több évig is fennmaradhatnak, és hátrányt jelenthetnek a
majdani álláskeresésnél vagy felsőoktatási felvételinél, illetve más helyzetekben, amikor áttekinthetik
a nyilvános internetes múltatokat. Ügyeljetek arra, hogy a kommunikációtok összhangban álljon az az
iránti elkötelezettségetekkel, hogy magatokra veszitek a Szabadító nevét” (“Social Media Helps for
Members,” LDS.org).

Kérd meg a tanulókat, osszák meg az osztállyal a gondolataikat arról, hogy miért lehet
fontos emlékezniük az e felsorolásban álló javaslatokra, amikor megosztják az
evangéliumot az interneten.

Ha van elég idő, megkérhetsz egy tanulót, hogy szemléltesse az osztálynak, hogyan
lehet megosztani videókat vagy más anyagokat az LDS.org vagy a mormon.org
honlapról a közösségi média használatával, egy másik tanuló pedig bemutathatja,
hogyan lehet profilt létrehozni a mormon.org oldalon.
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Lejátszhatod a Hitelveid megosztása című rövidfilmet (2:02) is, hogy segíts a
tanulóknak bízni abban, hogy a technika használatával képesek lesznek

megosztani érzéseiket és bizonyságukat az evangéliumról. A rövidfilm lejátszása előtt
biztasd a tanulókat arra, hogy figyeljék meg, milyen lehetséges hatást gyakorolhat
valaki azzal, ha a technika használatával megosztja érzéseit az evangéliumról.

Miután megnéztétek a videofilmet, kérdezd meg:

• Hogyan fokozhatja a technika azon egyháztagok erőfeszítéseit, akik szeretnék
megosztani az evangélium üzenetét?

Kérd meg a tanulókat, mondják el, ők hogyan használhatnák a technikát bizonyságuk
másokkal való megosztására. Végül tedd bizonyságodat a leckében tanított tanokról és
tantételekről.

Felhívás a cselekvésre
Segíts a tanulóknak már most elkezdeni olyan embereket találni, akik készen állnak az
evangélium üzenetének meghallására; ehhez végezzenek el legalább egyet az alább
javasolt feladatok közül:

• Tedd meg azokat a dolgokat, amelyeket az órai írásbeli feladat részeként felsoroltál,
hogy olyan embereket találj, akiket a misszionáriusok taníthatnak.

• Nézd át a telefonod névjegyzékét, és keress köztük egy kevésbé tevékeny
egyháztagot vagy egy nem egyháztagot. Hívd fel vagy írj neki egy SMS-t, és hívd
meg, hogy most vasárnap menjen el veled istentiszteletre.

• Keresd fel a mormon.org honlapot, és fedezd fel az oldalon lévő forrásokat,
úgymint az egyháztagok által közzétett videókat, cikkeket és profilokat. Ossz meg
másokkal egy videót, cikket vagy más anyagot a közösségi média segítségével.

• Hozd létre a saját mormon.org profilodat, és oszd meg másokkal a közösségi média
segítségével.

• Ossz meg egy Mormon üzenetek videót és a vele kapcsolatos érzéseidet a közösségi
média segítségével.
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Készen állni a
tanulásra. Az oktatók
segíthetnek a tanulási
élményre összpontosítani
a tanulók elméjét azáltal,
hogy minden egyes órát
olyasvalamivel kezdenek,
ami megragadja a
tanulók figyelmét.
Például az óra előtt
felírhatsz a táblára egy, a
leckéhez kapcsolódó
elgondolkodtató kérdést,
vagy kitehetsz egy olyan
tárgyat vagy képet,
amely felkelti a tanulók
figyelmét, amikor
belépnek a tanterembe.

Jézus Krisztus evangéliumának
tanítása (1. rész)

Bevezetés
Jézus Krisztus evangéliuma magában foglalja azokat az örök
tanokat, tantételeket, törvényeket, szövetségeket és szertartásokat,
amelyekre az emberiségnek szüksége van ahhoz, hogy visszatérjen
Isten színe elé és felmagasztosuljon a celesztiális királyságban. Az
evangélium első tantételei és szertartásai a Jézus Krisztusba vetett

hit, a bűnbánat, az alámerítéssel történő keresztelés és a Szentlélek
ajándéka. A leendő misszionáriusoknak felkészültnek kell lenniük,
hogy segítsenek az érdeklődőknek hinni Jézus Krisztusban és
megbánni a bűneiket, mielőtt megkeresztelkednének és
megkapnák a Szentlelket.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Móziás 3:19; 4:1–3; 5:2; és Alma 36.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 60–63. oldalát.

• Készítsd elő Az ifjabb Alma megtérése című képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 77. sz.) vagy egy másik hasonló képet.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Jézus Krisztus az út (5:02), elérhető az LDS.org
oldalon.

• Készíts másolatokat a lecke végén található, Bűnbánat című kiosztandó anyagból a
bűnbánatról szóló tanítási ötlethez (választható).

Javaslatok a tanításhoz
Krisztus által megtisztulhatunk a bűntől
Hogy segíts a tanulóknak felkészülni arra, hogy tanuljanak a leckéből, óra előtt írd fel a
táblára az alábbi kérdést:

Miben különbözik a világ normája a helyeset és a helytelent illetően Mennyei Atyánk
normájától?

Az óra kezdetekor kérj fel néhány tanulót, hogy válaszoljon a táblán lévő kérdésre.
Miután páran válaszoltak, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Bűn című
bekeretezett részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 61. oldalán, azután kérdezd meg:

• Miért fontos, hogy az érdeklődők megértsék, mi a bűn és mik a következményei,
mielőtt Jézus Krisztus evangéliumáról tanulnának?

Írd fel a táblára a következő kérdést, és kérd meg a tanulókat, keressenek rá választ,
miközben áttanulmányozzák a Krisztus által megtisztulhatunk a bűntől című részt a
Prédikáljátok evangéliumomat! 60–61. oldalán:

Milyen igazságokat tanít ez a szakasz, amelyek segíthetnek az érdeklődőknek vágyni arra,
hogy közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz?

Miután elegendő időt adtál a tanulóknak az olvasásra, kérd meg őket, hogy osszák
meg, amit találtak. Válaszaik között lehetnek a következő igazságok:
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• Isten elküldte a világba Szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy lehetőségünk legyen
visszatérni az Ő színe elé, és ott lakozni, miután meghalunk.

• Egyedül a Szabadító kegyelme és irgalma révén tisztulhatunk meg a bűntől.

• Jézus Krisztus engesztelése és feltámadása által minden ember visszavitetik Isten
színe elé, hogy megítéltessen.

• Semmilyen tisztátalan dolog nem élhet Isten jelenlétében.

• Jézus Krisztus elszenvedte helyettünk bűneink büntetését.

• Jézus Krisztus megbocsátja a bűneinket, amikor elfogadjuk Őt, bűnbánatot tartunk,
és betartjuk a parancsolatait.

Ezután adj a tanulóknak pár percet néhány olyan szentírásrész áttanulmányozására
vagy bejelölésére az imént olvasott bekezdésekből vagy a 61. oldalon lévő Szentírás-
tanulmányozás szövegdobozból, amelyek a most megfogalmazott tantételek egyikét
szemléltetik. Megtehetitek azt is, hogy az osztály egyik fele az imént olvasott
bekezdésekből, a másik fele pedig a Szentírás-tanulmányozás szövegdobozból választ
szövegrészeket. Kérd meg a tanulókat, készüljenek fel annak elmagyarázására, hogy
miként használhatnának fel egyet vagy többet e szentírásrészek közül, hogy segítsenek
egy érdeklődőnek megérteni és átérezni, mit tett Mennyei Atyánk és Fia, Jézus
Krisztus, amivel segítenek nekünk legyőzni a bűn hatásait. Néhány perc elteltével kérj
meg néhány tanulót, hogy mondja el, mit tudott meg.

Jézus Krisztusba vetett hit
Nézzétek át a misszionáriusi célkitűzést a Célod feliratú bekeretezett részben a
Prédikáljátok evangéliumomat! 1. oldalán, majd kérdezd meg:

• Miben különbözik egymástól az, ha (1) segítünk valakinek „Krisztushoz jönni” és
megtérni az Ő visszaállított evangéliumához, vagy (2) pusztán segítünk neki az
egyház tagjává válni?

• Miért fontosabb, hogy a misszionáriusok abban segítsék az embereket, hogy
Krisztushoz jöjjenek, és nem csupán abban, hogy az egyház tagjává váljanak?

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a Jézus Krisztusba vetett hit című rész
első bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 61. oldalán, és keressék meg, mi
módon segíthet valakinek a Jézus Krisztusba vetett hit, hogy megtérjen az Ő
visszaállított evangéliumához. Azután kérdezd meg:

• Az olvasottak alapján mit jelent hinni Jézus Krisztusban?

• Hogyan vezet el valakit a Jézus Krisztusba vetett hit ahhoz, hogy megtérjen az Ő
visszaállított evangéliumához?

