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Amit a kézikönyvről tudni kell
Az ebben a kézikönyvben található leckék egységekbe 
vannak rendezve, amelyek Jézus Krisztus visszaállí-
tott evangéliumának alapvető tantételeivel foglalkoz-
nak. Minden lecke a fiatalokban felmerülő kérdésekre 
összpontosít, valamint olyan tanbéli tantételekre, ame-
lyek segítenek nekik megtalálni azokra a választ. A 
leckék úgy vannak kialakítva, hogy a tan elsajátításá-
val segítsenek lelkileg felkészülnöd, és hogy hatékony 
tanulási élményben tudd részesíteni a fiatalokat.

Óravázlatok
A tartalomban felsorolt tanbéli témákhoz több 
tanulási vázlat áll rendelkezésedre, mint amennyit 
a hónap folyamán tanítani tudsz majd. Törekedj 
a Lélek sugalmazására! Engedd, hogy a fiatalok 
kérdései és érdeklődési iránya vezessenek, miközben 
megpróbálod eldönteni, mely vázlatokból taníts, és 
mennyi időt tölts egy adott témával.

Ezek a vázlatok nem azért vannak, hogy előírják, mit 
kell a tanítás során mondanod vagy tenned, hanem 
azért, hogy segítsenek megtanulnod a tant, és felké-
szülnöd arra, hogy olyan tanulási élményeket készíts 
elő, melyek igazodnak az általad tanított fiatalok 
szükségleteihez.

Készülj fel lelkileg!
Ahhoz, hogy segíts a fiataloknak megérteni az ebben 
a vázlatban szereplő alapelveket, neked is értened 
és alkalmaznod kell azokat. Tanulmányozd a meg-
adott szentírásokat és egyéb forrásanyagokat, és 
keress olyan kijelentéseket, történeteket vagy példá-
kat, melyek különösen témába vágók és inspirálók 
lehetnek a fiatalok számára. Tervezd meg, hogyan 
segítesz majd a fiataloknak felfedezni ezeket az alap-
elveket, bizonyságot nyerni róluk, és alkalmazni őket 
az evangélium megismerésére és tanítására irányuló 
törekvéseikben.

Tanácskozzatok egymással
Tanácskozz a többi tanítóval és vezetővel az osztá-
lyodba járó fiatalokról. Mit tanulnak más környe-
zetben, például otthon, az ifjúsági hitoktatáson és 
egyéb egyházi órákon? Milyen lehetőségük nyílhat a 
tanításra? (Ha ezen beszélgetésekben nagyon szemé-
lyes információk is elhangzanak, akkor kezeld azokat 
bizalmasan.)

Internetes források
További forrásokat és tanítási ötleteket találhatsz 
minden egyes órához az lds.org/youth/learn olda-
lon. Az internetes leckék tartalma:

• Hivatkozások az élő próféták, apostolok és más 
egyházi vezetők legfrissebb tanításaihoz. Ezeket 
a hivatkozásokat rendszeresen frissítik, ezért 
 gyakran látogasd őket.

• Videók, képek és egyéb médiák hivatkozásai, 
amelyeket a lelki felkészülésedre és a fiatalok 
 tanításához használhatsz.

• Olyan videók, amelyek a hatásos tanítást mutatják 
be, hogy növelni tudd a fiatalok megtérését segítő 
képességedet.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, valamint a 
Szentlélekben” (Hittételek 1:1).

Az ebben az egységben található vázlat segít a fiataloknak megtudni, hogyan erő-
sítsék meg hitüket az Istenség tagjaiban, amikor a szentírásokat tanulmányozzák, és 
megosztják bizonyságukat másokkal. Tapasztalatra tesznek szert követve a Szentlélek 
útmutatását azon törekvésükben, hogy tanulmányozzák és tanítsák az evangéliumot. 
Biztasd őket, hogy tegyenek fel kérdéseket a tanultak kapcsán, törekedjenek még töb-
bet tanulni, és osszák meg másokkal a felfedezéseiket!

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Hogyan segít nekem a Szentlélek a tanulásban?
Hogyan segít nekem a szentírások tanulmányozása megismerni Mennyei Atyánkat?
Hogyan segíthetek másoknak megismerni Mennyei Atyánkat?
Hogyan tanulhatom meg meglátni Mennyei Atyánk kezét mindenben?
Hogyan segít nekem a Szentlélek az evangélium tanításában?

Megjegyzés a tanítónak

Ezen egység tanítása folyamán emlékeztesd a fiata-
lokat az Istenség tagjai nevének szent voltára (lásd 
T&Sz 63:61). Biztasd őket, hogy áhítattal és tisztelettel 
említsék ezeket a neveket.

Január: Az Istenség
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segít nekem a 
Szentlélek a tanulásban?
A Szabadító megígérte, hogy a Szentlélek minden dologra megtanít minket, és 
mindent az emlékezetünkbe idéz (lásd János 14:26). Az evangélium tanulóiként 
azért is felelősek vagyunk, hogy keressük a Szentlélek társaságát, amely sugal-
mazásokat ad nekünk az evangélium tanulmányozásakor – az órán, személyes 
tanulmányozásunk során, illetve más evangéliumi közegben. A Lélek általi 
tanuláshoz hozzátartozik, hogy imádkozunk a hatásáért, és figyelünk az értel-
münket megvilágosító késztetésekre (lásd Alma 32:28).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzésed 
 szerint mi készteti majd a fiatalokat arra, hogy igyekezzenek a Lélek által tanulni?

János 16:13. (A Szentlélek vezet el 
minket az igazsághoz.)

1 Korinthusbeliek 2:9–14. (Csakis 
a Szentlélek által értjük meg Isten 
dolgait.)

1 Nefi 10:19. (Ha szorgalmasan 
keresünk, akkor a Szentlélek ki fogja 
nyilatkoztatni Isten rejtelmeit.)

Alma 5:45–46; Moróni 10:3–5. 
(A Szentlélek által bizonyságot 
 nyerhetünk az igazságról.)

T&Sz 11:12–14. (A Lélek 
 megvilágosítja az elménket.)

Donald L. Hallstrom: Az Úr evangé-
liumához való megtérés az egyházán 
keresztül. Liahóna, 2012. máj. 13–15.

A. Roger Merrill: A Lélek általi 
 befogadás. Liahóna, 2006. nov. 92–94.

Tanulás a Szentlélek által. Prédikáljátok 
evangéliumomat! (2008). 18.

Neked hogyan segített a 
Szentlélek az evangélium 
megismerésében? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiataloknak?

Vajon a fiatalok úgy érkez-
nek az órára, hogy lelkileg 
készen állnak a tanulás-
ra? Hogyan gazdagítja a 
tanulásukat az, ha a Lélek 
útmutatására törekednek?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy olyan családi élményükről, 
amely megtanított nekik valamit 
Istenről!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el, mit válaszolt Spencer W. 
Kimball elnök erre a kérdésre: „Mit 
tesz akkor, ha egy unalmas úrvacso-
rai gyűlésen találja magát?” (Lásd 
Donald L. Hallstrom elder beszédét: 

Az Úr evangéliumához való megtérés 
az egyházán keresztül). Mit mondott 
Kimball elnök, miért nem járt még 
soha unalmas úrvacsorai gyűlésen? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek olyan élményekről, amikor az 
úrvacsorai gyűlésen vagy más egyházi 
órán érezték a Lelket. Mit tettek azért, 
hogy lelkileg felkészüljenek ezekre 
az élményekre? Kérd meg őket, hogy 
sorolják fel válaszaikat a táblán.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a tanulóknak megérteni, mit jelent a Lélek 
általi tanulás. A Szentlélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
mindenki olvasson el egyet a váz-
latban felsorolt szentírások közül, és 
nézze meg, hogyan segít nekünk a 
Szentlélek az evangélium megisme-
résében. Milyen lehetséges követ-
kezményei vannak annak, ha a Lélek 
hatása nélkül próbáljuk meg tanulmá-
nyozni az evangéliumot? Mesélhetsz 
egy olyan személyes élményedről, 
melynek során az evangélium meg-
ismerése közben érezted a Szentlélek 

hatását. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljenek hasonló élményekről!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el, mi az a három dolog, melyet 
Roger Merrill felsorolása szerint meg 
kell tennünk a Szentlélek elnyeré-
séért (A Lélek általi befogadás című 
beszédében). Kérd meg az osztály 
tagjait, hogy mindannyian válassza-
nak ki egyet e három dolog közül, 
és meséljenek egy ahhoz kapcsolódó 

Tanítási tipp

„A Léleknek jelen kell len-
nie ahhoz, hogy valamely 
evangéliumi üzenet eljus-
son azok szívébe, akiket 
tanítasz (lásd 2 Nefi 33:1; 
T&Sz 42:14). Ezért használj 
olyan módszereket, ame-
lyek jó alaphangot adnak 
a leckéhez, és meghívják a 
Lelket” (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 91.).
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szentírásról vagy személyes élmény-
ről. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, szerintük hogyan alkal-
mazható Merrill testvér tanácsa a 
személyes tanulmányozásuk során, a 
Vasárnapi Iskolában, illetve más olyan 
közegben, ahol az evangéliumot 
tanulmányozzák.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a „Tanulás a Szentlélek által” 
című részt a Prédikáljátok evangéliumo-
mat! (18. oldal) könyvből, és nevezzék 
meg, milyen áldások érnek minket 

akkor, ha a Lélek által tanulunk. A 
püspök engedélyével kérd meg a tel-
jes idejű misszionáriusokat (vagy egy 
nemrég visszatért misszionáriust), 
hogy meséljenek az osztálynak arról, 
hogyan látták ezen áldások beteljese-
dését, amikor a Lélek által igyekeztek 
tanulni. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, konkrétan hogyan áldhat-
ja meg most az életüket a Lélek általi 
tanulás. Mit tesznek majd meg azért, 
hogy meghívják a Lelket az evangéli-
umi tanulásukba?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogy mit jelent a Lélek általi tanulás? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést! 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint! Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus megbízott a tanít-
ványaiban, és megbízatá-
sokat adott nekik mások 
tanítására, megáldására 
és szolgálatára. Te milyen 
lehetőségeket biztosíthatsz 
a fiataloknak arra, hogy 
megosszák másokkal, amit 
tanulnak?
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Válogatott források

A. Roger Merrill: A Lélek általi befogadás. Liahóna, 
2006. nov. 92–94., részlet.

Az egyházi gyűléseinken, a személyes és családi 
szentírás-tanulmányozásunk során, sőt, még a mai 
napon is, miközben az Úr prófétáit és apostolait 
hallgatjuk, néhányan közülünk többet fogadnak be, 
mint mások. Miért? Azt vettem észre, hogy azok, 
akik igazán befogadnak, legalább három olyan dol-
got megtesznek, amit a többiek talán nem.

Először is, ők keresnek. A szórakoztatás és a szemlé-
lődés világában élünk. Anélkül, hogy észrevennénk, 
abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy egy 
olyan hozzáállással jövünk el egy konferenciára, 
vagy járunk az egyházba, hogy „itt vagyok, akkor 
most inspirálj engem!”. Lelkileg passzívvá válunk.

Ha ehelyett inkább a Lélek keresésére és befoga-
dására összpontosítunk, kevésbé törődünk majd 
azzal, hogy egy tanár vagy beszélő megragadja-e a 
figyelmünket, és inkább azzal foglalkozunk, hogy 
figyelmünket a Lélekre irányítsuk. Ne feledjétek, a 
befogadni egy ige. Ez a cselekvés egyik tantétele. Ez a 
hit alapvető megnyilvánulása.

Másodszor, azok, akik befogadnak, éreznek. Bár a 
kinyilatkoztatás az elmé[hez] és a szív[hez] érkezik, 
leggyakrabban mégis inkább érezhető. Míg meg 
nem tanulunk ezekre a lelki érzésekre figyelni, álta-
lában még csak fel sem ismerjük a Lelket.

Egy beszélgetés során, melyet nemrégiben folytat-
tam az egyik menyemmel, ő azt mondta, hogy még 
a kisgyermekeknek is segíthetünk figyelni a Lélek 
ezen érzéseire. Feltehetünk nekik ehhez hasonló 
kérdéseket: „Mit érzel, amikor együtt olvassuk ezt a 

szentírást? Mit érzel, minek a megtételére ösztönöz 
a lélek?” Ezek jó kérdések mindannyiunk számára. 
Megmutatják a befogadásra való vágyat.

Harmadszor, azoknak, akik a Lélek által fogadnak 
be, szándékukban áll cselekedni. Ahhoz, hogy bizony-
ságot szerezzünk a Mormon könyvéről, „igaz szán-
dékkal“ kell kérnünk, amint arra Moróni próféta 
buzdított bennünket (Moróni 10:4). A Lélek tanítani 
fog, amikor őszintén tenni szándékozunk valamit 
azzal kapcsolatban, amit tanulunk.

Tanulás a Szentlélek által. Prédikáljátok evangéliumo-
mat! (2008). 18.

Az evangélium tanulása akkor a leghatékonyabb, 
amikor a Szentlélek tanít téged. Az evangélium 
tanulását mindig azzal kezdd, hogy a Szentlélekért 
imádkozol, hogy segítsen tanulni! Tudást és meg-
győződést hoz majd, ami megáldja az életedet, és 
lehetővé teszi, hogy te is megáldd mások életét. 
Jézus Krisztusba vetett hited gyarapodni fog. Jobban 
vágysz majd a bűnbánatra és a fejlődésre.

Az ilyen tanulás felkészít a szolgálatra, enyhülést 
hoz, megoldja a problémákat, és erőt ad a mindvé-
gig kitartáshoz. A sikeres evangéliumi tanuláshoz 
vágyra és tettekre van szükség. „Mert aki szorgal-
masan keres, az talál; és a Szentlélek hatalma által 
Isten rejtelmei feltárulnak neki, ezekben az időkben 
éppúgy, mint a régi időkben” ( 1 Nefi 10:19). Énós-
hoz hasonlóan, amikor az örök élet szavait éhezed, 
és hagyod, hogy ezek a szavak mélyen a szívedbe 
vésődjenek (lásd Énós 1:3), a Szentlélek nagyobb 
világosság és megértés felé nyitja meg az elmédet és 
szívedet.
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segít nekem a 
szentírások tanulmányozása 
megismerni Mennyei Atyánkat?
A próféták korszakokon át igazságokat nyilatkoztattak ki Isten valódi ter-
mészetéről. Amikor szorgalmasan tanulmányozzuk bizonyságaikat a 
szentírásokban, akkor megismerhetjük Mennyei Atyánk tulajdonságait, és gya-
rapodhatunk hitünkben és bizonyságunkban. Minél jobban megértjük Mennyei 
Atyánk természetét, annál jobban megértjük saját isteni lehetőségeinket is az Ő 
lélekgyermekeiként.

Készülj fel lelkileg!

Miközben imádságos lelkülettel tanulmányozod a szentírásokat és az alábbi egyéb 
forrásokat, keress olyan részeket és kijelentéseket, melyeket a fiatalok felhasználhatnak, 
hogy többet tudjanak meg Mennyei Atyánk természetéről.

Omni 1:17; Móziás 1:3–7; Alma 37:8–9. 
(A szentírások segítenek  megértenünk 
Isten természetét.)

T&Sz 1:37–39; 18:34–36. (A 
 szentírásokban Isten hangját halljuk.)

Kalauz a szentírásokhoz: Isten, 
Istenség.

D. Todd Christofferson: A szentírás 
áldása. Liahóna, 2010. máj. 32–35.; lásd 
még A szentírás áldásai című videót.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Hogyan erősítette meg 
a szentírások személyes 
tanulmányozása a hitedet 
Mennyei Atyánkban és 
a bizonyságodat Róla? 
Milyen módszereket 
használtál a szentírások 
tanulmányozására, melyek 
a fiatalok hasznára is 
válhatnának?

Miért fontos, hogy a fiata-
lok megismerjék és meg-
értsék Mennyei Atyánk 
természetét? Érzéseid 
szerint mely szentírások 
lennének a leginkább a 
segítségükre?
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• Kérd meg az egyik fiatal férfit az 
osztályból, hogy mondja el a fiatal 
nőknek, mit tanult az Istenségről 
valamelyik közelmúltban tartott ároni 
papsági kvórumgyűlésen. Azután 
kérd meg az egyik fiatal nőt, hogy 
ossza meg a fiatal férfiakkal, mit 
tanult a fiatal nők osztályában.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
dolkozzanak el a következő kérdé-
sen: „Mi történik azokkal, akiknek 

nincsenek a birtokában a szentírá-
sok, vagy nem használják azokat?” 
Kérd meg őket, hogy keressék meg 
a válaszokat a kérdésre, miközben 
elolvassák az egyik szentírást, melyet 
ez a vázlat javasol, vagy pedig A 
szentírások kitágítják az emlékezetün-
ket részt D. Todd Christofferson elder 
A szentírás áldása című beszédében. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, mit 
találtak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan használják a 
szentírásaikat az Istenségről való ismereteik elmélyítésére. A Lélek sugalmazását követ-
ve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
soroljanak fel a táblán általuk ismert 
igazságokat Istenről. Kérdezd meg 
tőlük, hogyan ismerték meg ezeket 
az igazságokat. Mutasd meg nekik, 
hogyan használhatják a Kalauz a 
szentírásokhoz című segédletet, hogy 
megtalálják azokat a szentírásokat, 
melyek az Istenre vonatkozó felso-
rolt igazságokról tanítanak (például 
kikereshetik az Isten bölcsességére és 
szeretetére vonatkozó szentírásokat 
az „Isten, Istenség” vagy a „tudás” 
és a „szeretet” címszavakból). Kérd 
meg őket, hogy írják fel a táblára a 
megtalált hivatkozásokat. Bátorítsd 
a fiatalokat arra, hogy osszanak 
meg további igazságokat is Mennyei 
Atyánkról, melyeket e szentírások 
olvasása közben ismertek meg, és 
írják fel ezeket a táblára. Miért olyan 
fontosak a szentírások abban, hogy 
segítsenek nekünk megérteni Istent?