Írd fel a táblára: A Jézus Krisztusba vetett hit cselekedetekhez vezet. Kérd meg a
tanulókat, hogy olvassák el a Jézus Krisztusba vetett hit című szakasz fennmaradó
részét a Prédikáljátok evangéliumomat! 61–62. oldalán, és jelöljenek be néhány olyan
cselekedetet, amelyekből nyilvánvalóvá válik, hogy valaki hisz-e Jézus Krisztusban és
az Ő engesztelésében. Néhány perc eltelte után kérdezd meg:

• Milyen tettek mutathatják meg, hogy az érdeklődőben kialakulóban van a Jézus
Krisztusba vetett hit? (A válaszok között lehetnek a következők: bűnbánatot tart;
tanul a Szabadítóról és elkezd Hozzá hasonlóvá válni; betartja a parancsolatokat;
elkerüli a bűnt; imádkozik, hogy legyen ereje legyőzni a kísértést; megismeri Isten
szavát; eleget tesz az evangéliumi tantételek követésére tett elkötelezettségének.)
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• Az olvasottak alapján hogyan áldja meg Jézus Krisztus a mindennapi életünket,
amikor hitet gyakorolunk Őbenne? (A válaszok között lehetnek ezek: erőt ad
nekünk, hogy szembenézzünk az élet kihívásaival; segít átformálni szívünk vágyait;
fizikailag és lelkileg is meggyógyít minket.)

Kérd meg a tanulókat, írásban válaszolják meg az alábbi kérdéseket a tanulmányi
naplójukban:

• Hogyan indított benneteket a Jézus Krisztusba vetett hitetek arra, hogy az e
részben jellemzett módokon cselekedjetek?

• Mi mást tehetnétek, amivel kimutathatjátok a Jézus Krisztusba vetett hiteteket?

Oszd a tanulókat párokra, vagyis misszionáriusi társaságokra. Kérd meg a párokat,
hogy állítsanak össze egy két-három perces leckét a Jézus Krisztusba vetett hitről. A
felkészüléshez használják a Prédikáljátok evangéliumomat! 61–62. oldalán található
anyagot, ideértve egy-két szentírást is a Szentírás-tanulmányozás szövegdobozból.
Felhasználhatják még a Jézus Krisztus evangéliuma című misszionáriusi füzetet is.
Miután a tanulóknak elegendő ideje volt a felkészülésre, szervezd a párokat négyes
csoportokba (minden csoportban két páros legyen), és az egyik páros tanítsa a másikat.
Mondd el nekik, hogy saját szavaikkal, egyszerűen és világosan tanítsanak.

Amikor a tanulók befejezték a tanítást, a kis csoportok beszéljék meg, mi ment jól,
minek a tanítását érezték kihívásnak és miért, illetve hogy a tanításuk hogyan segített a
tanított személyeknek átérezni a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságát.

Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt. Ügyelj arra,
hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre.

E gyakorlás után kérdezd meg a tanulóktól, milyen kérdések merültek fel vagy milyen
meglátásokra tettek szert. Ha a tanulók haboznak a válasszal, megkérdezheted: „Mi
tetszett abból, amit a titeket tanítóktól hallottatok?” Kérdezd meg a tanulóktól, hogy
van-e, aki szívesen megosztana az osztállyal egy olyan élményt az életéből, amikor
megáldotta őt a Jézus Krisztusba vetett hit.

Bűnbánat
Tegyél ki egy képet Almáról és Móziás fiairól (lásd Evangéliumi művészeti könyv, 77. sz.),
és kérj meg egy tanulót, foglalja össze az ifjabb Alma megtérésének történetét (lásd
Alma 36:6–24). Azután kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel az
Alma 36:13, 17–21 és 23–25-öt.
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Reagálj pozitívan!
Amikor egy tanuló
választ ad valamire, az
oktató reagáljon
pozitívan. Visszajelzése
lehet egy egyszerű
„köszönöm”, vagy a
válaszhoz fűzött
jóváhagyó megjegyzés.
Ha egy tanuló helytelen
választ ad, az oktató
átfogalmazhatja a
kérdést, hogy további
lehetőséget adjon a
tanulónak a
válaszadásra. Az oktató
alakítson ki bizalmat
sugárzó légkört az
osztályteremben, hogy
minden tanuló szívesen
ossza meg gondolatait és
érzéseit.

Kérdezd meg:

• Hogyan mutatta meg Alma, hogy hisz Jézus Krisztusban?

• Mi történt annak eredményeképpen, hogy Alma kimutatta a hitét?

• Mit eredményezett Alma őszinte bűnbánata?

Adj egy percet a tanulóknak, hogy a tanulmányi naplójukban egy mondatban
meghatározzák a bűnbánat jelentését. Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassa fel az
osztálynak, amit írt. Hogy segíts a tanulóknak megszilárdítani elméjükben a bűnbánat
egy egyszerű definícióját, tedd ki a következő idézetet Neil L. Andersen eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Amikor bűnt követünk el, elfordulunk Istentől. Amikor bűnbánatot tartunk,
visszafordulunk Isten felé. […]

A bűnbánat azt jelenti, hogy elfordulunk az olyan dolgoktól, mint például a
tisztességtelenség, kevélység, harag és tisztátalan gondolatok; és olyanok felé
fordulunk, mint a kedvesség, önzetlenség, türelem és lelkiség. Annyit jelent, hogy

visszafordulunk Istenhez” („Bánjátok meg bűneiteket, …hogy meggyógyíthassalak benneteket”.
Liahóna, 2009. nov. 40–41.).

• Ez az egyszerű meghatározás hogyan segíthet nektek elmagyarázni a bűnbánat
jelentését? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő tantételt a táblára: A
bűnbánat az Istenhez való visszafordulást jelenti.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a bűnbánat folyamatát és eredményeit,
megkérheted őket, hogy tanulmányozzák a Móziás 3:19; 4:1–3 és 5:2-t, és keressenek
olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek segítenek meghatározni a bűnbánat
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jelentését. Elegendő idő után kérj meg néhány tanulót, mondják el az osztálynak, mit
találtak, azután kérdezd meg:

• Milyen bizonyítékát látjátok e versekben annak, hogy Benjámin király népe hitet
gyakorolt Jézus Krisztusban, hogy végül elnyerjék bűneik bocsánatát?

Oszd ki a tanulóknak az alábbi táblázatot, vagy rajzold fel a táblára, a tanulók pedig
másolják be a tanulmányi naplójukba:

Mi a bűnbánat? Hogyan tartunk
bűnbánatot?

Mik a bűnbánat
gyümölcsei vagy
bizonyítékai?

A gondolatokban, hitelvekben és
magatartásban bekövetkező változás.

Megbánást vagy Isten szerint
való szomorúságot érzünk.

Krisztus irgalmának
elnyerése.

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a Bűnbánat című részt a Prédikáljátok
evangéliumomat! 62–63. oldalán. Miközben olvasnak, töltsék ki a táblázatuk megfelelő
oszlopát a Prédikáljátok evangéliumomat! könyvből vett szavakkal, kifejezésekkel vagy
mondatokkal. Hogy segíts a tanulóknak megérteni, milyen típusú kifejezéseket
írhatnak be, minden oszlop tartalmaz egy példát. A kész táblázat a következőhöz
hasonló lehet:

Mi a bűnbánat? Hogyan tartunk bűnbánatot? Mik a bűnbánat
gyümölcsei vagy
bizonyítékai?

A gondolatokban, hitelvekben
és magatartásban bekövetkező
változás.

Új képet formálunk magunkról,
Istenről és a világról.

Életünket összhangba hozzuk
Isten akaratával.

Elfordulunk a bűntől és többé
nem vétkezünk.

Folyamatosan megpróbáljuk
helyrehozni a vétkeinket és
jobbá válni.

Megbánást vagy Isten szerint való
szomorúságot érzünk.

Felhagyunk a helytelen
cselekedetekkel.

A továbbiakban helyesen
cselekszünk.

Felismerjük a bűnöket.

Megvalljuk a bűnöket.

Kérjük Isten megbocsátását.

Helyrehozzuk azokat a
problémákat, melyeket esetleg
cselekedeteink okoztak.

Ellenállunk minden olyan vágynak,
mely bűnre csábít.

Krisztusi tulajdonságokat
fejlesztünk ki, növekszünk a
tudásban, és szolgálunk.

Engedelmességünkkel kimutatjuk
Isten iránti szeretetünket.

Elnyerjük Krisztus irgalmát.

Megváltozik a magunkról és
a világról alkotott képünk.

Megértjük Istenhez fűződő
viszonyunkat.

Erősebb lesz a vágyunk Isten
követésére.

Érezzük Isten megbocsátását.

Érezzük Isten békességét.

Bűntudatunk és
keserűségünk eltöröltetik.

Bőségesebben érezzük a
Lelket.

Felkészültebbek leszünk,
hogy Istennel és Jézus
Krisztussal éljünk.

Hasonlóbbá válunk Jézushoz.

Örömet fogunk érezni.
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Tanok és tantételek
megértése. Amikor a
tanulók valóban
megértenek egy tant
vagy tantételt, akkor
annak nem csupán egy
egyszerű meghatározását
tudják megadni, hanem
azt is megértik, hogy az
adott tan vagy tantétel
milyen hatással lehet az
életükre. Amikor a
tanulók felismernek és
megértenek egy-egy tant
vagy tantételt, akkor
készségesebben is tudják
azt alkalmazni. Az
oktatók segíthetnek a
tanulóknak jobban
megérteni és alkalmazni
a tanokat és tantételeket,
ha olyan kérdéseket
tesznek fel, amelyek a
tanultak elemzésére
indítják őket.

Miután elegendő időt adtál a tanulóknak a táblázat kitöltésére, kérd meg őket, hogy
beszéljék meg egy másik tanulóval a táblázatukba írottakat. Feltehetsz néhányat vagy
akár az összeset az alábbi kérdések közül, hogy segíts a tanulókban elmélyíteni az
imént olvasott tanok és tantételek jelentését:

• Az első és a második oszlopban megfogalmazott tantételek hogyan segítenek
tudnotok, hogy egy érdeklődő valóban bűnbánatot tart-e?

• Azok alapján, amiket a harmadik oszlopba írtatok, milyen áldásokat eredményez a
bűnbánat a bűnök bocsánatának elnyerésén kívül?

• Nézzétek meg az első és a harmadik oszlopban írottakat. Miért kell hinnünk Jézus
Krisztusban ahhoz, hogy ezek a dolgok valóban megtörténjenek?

Miközben a tanulók válaszolnak, rámutathatsz, hogy a misszionáriusok azért tanítják
az evangéliumot, hogy segítsenek az embereknek hitet kialakítani Jézus Krisztusban,
valamint hogy bűnbánatra serkentsék őket. A Jézus Krisztusba vetett hit és a bűnbánat
az engeszteléshez való hozzáférésük előfeltételei. A bűnbánat abban is segíteni fog az
érdeklődőknek, hogy közelebb kerüljenek Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisztushoz.
Hogy felkészítsd a tanulókat a bűnbánatról való tanítás gyakorlására, oszd meg az
osztállyal a következő helyzetet:

A társaddal együtt körülbelül három hete tanítotok két szobatársat. Az egyikük nagyon
jól fejlődik, a másikuk azonban úgy tűnik, elvesztette az érdeklődését, és mindig
kimegy a szobából, amint belekezdtek a leckébe. Amikor végül lehetőségetek adódik,
hogy beszéljetek vele, elmondja, hogy tudja, hogy jelenleg nem él összhangban Isten
akaratával, de egész életében így élt, és beletörődött, hogy ő ilyen, és ez ellen igazán
nincs mit tenni.

Oszd a tanulókat párokra, vagyis misszionáriusi társaságokra. Adj elegendő időt a
pároknak, hogy felkészüljenek arra, hogyan tanítanának egy rövid, három-négy perces
leckét a bűnbánatról egy másik párosnak. Biztasd őket, hogy készüljenek a fenti
helyzetben lévő szobatársak tanításának eljátszására. Mondd el, hogy tanításuk legyen
egyszerű, világos, és összpontosítson a szobatársak szükségleteire. Gondolják át,
hogyan segíthetnének az érdeklődését vesztett szobatársnak megérteni, miért kell
megváltoznia, illetve hogyan segíthetnének neki felismerni, hogy a Szabadító
segítségével lehetséges a bűnbánat. Ehhez használják a Prédikáljátok evangéliumomat!
62–63. oldalán, illetve a Jézus Krisztus evangéliuma című misszionáriusi füzetben
található anyagot. Buzdítsd őket arra, hogy a tanításukba foglaljanak bele egy-két
olyan szentírásrészt is, amelyek a bűnbánat fontosságát szemléltetik.

Oszd fel a tanulókat kis csoportokra úgy, hogy minden csoportban két-két páros
legyen. Az egyik páros tanítsa a másikat, akik a fenti helyzetben szereplő szobatársakat
fogják játszani. Mondd el a tanulóknak, hogy amikor érdeklődőt játszanak, nyugodtan
fejezzenek ki lehetséges aggályokat, de ne legyenek túl drámaiak, sem pedig
ellenségesek az őket tanító tanulókkal szemben.

Amikor a tanulók befejezték a tanítást, mindegyik csoport beszélje meg egymás közt,
mi ment jól, és mit tehettek volna jobban a tanítók.

Azután cseréljenek szerepet, hogy a másik párosnak is legyen lehetősége gyakorolni a
tanítást. Ügyelj arra, hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre.

A szerepjáték után kérdezd meg a tanulóktól, milyen kérdésekre kaptak választ vagy
milyen meglátásokra tettek szert a tanítási élmény során.
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Hogy segíts a tanulóknak átérezni annak igazságát és fontosságát, hogy a
bűnbánat jelenti az utat az embereknek az Istenhez való visszaforduláshoz,

játszd le a Jézus Krisztus az út című rövidfilmet (5:02).

Miután megnéztétek a videofilmet, kérdezd meg:

• Milyen bizonyítékát láttátok annak ebben a rövidfilmben, hogy ez a nőtestvér
valóban megváltozott a bűnbánat által és visszafordult Istenhez?

• Mit éreztetek, miközben láttátok, hogy az evangélium üzenete miként segít ennek
a nőtestvérnek megváltozni és Istenhez fordulni?

Zárásként kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e valaki, aki szeretné megosztani a
bizonyságát a hit és a bűnbánat erejéről, valamint elmondani, miért szeretné
megosztani másokkal az evangéliumot. Végül te is oszd meg a bizonyságodat.

Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy az alább javasolt feladatok közül legalább egy elvégzésével
tanuljanak többet annak áldásairól, ha hiszünk Jézus Krisztusban, valamint ha a
bűnbánat révén bűnbocsánatot nyerünk és örömre találunk:

• A közeljövőben taníts egy családi esten a Jézus Krisztusba vetett hit és a bűnbánat
fontosságáról.

• Tanulmányozd a hittel kapcsolatos szentírásrészeket a Szentírás-tanulmányozás
szövegdobozban a Prédikáljátok evangéliumomat! 62. oldalán. Emeld ki vagy jelöld
meg azokat, amelyeket fel szeretnél használni, amikor a missziódon másokat
tanítasz majd.

• A Kalauz a szentírásokhoz, valamint a mai próféták és apostolok szavai
segítségével tanulmányozd a bűnbánat tanát. Jegyezd fel a tanulmányi naplódban,
amit megtudsz. Gondold át, van-e olyan bizonyságod erről a tanról, melyet meg
tudsz majd osztani másokkal a missziód során. Erősítsd meg a bűnbánat
tantételébe vetett hitedet azzal, hogy mindennap törekszel bűnbánatot tartani.
Élményeidet jegyezd fel a tanulmányi naplódba.

• A közösségi média vagy más online eszköz segítségével oszd meg másokkal a Jézus
Krisztus az út című rövidfilmet (vagy egy másikat, amely a Szabadítóról és az Ő
engeszteléséről szól). Oszd meg azt is, miért bír nagy jelentőséggel számodra ez a
rövidfilm.
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János megkereszteli Jézust

Jézus Krisztus evangéliumának
tanítása (2. rész)

Bevezetés
Jézus Krisztus evangéliuma magában foglalja azokat az örök
tanokat, tantételeket, törvényeket, szövetségeket és szertartásokat,
amelyekre az emberiségnek szüksége van ahhoz, hogy visszatérjen
Isten színe elé és felmagasztosuljon a celesztiális királyságban. Az
evangélium első tantételei és szertartásai a Jézus Krisztusba vetett
hit, a bűnbánat, az alámerítéssel történő keresztelés és a Szentlélek
ajándéka. A misszionáriusok fontos kötelessége, hogy
felszólítsanak másokat a keresztelkedésre és a Szentlélek

ajándékának elnyerésére. Ezenkívül amikor Isten gyermekei az
egyház tagjaivá válnak, mindvégig ki kell tartaniuk azáltal, hogy
további tantételeket és szertartásokat fogadnak el, valamint hűek
maradnak Isten parancsolataihoz. A leendő misszionáriusoknak
tisztában kell lenniük ezekkel a tanokkal, és felkészültnek kell
lenniük, hogy ezeket egyszerűen elmagyarázzák és hatalommal
bizonyságot tegyenek róluk.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Máté 3:13–17; János 3:3–6; 2 Nefi

31:17–20; és Tan és a szövetségek 20:37.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 63–66. oldalát.

• Készíts elő egy képet Jézus kereszteléséről.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Felkérés a keresztelkedésre: German (2:43), A
kerület, 2. rész, elérhető az LDS.org oldalon.

Javaslatok a tanításhoz
Keresztelés – az első szövetségünk
Hogy felkészítsd a tanulókat a kereszteléssel kapcsolatos tantételek megfogalmazására,
tegyél ki egy képet, amelyen János megkereszteli Jézust, és kérd meg a tanulókat,
foglalják össze, mit tudnak Jézus Krisztus kereszteléséről.

Átismételhetitek a Szabadító kereszteléséről szóló beszámolót azzal, hogy felkérsz egy
tanulót, olvassa fel a Máté 3:13–17-et. Azután kérd meg a tanulókat, hogy a mellettük
ülő tanulóval közösen adjanak választ erre a kérdésre:

• Milyen fontos igazságokat tanít ez a beszámoló Jézus kereszteléséről?