• Válassz ki egy fejezetet vagy 
szakaszt a szentírásokból, és mutasd 
meg a fiataloknak, mit tudhatnak meg 

ebből a fejezetből Mennyei Atyánk-
ról. Például megmutathatod nekik, 
hogyan tanít 1 Nefi 1 fejezete az Ő 
dicsőségéről (lásd a 8–9- es versek), és 
az Ő irgalmáról (lásd a 14., 20. verset). 
Adj időt az órán a fiataloknak, hogy 
elolvassanak egy fejezetet vagy egy 
szentírásbeli szakaszt, és feljegyezzék, 
mit tanultak ebből Mennyei Atyánk-
ról az olvasás során. A következő 
részeket javasolhatod nekik: Ésaiás 
55; 2 Nefi 26:23–33; Móziás 2:19–25; A 
Tan és a szövetségek 1:17–39. Egyéni-
leg is elvégezhetik ezt, de csoportok-
ban vagy egyszerre az egész osztállyal 
is. Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg egymással, amit találtak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el magukban az „Isten, Istenség” 
címszót a Kalauz a szentírásokhoz 
segédletből, és írjanak le egyvalamit, 
amit Istenről, az Atyáról tudtak meg 
az olvasás során. Bátorítsd őket, hogy 
keressék ki az ehhez kapcsolódó 
szentírás- hivatkozásokat is. Amikor 
mindenki végzett, kérd meg őket, 

Tanítási tipp

„Gyakran egy lecke több 
anyagot fog tartalmazni, 
mint amennyit tanítani 
tudsz a rendelkezésedre 
álló időben. Ilyen ese-
tekben válaszd ki azt az 
anyagot, amely a leghasz-
nosabb lesz a tanulóid 
számára!” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 98.)
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használta, hogy 
tanítson és tanúságot 
tegyen saját küldetéséről 
az Atya tervében. Hogyan 
segíthetsz a fiataloknak, 
hogy a szentírásokat hasz-
nálják ahhoz, hogy többet 
tudjanak meg Mennyei 
Atyjukról?

hogy keressenek valakit, aki tőlük 
eltérő dolgot írt le, és kérd meg őket, 
hogy osszák meg egymással, amit 
tanultak (beleértve a fellelt szentíráso-
kat is). Mondd el, te hogyan ismerted 

meg Mennyei Atyánkat a szentírások 
olvasása által, és kérj meg néhány 
fiatalt, hogy ők is mondják el tapasz-
talataikat erről.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik, hogyan segíthet a szentírás- tanulmányozás nekik megismerni 
Mennyei Atyánkat? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Ösztönözd a fiatalokat arra, hogy használják fel a ma tanultakat személyes szentírás- 
tanulmányozásuk javítására. A későbbi órákon kérd meg őket, hogy osszák meg 
azokat a meglátásaikat, melyeket Mennyei Atyánkkal kapcsolatosan szereteztek a 
 tanulmányozás során.
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Válogatott források

D. Todd Christofferson: A szentírás áldása. Liahóna, 
2010. máj. 32–35., részlet.

A szentírások kitágítják az emlékezetünket, mert 
segítenek mindig emlékeznünk az Úrra, valamint 
az Őhozzá és az Atyához fűződő kapcsolatunkra. 
Emlékeztetnek minket arra, amit már a halandóság 
előtti életben is tudtunk. Abban az értelemben is  
kitágítják az emlékezetünket, hogy általunk szemé-
lyesen nem ismert korokról, emberekről és esemé-
nyekről tanítanak bennünket. Egyikünk sem volt  
jelen, hogy látta volna a Vörös-tenger kettéválasz-
tását, vagy Mózessel együtt átkelt volna a vízfalak 
között a túlsó partra. Nem voltunk ott, hogy halljuk 
a hegyi beszédet, hogy lássuk Lázár halálból való 
feltámasztását, a Szabadító szenvedéseit Gecse-
mánéban és a kereszten, és nem hallottuk Máriá-
val együtt, amikor az üres sírboltnál a két angyal 
bizonyságot tett, hogy Jézus feltámadt a halálból. 
A feltámadt Szabadító hívására sem én, sem ti nem 
mentünk oda hozzá egyenként a Bőség földjén 
összegyűlt tömegből, hogy érezzük a szögek nyo-
mát, és könnyeinkkel áztassuk lábait. Nem térdel-
tünk ott Joseph Smith mellett a szent ligetben, s nem 
tekintettünk fel az Atyára és a Fiúra. Mégis tudomá-
sunk van ezekről, és még sok minden másról, mert 
a szentírásbeli feljegyzés kitágítja az emlékezetün-
ket, és megtanít arra, amit eddig nem tudtunk. És 
ahogy mindezen dolgok behatolnak az elménkbe és 
szívünkbe, gyökeret ver az Istenbe és az Ő Szeretett 
Fiába vetett hitünk.

A szentírások azáltal is kitágítják az emlékezetün-
ket, hogy segítenek abban, hogy ne felejtsük el az  
általunk és a korábbi generációk által megtanult 
dolgokat. Akik nem rendelkeznek Isten feljegyzett 
szavával, vagy pedig figyelmen kívül hagyják, azok 
végül megszűnnek hinni Őbenne, és elfelejtik léte-
zésük célját. Emlékeztek rá, milyen fontos volt Lehi 
népének, hogy Jeruzsálemet elhagyva magukkal 
vigyék a rézlemezeket. Ezek a szentírások kulcsfon-
tosságú szerepet játszottak abban, hogy ismerték 
Istent és tudtak Krisztus eljövendő megváltásáról. 
Volt egy másik csoport is, akik nem sokkal Lehi után 
jöttek el Jeruzsálemből, de szentírások nélkül, és 
akikre Lehi leszármazottjai mintegy három-négy-
száz évvel később bukkantak rá. A feljegyzések 
szerint addigra „romlott lett a nyelvük, és… megta-
gadták Teremtőjük létezését” (Omni 1:15, 17.).

Tyndale napjaiban az emberek azért nem ismerték 
a szentírásokat, mert nem fértek hozzá a Bibliához, 
különösen olyan nyelven nem, amit meg is értettek 
volna. Ma könnyen hozzáférhetünk a Bibliához 
és más szentírásokhoz, mégis egyre elterjedtebb a 
szentírások ismeretének hiánya, mivel az emberek 
nem nyitják ki a könyveket. Ebből adódóan aztán 
elfelejtették azokat a dolgokat, amiket nagyszüleik 
még tudtak.
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthetek másoknak 
megismerni Mennyei Atyánkat?
Nagyon sok embernek a mai világban egyáltalán nincsen képe Istenről, vagy 
ha van is valamilyen képe az Istenségről, akkor az jelentősen eltér annak valódi 
természetétől. Mivel birtokunkban van az evangélium teljessége, ezért segít-
hetünk másoknak megérteni Mennyei Atyánk valódi természetét és a Hozzá 
fűződő kapcsolatukat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Érzéseid szerint melyek lennének a leginkább az általad tanított fiatalok segítségére?

Alma 18:24–40; 22:4–23. (Ammon és 
Áron a lámánita királyokat tanítják 
Istenről.)

Alma 30:12–15, 37–53. (Korihór 
 Almával vitázik Isten létezéséről.)

Isten a mi szerető Mennyei Atyánk. 
Prédikáljátok evangéliumomat! (2008). 
31–32.

Megérteni azokat, akiket tanítasz. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
33–34.

Isten, az Atya. Hűek a hithez (2004). 
92–94.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen élményeid voltak, 
amikor másokat tanítot-
tál vagy téged tanítottak 
Istenről, az Atyáról? Sze-
rinted miért lenne hasz-
nos, ha értenéd az általad 
tanítottak hitrendszerét?

Milyen lehetőségei vannak 
a fiataloknak arra, hogy 
elmagyarázzák másoknak, 
mit gondolnak Istenről, az 
Atyáról? Hogyan segít-
hetsz nekik felkészülni 
ezekre a lehetőségekre?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak el valamit, amit a közelmúltban 
tanultak az Istenségről. Milyen kér-
déseik vannak? Hogyan segíthetnek 
egymásnak megtalálni a válaszokat a 
kérdéseikre?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy kb. 
egy percben írják le, miben hiszünk 
Mennyei Atyánkkal kapcsolatosan 
(ha szükséges hivatkozzanak az Isten, 
a mi szerető Mennyei Atyánk részre 

a Prédikáljátok evangéliumomat! című 
könyv 31–32. oldalán, vagy az „Isten, 
az Atya” részre a Hűek a hithez könyv 
74–76. oldalán). Kérd meg néhányu-
kat, hogy osszák meg, amit leírtak. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek olyan élményeikről, amikor 
Istenről való hitelveikről beszélgettek 
olyanokkal, akiknek más véleménye 
volt erről (vagy elmondhatod a saját 
élményedet is). Mit tanultak ebből az 
élményből?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan magya-
rázzák el hitelveiket Istenről másoknak. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Osztályként vagy kis csoportokban 
elemezzétek Alma 30:12–15, 37–53. 
verseit. Kérd meg a tanulók egy 
részét, hogy keressék meg az oko-
kat, melyek miatt Korihór nem hitt 
Istenben, a többieket pedig kérd meg, 
hogy keressék meg azokat az okokat, 
melyek miatt Alma hitt. Ismernek a 
fiatalok olyan embereket, akiknek 
Korihóréhoz hasonló nézeteik van-
nak? Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogyan 
segíthetnének egy olyan barátjuknak, 
aki bizonytalan Isten létezésében. 
Szánj némi időt arra, hogy segíts a fia-
taloknak megtervezni, mit tegyenek 
ebben a helyzetben. Milyen élménye-
ket osztanának meg? Mi lenne a meg-
felelő módja annak, hogy bizonyságot 
tegyenek?

• Az osztály felét kérd meg, hogy 
olvassák el az Alma 18:24–40- et, míg a 
másik felét, hogy olvassák el az Alma 
22:4–23- at. Mit tanulnak Ammon és 
Áron példájából a tanításról? Mit 

tett Ammon és Áron, hogy segítsen 
Lamóninak és atyjának megérte-
ni Isten természetét? Miért kezdte 
Ammon is és Áron is azzal, hogy 
Istennel kapcsolatos hitelveikről kér-
dezték Lamónit és atyját? Kérd meg 
a fiatalokat, hogy osszák meg, amit 
tanulnak, és beszéljék meg, hogyan 
tudnák alkalmazni ezeket akkor, 
amikor lehetőségük nyílik másoknak 
elmagyarázni Istennel kapcsolatos 
nézeteiket.

• A püspök engedélyével kérj meg 
egy vagy több megtértet, hogy csat-
lakozznak az osztályhoz, és mondják 
el, mit gondoltak Istenről, mielőtt 
az egyházhoz csatlakoztak, és hogy 
Jézus Krisztus evangéliumának 
megismerése miben változtatta meg, 
vagy hogyan befolyásolta ezeket a 
nézeteiket. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy keressenek olyan szentírásokat, 
melyek alátámasztják az érdeklő-
dők által megszerzett új ismereteket 
Mennyei Atyánkról.

Tanítási tipp

„A helytelen válaszokra 
tisztelettel és udvariasan 
felelj! Biztosítsd, hogy 
az illető még hajlan-
dó legyen részt venni! 
Magadra vállalhatod a 
felelősséget, ha mondjuk 
az mondod: »Bocsánat. 
Azt hiszem, nem tettem 
fel ezt a kérdést eléggé 
érthetően. Hadd próbáljam 
meg újra!«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 69.)
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító ismerte és 
értette azokat, akiket taní-
tott. Egyedi módokat talált 
ahhoz, hogy segítsen nekik 
tanulni és fejlődni. Mit 
tudsz a fiatalokról, akiket 
tanítasz? Hogyan értheted 
meg őket jobban? Milyen 
hatással lesz ez arra, aho-
gyan tanítod őket?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan segítsenek másoknak megismerni Mennyei Atyánkat? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint! Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.
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Válogatott források

Isten, az Atya. Hűek a hithez (2004). 92–94.

Isten, az Atya az a legfőbb lény, akiben hiszünk, és 
akinek hódolunk. Ő minden dolog Teremtője, Ural-
kodója és Fenntartója. Ő tökéletes, teljes hatalom-
mal bír, és mindent tud. Neki „húsból és csontból 
való teste van, tapintható, akár az emberé” (T&Sz 
130:22).

Mennyei Atyánk az ítélkezés, az erő, a tudás és a 
hatalom Istene, ugyanakkor a tökéletes irgalomé, 
kedvességé és jószívűségé is. Jóllehet nem ismerjük 
„minden dolognak a jelentését”, mégis békére lelhe-
tünk a biztos tudásban, hogy Ő szeret minket (lásd 
1 Nefi 11:17).

Lelkünk Atyja

Az élet egyik legnagyobb kérdése ez: „Ki vagyok 
én?” Egy kedvelt elemis ének még a kisgyerekek-
nek is segít megválaszolni a kérdést. Ezt énekeljük: 
„Isten gyermeke vagyok, Ő küldött a földre.” Annak 
ismerete, hogy Isten gyermekei vagyunk, erőt, 
vigaszt és reményt ad.

Isten szó szerinti gyermekei vagytok, akik lélekben 
születtek a halandóság előtti életben. Gyermeke-
iként biztosak lehettek abban, hogy isteni, örök 
képességeitek vannak, és hogy Ő segíteni fog, ami-
kor őszintén e lehetőségek elérésére törekedtek.

A Legfensőbb Teremtő

A Mennyei Atya a Legfensőbb Teremtő. Jézus  
 Krisztus által megteremtette a mennyet és a földet, 
és minden dolgot azokban (lásd Mózes 2:1). Alma 
azt mondta, hogy „minden dolog azt mutatja, hogy 
van Isten; igen, méghozzá a föld és minden olyan 
dolog, ami annak színén van, igen, és annak moz-
gása, igen, és mind a bolygók is, melyek szabályos 
rendjükben mozognak, arról tesznek bizonyságot, 
hogy van egy Legfensőbb Teremtő” (Alma 30:44).

Időnként gondolkodjatok el a teremtés szépségein: 
fákon, virágokon, állatokon, hegyeken, az óceán 
hullámain, egy újszülött gyermeken! Időnként 
tekintsetek fel az égboltra, ahol a csillagok és boly-
gók pályája bizonyítékként szolgál arra, hogy Isten 
mozog „az ő fenségében és hatalmában” (lásd T&Sz 
88:41–47).

A szabadítás tervének megalkotója

Mennyei Atyánk azt akarja, hogy örökké 
Vele éljünk. Az Ő műve és dicsősége az, hogy 
„véghezvigy[e] az ember halhatatlanságát és örök 
életét” (Mózes 1:39). Ennek elérésére készítette el 
a szabadítás tervét. Elküldte szeretett Fiát, Jézus 
Krisztust, hogy oldja meg a halál kötelékeit, és 
engeszteljen ki a világ bűneiért: „Mert úgy szerette 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3:16). Ez az áldozat Atyánk 
irántunk érzett szeretetének legmélyebb kifejezése.
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tanulhatom meg 
meglátni Mennyei Atyánk 
kezét mindenben?
Alma próféta azt tanította: „minden dolog azt mutatja, hogy van Isten” (Alma 
30:44). Mennyei Atyánk szeret és naponta megáld bennünket. Ha figyelmesek 
vagyunk, akkor láthatjuk hatalmának és befolyásának bizonyítékát a saját 
életünkben és a körülöttünk lévő világban.  Bár személyesen nem látjuk Őt, ha 
elismerjük a kezét minden dologban, akkor ezzel megerősödik a bizonyságunk 
arról, hogy Ő él.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi segítheti 
a fiatalokat, hogy felismerjék Isten kezét az életükben?

Zsoltárok 145:9; 1 Nefi 1:20. (Az Úr 
gyengéd irgalma minden művében 
megnyilvánul.)

Alma 30:44; Mózes 6:63. (Minden 
arról tanúskodik, hogy van Isten.)

T&Sz 59:21. (Istent megsértjük, 
 amikor nem ismerjük fel a kezét 
 minden dologban.)

Kim B. Clark: Szemeket, hogy lássa-
tok, és füleket, hogy halljatok. Liahóna, 
2015. nov. 124–126.

Henry B. Eyring: Ó, emlékezzetek, 
emlékezzetek! Liahóna, 2007. nov. 
66–69. Lásd még az Ó, emlékezzetek, 
emlékezzetek! című videót.

David A. Bednar: Az Úr gondoskodó 
kegyelme. Liahóna, 2005. máj. 99–102.; 
lásd még Az Úr gondoskodó kegyel-
me című videót.

Videók: Isten, az Atyánk; Istennel 
éltünk; “The Will of God”

Mily nagy vagy Te! Himnuszok, 38. sz.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Mikor tapasztaltad 
Mennyei Atyánk hatását 
az életedben? Mit teszel, 
hogy felismerd gondosko-
dó kegyelmét?

Hogyan láttad megnyil-
vánulni Mennyei Atyánk 
kezét a fiatalok életében? 
Mi akadályozhatja a fia-
talokat, hogy felismerjék 
Mennyei Atyánk hatását 
az életükben? Hogyan 
hoz áldás rájuk most és a 
jövőben, ha megtanulják 
felismerni az Ő hatását?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg azokat a tapasztalataikat az 
elmúlt hétről, melyek megerősítették 
bizonyságukat az evangéliumról.

• Ossz meg te is egy olyan élmé-
nyedet, amikor felismerted annak 
bizonyítékát, hogy Isten irányítja 
az életedet, megvéd vagy megáld 
téged. Tedd bizonyságodat Mennyei 
Atyánkról.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan ismerjék fel 
Isten kezét az életükben. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Hogy segíts a fiataloknak megta-
nulni felismerni Isten kezét az éle-
tükben, kérd meg, hogy olvassák el 
Kim B. Clark elder Szemeket, hogy 
lássatok, és füleket, hogy hallja-
tok című beszédét. Mit tanulnak e 
beszédből arról, hogyan ismerjék 
fel a Mennyei Atya kezét, és hogyan 
hallják meg az Ő hangját? A beszél-
getés részeként megbeszélhetitek a 
fizikai látás és hallás előnyeit, illetve 
az ezek hiányából fakadó kihívásokat. 
Hogyan tudnád szemléltetni a lelki 
látás és hallás fontosságát? Milyen 
példákat tudnál a fiatalokkal együtt 
felhozni a lelki látásra és hallásra?