Írd fel a táblára a következő szavakat:

szertartás szövetség

Kérd meg az osztály egyik felét, hogy tanulmányozzák a Keresztelés – az első
szövetségünk című rész első négy bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 63.
oldalán, és keressék meg, hogyan lehetne meghatározni a szertartás szót. Az osztály
másik fele szintén ezt a részt tanulmányozza, de ők a szövetség szó meghatározását
keressék ki.

Miután a tanulóknak elegendő idejük volt a tanulmányozásra, kérj önként
jelentkezőket, hogy határozzák meg a szertartás és a szövetség szavak jelentését, azután
kérdezd meg:
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• Hogyan kapcsolódik a kereszteléshez a szertartás és a szövetség szó? (Segíts a
tanulóknak megfogalmazni ezt az igazságot: A keresztelés szertartása által szent
szövetséget kötünk Istennel.)

Irányítsd a tanulóid figyelmét a Keresztelés – az első szövetségünk című rész negyedik
bekezdésére, és kérdezd meg:

• Minek a megtételére kötünk szövetséget, amikor részesülünk a keresztelés
szertartásában? (Amikor megkeresztelkedünk, szent szövetségben fogadjuk,
hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, mindig emlékezünk Őrá és
betartjuk a parancsolatait. Ha úgy érzed, hogy a tanulóknak további tanulásra
van szükségük ezt az elgondolást illetően, szánhatsz néhány percet a Tan és a
szövetségek 20:37 tanulmányozására.)

Segíthetsz a tanulóknak jobban megérteni a keresztelési szövetségüket, ha kiteszed a
következő idézetet Robert D. Hales eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és
megkérsz egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Keresztelőnkkor szövetséget kötünk Mennyei Atyánkkal, hogy hajlandóak vagyunk a
királyságába jönni, és attól az időtől kezdve betartani a parancsolatait, bár még mindig
a világban élünk. A Mormon könyve emlékeztet minket, hogy a keresztelésünk olyan
szövetség, mely szerint Isten és az Ő királysága tanújaként fogunk állni »mindig és
mindenben, és minden helyen, ahol csak vagytok, méghozzá egészen halálotokig, hogy

Isten megválthasson benneteket, és az első feltámadás részesei közé számláljanak, hogy örök életetek
lehessen« [Móziás 18:9; kiemelés hozzáadva].

Ha megértjük a keresztelési szövetségünket és a Szentlélek ajándékát, az megváltoztatja az életünket
és megalapozza teljes elkötelezettségünket Isten királysága mellett. Amikor kísértések érnek, de mi
figyelünk, a Szentlélek emlékeztet majd minket arra, hogy megígértük: emlékezni fogunk a
Szabadítóra, és betartjuk Isten parancsolatait” (vö. A keresztelés szövetsége: a királyságban és a
királyságból valónak lenni. Liahóna, 2001. jan. 7.).

• Szerintetek mit jelent ez a kifejezés: „megalapozza teljes elkötelezettségünket Isten
királysága mellett”?

• Mi módon változtathatja meg egy ember életét a keresztelkedés?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a keresztelésről szóló többi bekezdést a 64.
oldalon a Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben. Kérd meg őket, hogy keressék meg
és jelöljék be a keresztelés tanának további szempontjait, amelyeket fontos lehet
megosztani az érdeklődőkkel. Adj nekik pár percet e tevékenység elvégzésére, azután
kérj fel néhány tanulót, hogy ossza meg, mit talált. A tanulók válaszai közben
feltehetsz a következőkhöz hasonló ellenőrző kérdéseket:

• Miért lehet fontos, hogy egy érdeklődő megértse ezeket a tanokat?

• Milyen kapcsolat van a keresztelés szövetsége, valamint a Jézus Krisztusba vetett
hit és a bűnbánat tantételei között, amelyekről az elmúlt órán beszélgettünk?

• Miért fontos része a keresztelés szertartásának az alámerítés? (Mert az Jézus
Krisztus halálát, temetését és feltámadását jelképezi. Jelképezi továbbá a régi
életünk végét és Krisztus tanítványaiként való újjászületésünket is [lásd Rómabeliek
6:3–6].)

Mondd el, hogy fontos, hogy az érdeklődők megfelelően felkészüljenek a
keresztelkedésre. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 20:37-
et, azután a tanulók egy társukkal beszéljék meg a következőket:
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Írásbeli feladatok. Az
írás hatékonyan segíthet
a tanulóknak eltűnődni
és elmélkedni az órán
tanított tanokról és
tantételekről. Az írásbeli
feladatot mindig
érthetően magyarázd el,
és biztosíts elég időt az
elvégzésére. Amikor a
tanulók készen vannak,
adhatsz néhányuknak
időt arra, hogy
megosszák válaszaikat
az osztály egészével.

Megjegyzés: Az alábbi kérdések mindegyike után tarts egy kis szünetet, hogy a tanulók meg tudják
beszélni válaszukat egy közelükben ülő másik tanulóval.

• Hogyan segíthet nektek ez a vers annak felmérésében, hogy mikor áll készen egy
adott érdeklődő a keresztelkedésre? (Ha a tanulóknak nehézséget okoz a
válaszadás, felhívhatod figyelmüket A keresztelés előtt címet viselő bekeretezett
részre a Prédikáljátok evangéliumomat! 64. oldalának alján.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy „megtört szívvel és töredelmes lélekkel állnak elő”?

• Hogyan nyilváníthatják ki az emberek, hogy igazán „részesültek Krisztus
Lelkéből”?

Adj egy percet a tanulóknak arra, hogy a tanulmányi naplójukba leírják, milyen
konkrét módokon hozott életükbe áldást a keresztelési szövetségük betartása.
Elegendő idő eltelte után kérj fel két-három tanulót, hogy ossza meg válaszát az
osztály egészével.

Játszd le a Felkérés a keresztelkedésre: German című rövidfilmet (2:43). Kérd
meg a tanulókat, hogy a videó megtekintése közben figyeljék meg, hogyan

tanítják a misszionáriusok Germant a keresztelés fontosságáról.

• Mit mondtak a misszionáriusok, hogy segítsenek Germannek megérteni a
keresztelés fontosságát?

• Milyen bizonyítékát láttátok annak, hogy German érezte a Szentlelket és vágyott a
keresztelkedésre?

Oszd párokra az osztályt, és kérd meg a párosokat, hogy a Prédikáljátok
evangéliumomat! 63–64. oldalán található anyag, valamint a 64. oldal alján kezdődő
Szentírás-tanulmányozás szövegdobozból választott egy-két szentírás felhasználásával
állítsanak össze egy négy-öt perces, a keresztelést az érdeklődőknek bemutató tanítást.
Felhasználhatják még a Jézus Krisztus evangéliuma című misszionáriusi füzet 8. oldalán
álló anyagot is.

Miután elegendő időt adtál a tanulóknak a felkészülésre, szervezd a párokat négyes
csoportokba úgy, hogy minden csoportban két páros legyen. A csoport egyik párosa
négy-öt percben tanítsa a másikat a keresztelésről. Biztasd a misszionáriusként
szereplő tanulókat, hogy lapozzák fel a választott szentírásrészeket, és olvassák fel őket
a tanítás részeként. Amikor befejezték a tanítást, a csoportok beszéljék meg a
következőket: Mi ment jól? Hogyan segített ez a lecke a tanított feleknek megérteni a
keresztelés fontosságát? Min változtathattak volna a tanítók, hogy hatékonyabbá
tegyék a tanításukat?

Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt. Ügyelj arra,
hogy a második páros esetében is maradjon elegendő idő a kiértékelésre. E
tevékenység alatt járj körbe a teremben, hogy megfigyeld a tanulók tanítását, illetve
megdicsérd őket és javaslatokat tegyél a fejlődésre.

Miután minden tanuló kapott lehetőséget a tanításra, fordíts pár percet arra, hogy az
osztállyal közösen megbeszéljétek ezt az élményt. A beszélgetés beindításához
feltehetsz a következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Mi mindent tanultatok e tan tanításából?

• Miért fontos, hogy már most felkészüljetek e tantételek, igazságok és tanok
tanítására?
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• Mi az, amit már most megtehettek, hogy felkészültebben tudjatok Jézus Krisztus
evangéliumáról tanítani a missziótok során?

A Szentlélek ajándéka
Hogy felkészítsd a tanulókat a lecke e részére, kérdezd meg tőlük, milyen szertartást
végeznek röviddel azután, hogy valaki megkeresztelkedik (a konfirmálást, amely által
az ember az egyház tagjává válik és megkapja a Szentlélek ajándékát). Kérd meg a
tanulókat, 30 másodperc alatt gondolják át, miért röviddel a keresztelés után
konfirmálják az embereket. Mielőtt válaszolnának, felolvashatod nekik ezt az idézetet
Joseph Smith prófétától:

„Megkeresztelhetnek egy zsák homokot is az ember helyett, ha nem a bűnök
bocsánatára teszik, és nem a Szentlélek elnyerése végett. A vízzel történő keresztség
csupán félkeresztség, és a másik fél nélkül semmire nem jó – vagyis a Szentlélek általi
keresztség nélkül” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 98.).