• Mutasd be az egyik videót, melyet 
ez a vázlat javasol. Kérd meg a fia-
talokat, hogy figyeljék meg, milyen 
okokat sorolnak fel az emberek a 
videóban arra, hogy miért hisznek 
Istenben. Az Ő kezének milyen 
bizonyítékát látják ezek az emberek 
a körülöttük lévő világban? Milyen 
további bizonyítékot látnak a fiatalok? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg bizonyságukat Mennyei Atyánk 
befolyásáról az életükre.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Henry B. Eyring elnök Ó, 
emlékezzetek, emlékezzetek! című 
beszédét, vagy nézzék meg a kapcso-
lódó videót. Milyen áldásokat kapott 
Eyring elnök, amiért Isten kezét keres-
te az életében? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy gondoljanak saját élményeik-
re, és válaszoljanak magukban az 
Eyring elnök által javasolt kérdésekre: 
„Vajon Isten üzent- e valamit nekem? 
Láttam- e az Ő kezét az életem-
ben…?” Biztasd őket, hogy beszéljék 
meg válaszaikat párokban vagy kis 
csoportokban. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy határozzák meg, mit tesznek, 
hogy „találja[nak] módot arra, miként 
ismer[i]k fel Isten kedvességét, és 
emlékezze[nek] rá”.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
énekeljék el, hallgassák meg vagy 
olvassák el a szövegét a Mily nagy 
vagy Te! című himnusznak. Kérd meg 
őket, hogy készítsenek listát, vagy 
rajzoljanak képeket a táblára azokról 
a dolgokról ebben a himnuszban, 
melyek Isten nagyságát hirdetik (elol-
vashatják a himnusz végén felsorolt 

Tanítási tipp

„Amikor valaki hango-
san olvas, bátorítsd a 
többieket, hogy kövessék 
a szentírásaikban! Kérd 
meg őket, hogy keresse-
nek vagy figyeljenek meg 
bizonyos tantételeket vagy 
elképzeléseket! Adj nekik 
időt, hogy minden szentí-
rásrészhez odalapozhassa-
nak, mielőtt felolvasnák!” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 56.)
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szentírásokat is). Mit tudnának még a 
fiatalok hozzátenni ehhez a listához, 
ami számukra Isten hatalmáról és 
szeretetéről tanúskodik? Kérd meg 
a fiatalokat, hogy gondolkozzanak 
azon, milyen kreatív módokon tud-
nák kifejezni Mennyei Atyánkról való 
bizonyságukat. Például a lista alapján 
írhatnak saját, rövid himnuszt is, vagy 
készíthetnek fényképeket, ezekből 
pedig egy diasort. Ösztönözd őket, 
hogy egy későbbi alkalommal osszák 
meg a művüket az osztállyal.

• Írd fel a táblára a következő befe-
jezetlen kérdéseket: „A gondoskodó 
kegyelem meghatározása szerintem: 
________. Egy példa a gondoskodó 
kegyelemre: ________. Lehet, hogy 

nem ismerek fel egy gondoskodó 
kegyelmet, ha ________.” Kérd meg a 
fiatalokat, hogy gondolják át, hogyan 
fejeznék be a mondatokat, miközben 
elolvassák a „Mi is az Úr gondosko-
dó kegyelme?” című részt David A. 
Bednar elder: Az Úr gondoskodó 
kegyelme című beszédéből (vagy 
miközben megnézik az ugyanilyen 
című videót). Kérd meg őket, hogy 
osszák meg gondolataikat. Milyen 
példákat vettek észre a fiatalok az 
életükben a gyengéd irgalmasság-
ra? Hogyan erősítették meg ezek az 
élmének bizonyságukat Mennyei 
Atyánkról? Kérd meg őket, hogy 
gondoljanak valakire, akivel megoszt-
hatnák élményeiket, hogy segítsenek 
megerősíteni a hitét.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan ismerhetik fel Mennyei Atyánk kezét az életükben? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Bátorítsd a fiatalokat, hogy ismerjék fel Isten kezét az életükben a következő hét során. 
A következő heti óra elején kérd meg őket, hogy mondják el tapasztalataikat.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű tör-
téneteket és a való életből 
vett példákat osztott meg. 
Segített a követőinek, hogy 
felismerjék az evangéliumi 
tanításokat mindennapi 
életünkben és az őket 
körülvevő világban. Van- e 
bármilyen példa vagy 
élmény az életedben, 
amely segíthet a fiatalok-
nak megérteni, hogyan 
tanúskodik minden arról, 
hogy van Isten? Van- e a 
fiataloknak olyan élmé-
nyük, melyet megoszthat-
nának egymással?
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Válogatott források

David A. Bednar: Az Úr gondoskodó kegyelme. Liahóna, 
2005. máj. 99–102., részlet.

Nemrég egy cövekkonferencián megnyilvánult az 
Úr gondoskodó kegyelme egy fiatal feleség és négy 
gyermekes anya megható bizonyságában, akinek 
férjét 2003 decemberében megölték Irakban. Ez a 
derék nőtestvér felidézte, hogy miután értesítették 
férje haláláról, megkapta hitvese még életében fela-
dott karácsonyi képeslapját és üzenetét. A drámaian 
megváltozott élet nyers valósága közepette egy 
gyengéd és időszerű emlékezető érkezett e nőtest-
vérhez, vagyis hogy a családok valóban örökre 
együtt lehetnek. Engedélyével idézek a karácsonyi 
képeslapról.

„A világ legjobb családjának! Érezzétek jól magato-
kat, és emlékezzetek a karácsony igaz jelentésére! 
Az Úr lehetővé tette számunkra, hogy örökre együtt 
legyünk. Így, ha távol is vagyunk egymástól, család-
ként mégis együtt leszünk.

Isten áldjon és vigyázzon mindegyikőtökre, és 
legyen ez a karácsony a magasságos Istennek adott 
szeretetünk ajándéka!!!

Szívem minden szeretetével, apa és szerető hitvesed!”

Nyilván a férj arra utalt karácsonyi üdvözletében 
a távolléttel kapcsolatban, hogy a katonai feladatai 
választják el őket egymástól. Ám e nőtestvér szá-
mára egy eltávozott örökkévaló társ és apa hangján 
a porból a legszükségesebb lelki megnyugtatás és 
bizonyság érkezett. Amint korábban jeleztem, az Úr 
gondoskodó kegyelme nem véletlenszerűen vagy 
csak úgy magától érkezik. Hithűség, engedelmes-
ség és alázatosság hívja meg azt az életünkbe, és 
gyakran az Úr időzítése segítségével ismerjük fel és 
becsüljük meg ezeket a fontos áldásokat.

Nem szabad alábecsülnünk vagy figyelmen kívül 
hagynunk az Úr gondoskodó kegyelmének hatal-
mát. Az Úr gondoskodó jóságának egyszerűsége, 
finomsága és állandósága jelentősen megerősít és 
megvéd minket a nehéz időkben, amelyekben élünk 
és élni fogunk. Amikor a szavak nem nyújtanak  
kellő vigaszt, vagy nem képesek kifejezni az örö-
münket; amikor hiába próbáljuk megmagyarázni 
a megmagyarázhatatlant; amikor a logika és az ész 
nem adhat kielégítő választ az élet igazságtalan-
ságaira és egyenlőtlenségeire; amikor a halandó 
tapasztalat és értékelés nem hozza meg a várt ered-
ményt, és amikor talán teljesen magányosnak érez-
zük magunkat, akkor valóban megáld bennünket 
az Úr gondoskodó kegyelme, és a szabaduláshoz is 
elegendő erőt ad. (Lásd 1 Nefi 1:20.)
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segít nekem a Szentlélek 
az evangélium tanításában?
Amikor az evangéliumot tanítjuk, alázattal fel kell ismernünk, hogy a Szent-
lélek a valódi tanító. A mi kiváltságunk, hogy eszközök legyünk, melyeken 
keresztül a Szentlélek taníthat, tanúsíthat, vigasztalhat, és ösztönözhet máso-
kat. Érdemesen kell élnünk arra, hogy elnyerjük a Lelket, imádkoznunk kell 
az Ő útmutatásáért, amikor felkészülünk, tanítunk és olyan légkört teremtünk, 
melyben azok, akiket tanítunk, érezhetik a hatását.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mire 
érzel késztetést, mit kell megosztanod a fiatalokkal?

János 15:26; T&Sz 50:13–22; 52:9. (A 
Vigasztaló azért küldetett, hogy az 
igazságot tanítsa.)

2 Nefi 33:1–2. (A Szentlélek juttatja 
el szavainkat az emberek fiainak 
szívébe.)

Alma 17:3. (Móziás fiai felkészítették 
magukat, hogy hatalommal és felha-
talmazással tanítsanak.)

T&Sz 11:21, 84:85. (Ha arra törek-
szünk, hogy elnyerjük Isten szavát, 

akkor a Lélek segít megtudnunk, mit 
mondjunk.)

T&Sz 42:11–17. (Ha nincsen velünk a 
Lélek, akkor nem szabad tanítanunk.)

Matthew O. Richardson: A Lélek 
módján tanítani. Liahóna, 2011. nov. 
94–96.

A Lélek hatalma a megtérésben. Prédi-
káljátok evangéliumomat! (2008). 92–93.

Taníts a Lélek által. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 40–48.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Honnan tudod, mikor 
tanítasz a Lélekkel? Volt 
olyan lelki élményed a 
tanítás során, melyet meg-
felelően megoszthatnál a 
fiatalokkal?

A fiataloknak milyen lehe-
tőségei vannak arra, hogy 
másokat tanítsanak az 
evangéliumról? Értik, mit 
jelent a Lélek általi tanítás? 
Hogyan segíthetsz nekik 
megérteni, milyen fontos, 
hogy kövessék a Lelket a 
tanítás során?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
doljanak olyan esetekre, amikor érez-
ték a Lelket egy egyházi óra, ifjúsági 
hitoktatás vagy családi est során. Mit 
tett a tanító, hogy a Lélek ott legyen?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy sorol-
ják fel azokat a lehetőségeket, melyek 
során taníthatják másoknak az evan-
géliumot. Sugalld nekik, hogy vegyék 
bele a nem hivatalos vagy tervezett 

tanítási pillanatokat is éppúgy, mint 
a hivatalos tanítási megbízásokat. Írd 
fel a táblára: „Mit jelent a Lélek által 
tanítani?” Kérd meg a fiatalokat, hogy 
az egész óra alatt gondolkozzanak 
azon, hogyan válaszolnák meg ezt a 
kérdést, ahogyan az a felsorolt tanítási 
alkalmaikra vonatkozik. Az óra végén 
kérd meg őket, hogy osszák meg a 
gondolataikat. 

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, mit jelent a Lélek 
általi tanítás. A Szentlélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• A fiatalok válasszanak egyet az 
alábbi kérdések közül: Miért fontos, 
hogy a Lélek által tanítsunk? Hogyan 
áld meg bennünket tanárként a Lélek? 
Hogyan áldja meg a Lélek azokat, aki-
ket tanítunk? Mit kell tennünk, hogy 
tanításunkhoz meghívjuk a Lelket? 
Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
olvassanak el egy szentírást a Lélek 
általi tanításról (például az ebben a 
vázlatba javasoltakat), és keressenek 
választ a kiválasztott kérdésre. Adj 
lehetőséget az osztály tagjainak, hogy 
megosszák a szentírást és a talált 
válaszokat.

• Imádságos lélekkel válassz ki olyan 
részeket a Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
könyv Taníts a [Lélek] által című 
fejezetéből (40–48. oldal), melyek 
érzésed szerint segítenek a fiatalok-
nak megérteni, mit jelent a Lélek által 
tanítani. Oszd az osztályt kis csopor-
tokra, és kérj meg minden csoportot, 
hogy olvassanak el együtt egy- egy 
részt, és készítsenek listát arról, mi 
mindent tehetnek, hogy a Lélek által 
tanítsanak. Kérd meg a csoportokat, 

hogy mondják el egymásnak, mit 
tanultak, és bátorítsd őket, hogy 
bővítsék a listájukat, miközben a 
másik csoportot hallgatják. Kérd meg 
őket, hogy gondolkozzanak el azon, 
miként alkalmazhatják a tanultakat 
egy jövőbeli tanítási alkalommal.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Matthew O. Richardson: 
A Lélek módján tanítani című beszé-
dét, és keressenek válaszokat benne a 
következő kérdésekre: „Hogyan tanít 
a Lélek?” és „Hogyan utánozzuk Őt 
a tanításunk során?” Kérd meg őket, 
hogy osszák meg egymással, amit 
találtak. Milyen olyan élményben 
volt részük, amikor a tanító „a Lélek 
módján” tanított? Hogyan követhetik 
e tanító példáját a legközelebbi tanítá-
suk alkalmával?

• Az osztállyal olvassátok el 
 Richard G. Scott elder élményét a 41. 
és 42. oldalon a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás című kézikönyvben. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy vessék össze a két 
élményt. Miért volt jelen a Szentlélek 

Tanítási tipp

„Ne félj a csendtől! Az 
embereknek gyakran 
időre van szükségük, hogy 
elgondolkozzanak, és 
megválaszoljanak egy kér-
dést, vagy kifejezzék, mit 
éreznek. Szünetet tarthatsz 
egy kérdés feltevése után, 
egy éppen megosztott lelki 
élmény után, vagy amikor 
valakinek nehéz kifejezni 
önmagát” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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az első lecke során? Miben külön-
bözött a második lecke? Kérd meg 
a fiatalokat, hogy beszéljenek arról, 
hogyan szeretnék alkalmazni a tanul-
takat ebből a két élményből a követ-
kező alkalommal, amikor másokat 
tanítanak.

• Az osztály minden tagjának adj egy 
példányt a Lélek hatalma a megté-
résben részből (Prédikáljátok evangé-
liumomat!, 92–93. oldal). Kérd meg 
őket, hogy olvassák el magukban, 
megkeresve a válaszokat a követ-
kező kérdésre: „Mit jelent az, hogy 

valaki a Lélek által tanít?” Kérd meg 
őket, hogy osszák meg, mit találtak. 
Kérdezd meg a fiatalokat, hogy miért 
gondolják, hogy fontos most megis-
merni ezeket a dolgokat, mielőtt még 
teljes idejű misszionáriusként szolgál-
nának. Bátorítsd őket, hogy végezzék 
el magukban az „Egyéni tanulás” és a 
„Szentírás- tanulmányozás” tevékeny-
ségeket (ha lehetséges, az elkezdésé-
hez adhatsz időt erre az órán is). Kérd 
meg őket, hogy jegyezzenek fel min-
dent, ami megérinti őket e szentírások 
olvasása közben, és egy későbbi órán 
osszák majd meg az osztállyal.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik, hogyan kell a Lélek által tanítani? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint! Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek azokban, 
akiket tanított. Lehetőséget 
adott nekik, hogy felte-
gyék saját kérdéseiket, és 
megosszák meglátásaikat. 
Mivel szerette őket, bizton-
ságban érezték magukat, 
és elmondták gondolatai-
kat és személyes érzéseiket 
is. Hogyan segíthetsz a fia-
taloknak, hogy biztonság-
ban érezzék magukat, és 
elmondják gondolataitokat 
és személyes érzéseiket?
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Válogatott források

A Lélek hatalma a megtérésben. Prédikáljátok 
 evangéliumomat! (2008). 92–93.

 „Ha megtörténik a megtérés, akkor az a Lélek 
hatalma által megy végbe. A sikeres misszionáriusi 
munkához e három dolognak kell megtörténnie:

Meg kell értenünk, hogy egy érdeklődőnek mit kell 
éreznie a megtérés folyamatában.

Meg kell értenünk, hogy egy misszionáriusnak mit 
kell éreznie ahhoz, hogy a Lélek megtérítő hatalmá-
val taníthasson.

Végül pedig meg kell értenünk, hogy egy egyház-
tagnak mit kell éreznie, amikor részt vesz a megté-
rés folyamatában” (Misszióelnökök konferenciája, 
1985. ápr. 3.).

Minél jobban megérted, hogy az érdeklődők, misszi-
onáriusok és egyháztagok mit éreznek, amikor 
elnyerik a Lélek bizonyságát, annál inkább megér-
ted saját szerepedet, mely szerint:

• A szentírások kutatása és a tanok tanítása köz-
ben épülj, és világosodjon meg az elméd!

• Teremts olyan légkört tanítás közben, amely-
ben a Szentlélek bizonyságot tehet! Ezt azzal 
teheted meg, hogy a visszaállítás üzenetéről 
tanítasz és teszel bizonyságot. Taníts a Lélek 
irányítása szerint, és tedd bizonyságodat, 
hogy a Szentlélek ereje által tudod, hogy amit 
tanítasz igaz.

• Az üzenet egyénekre szabásában kövesd a 
Lélek útmutatását.

• Szólítsd fel az embereket cselekvésre! A bűnbá-
nat, a parancsolatoknak történő engedelmes-
kedés, valamint a szövetségek megkötése és 
betartása által növekedni fog a hitük.

M. Russell Ballard elder így szólt a Lélek hatalmá-
ról: „Az igaz megtérés a Lélek hatalma által érkezik. 
Amikor a Lélek megérinti a szívet, szívek változnak 
meg. Amikor az egyének érzik magukban a Lélek 
munkálkodását, amikor látják életükben az Úr 
szeretetének és irgalmának bizonyítékát, lelkileg 
tanulnak és megerősödnek, és a Belé vetett hitük 
növekszik. A Lélekhez kapcsolódó ilyen tapaszta-
latok természetes módon adódnak akkor, ha valaki 
hajlandó kísérletet tenni az igével. Ez az, ahogy elér-
hetünk oda, hogy érezzük: az evangélium igaz” (lásd 
Most van itt az idő. Liahóna, 2001. jan. 88.).

A Szentlélek az emberek szívében munkálkodik, 
hogy előidézze ezeket a változásokat. Amikor az 
emberek kötelezettségeket vállalnak, erősebben 
fogják érezni a Szentlélek hatalmát, és kifejlesztik a 
Krisztusnak való engedelmességhez szükséges hitet. 
Ezért segítened kell a hallgatóidnak hitükben növe-
kedni, azáltal, hogy bűnbánatra és kötelezettségek 
vállalására és teljesítésére szólítod fel őket.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Ezen egység vázlata segít a fiataloknak megérteni az evangélium megismerésének 
és tanításának fontosságát a szabadítás tervében. David A. Bednar elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy „a hit és a tapasztalatok általi tanulás két 
központi alkotóelemét képezi az Atya boldogságtervének” (“Seek Learning by Faith,” 
Ensign, Sept. 2007, 63). Lehetőséged lesz rá, hogy segíts a fiataloknak erősebb bizony-
ságot szerezni a szabadítás tervéről, és magabiztosabbá válni annak tekintetében, 
hogy meg tudják azt tanítani másoknak. Biztasd őket, hogy tegyenek fel kérdéseket 
arról, amiről tanulnak, igyekezzenek még többet megtudni, és tanítsák meg mások-
nak azt, amit felfedeznek.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miért fontos része Mennyei Atyánk tervének a tanulás?
Miért fontos a szabadítás tervében az evangélium tanítása?
Milyen szerepe van az evangéliumi tanulásban az önrendelkezésnek?
Hogyan segíthetek hozzá másokat a tanulásban való részvételhez?
Hogyan használhatok egyházi zenét a szabadítás tervének megismerésére?
Hogyan segíthetek másoknak megérteni Krisztus tanát?

Február: A szabadítás terve
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miért fontos része Mennyei 
Atyánk tervének a tanulás?
Az egyik fő oka annak, hogy Mennyei Atyánk a földre küldött minket, az, 
hogy olyan tapasztalatokat biztosítson számunkra, amelyek segítenek nekünk 
tanulni és hasonlóbbakká válni Őhozzá. Ha engedelmesek vagyunk és tanítha-
tók, akkor Ő egész életünkben sorról sorra segíteni fog nekünk megtanulni azt, 
amit tudnunk kell. Mennyei Atyánk elvárja, hogy mások megáldására és az Ő 
királyságának felépítésére használjuk a megszerzett tudásunkat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi késztet 
téged arra, hogy egész életeden át tanulj?

2 Nefi 28:27–30; T&Sz 98:11–12 (Az 
Úr megígérte, hogy „sort sorra” tanít 
nekünk, ha tanulunk és a tanultak 
szerint élünk)

Alma 12:9–11; T&Sz 50:40 (Ha 
 engedelmesek és taníthatók vagyunk, 
egész életünk során tanulni fogunk)

T&Sz 88:77–80 (Az Úr azt akarja, 
hogy tanuljunk, és készen álljunk 
elhívásaink felmagasztalására)

Dieter F. Uchtdorf: „Én vagyok- é az, 
Uram?” Liahóna, 2014. nov. 56–59.

Dallin H. Oaks és Kristen M. Oaks: 
Az utolsó napi szentek és a tanulás. 
Liahóna, 2009. ápr. 22–27.

Iskolázottság. A fiatalság erősségéért 
(2011). 9–10.

Szabadítás terve. Hűek a hithez (2004). 
175–177.

Rövidfilm: Eleget tudsz (Neil L. 
 Andersen elder arról tanít, hogy a 
tanulás lépésről lépésre történik)

Milyen lehetőségeid van-
nak a folyamatos tanulás-
ra? Miként áldotta és áldja 
meg ez az életedet?

Hogyan segíthetsz a fiata-
loknak megérteni az egész 
életen át tartó folyamatos 
tanulás jelentőségét? Mit 
tehetsz, amivel segítesz 
nekik észrevenni a világi 
és evangéliumi tanulás 
értékét?
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Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Mit tanultak a fiatalok a szabadítás 
tervének alkotóelemeiről (például: 
szövetségek, engedelmesség, az 
engesztelés, illetve a halál utáni élet)? 
Mit oszthatnának meg egymással?

• Írd fel a táblára: „Miért fontos része 
Mennyei Atyánk tervének a tanulás?” 
Adj időt a fiataloknak az óra folya-
mán ezen kérdés átgondolására és 
néhány lehetséges válasz leírására. 
Az óra végén kérd meg őket, hogy 
mondják el, mit írtak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog arra késztetni a fiatalokat, hogy olya-
nokká váljanak, akik egész életükön át tanulnak. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára: Miért fontos része 
Mennyei Atyánk tervének a tanulás? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
dolkodjanak el ezen a kérdésen, 
miközben elolvassák Dieter F. Ucht-
dorf elnök „Én vagyok- é az, Uram?” 
című beszédének „A megvizsgált 
élet” című részét. Adj időt számukra, 
hogy megosszák a meglátásaikat. 
Kérd meg őket, hogy mondják el, 
milyen változásokat eszközöltek az 
életükben a szentírások vagy az élő 
próféták tanításainak tanulmányozása 
eredményeként.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy min-
denki olvasson el egy- egy szentírást 
ebből a vázlatból, és keressen benne 
tanulással kapcsolatos alapelveket. 

Kérd meg őket, hogy rajzoljanak 
az adott szentírásrészben található 
alapelveket jelképező ábrát. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy rajzukat használva 
tanítsák meg egymásnak azt, amiről 
olvastak. Mit tanítanak még ezek a 
szentírások a tanulás fontosságáról 
Mennyei Atyánk tervében?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el az Iskolázottság részt A 
fiatalság erősségéért füzetből, a szent-
írásutalásokkal együtt. Az osztály 
egyik felét kérd meg, hogy keressen 
olyan dolgokat, amelyekről Mennyei 
Atyánk azt szeretné, ha megtennénk, 
a másik fele pedig azonosítson be 
Őáltala ígért áldásokat. Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit találtak, és 

Tanítási ötlet

„Amikor valaki egy kér-
dést tesz fel, kérd meg a 
többieket, hogy válaszol-
janak rá helyetted. Például 
mondhatod azt, hogy »Ez 
egy érdekes kérdés. A töb-
biek mit gondolnak?« vagy 
»Tud valaki segíteni ebben 
a kérdésben?«” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
64.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító tökéletes 
példája volt mindannak, 
amit tanított. Megtanította 
a tanítványait imádkozni 
azáltal, hogy velük együtt 
imádkozott. Megtanította 
őket szeretni és szolgálni 
azzal, ahogyan Ő szerette 
és szolgálta őket. Te mit 
tehetsz, amivel példát 
mutathatsz a tanulás sze-
retetére az általad tanított 
fiataloknak?

válasszanak ki valamit, amin szerin-
tük dolgozniuk kellene. Az osztállyal 
közösen beszéljétek meg, hogyan 
fejlődhetnek ezeken a területeken, és 
biztasd a fiatalokat, hogy személyes 
célokat kitűzve alkalmazzák az Úr 
tanácsát.

• Mutasd be az Eleget tudsz című 
rövidfilmet, és kérd meg a fiatalo-
kat, hogy osszák meg, mit tanultak 
Neil L. Andersen eldertől arról, hogy 
hogyan szerezhetünk tudást. Mit 
mondanának egy barátjuknak, akinek 
gondjai vannak azzal, hogy mindent 

megértsen az  evangéliumból? Hogyan 
segítenének barátjuknak megérteni 
a tanulás szerepét Mennyei Atyánk 
tervében?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Szabadítás terve című részt 
a Hűek a hithez könyvből (175–177. 
oldal), az idézett szentírásokkal 
együtt, és keressenek benne valamit, 
amit még nem tudtak. Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit tanul-
tak, és beszéljétek meg, miért akarja 
Mennyei Atyánk, hogy folyamatosan 
tanuljunk.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik a tanulás fontosságát 
Mennyei Atyánk tervében? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
dolják át, a szabadítás tervének mely 
részét tanítanák meg szívesen egy 
barátjuknak vagy családtagjuknak. 
Mit tehetnek azért, hogy megismerjék 
ezt a témát?

• Tegyél bizonyságot azokról az 
áldásokról, amelyekben akkor része-
sülünk, ha egész életünkben tanulásra 
törekszünk.
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Válogatott források

Iskolázottság. A fiatalság erősségéért (2011). 9–10.

Az iskolázottság fontos részét képezi Mennyei 
Atyánk arra irányuló tervének, hogy segítsen  
Őhozzá hasonlóvá válnod. Azt szeretné, hogy 
műveld az elmédet, továbbá fejleszd készségeidet, 
tehetségeidet és képességeidet, valamint jól telje-
sítsd a feladataidat, és értékeld az életet. Iskolázott-
ságod nagy hasznodra válik majd a halandóságban 
és az elkövetkezendő életben egyaránt.

Az iskolázottság arra készít fel, hogy jobban tudj 
szolgálni a világban és az egyházban. Segíteni fog 
abban, hogy jobban el tudd látni önmagadat, a 
családodat és a rászorulókat. Segíteni fog továbbá 
abban, hogy bölcs tanácsadója és társa legyél majd 
a jövőbeli házastársadnak, valamint tájékozott és 
hatékony tanítója a leendő gyermekeidnek.

A képzettség megszerzése olyan befektetés, mely-
ből nagyszerű jutalmak származnak, és olyan 
lehetőségek kapuit tárja ki, melyek máskülönben 

zárva maradnának előtted. Már most határozd el, 
hogy iskolázott leszel. Légy hajlandó a szorgalmas 
munkára és szükség esetén az áldozathozatalra. 
Oszd meg a tanulmányaiddal kapcsolatos céljaidat 
a családoddal, a barátaiddal és a vezetőiddel, hogy 
támogatni és bátorítani tudjanak téged benne.

Egész életed során őrizd meg a lelkesedésedet a 
tanulás iránt. Találj örömöt abban, hogy folyama-
tosan tanulsz és tágítod az érdeklődési körödet. 
Tevékenyen vegyél részt a számodra elérhető tanu-
lási lehetőségekben.

Az iskolázottságodnak legyen része a lelki tanulás 
is. Tanulmányozd a szentírásokat és az utolsó napi 
próféták szavait. Járj ifjúsági és felsőfokú hitokta-
tásra. Egész életeden át tanulj Mennyei Atyánk ter-
véről! E lelki tanulás segíteni fog válaszokra lelned 
az élet kihívásaira, és lehetővé teszi, hogy élvezd a 
Szentlélek társaságát.

Alma 37:35; Tan és a szövetségek 88:77–80
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miért fontos a szabadítás 
tervében az evangélium 
tanítása?
A boldogság terve céljainak betöltéséhez Mennyei Atyánk gyermekeinek meg 
kell ismerniük az evangéliumot. Ezért Istennek mindannyiunkra szüksége 
van, hogy tanítsuk az evangéliumot a családunknak, a többi egyháztagnak, 
 valamint azoknak, akik még nem fogadták be az evangéliumot.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzéseid 
szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

Lukács 2:46–52 (A Szabadító már 
fiatalon evangéliumi igazságokra 
tanított másokat)

2 Nefi 2:8 (Nagyon fontos tudatni 
másokkal ezeket a dolgokat)

T&Sz 43:8; 88:77–80 (Az Úr meg-
parancsolja nekünk, hogy tanítsuk 
egymást)

Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
3–4.

Videó: A tanítás segít életeket menteni

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérdezd vissza, mit tanultak a 
fiatalok a múlt heti Vasárnapi Iskolán. 
Ezen a héten milyen szempontból 
folytatják a tanulást?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy olyan élményről, amikor 
valaki jelentőségteljes módon tanított 
nekik valamit. Saját tapasztalatot is 
megoszthatsz.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy olyan alkalomról, amikor 
az evangéliumot tanították (például 
otthon, egy barátjuknak, vagy az egy-
házban). Miért fontos a tanítás Isten 
gyermekei számára alkotott tervében?

Milyen hatással volt már 
rád egy evangéliumi 
tanító? Te milyen hatást 
gyakorolsz azokra, akiket 
tanítasz?

Még ki tanítja az osztá-
lyodba járó fiatalokat? 
Ezek a tanítók milyen 
hatással voltak és vannak 
a fiatalok életére?

A fiataloknak mikor nyílt 
vagy nyílik lehetőségük 
a tanításra? Hogyan 
segítettek vagy segítenek 
másoknak?
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Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni az evangélium taní-
tásának fontosságát Mennyei Atyánk tervében. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd meg a templomban tanító 
Szabadító képét (lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 34.), és kérd meg a 
fiatalokat, hogy olvassák el a Lukács 
2:46–52- t. Mit gondolt a Szabadító 
már fiatal fiúként a tanítás fontossá-
gáról? Még mit tanít nekünk ez a tör-
ténet a tanítás fontosságáról Mennyei 
Atyánk tervében? Kérd meg a fiatalo-
kat, hogy gondolják át és sorolják fel 
mindazokat a tanítási lehetőségeket, 
amelyekkel jelenleg rendelkeznek 
(biztasd őket, hogy hétköznapi alkal-
makra, például barátokkal folytatott 
beszélgetésekre is gondoljanak). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy válasszanak 
ki valamit a listáról, és gondolják 
át a következő kérdést: „Hogyan 
segíthetek betölteni Mennyei Atyánk 
tervét azáltal, hogy megragadom ezt a 
tanítási lehetőséget?” Kérd meg őket, 
hogy osszák meg a gondolataikat.

• Mutasd meg A tanítás segít életeket 
menteni című videót, és kérd meg a 
fiatalokat, hogy gondoljanak eredmé-
nyes evangéliumi tanítóikra, például 

a szüleikre vagy egyéb családtagja-
ikra. Oszd párokra és kérd meg őket, 
hogy meséljenek egymásnak azokról 
a tanítókról, akikre gondoltak. Mi 
tette eredményessé ezeket a tanító-
kat? Hogyan segítettek ezek a tanítók 
betölteni Mennyei Atyánk tervét? Mit 
tehetnek a fiatalok azért, hogy köves-
sék a példájukat?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a 3. és a 4. oldalt a Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás című könyvben, és 
keressenek egy olyan kijelentést, mely 
megválaszolja a következő kérdést: 
„Miért fontos a szabadítás tervében 
az evangéliumi tanítás?” Kérd meg 
őket, hogy írják le egy kis papírlapra 
a kijelentésüket, és gyűjtsd össze a 
lapjaikat. Olvasd fel az egyiket, és 
kérd meg az adott választ leíró fiatalt, 
hogy jöjjön ki az osztály elé, és fejtse 
ki, miért ezt a kijelentést választotta. 
Biztasd, hogy meséljen egy olyan 
élményről, amely szemlélteti az általa 
választott kijelentést.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e az evangélium taní-
tásának szerepét a szabadulás tervében? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérdezd meg a fiataloktól, milyen 
benyomásokat szereztek ma a tanítás-
ról. Mit tehetnek azért, hogy e benyo-
mások szerint cselekedjenek?

• Oszd meg bizonyságodat a tanítás 
fontosságáról!

Tanítási ötlet

„A legfőbb gondod 
az legyen, hogy segíts 
másoknak az evangéliu-
mot tanulni, nem pedig az, 
hogy hatásos előadásokat 
tarts! Ez azt is jelenti, hogy 
alkalmat adsz a tanulók-
nak, hogy egymást tanít-
sák” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64.).

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító felkészült az 
evangélium másoknak 
történő tanítására. Időt 
fordított a magányos 
imádkozásra és böjtö-
lésre. Az egyedül töltött 
pillanatok során Mennyei 
Atyja útmutatását kereste. 
Te hogyan készülhetsz 
fel  lelkileg a fiatalok 
tanítására?
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Válogatott források

 Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 3–4.

A tanítás szerepe Mennyei Atyánk tervében

Ahhoz, hogy teljesen képesek legyünk szabad  
akaratunkat igazlelkűen gyakorolni, tanulnunk 
kell [a Szabadítóról] és evangéliumának tanairól. 
Ennélfogva, az evangélium tanítása mindig alapvető 
szerepet játszott Mennyei Atyánk gyermekeinek 
szóló tervében.

A földi élet előtti [lélek]világban „részesült[ünk] első 
oktatásu[n]kban, és fel [voltunk] készül[ve] arra, 
hogy előjöjj[ünk] az Úr által jónak látott időben, és 
dolgozz[unk] szőlőskertjében az emberek lelkének 
megszabadulásáért” (T&Sz 138:56). Miután Ádám 
és Éva kiűzettek az Éden kertjéből, az Úr angyalokat 
küldött, hogy tanítsák nekik a megváltás tervét (lásd 
Alma 12:27–32). Később megparancsolta Ádámnak 
és Évának, hogy „taníts[ák] ezeket a dolgokat szaba-
don” a gyermekeiknek (lásd Mózes 6:57–59)

Az evangélium minden adományozási korszakában 
az Úr irányította a megváltás tervének tanítását. 
Angyalokat küldött (lásd Móziás 3:1–4; Moróni 
7:29–32; Joseph Smith története 1:30–47); prófétákat 
hívott el (lásd Ámós 3:7); szentírásokról gondos-
kodott (lásd T&Sz 33:16); és a Szentlélek ereje által 
segített az embereknek megismerni az igazságot 
(lásd 1 Nefi 10:19; Moróni 10:5). Megparancsolta 
követőinek, hogy tanítsák az evangéliumot csa-
ládtagjaiknak (lásd 5 Mózes 6:5–7; Móziás 4:14–15; 
T&Sz 68:25–28), az Egyház többi tagjának (lásd 
T&Sz 88:77–78, 122), és azoknak, akik még nem 
fogadták el evangélium… teljességét (lásd Máté 
28:19–20; T&Sz 88:81). […]

Minden egyháztag tanító

Amikor a feltámadt [Szabadító] a nefitákat tanította, 
azt mondta: „Tartsátok fel tehát világosságoto-
kat, hogy világítson a világnak. Íme, én vagyok a 
világosság, amit fel kell tartanotok – az, amit engem 
cselekedni láttok” (3 Nefi 18:24). Ebben az utasítás-
ban az Úr nem tett különbséget azok között, akik 
meghallották a hangját. Mindenkinek megparan-
csolta, hogy tanítsanak.

Ez napjainkra is igaz. Az evangélium tanításá-
nak felelőssége nem csak azokra korlátozódik, 
akik hivatalos tanítói elhívásban szolgálnak. Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
za tagjaiként felelősségünk megosztani másokkal 
az evangéliumot. Szülőként, valakinek a fiaként 
vagy lányaként, férjként, feleségként, fiú- vagy 
lánytest vérként, egyházi vezetőként, osztálytermi 
tanítóként, házitanítóként, látogatótanítóként, mun-
katársként, szomszédként, vagy barátként lehe-
tőséged van tanítani. Néha nyíltan és közvetlenül 
taníthatsz elhangzott szavaid és bizonyságod által. 
És mindig a példád által tanítasz.

Az Úr ezt mondta: „…ez munkám és dicsőségem 
– hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát 
és örök életét” (Mózes 1:39). Amikor Isten gyerme-
keinek [szabadulásában] és felmagasztosulásában 
az evangélium tanításának szerepére gondolsz, el 
tudsz képzelni nemesebb vagy szentebb teendőt? 
Szorgalmas erőfeszítésedet követeli, hogy gyara-
pítsd értelmedet, és fejleszd képességeidet, tudva, 
hogy az Úr megnöveli képességeidet, ha úgy 
tanítasz, ahogy Ő parancsolta. A szeretet munkája 
ez – lehetőség másoknak segíteni, hogy igazlelkűen 
éljenek [az önrendelkezésükkel], Krisztushoz jöjje-
nek, és elnyerjék az örök élet áldásait.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Milyen szerepe van az 
evangéliumi tanulásban 
az önrendelkezésnek?
Mennyei Atyánk önrendelkezőknek teremtett minket, akik maguk cseleked-
nek, nem pedig tárgyaknak, melyekkel mások cselekednek (lásd 2 Nefi 2:26). 
Ez a tantétel halandó életünk minden területére vonatkozik, az evangélium 
megismerésére irányuló törekvéseinkre is. Mindannyiunknak magunknak kell 
elsajátítanunk az evangéliumot, más nem teheti meg helyettünk. Az evangéli-
um megismerése aktív cselekvés, nem csupán passzív megfigyelés kell, hogy 
legyen. Ha az igazság szorgalmas keresésére használjuk az önrendelkezésün-
ket, akkor az Úr egyre több világossággal és tudással áld meg minket.