Kérdezd meg:

• Miért tekinthető csupán „félkeresztségnek” a keresztelés, ha nem követi „a
Szentlélek általi keresztség”? (Miután több felelet is elhangzott, biztathatod a
tanulókat, hogy keressenek további válaszokat erre a kérdésre az óra folyamán.)

Mondd el a tanulóknak, hogy egy Nikodémus nevű zsidó vezető egy este titokban
felkereste a Názáreti Jézust, hogy kérdéseket tegyen fel Neki. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a János 3:3-at, és kérdezd meg:

• Mit sugallnak a Szabadító János 3:3-ban elhangzott szavai, mi szükséges az Isten
királyságába való belépéshez?

Olvasd fel az osztálynak a János 3:4–6-ot, majd kérdezd meg:

• Mit kérdezett Nikodémus, amiből látszik, hogy nem értette meg a Szabadító
tanítását a 3. versben?

• Mit válaszolt Jézus Nikodémus kérdésére? (Megtanított neki egy alapvető
evangéliumi tant: Víztől és a Lélektől kell születnünk ahhoz, hogy
bemehessünk Isten királyságába. Azt tanította, hogy az „újonnan” születés lelki
újjászületésre utal, nem fizikaira.)

Írd fel a táblára:

újjászületni

víztől születni

a Lélektől születni

Azután kérdezd meg:

• Mit jelent víztől születni? (Alámerítéssel megkeresztelkedni.)

• Mit jelent a Lélektől születni? (Megkapni a Szentlélek ajándékát. Ha a tanulóknak
gondot okoz e kérdés megválaszolása, elmondhatod nekik, hogy a Kalauz a
szentírásokhoz kifejti: a keresztelést „a Szentlélek ajándéka befogadásának kell
követnie ahhoz, hogy teljes legyen” [keresztel, keresztelés].)
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Elmélkedés. Azzal, hogy
az órán időt adsz a
tanulóknak az
elmélkedésre, a Lélek
általi tanulásra
ösztönzöd őket. A Lélek
egyik szerepe az, hogy
„minden olyan dolgot
[megmutasson nekünk],
amit meg kell tenn[ünk]”
(2 Nefi 32:5). A
leghatékonyabb
leckéknek részét képezi
az, hogy a tanulóknak
legyen idejük eltűnődni a
tanult igazságokon.

• Szerintetek miért a születés fogalmát használják itt annak megfogalmazására, hogy
minek kell történnie velünk lelkileg? A lelki újjászületésünk milyen tekintetben
hasonlítható a fizikai születéshez? (Ha szükséges, elolvashatjátok a Mózes 6:58–59-
et, amely segíthet választ adni erre a kérdésre.)

Kérj fel több tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel A Szentlélek ajándéka című
teljes részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 65. oldalán. Az osztály kövesse a szöveget,
és keressék meg, milyen áldások kísérik a Szentlélek ajándékát.

Kérdezd meg az osztálytól:

• Milyen áldások kísérik a Szentlélek ajándékát? (Az egyik tan, amelyet a tanulóknak
meg kell fogalmazniuk, így hangzik: A Szentlélek ajándéka megszentelő és
megtisztító hatással lehet azokra, akik részesülnek benne.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, kérd meg őket, hogy
tanulmányozzanak egyet-kettőt A Szentlélek áldásai és befolyása fejléc alatti
szentírásokból a Prédikáljátok evangéliumomat! 65. oldalának alján lévő Szentírás-
tanulmányozás szövegdobozból. Kérd meg őket, hogy tanulmányozás közben
jelöljenek meg olyan áldásokat a szentírásukban, amelyek a Szentlélek ajándékának
elnyeréséből fakadnak, azután kérdezd meg:

• Miért fontos, hogy az emberek megkapják a Szentlelket, miután
megkeresztelkednek?

Tedd fel az alábbi kérdést, de mielőtt a tanulók felelnének, adj nekik egy kis időt, hogy
magukban átgondolják a válaszukat. Miután elegendő időt kaptak, kérj meg jó néhány
tanulót a válaszadásra és saját élményeik megosztására.

• Milyen áldásokat kaptatok már a Szentlélek ajándékának köszönhetően?

Oszd párokra az osztályt. Kérd meg a tanulókat, hogy a Prédikáljátok evangéliumomat!
könyvben lévő anyag (illetve a Miért kell befogadnom a Szentlelket? rész [a Jézus
Krisztus evangéliuma című misszionáriusi füzet 8–10. oldalán]) alapján állítsanak össze
egy négy-öt perces leckét a Szentlélek ajándékáról. Emlékeztesd őket, hogy leckéjükbe
foglaljanak bele egy-két szentírást a Szentírás-tanulmányozás szövegdobozból a
Prédikáljátok evangéliumomat! 65–66. oldalán.

Miután elegendő időt adtál a felkészülésre, szervezd az osztályt négyfős csoportokba
úgy, hogy minden csoportban két páros legyen, és az egyik páros tanítsa a másikat. A
tanulók gyakorlótanítása közben járj körbe a teremben, hogy megfigyeld a munkát,
illetve megdicsérd őket és javaslatokat tegyél a fejlődésre. Amikor befejezték a tanítást,
a csoportok beszéljék meg a következőket: Mi ment jól? Mit tehettek volna másképp a
tanítók, hogy hatékonyabbá tegyék a tanításukat? Hogyan segített ez a lecke a tanított
feleknek megérteni a Szentlélek ajándékát?

Ezt követően a tanulók cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt.
Ügyelj arra, hogy a második páros esetében is maradjon elegendő idő a kiértékelésre.

Miután minden tanulópár kapott lehetőséget a tanításra, fordíts néhány percet arra,
hogy az alábbiakhoz hasonló kérdésekkel kiértékeljétek ezt az élményt:

• Mi mindent tanultatok e tan tanításából?

• Ezen élmény alapján mit tehetnétek, hogy misszionáriusként jobbá tegyétek a
tanításotokat?
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Mindvégig kitartani
Rajzold fel a táblára egy kapu ábráját, amelyen túl egy út vezet:

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 31:17-et, azután kérdezd meg az
osztálytól:

• Mit mondott Nefi, mi az örök életünkhöz vezető kapu?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 31:18–20-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keresse meg, mit kell tennünk a keresztelkedésünket követően.

• Mit mondott Nefi, mi van a kapun túl? (Az örök élethez vezető szoros és keskeny
ösvény.)

• Nefi szerint mit kell tennie az embernek a keresztelkedését követően azért, hogy
örök életet nyerjen?

• Hogyan kapcsolódik a mindvégig kitartás a Szabadító példájának követéséhez?

Kérd meg a tanulókat, olvassák el a Mindvégig kitartani című részt a Prédikáljátok
evangéliumomat! 66. oldalán. Keressék meg, mit tehetünk azért, hogy mindvégig
kitartsunk, azután kérdezd meg:

• Miért fontos mindvégig kitartanunk? (A tanulók fogalmazzák meg ezt a tantételt:
Ha buzgón igyekszünk mindvégig kitartani, jogosultak leszünk az örök
életre.)

• Miként fog segíteni nektek a Szabadító példájának követése abban, hogy
mindvégig kitartsatok?

Zárásként oszd meg a bizonyságodat arról, milyen fontos Jézus Krisztus evangéliuma,
különösen a keresztelés, a Szentlélek ajándéka és a mindvégig kitartás.

Felhívás a cselekvésre
Megkérheted a tanulókat a Jézus Krisztus evangéliumáról való ismereteik elmélyítésére
azáltal, hogy a következő hét folyamán elvégeznek legalább egyet az alábbi feladatok
közül:

• Gyakorold a keresztelés követelményeinek elmagyarázását, amint az a Tan és a
szövetségek 20:37-ben található. Néhány mondatban írd le a tanulmányi
naplódban, mit teszel most azért, hogy a keresztelési szövetség szerint élj az e
versben vázoltaknak megfelelően.

• Olvasd el a Szentlélek ajándékáról szóló szentírásokat a Szentírás-tanulmányozás
szövegdobozban a Prédikáljátok evangéliumomat! 65–66. oldalán. Olvasd el továbbá
a Szentlélek címszót is a Kalauz a szentírásokhoz részben. Jelöld be a

14. LECKE: JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK TANÍTÁSA (2. RÉSZ)

102



szentírásodban vagy írd le a tanulmányi naplódba azokat a verseket, amelyeket
szeretnél felhasználni, amikor valakit a Szentlélek ajándékáról tanítasz.

• Személyesen vagy online tanítsd meg a 3. lecke: Jézus Krisztus evangéliuma
tantételeit egy családtagodnak vagy barátodnak (lehetőség szerint olyannak, aki
nem tagja az egyháznak, vagy kevésbé tevékeny). A tanítás folyamán oszd meg a
bizonyságodat ezekről a tantételekről.
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15 Templomi és családtörténeti
munka

Bevezetés
A leendő és a teljes idejű misszionáriusok előmozdíthatják a
szabadítás munkáját azzal, ha tanulnak a templomi és
családtörténeti munkáról, majd pedig segítenek másoknak is
megtapasztalni a Lélektől jövő érzéseket, melyek e munkát kísérik.
A családtörténet hathatós eszközt jelenthet a tanítható emberek
keresésében, illetve az új megtértek és a kevésbé tevékeny

egyháztagok hitének megerősítésében. A családtörténeti
munkában való részvétel az őseik és az Úr felé fordítja az emberek
szívét. A családtörténet olyan eszköz a misszionáriusok kezében,
mely által felkérhetnek másokat, hogy jöjjenek Krisztushoz és
részesüljenek a szabadítás szertartásaiban.