Készülj fel lelkileg!

Tanulmányozd a következő forrásokat! Mely részeket vagy példákat használhatnád 
arra, hogy segíts a fiataloknak megérteni, mit jelent aktívan részt venni a tanulásban?

János 7:17 (Mennyei Atyánk akaratát 
kell tennünk ahhoz, hogy megismer-
jük a tanát)

Jakab 1:22 (Az igének cselekvői legye-
tek, ne csak hallgatói)

1 Nefi 10:19 (Ha szorgalmasan keres-
sük az igazságot, rátalálunk)

2 Nefi 2:26 (Az a dolgunk, hogy 
magunk cselekedjünk, ne velünk 
cselekdjenek)

T&Sz 50:24 (Ha befogadjuk az igazsá-
got és aszerint cselekszünk, még több 
igazságot kapunk)

T&Sz 88:118 (Tanulmányozás és hit 
által törekszünk a tanulásra)

David A. Bednar, “Seek Learning by 
Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61–68

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Gondolj vissza valamire, 
amit nemrég tanultál. Mit 
tettél azért, hogy meg-
tudd? Milyen érzéseid 
voltak?

Hogyan vonhatók be a 
fiatalok az evangéliumi 
tanulásba?

Meglátásod szerint az 
osztályodban ki vesz részt 
tevékenyen a tanulás-
ban? Ki nem? Mit tehetsz 
a többi tanítóval együtt 
azért, hogy a fiatalokat 
aktív részvételre biztasd az 
osztálytermi és az önálló 
tanulás terén?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy sorol-
ják fel, mit tanultak az ifjúsági hitok-
tatáson, az úrvacsorai gyűlésen, a 
személyes tanulmányozásuk során és 
egyéb alkalmakkor. Beszéljétek meg 
az osztállyal, hogy mindezen dolgok 
hogyan kapcsolódnak a szabadítás 
tervéhez.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljenek egy kedvenc órájukról, 

amelyen aktívan részt vettek (például 
családi estén, házitanítói látogatás 
alkalmával, Vasárnapi Iskolán vagy 
az Elemiben). Miben nyilvánult meg 
a részvételük? Hogyan segített nekik 
részvételük az eredményesebb tanu-
lásban? Még milyen módjai vannak 
a tanulásban való részvételnek? 
(Rámutathatsz, hogy az órához való 
hozzászólás nem egyetlen módja a 
részvételnek.)

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike arra fogja késztetni a fiatalokat, hogy vegyenek 
részt aktívan az evangéliumi tanulásban. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Biztasd a fiatalokat, hogy mesél-
jenek olyan emberek példáiról a 
szentírásokból, akik aktívan igye-
keztek megismerni az evangéliumot 
(lásd például 1 Nefi 2:14–16 [Nefi], 
Tan és a szövetségek 138:1–11 [Joseph 
F. Smith], és Joseph Smith története 
1:10–18 [Joseph Smith]). Az evangéli-
um megismerésének mely alapelveit 
fedezik fel, amikor az ő példájukról 
olvasnak? (Nefi például hallotta, 
mit tanított az apja, vágyott rá, hogy 
ő maga is tudja, majd ezen vágya 
szerint cselekedett.) Mit szeretnének 
megtudni a fiatalok a szabadítás ter-
véről? Hogyan alkalmazhatják ezeket 
az alapelveket, miként irányíthatják 
ezek a tanulásukat?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el David A. Bednar elder: Töre-
kedjetek a hit általi tanulásra! című 
cikkéből a „Cselekvés, nem pedig a 
velünk való cselekvés” című részt. 
Kérd meg őket, hogy keressék ki Bed-
nar elder arra vonatkozó javaslatait, 

hogy miként vállalhatnak nagyobb 
felelősséget a saját evangéliumi 
tanulmányozásukért! Hogyan fogják 
alkalmazni Bednar elder tanácsait 
azon erőfeszítéseikre, hogy tanuljanak 
a szabadulás tervéről?

• Írd fel az ebben a vázlatban találha-
tó szentírásutalásokat a táblára. Kérd 
meg az osztály tagjait, hogy mind-
annyian válasszanak egyet, melyet 
elolvasnak, és melyben válaszokat 
keresnek a következő kérdésre: 
Milyen áldásokat eredményez, ha 
aktívan részt veszünk a tanulásban? 
Kérd meg a fiatalokat, osszák meg, 
amit találtak. Kérd meg őket, hogy 
egészítsék ki magukban a követ-
kező mondatot: „Tevékenyebben 
részt kívánok venni az evangéliumi 
tanulásban azáltal, hogy…” Kérj meg 
néhány fiatalt, hogy mondják el terve-
iket az osztálynak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 

Tanítási tipp

„Olyan kérdéseket kér-
dezz…, melyek meg-
követelik a tanulóktól, 
hogy a szentírásokban és 
az utolsó napi próféták 
tanításaiban keressék a 
válaszokat”(Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 62.).
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58:26–28- at, és nézzék meg, hogy 
az evangélium tanulóiként hogyan 
vonatkozhat rájuk az Úr tanácsa. Kérd 
meg őket, hogy soroljanak fel néhány 
olyan döntést, amelyet tanulókként 

meg kell hozniuk (például hogy 
hozzászólnak- e az órához, vagy 
hogyan készülnek fel lelkileg az órá-
ra). Milyen következményei vannak 
ezeknek a döntéseknek?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik az önrendelkezés szere-
pét az evangéliumi tanulásban? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

• Mit tehetnek a fiatalok a tanultak 
alkalmazásáért, amikor más egyházi 
órákon tanulmányozzák a szabadítás 
tervét? Hogyan támogathatod őket 
azon erőfeszítéseikben, hogy aktív 
tanulókká váljanak?

• Oszd meg bizonyságod az abból 
eredő áldásokról, ha szorgalmasan 
törekszünk a tanulásra.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű 
történeteket, példázato-
kat és a valós életből vett 
példákat használt, ami-
kor tanított. Segített az 
embereknek saját tapasz-
talataikban fedezni fel 
evangéliumi tanulságokat. 
Te hogyan segítesz majd a 
fiataloknak saját életükben 
meglátni annak példáit, 
amit tanítasz?
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Válogatott források

David A. Bednar, “Seek Learning by Faith” [Törekedjetek 
a hit általi tanulásra], Ensign, Sept. 2007, 61–68, részlet.

Hogyan kapcsolódik minden intelligens lényben 
a hit – mint a cselekvés tantétele – az evangéliumi 
tanuláshoz? És mit is jelent törekedni a hit általi 
tanulásra?

Isten megszámlálhatatlan alkotása között vannak, 
melyek cselekednek, és vannak, melyekkel cse-
lekednek (lásd 2 Nefi 2:13–14.) Mennyei Atyánk 
gyermekeiként megáldottak bennünket az erkölcsi 
önrendelkezés ajándékával: az önálló cselekvés 
képességével és hatalmával. Fel lettünk ruházva 
önrendelkezéssel, felhatalmazottak vagyunk és első-
sorban cselekednünk kell, nem csupán hagyni, hogy 
velünk cselekedjenek – különösen amikor kutatjuk 
és alkalmazzuk a lelki tudást.

A hit és a tapasztalat általi tanulás két központi 
eleme az Atya boldogságtervének. A Szabadító 
megőrizte számunkra az erkölcsi önrendelkezést az 
engesztelő áldozat révén, ami lehetővé tette szá-
munkra a hit általi cselekvést és tanulást. Lucifer a 
terv ellen való lázadásával az ember önrendelkezé-
sét kísérelte meg elpusztítani, és az volt a szándéka, 
hogy velünk, tanulókként csak cselekedjenek. […]

Egy tanuló, aki önrendelkezést gyakorol azáltal, 
hogy a helyes tantételek szerint cselekszik, kitárja a 
szívét a Szentlélek és az ő tanításai előtt, és meghívja 
az Ő tanítását, bizonyságtévő hatalmát és mege-
rősítő tanúságát. Az ilyen tanulás lelki, szellemi 
és fizikai erőfeszítést kíván, és nem csupán tétlen 
befogadást. Hittől vezérelt tetteink őszinteségével és 
következetességével mutatjuk ki Mennyei Atyánk-
nak és Fiának, Jézus Krisztusnak, hogy hajlandók 

vagyunk tanulni és utasításokat kapni a Szentlélek-
től. Így tehát, a hit általi tanulás magában foglalja 
az erkölcsi önrendelkezést ahhoz, hogy a remélt 
dolgokról való meggyőződés szerint cselekedjen, 
valamint meghívja a nem látott dolgok bizonyítékát 
az egyetlen igaz tanítótól, az Úr Lelkétől.

Gondolkozzatok el azon, hogy a misszionáriusok 
hogyan segítenek érdeklődőiknek a hit által tanulni. 
A lelki kötelezettségek vállalása és teljesítése – pél-
dául a Mormon könyve tanulmányozása és az arról 
való imádkozás, az egyházi gyűléseken való rész-
vétel és a parancsolatok betartása – megkövetelik az 
érdeklődőtől, hogy gyakorolja hitét és cselekedjen. 
A misszionárius egyik alapvető feladata az, hogy 
segítsen az érdeklődőnek kötelezettségeket vál-
lalni és eleget tenni azoknak, vagyis hit által csele-
kedni és tanulni. A tanítás, buzdítás és magyarázás 
önmagukban is mind nagyon fontosak, de soha 
nem fogják eljuttatni az érdeklődőhöz a visszaál-
lított evangélium teljességét. Csakis az érdeklődő 
saját hite indíthatja cselekvésre őt, és nyithat utat 
a szívéhez a Szentlélek előtt, hogy eljuttassa hozzá 
megerősítő bizonyságát. Magától értetődő, hogy 
a misszionáriusoknak meg kell tanulniuk, hogyan 
tanítsanak a Lélek erejével. Ugyanilyen fontos 
azonban a misszionáriusok azon felelőssége, hogy 
segítsenek az érdeklődőknek a hit által tanulni. […]

Végső soron a hit általi tanulás és a lelki igazságok 
alkalmazása mindnyájunk felelőssége. A jelen és 
a jövő világában ez egy nagyon komoly és fontos 
felelősség. Azt, hogy mit, hogyan és mikor tanulunk 
meg, elősegítheti egy oktató, az előadásmód vagy 
egy adott téma vagy leckestílus, de nem ezektől 
függ.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthetek hozzá 
másokat a tanulásban 
való részvételhez?
Mindannyian felelősek vagyunk az evangélium tanainak saját szorgalmas 
erőfeszítéseink általi megismeréséért. Evangéliumi tanítókként segíthetünk az 
általunk tanítottaknak felelősséget vállalni a saját tanulásukért. Felébreszthet-
jük bennük az evangélium tanulmányozása, megértése és átélése iránti vágyat. 
Tanítókként akkor vagyunk a leghatékonyabbak, ha az általunk tanítottakat 
hozzásegítjük, hogy ők maguk fedezzenek fel evangéliumi tantételeket, és 
Istentől merítsenek erőt.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Szerin-
ted melyek lennének leginkább hasznosak az általad tanított fiataloknak?

Máté 16:13–16 (A Szabadító arra kéri 
Pétert, hogy tegyen bizonyságot)

Máté 28:18–19; Lukács 10:1–9 (A 
Szabadító feladatokat ad a tanítvá-
nyainak mások tanítása és szolgálata 
terén)

Márk 10:17–21 (A Szabadító  megkéri 
azokat, akiket tanít, hogy hittel 
cselekedjenek)

Lukács 7:36–43 (A Szabadító meg-
kéri azokat, akiket tanít, hogy hittel 
cselekedjenek)

János 3:1–13 (A Szabadító válaszol az 
általa tanítottak kérdéseire)

3 Nefi 11:13–15 (A Szabadító hívja az 
általa tanítottakat, hogy ismerjék meg 
ők maguk)

3 Nefi 17:1–3 (A Szabadító arra kéri az 
általa tanítottakat, hogy készüljenek 
fel a további tanulásra)

T&Sz 88:122 (A tanulókat felemeli az, 
ha megosztják a gondolataikat és a 
meglátásaikat, valamint meghallgat-
ják egymást)

David A. Bednar: Vigyázván minden 
állhatatossággal. Liahóna, 2010. máj. 
40–43.

Ösztönözd a szorgalmas tanulást. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
61–75., 208–212.

Milyen élményekben volt 
részed valamely osztály 
tagjaként, ahol jelentőség-
teljesen részt vettél? Miben 
különbözik ez az élmény 
attól, amikor nem vállaltál 
szerepet?

Hogyan vehet részt valaki 
jelentőségteljesen a tanu-
lásban azon kívül, hogy 
hozzászól az órához? Te 
mit teszel azért, hogy rész-
vételre ösztönözz?

A fiataloknak milyen 
tanítási élményekben volt 
részük? Az általuk tanítot-
takat vajon meghívták a 
tanulásban való részvétel-
re? Hogyan építhetnének 
ezekre a tapasztalatokra?
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Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy, az órán kívüli tanulási vagy 
tanítási élményükről. Miben segítet-
tek nekik az elmúlt hetekben tanított 
alapelvek?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy beszél-
jék meg, milyen hátrányai vannak 

annak, ha az órán csak a tanító beszél, 
és az osztály tagjait nem ösztönzi 
részvételre. Segíts nekik felsorolni, 
hogyan vehetnek részt a tanulásban 
a tanulók (az órán és azon kívül is). 
A tanító hogyan ösztönözhet ilyen 
részvételre? 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan segíthetik 
hozzá az általuk tanítottakat a tanulásban való részvételhez. A Lélek útmutatását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy nézzék 
át a 4–5. oldaltA Szabadító módján 
tanítani az evangéliumot című kiad-
ványban, és a táblán sorolják fel, 
hogyan hívta a Szabadító az általa 
tanítottakat, hogy vegyenek részt a 
tanulásban. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy párokban dolgozva válasszanak 
ki egyet a felsorolásból, és keressenek 
példát a szentírásokban arra, ami-
kor ily módon tanított a Szabadító 
(például amint arra ebben a vázlatban 
javaslatot teszünk). Arra is meg-
kérheted őket, hogy idézzék fel egy 
saját tapasztalatukat, amikor a tanító 
hasonlóképpen tanított nekik valamit. 
Kérd meg a párokat, hogy mondják el 
az osztálynak, mit találtak. Beszéljétek 
meg, hogyan használhatnák a fiatalok 
a Szabadító módszereit, amikor taní-
tanak. Miért fontos ily módon bevon-
ni azokat, akiket tanítasz?

• Az óra előtt add ki feladatul az 
osztály jó néhány tagjának, hogy 
tanulmányozza a 63–74. oldal egy- egy 
alapelvét a Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás című könyvben. Kérd meg őket, 
hogy a következő órára készüljenek 
fel és tanítsák meg az adott alapelvet 
a többi fiatalnak. Kérd meg őket, hogy 
előadásuk részeként fejtsék ki, hogyan 
biztatja az általuk választott alapelv 
a tanulókat a tanulásban való aktív 
részvételre. Arra is biztasd őket, hogy 
tanítás közben alkalmazzák az adott 
alapelvet.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a „cselekvésre buzdítani 
a gyermekeket” című részt David A. 
Bednar elder Vigyázván minden áll-
hatatossággal beszédéből. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy keressenek és majd 
mondjanak okokat arra, amiért az 

Tanítási tipp

„Az odafigyelés a szeretet 
kifejezésének egyik módja. 
Gyakran áldozatot követel. 
Amikor valóban odafigye-
lünk másokra, gyakran 
feladjuk azt, amit mondani 
akarunk, hogy ők kifejez-
hessék magukat” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
66.).
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evangéliumi tanítóknak ösztönözniük 
kell az általuk tanítottakat a tanulás-
ban való aktív részvételre. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy beszéljenek olyan 

alkalmakról, amikor a tanítójuk a taní-
tásával azt példázta, amiről David A. 
Bednar elder beszél. Milyen hatással 
volt a tanulásukra ez a fajta tanítás?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik, hogyan segítsenek hoz-
zá másokat a tanulásban való részvételhez? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak olyan lehetőségekre, amikor a szabadítás tervé-
ről taníthatnak másokat. Biztasd őket, hogy tervezzék meg, hogyan segíthetik hozzá az 
általuk tanítottakat a jelentőségteljes részvételhez. Egy későbbi tanítás folyamán kérd 
meg őket, hogy mondják el, mit tettek.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű 
történeteket, példázato-
kat és a valós életből vett 
példákat használt, hogy 
segítsen az embereknek 
megérteni az általa tanítot-
takat. Segített nekik a saját 
tapasztalataikban fedezni 
fel evangéliumi tanulsá-
gokat. A fiatalok hogyan 
segíthetnek másoknak 
abban, hogy az evangéliu-
mi tanulás aktív résztvevői 
legyenek?
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Válogatott források

David A. Bednar: Vigyázván minden állhatatossággal. 
Liahóna, 2010. máj. 40–43., részlet.

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. A 
szülőknek szent feladatuk, hogy segítsék a gyerme-
keket a cselekvésben, valamint abban, hogy töre-
kedjenek a hit általi tanulásra. Egy gyermek pedig 
soha nem lehet túl fiatal ahhoz, hogy részt vegyen a 
tanulás e mintájában.

Ha valakinek halat adunk, az csak egy alkalommal 
fogja táplálni. Ha azonban megtanítjuk halászni, 
az egész életére ellátja élelemmel. Szülőkként és 
evangéliumi oktatókként nem az a feladatunk, hogy 
gyermekeinknek halakat osztogassunk, hanem 
inkább azon kell munkálkodnunk, hogy segítsünk 
nekik megtanulni „halászni”, és lelkileg állhatatossá 
válni. Ezt a létfontosságú célt úgy lehet legjobban 
elérni, ha ösztönözzük gyermekeinket, hogy a 
helyes tantételekkel összhangban cselekedjenek, 
miközben cselekvés által segítünk tanulniuk. „Ha 
valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti 
e tudományról, vajjon Istentől van-é” (János 7:17). 
Az ilyen tanulás lelki, szellemi és fizikai erőfeszítést 
kíván, és nem csupán tétlen befogadást.