Előkészületek
• Tanulmányozd a következő szentírásokat: Tan és a szövetségek 109:22–23;

110:13–16; 138:29–35; és Joseph Smith története 1:38–39.

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! 85–86. és 164–166. oldalát.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Most van itt az idő (3:20), elérhető az LDS.org
honlapon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Családtörténeti és misszionáriusi munka:
Keresés (3:53), elérhető az LDS.org oldalon.

• Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Családtörténeti és misszionáriusi munka:
Aktivizálás (3:05), elérhető az LDS.org oldalon.

• Készíts másolatot egy, a FamilySearch.org oldalról nyomatott legyezőszerű
táblázatból.

• Ismerd meg a FamilySearch.org honlapon lévő alapvető keresőeszközöket, vagy
hívj meg egy egyházközségi vagy gyülekezeti családtörténeti tanácsadót, hogy
tanítson ezekről az órán.

• Készíts elő egy képet valamelyik közeli templomról.

• Készíts egy példányt minden tanulónak a lecke végén található négygenerációs
leszármazási táblázatból.

Javaslatok a tanításhoz
A templomi felruházás jelentősége
Tegyél ki egy képet egy közeli templomról, majd olvasd fel a következő idézetet
Howard W. Hunter elnöktől:

„Készítsünk fel minden misszionáriust arra, hogy érdemesen elmenjen a templomba, és
legyen ez az élmény még a misszionáriusi elhívás megérkezésénél is nagyobb esemény”
(“Follow the Son of God,” Ensign, Nov. 1994, 88).

A nyomaték kedvéért újra felolvashatod az idézetet, azután kérdezd meg a tanulóktól:

• Milyen tekintetben lehet a templomba lépés a misszionáriusi elhívás
megérkezésénél is nagyobb esemény? (Néhány lehetséges válasz: míg a misszió
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időleges, a templomban kötött szövetségek örökkévalóak; a templomi áldások
hatalommal ruházzák fel az érdemes misszionáriusokat.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Templomok és családtörténet című rész első
bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 86. oldalán, majd kérdezd meg:

• Milyen áldásokban részesülhetünk a templomban?

• Hogyan segíthetnek ezek az áldások olyasvalakinek, aki igyekszik Krisztushoz
jönni?

Hogy megnézzétek, milyen áldásokat kapnak a misszionáriusok amiatt, hogy a
misszionáriusi szolgálat előtt elmennek a templomba, kérd meg az osztályt,
lapozzanak a Tan és a szövetségek 109:22–23-hoz. Mondd el, hogy ezek a versek a
Kirtland templom felszentelési imájából valók. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
verseket, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen áldásokat
kapnak a templomban az Úr szolgái. Azután a következő kérdéssel segíts nekik
megfogalmazni egy tantételt e versek alapján:

• Hogyan segítenek nektek ezek a versek megérteni, miért olyan fontos, hogy a
misszionáriusok részesüljenek a templom áldásaiban, mielőtt útnak indulnak a
missziójukba? (A tanulók válaszait összefoglalhatja ez a tantétel: A templomi
áldások elnyerése lehetővé teszi a misszionáriusok számára, hogy isteni
segítséggel és hatalommal menjenek el szerte a világba. Felírhatod ezt a
tantételt a táblára.)

Tedd ki a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy saját felruházásotok elnyerése a
templomban… nélkülözhetetlen része a misszionáriusi felkészüléseteknek… [Meg kell
értenetek] ama templomi szövetségek jelentőségét [és] az elválaszthatatlan kapcsolatot
az ottani felruházásotok és a misszionáriusi sikeretek között. Valójában már maga a
felruházás szó is kifejezi eme létfontosságú kapcsolat lényegét. A felruházás

ajándék. […]

Tudjátok, hogy egyedül nem tudjátok elvégezni ezt a munkát. Szükségünk van a menny segítségére;
szükségünk van Isten ajándékaira. […] Ez a munka olyannyira komoly, és az ellenség ellenszegülése
oly nagy mértékű, hogy minden isteni erőre szükségünk van erőfeszítéseink megnöveléséhez, valamint
az egyház folyamatos előremozdításához” (Szövetségeink betartása: Üzenet a misszióba készülőknek.
Liahóna, 2012. jan. 49–50.).

Kérdezd meg:

• Miként erősítik meg Holland elder szavai a Tan és a szövetségek 109:22–23-ban
tanítottakat?

Mondd el, hogy a templomi felruházás elnyerése előtt az érdemes egyháztagoknak
templomi ajánlást kell kapniuk helyi papsági vezetőiktől. Ezután tedd ki a következő
idézetet, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak:

„A templomi ajánlás azt jelzi, hogy érdemesnek találtattunk egy, a püspökségünk vagy gyülekezeti
elnökségünk, illetve a cövek- vagy misszióelnökségünk valamely tagjával folytatott interjú során. A
templomi ajánlási interjúk lehetőséget biztosítanak számunkra érdemességünk megvizsgálására.
Papsági vezetőink mindegyik interjú során kérdéseket fognak feltenni személyes viselkedésünket és
hitünket illetően. Ezeket az interjúkat bizalmasan kezelik. […]
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Az alábbiakban olvasható néhány témakör, amelyről papsági vezetőitek kérdéseket fognak feltenni
nektek:

1. A Mennyei Atyánkról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről való bizonyságotok.

2. Támogatjátok-e az egyház elnökét.

3. A nemi erkölcsösség törvénye szerint éltek-e, fizetitek-e a tizedet, becsületesek vagytok-e
másokkal és betartjátok-e a Bölcsesség szavát.

4. Törekedtek-e arra, hogy részt vegyetek az egyházi gyűléseken, betartsátok a megkötött
szövetségeket, valamint életeteket összhangban tartsátok az evangélium parancsolataival”
(“Being Worthy to Enter the Temple,” Ensign, Aug. 2010, 8–9).

• Az érdemesség követelményei milyen tekintetben segítenek nektek megérteni a
templom és a misszionáriusi elhívásotok szent természetét?

• Amennyiben nem túl szentek vagy személyesek, meg tudnátok-e osztani olyan
élményeket, amelyek segítettek nektek megérteni és átérezni a templom és az ott
végzett munka jelentőségét?

Kérd meg a tanulókat, gondolják át, mit kell tenniük, hogy arra érdemesen
részesüljenek templomi felruházásukban.

Megjegyzés: Bátorítsd a tanulókat, hogy legyenek érdemesek és szerezzenek templomi ajánlást.
Elmondhatod, hogy már azzal is készülnek a missziójukra, ha olyan gyakran mennek el a templomba

munkát végezni a saját őseikért és másokért, amilyen gyakran csak a körülményeik lehetővé teszik
számukra.

Mielőtt továbbmennétek, kihangsúlyozhatod a tanulóidnak, hogy misszionáriusként
minden tőlük telhető módon arra kell majd ösztönözniük az új megtérteket, hogy
készüljenek fel a templomba való belépésre. Azok az új megtértek, akik elmennek a
templomba, hogy helyettesítő kereszteléseket végezzenek őseikért, nagyobb
valószínűséggel maradnak tevékenyek és jutnak majd el a templomba saját
felruházásukért és összepecsételésükért. Zárd a lecke e részét azzal, hogy megosztod a
bizonyságodat a templomról és arról a lelki erőről, amelyet az ott végzett hódolat révén
kaptál már.

Isten terve a halottak megváltására
Emlékeztesd a tanulókat, hogy Jézus Krisztus a halála után ellátogatott a lélekvilágba
(lásd 1 Péter 3:18–20; 4:6). Azután kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Tan és a
szövetségek 138:29–35-höz, és mondd el, hogy ez a szakasz Joseph F. Smith elnöknek
a lélekvilágról szóló látomásáról számol be. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást
váltva olvassák fel a verseket, azután kérdezd meg:

• Mit tett a Szabadító, hogy megszervezze az evangélium prédikálását a halottaknak
a lélekvilágban?

• A 33–35. vers hogyan segít megértenünk, mi módon nyerhetik el a szabadítás
szertartásait azok, akik a lélekvilágban fogadják el az evangéliumot? (Az
evangélium üzenetét elfogadók helyettesek által részesülhetnek a szabadító
szertartásokban.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Templomok és családtörténet rész utolsó
két bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 86. oldalán, azután kérdezd meg:
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• Hogyan gondoskodik az Úr terve azokról az emberekről, akik anélkül haltak meg,
hogy részesültek volna a nélkülözhetetlen evangéliumi szertartásokban? (Az élők
szabadító szertartásokat végezhetnek azok javára, akik már elhunytak.)