A Mormon könyve olvasása, a róla való beszélge-
tés, valamint az otthoni spontán bizonyságtétel 
fekteti le annak alapjait, hogy gyermekeinket mint 
az evangélium tanulóit, felszólítsuk arra, hogy 

ők cselekedjenek, ne pedig velük cselekedjenek. 
Képzeljetek el például egy olyan családi estet, ahol 
a gyermekeket arra kérik, és el is várják tőlük, hogy 
készüljenek fel kérdésekkel arról, amit a Mormon 
könyvében éppen olvasnak és tanulnak, vagy egy 
olyan témáról, mely hangsúlyt kapott egy nemrég 
lezajlott evangéliumi beszélgetésben, vagy pedig 
egy otthoni spontán bizonyságtétellel kapcsolatban. 
Majd képzeljük el, hogy a gyermekek olyan kérdé-
seket tesznek fel, melyek megválaszolására a szülők 
nem készültek fel teljesen. Néhány szülő olykor 
félve áll hozzá egy ilyen szervezetlennek tűnő 
családi esthez. A legjobb családi estek azonban nem 
szükségszerűen az előre elkészített, megvásárolt 
vagy internetről letöltött vázlatok vagy szemléltető 
eszközök által születnek. Milyen ragyogó lehetőség 
ez a családtagok számára, hogy együtt kutathat-
ják a szentírásokat, és együtt vehetnek leckéket a 
Szentlélektől. „…mert a prédikátor nem volt jobb 
a hallgatónál, és a tanító sem volt semmivel jobb a 
tanulónál; …és mindannyian dolgoztak, minden 
ember az ereje szerint” (Alma 1:26).

Ti és én vajon segítünk-e a gyermekeinknek cselek-
vőkké válni, segítünk-e nekik, hogy törekedjenek 
a tanulásra tanulmányozás és hit által is, vagy arra 
tanítottuk őket, hogy várjanak, amíg tanítják őket, 
és majd velük cselekednek? Szülőkként elsődlege-
sen egyfajta lelki halat adunk-e gyermekeinknek, 
vagy pedig következetesen segítünk-e nekik abban, 
hogy cselekedjenek, saját maguk tanuljanak, és 
állhatatosan és szilárdan álljanak? Vajon segítünk-e 
gyermekeinknek abban, hogy buzgón kérdezzenek, 
kutassanak és kopogtassanak? (Lásd 3 Nefi 14:7.)
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan használhatok 
egyházi zenét a szabadítás 
tervének megismerésére?
Az Első Elnökség azt tanította: „A legnagyszerűbb prédikációkat olykor maguk 
a himnuszok [éneklése jelenti]. A himnuszok bűnbánatra és jó cselekedetek-
re indítanak bennünket, erősítik a bizonyságot és a hitet; megvigasztalják az 
elcsüggedteket, felszárítják a gyászolók könnyeit, és arra buzdítanak minket, 
hogy tartsunk ki mindvégig” (Himnuszok.IX.). Az evangélium legtöbb tantéte-
lét, a szabadítás tervéhez kapcsolódókat is, hathatósan tanítják a himnuszok és 
egyéb egyházi zenék.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

Kolossébeliek 3:16 (Tanítsátok 
 egymást himnuszok és zene által)

T&Sz 25:12 (Az igazlelkűek éneke 
imádság az Úrnak)

Zene és tánc. A fiatalság erősségéért 
(2011). 22–23.

Az Első Elnökség előszava. 
 Himnuszok, IX–X.

A leckék gazdagabbá tétele zenével. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
182.

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Milyen evangéliumi 
igazságokat ismertél meg 
a himnuszokból és más 
egyházi zeneanyagból? 
Milyen hatással volt és 
van a zene a bizonyságod-
ra és a hitedre? Milyen 
élmények ismertették meg 
veled a zene erejét?

Milyen hatással van a zene 
az általad tanított fiatalok 
életére? A fiatalok közül 
ki segíthetne neked a zene 
felemelő erejére tanítani a 
többi fiatalt?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, miről beszélnének egy 
barátjuknak a szabadítás tervéből. Mit 
tehetnek azért, hogy segítsenek neki 
tanulni?

• Az osztállyal közösen olvassátok el 
a himnuszoskönyvben az Első Elnök-
ség előszavát (IX–X. oldal). Kérd meg 
a fiatalokat, hogy sorolják fel a táblán, 
minek a megtételét kéri tőlünk az Első 
Elnökség, és milyen áldásokat ígérnek. 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak egyházi zenét használni a 
szabadítás tervének jobb megismeréséhez. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd meg a fiataloknak, hogyan 
használják a himnuszoskönyv vagy a 
gyermekek énekeskönyvének tárgy-
mutatóját olyan zene megkeresésé-
re, amely kapcsolódik a szabadítás 
tervéhez. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszon ki mindenki egy- egy him-
nuszt vagy éneket, tanulmányozza a 
szövegét, valamint az ahhoz kapcsoló-
dó szentírásokat (ezek az egyes énekek 
után találhatók). Milyen meglátásokra 
tettek szert a himnuszok szavai révén 
a szabadítás tervét illetően?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljenek valamely egyházi zenével 
kapcsolatos lelki élményükről. Mi 
tette jelentőségteljessé számukra ezt 
az élményt? Hogyan segíthet neked a 
zene evangéliumi igazságot tanítani 
valakinek? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy lapozzanak A leckék gazda-
gabbá tétele zenével című részhez a 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás könyvben 
(182. oldal), mely öt módot is felsorol 
arra, hogyan használjunk zenét a taní-
tás során. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszanak ki egy olyan javaslatot, 
amely érdekli őket, és egyénileg vagy 

kis csoportokban tanulmányozzák 
azt. Ha készen vannak, kérd meg 
őket, hogy mondják el az osztálynak, 
mit tudtak meg, és fejtsék ki, hogyan 
követnék az adott javaslatot, ami-
kor a szabadítás tervéről tanítanak 
másokat. Milyen himnuszokat vagy 
énekeket használnának?

• Írd fel a táblára a következő 
címeket: „Halandóság előtti élet”, 
„Halandó élet” és „Halál utáni élet”. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy énekel-
jék el vagy hallgassák meg az „Én jó 
Atyám” című himnuszt (Himnuszok, 
182. sz.) Kérd meg őket, hogy azono-
sítsák be, mit tanít ez a himnusz a sza-
badítás tervének három szakaszáról, 
és írják a táblán lévő feliratok alá azt, 
amit találtak. Még mit tudunk meg 
ebből a himnuszból Mennyei Atyánk 
számunkra készített tervéről? Milyen 
más himnuszok vagy gyermekénekek 
jutnak eszükbe, amelyek a szabadítás 
tervéről tanítanak? Biztasd őket, hogy 
mondják el arra vonatkozó gondolata-
ikat és érzéseiket, ahogyan a Szentlé-
lek zene által taníthat minket.

Tanítási tipp

„Hogy segíts a tanuló-
idnak felkészülni a kér-
dések megválaszolására, 
megmondhatod nekik 
mielőtt valamit felolvastok 
vagy bemutattok, hogy a 
válaszaikat fogod kérni. 
Például mondhatod, hogy 
»Miközben felolvasom ez 
a részt, figyeljetek, hogy 
megoszthassátok, mi 
érdekel belőle a legjobban« 
vagy »Amint felolvassuk 
ezt a szentírást, figyeljétek 
meg, hogy megértitek- e, 
amit az Úr a hitről 
mond!«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 69.)
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító megbízott 
azokban, akiket tanított. 
Felkészítette őket, és fon-
tos megbízatásokat adott 
nekik mások tanítására, 
megáldására és szolgálatá-
ra. A te fiatalok tanítására 
szóló elhívásod miként 
bizonyítja a Szabadító 
beléd vetett bizalmát? 
Mivel mutathatod meg a 
fiataloknak, hogy bízol a 
tanítási képességeikben?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik, hogyan használhatnak 
egyházi zenét a szabadítás tervének tanítására és megismerésére? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondolják át, mit tanultak ma a tanításról és a zenével 
tanulásról. A tanultakból adódóan minek a megtételére éreznek késztetést? Milyen 
hatással lesz ez az evangéliumi tanulásukra? Arra, amit a zenéről gondolnak? A 
 jövőbeni tanítási lehetőségeikre?



43

Válogatott források

A leckék gazdagabbá tétele zenével. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 182.

Egy evangéliumi tantétel tanítása vagy ismétlése

A legtöbb himnusz segíthet evangéliumi tantételek 
megtanításában vagy olyan tantételek ismétlésében, 
melyeket már megbeszéltetek.

Amikor egy dalt használsz egy tantétel megtaní-
tásához, kérdéseket tehetsz fel a tanulóknak, hogy 
segíts a dal üzeneteire emlékezniük, vagy hogy 
beszélgetésre ösztönözz. Például mielőtt a tanulók 
elénekelnék a Tartsd meg a törvényt című himnuszt 
(Himnuszok, 191. sz.; Gyermekek énekeskönyve, 68.) 
felteheted a következő kérdést: „Mit gondoltok, 
miért érzünk biztonságot és nyugalmat, amikor 
engedelmeskedünk a parancsolatoknak?” Használ-
hatod Mennyország szívében című dalt (Gyermekek 
énekeskönyve, 144.), hogy a szabadítás tervéről taníts 
a gyermekeknek. Használhatod a Mily szilárd alap 
az Isten igéje című himnuszt (Himnuszok, 37. sz.), 
hogy az általad tanítottaknak segíts megérteni, hogy 
a Szabadító segít szembenéznünk a csapásokkal. A 
Hol találok békét? című himnusz (Himnuszok, 73. 
sz.) segítségével megtaníthatod, hogyan találhatunk 
vigaszra egy szerettünk elvesztésekor.

Egy evangéliumi tantétel megtanítása után meg-
kérdezheted a tanulóidtól, hogy „Melyik himnusz 
segíthet nekünk erre a tantételre emlékezni?” Azu-
tán énekeljétek el az egyik himnuszt, amit javasol-
nak. Gyerekek esetében előbb elénekelheted a dalt, 
és utána megkérdezheted őket, hogy a dal miként 
vonatkozik a leckére. Megkérheted őket, hogy éne-
keljék veled a dalt.

Bepillantást adni a szentírásba

Az egyházi himnuszok könyvében minden egyes 
himnuszt szentírásutalások kísérnek, melyeket 
indexszel láttak el. (Lásd Himnuszok, 251–254. oldal). 
A Gyermekek énekeskönyvében is a legtöbb éneknél 
van szentírásutalás. Ezen utalásokhoz fordulhatsz 
olyan énekek keresésekor, melyek jól használhatók 
bizonyos leckéknél. Például ha éppen János 
13:34–35-öt tanítanád, elénekelhetnéd a tanulókkal 
a Mindenkit szeress! című himnuszt (Himnuszok, 
196. sz.; Gyermekek énekeskönyve, 74.), amely megfelel 
ezeknek a verseknek.

Segíteni a tanulóknak a bizonyságukat építeni és 
azt kifejezni

Miközben a tanulók himnuszokat és egyéb egyházi 
énekeket énekelnek, a [Lélek] bizonyságot tehet 
nekik a tanított tantételek igazáról. Vannak bizonyos 
énekek, melyeknek már a szavai is egy bizonyság 
kifejeződései, hogy éneklésük közben az emberek 
együtt tehessék a bizonyságukat. Ilyen énekek a 
Tudom, hogy jó Megváltóm él (Himnuszok, 78. sz.); 
az Isten gyermeke vagyok (Himnuszok, 189. sz.; 
Gyermekek énekeskönyve, 2.); Prófétánkat köszönjük, 
Atyánk Himnuszok, 11. sz.); és a Mondd, Jézus tény-
leg feltámadt? (Gyermekek énekeskönyve, 45.) […]

Egy óra befejezése és a tanulók ösztönzése, hogy 
alkalmazzanak egy evangéliumi tantételt

Egy óra befejezésekor egy himnusz vagy egy 
ének összefoglalhatja a tanult tantételt, és átadhat 
egy motiváló üzenetet. Például a parancsolatok 
betar tásáról szóló óra befejezésekor a tanulókkal 
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elénekelheted a következő himnuszokat: Válassz jól 
(Himnuszok, 154. sz.); Tartsd meg a törvényt (Him-
nuszok, 191. sz.; Gyermekek énekeskönyve, 68.); Bátran 
tégy mindig jót (Gyermekek énekeskönyve, 80.); vagy a 
Nefi bátorsága (Gyermekek énekeskönyve, 64.).

Az áhítatos érzések elmélyítése

Te és a családod énekelhettek himnuszokat és más 
énekeket a családi esteken, családi tanácsokon és 
más összejöveteleken az áhítatos érzések elmélyíté-
sére, és a családi evangéliumi tanulás elősegítésére. 
Egy osztálytermi környezetben lejáthatsz felvett 
zenét, vagy valaki játszhat a zongorán, amikor 
a tanulók bejönnek a terembe. Ez segíteni fog az 
áhítatos légkör megteremtésében, és a tanulók 
 felkészítésében az órára.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthetek másoknak 
megérteni Krisztus tanát?
„Krisztus tana” azt jelenti, hogy minden embernek mindenhol rendelkeznie 
kell a Jézus Krisztusba vetett hittel, meg kell bánnia a bűneit, meg kell keresz-
telkednie, el kell nyernie a Szentlélek ajándékát, és mindvégig ki kell tartania. 
Krisztus tana az egyetlen út, amely által megszabadulhatunk Isten királyságá-
ban. Ez az egyház alapja és az egyház misszionáriusainak fő üzenete.

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat. Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

2 Nefi 25:26 (Krisztusról tanítunk)

2 Nefi 31 (Nefi leírja Krisztus tanát)

3 Nefi 11:32–41; 27:13–21 (Krisztus 
kijelenti a tanát)

Hittételek 1:4 (Az evangélium első 
tantételei és szertartásai)

Jézus Krisztus evangéliuma. 
 Prédikáljátok evangéliumomat! (2008). 
60–67.

D. Todd Christofferson: Krisztus tana. 
Liahóna, 2012. máj. 86–89.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljék el egy olyan közelmúltbeli 
élményüket, amely az egyházi osztá-
lyokban tanultakra emlékeztette őket.

• Írd fel a táblára: „Mi Krisztus 
tana?” Adj az osztály minden tagjá-
nak egy másolatot az e lecke elején 
található bekezdésből, és kérd meg 
őket, hogy olvassák el, majd keressék 

meg benne a választ a táblán látha-
tó kérdésre. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg válaszaikat az osztállyal. 
Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassa el a 3 Nefi 11:39–41- et, 
a másik felét pedig, hogy olvassa 
el a Célod című részt a Prédikáljátok 
evangéliumomat! 1. oldalán. E források 
szerint miért fontos, hogy a fiatalok 
megértsék Krisztus tanát?

Miközben Krisztus tanát 
tanulmányozod a 2 Nefi 
31- ben, illetve más szent-
írásokban, milyen gondo-
lataid vagy benyomásaid 
támadnak? Hogyan irányí-
totta és áldotta meg az Ő 
tana az életedet?

Miért szükséges a fiata-
loknak Krisztus tanáról 
tanulni? Ez a tudás miként 
készíti fel őket jobban a 
visszaállítás eme fő üzene-
tének megosztására?
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Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak Krisztus tanáról tanulni, 
hogy jobban felkészüljenek annak megosztására. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely illik az osztályodhoz:

• Az osztály mindegyik tagjának 
jelölj ki egyet a Prédikáljátok evan-
géliumomat! 3. fejezetének következő 
szakaszai közül olvasásra: „Jézus 
Krisztusba vetett hit”, „Bűnbánat”, 
„Keresztelés – az első szövetségünk”, 
„A Szentlélek ajándéka” és „Mind-
végig kitartani”. Kérd őket, hogy egy 
szentírást, valamint egy példát vagy 
személyes élményt felhasználva tanít-
sák meg az osztály többi tagjának, 
amit tanultak.

• Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy olvassák el a 2 Nefi 31- et, és 
keressék ki, mit tanított Nefi Krisztus 
tanáról (hit, bűnbánat, keresztelés, 
a Szentlélek ajándéka és mindvégig 

kitartás). Oszd az osztályt két- három 
fős „társaságokra”, és adj időt nekik, 
hogy megtervezzék, hogyan taníta-
nák Krisztus tanát valakinek, aki még 
sohasem hallott róla. Kérd meg mind-
egyik társaságot, hogy egy másik 
társaságot tanítva gyakoroljon.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a 2 Nefi 31- et, és rajzoljanak egy 
képet vagy grafikont, amelyet fel-
használhatnak a Krisztus tanáról való 
tanításuk során. Kérd meg őket, hogy 
a rajzok segítségével tanítsák egymást 
párokban. Miután mindenkinek lehe-
tősége volt Krisztus tanáról tanítani, 
kérd meg őket, hogy osszák meg az 
élményeiket.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Tudják- e, hogyan segíthetnek 
másoknak megérteni Krisztus tanát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak azon 
felelősségükről, hogy megosszák másokkal ezt a tant? Vannak- e további kérdéseik?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

Tanítási ötlet

„Ha a jó irányban akarjuk 
befolyásolni a tanulókat, 
nem csak [tanítani kell] 
szeretnünk; szeretnünk 
kell minden egyes sze-
mélyt, akit tanítunk” 
 (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 31.)

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használva tanított 
küldetéséről és tett arról 
bizonyságot. Arra tanította 
az embereket, hogy maguk 
is gondolkodjanak el a 
szentírásokon, és fordul-
janak hozzájuk, amikor 
választ keresnek a kérdé-
seikre. Hogyan használ-
hatod a szentírásokat arra, 
hogy segíts a fiataloknak 
megérteni Krisztus tanát?
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Íme, azt mondom nektek, hogy Krisztus engesztelése… által [reményetek lesz]”  
(Moróni 7:41).

Az ebben az egységben álló vázlatok segíteni fognak a fiataloknak megtanulni, 
hogyan kutassák a szentírásokat és az élő próféták szavait, hogy megerősítsék Jézus 
Krisztusba és az Ő engesztelésébe vetett hitüket. Lehetőséged lesz segíteni a fiata-
loknak, hogy erősebb bizonyságot nyerjenek az engesztelésről és nagyobb magabiz-
tosságra tegyenek szert, amikor az engesztelésről tanítanak másoknak. Biztasd őket, 
hogy tegyenek fel kérdéseket a tanultak kapcsán, törekedjenek még többet tanulni, és 
osszák meg másokkal a felfedezéseiket!

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miként használhatom az élő próféták és apostolok szavait a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hitem megerősítésére?
Mit taníthatnak nekem a szentírások Jézus Krisztus engeszteléséről?
Hogyan segíthet nekem a Mormon könyve megerősíteni a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hitemet?
Hogyan segíthet jobb tanítóvá válnom az, ha a Szabadító kegyelmére támaszkodok?
Hogyan alkalmazhatom a hasonlatokat, amikor az engesztelésről tanítok másoknak?

Március: Jézus Krisztus engesztelése
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miként használhatom az élő 
próféták és apostolok szavait a 
Jézus Krisztus engesztelésébe 
vetett hitem megerősítésére?
A régi prófétákhoz hasonlóan a mai próféták és apostolok is bizonyságot tesz-
nek Jézus Krisztusról, és mindenkit arra kérnek, hogy részesüljön az Úr engesz-
telésében. Arra lettek elhívva, hogy Jézus Krisztus „különleges tanúi” legyenek. 
A Szentlélek tanúságot tesz, amikor az élő próféták és apostolok bizonyságot 
tesznek Krisztusról, és áldottak leszünk, amikor tanításaik szerint élünk.

Készülj fel lelkileg!

A próféták és apostolok szavainak imádságos tanulmányozása során hogy érzed, mi 
segítene megerősíteni az általad tanított fiatalok hitét?

Jákób 7:11–12; Móziás 13:33–35; 
15:11–12 (Minden próféta tanúságot 
tesz Jézus Krisztusról)

T&Sz 27:12; 107:23 (Az apostolok 
Jézus Krisztus különleges tanúi)

T&Sz 76:22–24 (Joseph Smith 
 bizonysága Jézus Krisztusról)

Kalauz a szentírásokhoz: Apostol.

David A. Bednar: „Akiket kiválasz-
tottam, hogy nevemről  bizonyságot 
tegyenek”. Liahóna, 2015. nov. 
128–131.

Jeffrey R. Holland: Az igazság s 
a kegyelem egy lett szeretetben. 
 Liahóna, 2015. máj. 104–106.

Quentin L. Cook: Jézus Krisztust 
követjük. Liahóna, 2010. máj. 83–86.

Az élő Krisztus: Az apostolok 
 bizonysága. Liahóna, 2000. ápr. 2–3.

Videó: A terhektől való 
megszabadulás

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat! Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Miként erősítették meg 
a Jézus Krisztusba vetett 
hitedet az élő próféták 
és apostolok szavai? A 
próféták és apostolok mely 
beszédei, könyvei vagy 
cikkei segítettek neked job-
ban megismerni az Urat?

Mely legutóbbi konferenci-
ai beszédek segíthetnének 
a fiataloknak megerősíteni 
a Jézus Krisztusba vetett 
hitüket? Hogyan bátorít-
hatod a fiatalokat, hogy 
kutassák az élő próféták 
szavait és vonatkoztassák 
azokat az életükre?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, milyen tanulási vagy tanítási 
élményeik voltak nemrégiben az órán 
kívül!

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák el 
a Kalauz a szentírásokhoz Apostol 
címszó alatti bejegyzését, és keres-
senek olyan kifejezéseket, amelyek 

elmondják, mi az apostol szerepe! 
Osztályként közösen keressetek és 
olvassatok olyan szentírásokat (pél-
dául az e vázlatban lévőket), amelyek 
arról szólnak, hogy a próféták és 
apostolok Jézus Krisztus különleges 
tanúi! Mi tett nagy hatást a fiatalokra 
ezekben a szentírásokban?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogy miként 
erősíthetik meg Jézus Krisztusba vetett hitüket az élő próféták és apostolok szavai! A 
Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely illik az osztályodhoz:

• Az osztály minden tagjának adj egy 
másolatot David A. Bednar „Aki-
ket kiválasztottam, hogy nevemről 
bizonyságot tegyenek” című beszédé-
nek „Még egy lecke” című szakaszá-
ból. Kérd meg őket, hogy osszanak 
meg egy idézetet egy mai prófétától 
vagy apostoltól, mely segít nekik 
megérteni a Szabadító engesztelését. 
Miközben megosztják a talált idézete-
ket, buzdítsd őket, hogy tervezzék el, 
hogyan oszthatnák meg gondolataikat 
egy ismerősükkel, például egy levél, 
SMS vagy közösségi médián való 
bejegyzés által.

• Közösen nézzétek át a legutóbbi 
általános konferenciai beszédeket, 
és keressetek bennük olyan részeket, 
ahol az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma tagjai Jézus Krisztusról és 
az Ő engeszteléséről tanítanak vagy 
bizonyságot tesznek (fellapozhatod a 
Liahóna általános konferenciai szá-
mában található tárgymutatót). Mi 
van nagy hatással a fiatalokra ezek-
nek a prófétáknak és apostoloknak a 
bizonyságából? Te is megoszthatod, 
hogy ezek a bizonyságok miként erő-
sítik meg a Szabadítóba vetett hitedet.

• Írd fel a táblára, hogy „Jézus Krisz-
tus engesztelése”. Az osztály minden 
tagjának adj egy másolatot  Jeffrey R. 
Holland elder Az igazság s a kegye-
lem egy lett szeretetben című beszédé-
ből vagy Quentin L. Cook elder Jézus 
Krisztust követjük című beszédéből. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy készít-
senek egy listát azokról a dolgokról, 
melyeket a Szabadító engeszteléséről 
tanulnak a beszédekből. Kérd meg 
őket, hogy egy mondatban foglalják 
össze és írják fel a táblára, hogy mit 
tanultak. Kérdezz meg minden egyes 
fiatalt, hogy miért találta jelentőség-
teljesnek azt a tanítást. 

• Mutass be egyet vagy többet az e 
vázlatban felsorolt videofilmek közül, 
vagy kérd meg a tanulókat, hogy sor-
ban olvassanak fel kijelölt részeket Az 
élő Krisztus: Az apostolok bizonysága 
című kiadványból! Kérd meg a fiata-
lokat, hogy keressenek olyan kijelen-
téseket, amelyek megerősítik a Jézus 
Krisztusba vetett hitüket! Biztasd őket 
arra, hogy mondják el, miként erősít-
hetnék meg ezek az üzenetek barátaik 
és családtagjaik hitét!

Tanítási tipp

„Ha pozitívan reagálsz 
minden… hozzászólásra, 
segíthetsz a tanulóidnak 
jobban bízni azon képes-
ségükben, hogy aktív 
részesei tudnak lenni az 
órai beszélgetéseknek. 
Például mondhatod, hogy 
»köszönöm a válaszodat, 
elgondolkodtató volt«, 
vagy »ez egy jó példa«, 
vagy »nagyra értékelek 
mindent, amit ma mond-
tatok«” (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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• Ösztönözd őket, hogy tanuljanak 
meg kívülről egy jelentőségteljesnek 
tartott kifejezést Az élő Krisztus: Az 
apostolok bizonysága című írásból! 
Kérd meg a fiatalokat, írjanak arról, 

hogy miben lenne más a Jézus Krisz-
tusba vetett hitük, ha nem állnának 
rendelkezésükre az élő próféták és 
apostolok tanításai! Adj nekik időt, 
hogy megosszák, amit írtak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma! Értik- e, hogy miként erő-
síthetik meg az engesztelésbe vetett hitüket az élő próféták szavai? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, milyen benyomásaik támadtak 
az órán! Miként erősödik Jézus Krisz-
tusba vetett hitük, amikor tanulmá-
nyozzák az élő próféták és apostolok 
szavait? Hogyan ösztönözheted 
őket arra, hogy a tanultak szerint 
cselekedjenek?

• Oszd meg bizonyságodat arról, 
hogy az élő próféták és apostolok 
Krisztus különleges tanúi!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus ismerte azokat, aki-
ket tanított, és tudta, kivé 
válhatnak. Egyedülálló 
módokat talált arra, hogy 
segítsen nekik tanulni és 
növekedni. Milyen tapasz-
talatokat segíthetsz szerez-
ni a fiataloknak, amelyek 
arra indítják majd őket, 
hogy kincsként raktároz-
zák el és tartsák észben az 
élő próféták és apostolok 
szavait?
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Válogatott források

Amint megemlékezünk Jézus Krisztus kétezer évvel
ezelˇtti születésérˇl, bizonyságunkat tesszük az ∏
páratlan életének valóságáról, nagyszer´ engesz-

telˇ áldozatának végtelen tisztaságáról és erejérˇl. Senki
más nem volt hasonlóan mély hatással mindazokra, akik a
földön éltek, és akik még ezután fognak élni.

∏ volt az Ószövetség nagy Jehovája, s az Újszövetség
Messiása. Atyjának irányítása alatt ∏ volt a föld
teremtˇje. „Minden ˇ általa lett és nála nélkül semmi sem
lett, a mi lett” (János 1:3). Bár b´ntelen volt, meg-
keresztelkedett, hogy minden igazságot betöltsön. „Széjjel
járt jót tévén” (Csel. 10:38), mégis megvetették érte.
Evangéliuma a béke és a jóakarat üzenete volt. Mindenkit
arra kért, hogy kövessék példáját. Beteget gyógyítva,
vakot látóvá téve és holtat feltámasztva járta Palesztina
útjait. Az örökkévalóság igazságairól, a halandóság elˇtti
létünk valóságáról, földi életünk céljáról, valamint Isten
fiainak és lányainak az elkövetkezendˇ életben való
lehetˇségeirˇl tanított.

Nagyszer´ engesztelˇ áldozatának emlékeztetˇjeként
bevezette az úrvacsorát. Hamis vádak alapján letartóztat-
ták és ítélkeztek felette, b´nösnek mondták ki, hogy meg-
nyugtassák a tömeget, s arra ítélték, hogy meghaljon a
Kálvária keresztjén. Életét adta, hogy kiengeszteljen az
egész emberiség b´neiért. Nagyszer´ ajándékot adott mind-
azokért és mindazok helyett, akik valaha is élnek a földön.

Ünnepélyesen bizonyságunkat tesszük arról, hogy
élete, amely az egész emberi történelem középpontjában
áll, nem Betlehemben kezdˇdött, és nem a Kálvárián ért
véget. ∏ volt az Atya Elsˇszülötte, Egyszülött Fia a test-
ben, a világ Megváltója.

Feltámadott a sírból, hogy „zsengéjök” legyen „azoknak,
kik elaludtak” (1Korinthusbeliekhez 15:20). Feltámadott
Úrként ellátogatott azok közé, akiket az életben szeretett.
Az ∏ „más juhai” (János 10:16) között is szolgált az ˇsi
Amerikában. A modern világban ∏ és Atyja megjelentek

a gyermek Joseph Smithnek, ezzel megnyitva a régóta
ígért „idˇk teljességének rendjét” (Efézusbeliekhez 1:10).

Joseph Smith próféta ezt írta az Élˇ Krisztusról: „Szeme
olyan volt, mint a t´z lángja, haja fehér, mint a tiszta
hó, arcának fénye túlragyogta a nap fényét, és hangja,
igen, Jehova hangja, olyan volt, mint a nagy víz zúgása, és
így szólt:

Én vagyok az elsˇ és az utolsó, az, aki él; az aki
megöletett. Én vagyok a ti pártfogótok az Atyánál” (T&Sz
110:3–4).

Azt is kijelentette Róla a próféta: „Most pedig, a sok
tanúbizonyság után, amit ˇróla tettek, íme az utolsó, a mi
tanúbizonyságunk az, hogy ˇ él!

Mert láttuk ˇt az Atya jobbján, és hallottuk a hangot,
amely tanúsította, hogy ˇ az Atya Egyszülöttje.

Mert ˇtˇle, ˇáltala, és ˇreá nézve teremtetnek és
teremtettek a világok, és hogy azok lakói Istennek
újjászületett fiai és leányai” (T&Sz 76:22–24).

Ünnepélyes szavakkal jelentjük ki, hogy az ∏ papsága
és egyháza visszaállíttatott a földre — „fölépíttettetek az
apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkˇ
maga Jézus Krisztus” (Efézusbeliekhez 2:20).

Tanúságot teszünk, hogy egy napon visszatér majd a föld-
re. „És megjelenik az Úr dicsˇsége, és minden test látni
fogja azt” (Ésaiás 40:5). Királyok királyaként kormányoz
majd, és Urak Uraként uralkodik, minden térd meg fog
hajolni, és minden nyelv hódolattal szól majd ∏elˇtte.
Mindegyikünk ott fog állni, hogy cselekedeteink és szívünk
vágya szerint megítéljen minket.

Felszentelt apostolaiként bizonyságunkat tesszük, hogy
Jézus az Élˇ Krisztus, Isten halhatatlan Fia. ∏ a nagy
Immánuel Király, aki ma az ∏ Atyjának jobbján áll. ∏ a
világ világossága, élete és reménysége. Az ∏ útja az az
ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az
elkövetkezendˇben pedig örök élethez vezet. Köszönet
Istennek az ∏ isteni Fia páratlan ajándékáért.

AZ ÉL∏ KRISZTUS
AZ APOSTOLOK BIZONYSÁGA

AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA

AZ ELS∏ ELNÖKSÉG A TIZENKETTEK KVÓRUMA

2000. január 1.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit taníthatnak nekem a 
szentírások Jézus Krisztus 
engeszteléséről?
A szentírások legfőbb célja az, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról, 
segítsenek Hozzá jönnünk, és részesülnünk az Ő engesztelésében. Amikor 
szorgalmasan kutatjuk a szentírásokat, a Szabadítóról fogunk tanulni a külön-
féle tanítások, történetek és jelképek által.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a szentírásokat és az egyház egyéb forrásanyagait. 
Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

1 Mózes 22:1–14 (Amikor Ábrahám 
kész volt feláldozni fiát, Izsákot, az 
hasonlatos Isten Fiának áldozatához; 
lásd Jákób 4:5)

2 Nefi 11:4; Mózes 6:63 (Minden 
dolog, amelyet Isten megadott 
nekünk, az Ő Fiáról tanít)

Móziás 13:33–35 (Minden próféta 
tanúságot tesz Jézus Krisztusról)

Boyd K. Packer: Reménységünk oka. 
Liahóna, 2014. nov. 6–8.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat! Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kövesd nyomon, mit tanultak a 
fiatalok a múlt heti Vasárnapi Iskolán! 
Hogyan alkalmazták a tanultakat a 
hét során?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
osszanak meg egy szentírást, amelyet 
nemrégiben olvastak Jézus Krisztusról 
vagy az engeszteléséről!

Melyik, Jézus Krisztus-
ról szóló szentírásrészek 
jelentik neked a legtöbbet? 
Jézus Krisztus milyen 
jelképeit láttad már a 
szentírásokban? Mely 
szentírások segítettek 
jobban megértened az 
engesztelést?

Miként találták meg az 
általad tanított fiatalok 
Jézus Krisztust a szentí-
rásokban? Jézus Krisztus 
milyen jelképeit segíthetsz 
nekik megtalálni?
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Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogyan lehet 
rátalálni Jézus Krisztusra a szentírásokban. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely illik az osztályodhoz:

• Az osztállyal közösen olvassátok el 
Boyd K. Packer elnök Reménységünk 
oka című beszédének első öt bekez-
dését. Kérd meg az osztály tagjait, 
hogy keressék meg a Kalauz a szentí-
rásokhoz szentírássegédletben a Jézus 
Krisztus nevével kezdődő vastagon 
szedett címeket. Kérd meg őket, hogy 
olvassanak el néhány szentírást az 
őket érdeklő címek alatt felsoroltak 
közül, majd osszák meg, mit tanultak 
a Szabadító szerepeiről és engesz-
teléséről. E tevékenység részeként 
tanulmányozhatják még azokat a 
Jézus Krisztusról szóló szentíráso-
kat is, melyekre Packer elnök utal a 
beszédében.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy minde-
gyikük készüljön az órára egy ked-
venc szentírással Jézus Krisztusról és 
az engeszteléséről! Írják fel a táblára 
az utalásokat, és közösen olvassátok 
el őket! Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, miért bírnak nagy jelentő-
séggel számukra ezek a részek! Segíts 
nekik létrehozni egy szentírásláncot 
ezekből az utalásokból (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 57–58.).

• Tanulmányozzatok közösen egy 
szentírásbeli történetet vagy ese-
ményt, amely hasonlatos a Szabadí-
tóhoz és engeszteléséhez. Ha lehet, 
mutass képeket a történetről (lásd az 
Evangéliumi művészeti könyv kiad-
ványt). Kérd meg a fiatalokat, mond-
ják el, miként jelképezi ez a történet 
vagy esemény a Szabadító küldetését! 
Biztosíts lehetőséget a fiataloknak 
további olyan történetek keresésére, 
amelyek jelképesen tanítanak Jézus 
Krisztus engeszteléséről!

• Kérd meg őket, lapozzák át az 
Evangéliumi művészeti könyvet, és 
keressenek olyan szentírásbeli törté-
neteket illusztráló képeket, amelyeket 
fel lehetne használni az engesztelés 
tanításához! Például Noé bárkájának 
története jelképezheti azt, hogy az 
engesztelés biztonságot nyújt a bűn 
áradata elől. Biztasd őket arra, hogy 
olvassák el a képeikhez kapcsolódó 
szentírásokat (az utalások megtalál-
hatók a könyv elején), és osszák meg, 
mit tanultak az engesztelésről!

Tanítási ötlet

„Ne félj a csendtől! Az 
embereknek gyakran 
időre van szükségük, hogy 
elgondolkozzanak és meg-
válaszoljanak egy kérdést, 
vagy kifejezzék, mit érez-
nek. Szünetet tarthatsz egy 
kérdés feltevése után, egy 
éppen megosztott [lelki] 
élmény után, vagy amikor 
valakinek nehéz kifejezni 
önmagát” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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• Kérd meg a fiatalokat, olvassák 
el a Mózes 6:63- at, és készítsenek 
listát azokról a „mennyekben lévő”, 
„a földön lévő” és „a földben lévő” 
dolgokról, amelyek bizonyságot 
tesznek Jézus Krisztusról! Segíts nekik 

a Kalauz a szentírásokhoz haszná-
latával olyan szentírásokat találni, 
amelyekben Jézus Krisztus e dolgok 
valamelyikéhez van hasonlítva (pél-
dául a Hélamán 5:12- ben kősziklához 
hasonlítják).