Illés küldetése
Mondd el, hogy Illés egy Kr. e. 900 körül élő ószövetségi próféta volt. Malakiás próféta
megjövendölte, hogy Illés vissza fog térni a földre (lásd Malakiás 4:5–6), és amikor
Moróni 1823-ban megjelent Joseph Smithnek, ő is elismételte, hogy Illés vissza fog
térni. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története 1:38–39-et. Az
osztály kövesse a szöveget, és keresse meg, mit tanított Moróni Illésről, azután kérdezd
meg:

• Mit tudott meg Joseph Smith Illésről? (Bár másképp is fogalmazhatnak, a tanulók
értsék meg, hogy Jézus Krisztus második eljövetele előtt Illés vissza fog térni a
földre, és a gyermekek szívét az atyáikhoz fogja fordítani.)

• Mit jelent az, hogy a gyermekek szíve az atyáikhoz fordul? (Az egyéneket
érdeklődéssel és aggodalommal tölti el múltbéli, jelenlegi és jövőbeli családjuk örök
jóléte. Részben ez az érdeklődés indítja az embereket arra, hogy felkutassák
szeretett halottaik feljegyzéseit, és helyettesítő szertartásokban részesüljenek
értük.)

Mondd el a tanulóknak, hogy egy héttel a Kirtland templom 1836-os felszentelése
után különleges eseményekre került sor, amelyek a Tan és a szövetségek 110-ben lettek
feljegyezve. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 110:13–16-
ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keresse meg, mit állított vissza a földre Illés.
Kérdezd meg a tanulóktól:

• Milyen kulcsokat állított vissza Illés Joseph Smithnek? (Ha szükséges, a tanulók
figyelmébe ajánlhatod a Kalauz a szentírásokhoz következő szócikkeit, hogy segíts
nekik megérteni, hogy Illés a papság pecsételő kulcsait állította vissza: a papság
kulcsai; felhatalmazás; pecsétel, pecsételés.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miként áldják meg a papság pecsételő kulcsai a
családokat, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az első bekezdést az Örökkévaló
házasság részből a Prédikáljátok evangéliumomat! 85. oldalán, azután kérdezd meg:

• E bekezdés szerint mi az Illés által a földre visszaállított pecsételő kulcsok egyik
célja? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tant: A papság pecsételő kulcsai révén a templomokban szent
szertartások végezhetők, amelyek örökre összekötik a családokat.)

• Miként áldottak meg ezek a kulcsok titeket, a családotokat, a rokonaitokat vagy a
barátaitokat?
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Idézetek kihelyezése.
Amikor csak lehetséges,
jó ötlet kitenni a
felolvasandó idézeteket.
Amikor a tanulók látnak
és hallanak is egy
idézetet, gyakran jobban
megértik a benne rejlő
tanítást. Az idézetek
kihelyezése és
felolvasása a fogyatékkal
élő tanulók számára is
lehetővé teszi a tanított
anyag könnyebb
megértését.

Írd fel a táblára: Illés lelke. Tedd ki a következő idézeteket, és kérj meg pár tanulót,
hogy olvassa fel őket az osztálynak:

Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából így határozta meg Illés lelkét: „a
Szentlélek megnyilvánulása, amint tanúságot tesz a család isteni természetéről” (vö.
Egy új szüret ideje. Liahóna, 1998. júl. 38.).

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából további meglátásokat adott arról,
hogyan befolyásolja Illés lelke az egyéneket: „A Szentlélek e jellegzetes hatása arra
indítja az embereket, hogy megtalálják, dokumentálják és nagy becsben tartsák
elődeiket és családtagjaikat – múltbélieket és mostaniakat egyaránt.

Illés lelke hat az emberekre az egyházon belül és az egyházon kívül is. Krisztus
visszaállított egyházának tagjaiként azonban szövetségben fogadott felelősségünk, hogy felkutassuk
elődeinket, és biztosítsuk számukra az evangélium szabadító szertartásait. […]

Ezen okokból kifolyólag kutatjuk a családtörténetünket, építünk templomokat, és végzünk helyettesítő
szertartásokat. Ezen okokból kifolyólag küldetett el Illés, hogy visszaállítsa a pecsételő hatalmat,
amely összeköt a földön és a mennyben” (A gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. nov.
25.).

Hogy segíts a tanulóknak felismerni és jobban megérteni a Nelson elder és Bednar
elder által tanított tanokat, kérdezd meg:

• Mit értünk Illés lelke alatt?

• Hogyan befolyásolhatja a Szentlélek a családdal kapcsolatos érzéseinket? (Illés
lelke, amely a Szentlélek egyik jellegzetes hatása, tanúságot tesz a család
isteni természetéről, és segít becsben tartanunk mind a múltbéli, mind a
jelenlegi családunk tagjait. Ezen kívül vágyat ébreszt bennünk arra, hogy őseink
számára biztosítsuk a szabadító szertartásokat.)

• Éreztétek-e már valaha, hogy a szívetek valami módon az elődeitek felé fordult? Ha
igen, mire éreztetek késztetést? (Ha szükséges, emlékeztesd a tanulókat a kurzus
korábbi leckéire arról, hogyan kommunikál velünk a Szentlélek.)

A családtörténeti munkában való részvétel
Megjegyzés: A lecke e részének tanításához szükséged lesz (1) egy kitöltött négygenerációs
leszármazási táblázatra vagy egy, a FamilySearch.org oldalról nyomtatott legyezőszerű táblázatra,

esetleg mindkettőre, hogy megmutasd az osztálynak, továbbá (2) egy üres leszármazási táblázatra minden
tanuló számára, valamint (3) egy történetre egy ősödről, amelyet elmesélhetsz az osztálynak.

Mutass meg a tanulóknak egy négygenerációs leszármazási táblázatot vagy egy
legyezőszerű táblázatot a FamilySearch.org oldalról. Kérd meg a tanulókat, mondják el,
milyen információkat tartalmaznak ezek a dokumentumok.

Ossz ki egy üres négygenerációs leszármazási táblázatot minden tanuló számára. Adj
egy percet a tanulóknak, hogy alaposan megnézzék a leszármazási táblázatot, és
beírják annyi ősük nevét, amennyit csak tudnak.
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Kérdezd meg a tanulóktól:

• Hol találhatjátok meg a táblázatotok kitöltéséhez szükséges információkat?
(Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy először a szüleikhez, a nagyszüleikhez vagy
más családtagokhoz forduljanak segítségért. Az egyházközségi vagy gyülekezeti
családtörténeti tanácsadók szintén nagy segítséget nyújthatnak a családtörténeti
kutatásban. Ezenkívül a tanulóknak tudniuk kell az egyház családtörténeti kutatás
céljából létrehozott honlapjáról, a FamilySearch.org oldalról is.)

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e, aki szívesen megosztaná az élményeit arról,
hogyan használta a FamilySearch weboldalt az ősei felkutatásához. Ha a tanulók közül
még senki sem használta a FamilySearch-öt, nyújts egy rövid áttekintést arról, hogy
mit találhatnak ott. Meg is nyithatod a FamilySearch.org honlapot egy számítógépen,
és rákereshettek az egyik tanuló valamelyik elhunyt ősére. Hangsúlyozd ki, hogy a
FamilySearch olyan eszköz, amely segít rátalálnunk az őseinkre és előkészítenünk a
személyes adataikat a templomi helyettesítő szertartásokhoz.

Megjegyzés: Ha nem vagy kellőképpen tájékozott a FamilySearch oldalt illetően, meghívhatsz egy
egyházközségi vagy gyülekezeti családtörténeti tanácsadót a weboldal használatának szemléltetésére.

Mondd el a tanulóknak, hogy a családtörténet megtapasztalásának egy másik módja
az, ha történeteket gyűjtenek össze az őseikről és a családtagjaikról. A családi
történetek segíthetnek éreznünk Illés lelkét, és gyarapíthatják az előttünk járt
családtagjaink iránti szeretetünket és nagyrabecsülésünket. Megoszthatsz egy rövid
történetet az egyik ősödről, azután kérdezd meg:

• Milyen hatással lehetnek a családi történetek a családtagjaitok iránti érzéseitekre?

• Miként segítenek ezek jobban megértenetek, hogy kik vagytok és kikké válhattok?

Játszd le a Most van itt az idő című rövidfilmet (3:20). Kérd meg a tanulókat,
hogy a David A. Bednar elderrel, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjával

folytatott beszélgetés megtekintése közben gondolják át, miért kezdték el vagy miért
akarnák elkezdeni a családtörténeti munkát.

• Mit tanultatok a családtörténeti munkáról Bednar eldertől és a bejátszásban
szereplő fiataloktól?

• Milyen érzéseik voltak ezeknek a fiataloknak, miközben részt vettek a
családtörténeti munkában?

Mondd el a tanulóknak, hogy Bednar elder tett egy ígéretet a templomi és
családtörténeti munkában részt vevő fiataloknak. Tedd ki a következő idézetet, és kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel:

„Amikor hittel eleget tesztek e felhívásnak, [hogy vegyetek részt a családtörténeti
munkában és végezzetek helyettes általi kereszteléseket az őseitekért,] szívetek az atyák
felé fog fordulni. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak tett ígéretek a szívetekbe
lesznek ültetve. A pátriárkai áldásotok, amely kijelenti leszármazási vonalatokat,
összekapcsol majd benneteket ezekkel az atyákkal, és nagyobb jelentőséggel fog bírni

számotokra. Növekedni fog az elődeitek iránti szeretetetek és hálátok. A Szabadítóról való
bizonyságotok és a Hozzá térésetek mély és maradandó lesz. És ígérem nektek, hogy védelmezve
lesztek az ellenség egyre fokozódó hatásai ellen. Amikor részt vesztek e szent munkában és
megszeretitek azt, védelemben lesz részetek ifjúságotokban és egész életeteken át” (A gyermekek
szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. nov. 26.).

Kérdezd meg a tanulóktól:
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Élmények megosztása.
Amikor a tanulók
személyes élményeket
osztanak meg, a
Szentlélek gyakran
bizonyságot tesz annak
igaz voltáról, amit az
adott élményből
tanultak. Az élmények
megosztásának másik
előnye az, hogy a
tanulókat gyakran
motiválja, amikor hallják,
hogy kortársaik miként
alkalmazták életükben az
evangélium tanait és
tantételeit.

• A Bednar elder által említett áldások közül melyikeket szeretnétek megkapni és
miért? (A válaszok között lehet az a tantétel, miszerint a családtörténeti
munkában való részvétel megerősíti a Szabadítóhoz való megtérésünket,
valamint lelki védelmet nyújt az ellenség hatása ellen.)

Az alábbiakhoz hasonló kérdések feltevésével segíthetsz a tanulóknak megosztani a
családtörténeti munkával kapcsolatos személyes élményeiket:

• Mi módon tapasztaltátok már meg az imént említett megígért áldások egyikét vagy
akár többet is?

• Ti vagy a családotok egy másik tagja rátalált-e már egy ősötök nevére, majd pedig
elmentetek-e a templomba, hogy helyettesként megkeresztelkedjetek érte?
Mennyiben volt más ez az élmény, mint amikor olyasvalakiért keresztelkedtetek
meg, akivel nem álltok rokoni kapcsolatban?

• Ha még egyik tanulónak sem volt része ebben az élményben, megkérdezheted:
Hogyan tapasztaltátok már meg a megígért áldásokat, amikor kereszteléseket
végeztetek a halottakért?

Ha az órai beszélgetés során fény derül arra, hogy egy vagy több tanuló már részt vett a
családtörténeti munkában és lelkesedik iránta, megkérdezheted tőlük, milyen tanácsot
adnának egy korukbeli fiatalnak, aki még nem kezdett hozzá.

Krisztushoz hívni másokat a családtörténet segítségével
Mondd el a tanulóknak, hogy a családtörténeti információk felkutatása népszerű
tevékenységgé vált manapság a világban. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
következő idézetet Gordon B. Hinckley elnöktől:

„Emberek milliói munkálkodnak családtörténeti feljegyzéseken szerte a világon. Miért?
Miért teszik ezt? Úgy hiszem, azért, mert megérintette őket ennek a munkának a
lelkülete – valami, amit mi Illés lelkének nevezünk. Nem más ez, mint a gyermekek
szívének az atyák felé fordulása. Legtöbbjük nem lát ebben semmi különleges célt;
leginkább talán erős és tettekre sarkalló kíváncsiságot éreznek.

Kell hogy legyen célja ily sok pénz és idő ráfordításának. Ez a cél pedig – amelyről mi ünnepélyes
tanúbizonyságot teszünk – a halottak nemzedékeinek beazonosítása, hogy szertartásokat lehessen
végezni értük az ő örökkévaló és örökké tartó áldásukra és fejlődésükre” (“A Century of Family History
Service,” Ensign, Mar. 1995, 62).

Kérdezd meg:

• Hogyan aknázhatnák ki a misszionáriusok ezt a családtörténet iránti, világszerte
növekvő mértékű érdeklődést arra, hogy megismertessék másokkal az
evangéliumot?

Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassák fel a Családtörténet című rész első három és
utolsó bekezdését a Prédikáljátok evangéliumomat! 164–165. oldalán. Az osztály kövesse
a szöveget, és keressék meg, miért lehet természetes és bizalmat ébresztő közeledés a
misszionáriusok részéről az, ha a családtörténetről kezdeményeznek beszélgetést nem
egyháztagokkal. E bekezdések felolvasása után kérdezd meg:

• Miért lehet hatékony módja a tanítható emberek keresésének az, ha a
misszionáriusok a családtörténeti munkáról kezdeményeznek beszélgetést
másokkal? (Fontos, hogy a tanulók megértsék, hogy a családtörténet hathatós
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forrást jelenthet azok megtalálására, akiket az Úr felkészít az evangélium
befogadására.)

A tanulók válaszai után játszd le a Családtörténeti és misszionáriusi munka:
Keresés című rövidfilmet (3:53). A bejátszás közben a tanulók gondolják át,

miként alkalmazhatnák a családtörténet témakörét arra, hogy beszélgetést
kezdeményezzenek másokkal.

Miután megnéztétek a videofilmet, kérdezd meg:

• Mit tettek a rövidfilmben szereplő misszionáriusok, hogy beszélgetést
kezdeményezzenek másokkal a családtörténeti munkáról?

• Milyen hatást gyakoroltak a lehetséges érdeklődőkre a családtörténeti munkával
kapcsolatos beszélgetések?

Mondd el a tanulóknak, hogy most azt fogják gyakorolni, hogyan használhatnak egy
leszármazási táblázatot arra, hogy felkérjenek valakit az egyház megismerésére. (A
tanulók elgondolkodhatnak azon is, hogy a leszármazási táblázat helyett hogyan
használhatnának fel egy történetet valamelyik ősükről, hogy beszélgetést
kezdeményezzenek az evangéliumról.) Hogy segíts a tanulóknak sikeresen teljesíteni
ezt a feladatot, kérj tőlük ötleteket, hogy miként lehet arra használni egy leszármazási
táblázatot (vagy egy ősükről szóló történetet), hogy beszélgetést kezdeményezzenek a
családtörténeti munkáról, továbbá ez a beszélgetés hogyan vezethet el egy üzenet
megosztásához Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról. Miközben a tanulók
válaszolnak, írd fel ötleteiket a táblára.

Néhány ötletükből merítve szemléltesd az osztálynak, hogyan használható a
leszármazási táblázat egy evangéliumi beszélgetés kezdeményezésére. Azután rendezd
párokba a tanulókat, és ők is gyakorolják ugyanezt. Miután minden tanulónak
lehetősége volt egy másik tanuló tanítására, tegyél fel pár ellenőrző kérdést, mint
például:

• Szerintetek mi ment jól ebben a gyakorlótanításban?

• Mit szeretnétek jobban csinálni?

Ha az idő engedi, mondd el a tanulóknak, hogy számos olyan területen
szolgálhatnak, ahol a misszionáriusok segítségét kérik a kevésbé tevékeny

egyháztagok hitének és elkötelezettségének megerősítéséhez. A családtörténet értékes
eszközt jelenthet, hogy segítsenek ezeknek az egyéneknek érezni a Szentlelket és
Krisztushoz jönni. Ezek után játszd le a Családtörténeti és misszionáriusi munka:
Aktivizálás című rövidfilmet (3:05), és kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, miként
használható a családtörténeti munka a kevésbé tevékeny egyháztagok aktivizálására.

Miután megnéztétek a videofilmet, kérdezd meg:

• Hogyan erősítheti meg a kevésbé tevékeny egyháztagok hitét a családtörténeti
munkáról és az örökkévaló családok tanáról folytatott beszélgetés?

Adj egy percet a tanulóknak annak átgondolására, mit tehetnek már most és majd
misszionáriusként is, hogy a családtörténeti munkát eszközként használva másokat
Krisztushoz hívjanak. (A Lélek késztetése szerint felszólíthatsz néhány tanulót, hogy
ossza meg válaszát az osztállyal.) Oszd meg a bizonyságodat az e leckében tanított
tantételekről.
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Felhívás a cselekvésre
Kérd meg a tanulókat, hogy az alább javasolt feladatok közül legalább egy elvégzésével
vegyenek részt már most a szabadítás munkájában:

• Hozz létre egy UNSZ felhasználói fiókot, hogy hozzáférésed legyen a
FamilySearch.org honlaphoz. Ha lehetséges, készítsd el és nyomtasd ki a
négygenerációs leszármazási táblázatodat vagy legyezőszerű táblázatodat a
családod adataival.

• Mutasd meg a négygenerációs leszármazási táblázatodat egy barátodnak vagy
szomszédodnak, és hívd meg, hogy tudjon meg többet a családtörténetről.
Tűzzetek ki egy dátumot, amikor a barátodat elviszed egy családtörténeti
tanácsadóhoz vagy egy családtörténeti könyvtárba.

• A FamilySearch.org honlap segítségével azonosítsd be legalább egy ősödet, akiért
el kell végezni a templomi szertartásokat. Ha lehetséges, állítsd össze a szükséges
információt a templomi munkája elvégzéséhez, majd pedig végezd el érte a
keresztelés és a konfirmálás szertartását.
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