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tudnak a 
szentírásokból tanulni Jézus Krisztusról és az Ő engeszteléséről? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglal-
kozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Ossz meg valamit, amit nem-
rég tanultál Jézus Krisztusról a 
szentírásokból!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, milyen benyomásaik támad-
tak az órán! Mit fognak megtenni a 

személyes szentírás- tanulmányozásuk 
során, hogy nagyobb hangsúlyt kap-
jon a Jézus Krisztusról való tanulá-
suk? Biztasd őket, hogy az eljövendő 
órákon osszák meg az osztállyal, amit 
találtak!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus a szentírásokat hasz-
nálva tanított küldetéséről 
és tett bizonyságot. Arra 
tanította az embereket, 
hogy maguk is gondolkod-
janak el a szentírásokon. 
Hogyan használhatod a 
szentírásokat arra, hogy 
segíts a fiataloknak jobban 
megérteni a Szabadítót és 
az Ő küldetését?
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Válogatott források

Tanítás a szentírásokból. Tanítás, nincs nagyobb 
 elhívás (2000). 54–59.

Szentírás-összekapcsolás

A legtöbb evangéliumi tantételt sokféle szentírásrész 
kifejezi, mindegyik sajátos bepillantást nyújtva. Egy 
tantétel teljesebb megértésére tehetsz szert, amikor 
különböző részeket tanulmányozol róla. Ennek 
egyik módja az, hogy összeírod a témával kapcsola-
tos részeket, és azután beírod ezt a listát a szentírá-
saidba. A témától függően, lehet hosszú vagy akár 
két-három kulcsversnyi rövid. Ez a módszer, amit 
néha szentírás-összekapcsolásnak nevezünk, értékes 
eszköz lehet a szentírások tanulmányozásában és 
az azokból történő tanításban. A következőképpen 
kapcsolhatsz össze egy szentírásrész listát:

Minden szentírásrész mellett a lapszélre írd oda a 
listán szereplő következő rész utalását. Addig csi-
náld így, míg el nem éred az utolsó részt. Az utolsó 
rész mellé utalásként írd oda az első részt. Így majd 
bármelyik ponton elkezdheted a listát, és folytatha-
tod a láncot, míg az összes részt el nem olvastad.

Készíthetsz pár listát, melyeket bizonyos sorrendbe 
kell tenni a téma teljesebb megértése érdekében. 
Hogy mindig tudd, hol kezdődik egy ilyen lánc, 
minden utalás alá zárójelben odaírhatod az első 
részre utalást. Vagy az összes részhez odaírhatod 
csak az első részre utalást, és az első részt tartal-
mazó oldalra pedig felírhatod az egész listát.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthet nekem a 
Mormon könyve megerősíteni 
a Jézus Krisztus engesztelésébe 
vetett hitemet?
A Mormon könyve elsődleges célja az, hogy minden embert meggyőzzön arról, 
hogy Jézus a Krisztus. Azt tanítja, hogy hozzá kell jönnünk, különben nem lehe-
tünk megszabadítva (lásd 1 Nefi 13:40). Sok példát láthatunk benne olyan hithű 
tanítványokra, akik hittek Jézus Krisztusban és elnyerték engesztelésének áldá-
sait. A Mormon könyve prófétái hathatós bizonyságot tettek a Szabadítóról, hogy 
tudhassuk, „milyen forráshoz fordulj[unk] bűnei[n]k bocsánatáért” (2 Nefi 25:26).

Készülj fel lelkileg!

A szentírások, különösen a Mormon könyve imádságos tanulmányozása során hogy 
érzed, mi segítene a fiataloknak a Jézus Krisztusba vetett hitük megerősítésében?

A Mormon könyve címoldala és 
bevezetése

2 Nefi 25:26 (A nefiták Krisztusról 
prédikálnak és írnak, hogy megerősít-
sék gyermekeik hitét)

3 Nefi 27:13–14 (A Szabadító bizony-
ságot tesz a nefitáknak az isteni 
küldetéséről)

Neil L. Andersen: A Mormon könyve 
megerősíti a Jézus Krisztusba vetett 
hitünket. Liahóna, 2011. okt. 39–45.

Videó: Mormon könyve: Bevezetés

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat! Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Miként segített neked a 
Mormon könyve közelebb 
kerülni Jézus Krisztushoz? 
Melyek azok a szentírások 
a Mormon könyvében, 
amelyek megerősítet-
ték a Szabadítóról való 
bizonyságodat?

Hogyan erősítette meg a 
Mormon könyve az általad 
tanított fiatalok hitét? 
Hogyan erősíthetik meg 
egymás Jézus Krisztusba 
vetett hitét a Mormon 
könyve segítségével?
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• Milyen élményeik vannak,  amelyek 
megerősítik mindazt, amit Jézus 
Krisztusról és az Ő engeszteléséről 
tanulnak?

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék 
el, hogy egy barátjuk azt kérdezi 
tőlük, keresztények- e a mormonok! 
Kérd meg őket, hogy használjanak a 
Mormon könyvéből vett szentírásokat 
(például az e vázlatban szereplőket) e 
kérdés megválaszolására!

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogy a Mor-
mon könyve miként erősítheti meg a Jézus Krisztusba vetett hitüket. A Lélek útmutatá-
sát követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára: „Hogyan segíthet 
nekem a Mormon könyve megerősí-
teni a Jézus Krisztus engesztelésébe 
vetett hitemet?” Oszd kisebb csopor-
tokra az osztályt, és add feladatul az 
egyes csoportoknak, hogy olvassanak 
el egy- egy részt Neil L. Andersen 
elder A Mormon könyve megerősíti a 
Jézus Krisztusba vetett hitünket című 
cikkéből! Kérd meg őket, hogy keres-
senek válaszokat a táblán álló kér-
désre! Buzdítsd az egyes csoportokat, 
hogy osszák meg az osztály egészével 
a válaszaikat és egy számukra nagy 
jelentőséggel bíró szentírást a nekik 
kijelölt részből!

• Mutasd be a Mormon könyve: 
Bevezetés című videót! Kérd meg a 
fiatalokat, hogy párokban készítsék 
el egy olyan rövidfilm tervét, amelyet 
meg tudnának osztani azzal kap-
csolatban, hogy a Mormon könyve 
miként volt hatással a Szabadítóról 
és az Ő engeszteléséről szóló bizony-
ságukra! Hogyan magyaráznák el, 
hogy mi a Mormon könyve? Milyen 

verseket vagy történeteket osztanának 
meg? Biztasd őket, hogy gondolják 
ki, miként oszthatnák meg videójukat 
másokkal!

• A püspök engedélyével hívj meg 
és kérj fel egy új megtértet, hogy 
ossza meg, hogyan nyert bizonysá-
got a Mormon könyvéről! Kérd meg, 
készüljön fel néhány kedvenc Mor-
mon könyvebeli szentírás megosztá-
sára Jézus Krisztus engeszteléséről! 
Miként segített neki a Mormon köny-
ve közelebb kerülni a Szabadítóhoz? 
Hogyan segített jobban megértenie 
a Szabadító küldetését? Kérd meg a 
tanulókat, hogy osszák meg a bizony-
ságukat és kedvenc Mormon könyve-
beli szentírásaikat Jézus Krisztusról!

• Közösen mondjatok példákat a 
Mormon könyvéből olyan emberekre, 
akik bűnbánatot tartottak és elnyerték 
bűneik bocsánatát (például az ifjab-
bik Alma, Énós vagy Lamóni király)! 
Olvassátok el néhányuk történetét a 
Mormon könyvéből! Mit tanítanak 
ezek az élmények az engesztelésről?

Tanítási tipp

„Tégy bizonyságot, amikor 
csak a [Lélek] erre kész-
tet, ne csak az óra végén! 
Azoknak is adj alkalmat 
bizonyságukat tenni, aki-
ket tanítasz” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 45.).
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Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma! Értik- e, hogy miként erő-
sítheti meg az engesztelésbe vetett hitüket a Mormon könyve? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
használják a Mormon könyvét Jézus 
Krisztusba vetett hitük megerősíté-
sére! Biztosíts nekik lehetőségeket az 
eljövendő órák során, hogy megossza-
nak olyan szentírásokat a Mormon 
könyvéből, amelyek Jézus Krisztus-
ról és az Ő engeszteléséről tesznek 
tanúságot! 

• Tedd bizonyságodat arról, hogy a 
Mormon könyve egy másik tanúbi-
zonyság Jézus Krisztusról!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus minden körülmé-
nyek közepette az általa 
tanítottak példaképe és 
útmutatója volt. Életével 
megtanította őket arra, 
hogyan imádkozzanak, 
tanítsanak, szeressenek 
és szolgáljanak. Miként 
inspirálhatja a tanulóidat a 
te példád? Milyen szemé-
lyes élményeket tudnál 
megosztani, amelyek 
segítenének a fiataloknak 
megtudni, hogyan erősítet-
te meg a Mormon könyve 
a Jézus Krisztusba vetett 
hitedet?



60

Válogatott források

Neil L. Andersen: A Mormon könyve: Erősíti napjainkban 
a hitet. Liahóna, 2011. okt. 39–45., részlet.

Bizonyság Jézus Krisztusról

A Szentlélek hatalmával kísérve Jézus Krisztusnak a 
Mormon könyvében található nagyszerű beszédei-
nek olvasása és átgondolása biztos tanúbizonyságot 
ad azok igaz voltáról. Nagyon szeretem lapozgatni 
a Mormon könyvét, és szeretek Krisztus hathatós 
tanain lakmározni; Nefinek az élet fájáról szóló láto-
másán, amikor az angyal azt kérdezi: „Ismered Isten 
leereszkedését?” ( 1 Nefi 11:16); Lehi bizonyságán, 
mely szerint „a megváltás… a Szent Messiásban 
és ő általa jön el; mert ő telve van kegyelemmel és 
igazsággal” ( 2 Nefi 2:6); Jákób kiegészítésén, mely 
szerint Ő „a kapu őrzője…; és ő nem tart ott szol-
gát“ ( 2 Nefi 9:41).

Ezután Benjámin király tanításai következnek, a 
tanítványi mivolthoz kapcsolódó jellemvonásokról, 
amikor rendíthetetlenül kijelenti, hogy „nem adatik 
más név, sem valamely más út vagy mód, mely 
által szabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, 
csakis Krisztus… nevében és azáltal” (Móziás 3:17).

Majd hamarosan Abinádinál járunk, aki életét adja 
azért, amiben hisz:

„De van feltámadás, ezért a sírnak nincs győzelme, 
és a halál fullánkja Krisztusban felemésztődik.

Ő a világ világossága és élete; igen, világosság, 
mely végtelen, melyet soha nem lehet elsötétíteni” 
(Móziás 16:8–9).

Alma pedig életre kelti az engesztelés, az igazságos-
ság és az irgalom gyönyörű tanait: „[A]z irgalom 
tervét csak egy engesztelés meghozatalával lehetett 
megvalósítani; Isten tehát maga hoz engesztelést a 
világ bűneiért, hogy megvalósítsa az irgalom tervét, 
hogy kielégítse az igazságosság követelményeit, 
hogy Isten egy tökéletes, igazságos Isten legyen, és 
irgalmas Isten is” (Alma 42:15).

Ezután elérkezünk a Szabadítónak Lehi gyerme-
keinél tett csodálatos látogatásához. Mi is érezzük 
a szeretetét, a könyörületességét, a tanításait, saját 
bizonyságát:

„[E]z az evangélium, amit megadtam nektek – hogy 
eljöttem a világra, hogy Atyám akaratát tegyem…

És Atyám azért küldött el engem, hogy felemeltet-
hessem a keresztre…, hogy minden embert magam-
hoz vonzhassak, hogy amint engem felemeltek az 
emberek, éppen úgy emelje fel az Atya az embe-
reket, hogy előttem álljanak, hogy cselekedeteik 
szerint megítéltessenek, vajon jók vagy gonoszak 
voltak-e” (3 Nefi 27:13–14).

Végül megérkezünk Mormon és Moróni záró esdek-
léséhez: „Tudjátok meg, hogy… meg kell bánnotok 
minden bűnötöket és gonoszságotokat, és hinnetek 
kell Jézus Krisztusban, hogy ő Isten Fia” (Mormon 
7:5). „Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne 
tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat min-
den istentelenségtől, és ha minden istentelenségtől 
megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, 
elmétekkel és erőtökkel szeretitek Istent, akkor ele-
gendő számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által 
tökéletesek lehessetek Krisztusban” (Moróni 10:32).
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthet jobb tanítóvá 
válnom az, ha a Szabadító 
kegyelmére támaszkodok?
Az evangélium tanítására tett erőfeszítéseink során időnként elönthet minket 
az alkalmatlanság érzése, de bátorságot meríthetünk az Úr ígéretéből, misze-
rint kegyelme elegendő ahhoz, hogy a gyenge dolgok erőssé legyenek (lásd 
Ether 12:27). Amikor megalázkodunk, elismerjük gyengeségünket és hitet gya-
korlunk Jézus Krisztusban, akkor Ő megerősít minket, hogy képesek legyünk 
Neki tetsző módon tanítani az evangéliumát.

Készülj fel lelkileg!

Jeremiás 1:5–9; Mózes 6:31–34 (Próféták, akik alkalmatlannak érezték magukat, de erőt 
kaptak az Úrtól)

1 Korinthusbeliek 1:27–31; T&Sz 1:19–
23 (Az evangéliumot az  erőtlenek és 
egyszerűek hirdetik)

Jákób 4:7; Ether 12:23–29 (A  Szabadító 
kegyelme elegendő az alázatosak 
megerősítésére)

Alma 17:9–11; 29:9 (Eszközök lehe-
tünk az Úr kezében, hogy Krisztushoz 
vezessünk másokat)

David A. Bednar: Az Úr erejével. 
 Liahóna, 2004. nov. 76–78.

Nincs nagyobb elhívás. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 3–4.

David M. McConkie: Az evangélium 
tanulása és tanítása. Liahóna, 2010. 
nov. 13–15.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat! Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Te hogyan kaptál választ 
az evangéliummal kapcso-
latos kérdéseidre? Milyen 
tanulási módszerek 
 segítettek neked?

Milyen tanulási módsze-
reket ismernek a fiatalok? 
Van- e esetleg egy olyan 
tanulási módszer, amelyre 
valamelyik fiatal meg tud-
ja tanítani a többieket?
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• Kérd meg a fiatalokat, mondják 
el, mit tanultak az engesztelésről, és 
milyen kérdéseik vannak a tanultak-
kal kapcsolatban!

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák 
el a Minden egyháztag tanító alcím 
alatti részt a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás könyvből (3–4. oldal)! Kérd 

meg a fiatalokat, osszák meg, milyen 
érzéseik vannak az evangélium taní-
tására kapott felelősségükről! Milyen 
lehetőségeik vannak arra, hogy 
tanítsák másoknak az evangéliumot? 
Hogyan segít nekünk az Úr, hogy 
eleget tudjunk tenni a tanításra kapott 
felelősségünknek?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike arra ösztönözheti a fiatalokat, hogy támaszkod-
janak a Szabadító kegyelmére, amely segíteni fog nekik jobb tanítókká válni. A Lélek 
útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljenek egy olyan élményükről, 
amikor kaptak egy feladatot, amely 
túl nehéznek vagy erejüket meghala-
dónak tűnt! Milyen jövőbeli megbí-
zásokat kaphatnak, amelyeket esetleg 
túl nehéznek találnak? Osztályként 
közösen olvassátok fel David A. Bed-
nar elder Az Úr erejével című beszé-
dének első 11 bekezdését, és kérd meg 
a fiatalokat, hogy tegyék fel a kezüket, 
amikor olyasvalamit hallanak vagy 
olvasnak, amely megerősítheti vagy 
ösztönözheti őket, ha ilyen feladatot 
kapnak, és mondják el az osztálynak, 
hogy mit tanultak! Hogyan vonat-
koztathatják mindazt, amit tanulnak, 
az arra kapott lehetőségekre, hogy 
tanítsák másoknak az evangéliumot? 
Mesélhetsz egy olyan személyes élmé-
nyedről, melynek során erőt kaptál az 
Úrtól egy olyan feladat teljesítéséhez, 
amely nehéznek tűnt.

• Az óra előtt kérj meg egy tanulót, 
aki játszik valamilyen hangszeren, 
hogy hozza el az órára a hangsze-
rét (vagy mutasson egy képet róla)! 
Kérdezd meg tőle, mit tesz annak 

érdekében, hogy hangszere megfele-
lően működjön! Kérd meg az osz-
tályt, olvassák el az Alma 17:9–11- et, 
és mondják el, miben hasonlít egy 
hangszeren játszó ember ahhoz, aho-
gyan az Úr rajtunk keresztül tanítja 
az evangéliumát! Mivel készültek 
fel Móziás fiai arra, hogy hatékony 
eszközök legyenek az Úr kezében? 
Hogyan követhetik példájukat a fiata-
lok, amikor tanítanak?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el David M. McConkie Az 
evangélium tanulása és tanítása című 
beszédét! Biztasd őket, hogy készít-
senek egy listát a táblán azokról a 
dolgokról, amelyek McConkie elder 
szerint fontosak az evangélium taní-
tása során, illetve írják össze azokat 
is, amelyeket nem tart fontosnak! 
Kérd meg őket, mondják el, hogy a 
McConkie testvér által megosztott tör-
ténetek hogyan szemléltetik a táblán 
felsoroltakat! Kérd meg a fiatalokat, 
hogy tervezzék meg, miként tudnák 
felhasználni a beszédből tanultakat 
arra, hogy erőt nyerjenek az Úrtól 
mások tanítása során!

Tanítási tipp

„Soha ne nevess ki vagy 
kritizálj meg egy hoz-
zászólást, hanem légy 
udvarias és mutass 
szeretetet, amint tőled 
telhetően a legjobban 
próbálsz felelni. Amikor 
az emberek azt érzik, hogy 
hozzászólásaikat értékelik, 
sokkal szabadabban fogják 
megosztani élményeiket, 
érzéseiket és bizonyságai-
kat” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64.).



63

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék el, 
hogy egyik barátjuk azt a megbízatást 
kapta a püspöktől, hogy tartson meg 
egy órát vagy mondjon beszédet, de 
a barátjuk alkalmatlannak érzi magát, 
és nem akarja elfogadni a megbí-
zást. Mivel bátorítanák a barátjukat? 

Milyen szentírással segíthetnének 
neki? (Lásd például az ebben a váz-
latban javasoltakat.) Kérd meg őket, 
hogy e szentírások felhasználásával 
játsszák el, hogyan segítenének vala-
kinek ebben a helyzetben!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma! Értik- e, hogy miként segíthet 
nekik a Szabadító kegyelme jobb tanítókká válni? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a 
mai napon tanultak alapján minek a 
megtételére éreznek késztetést! Buz-
dítsd őket, hogy cselekedjenek ezen 
érzések szerint! Gondold át, hogyan 
nézel majd utána annak, hogy ez 
megtörtént- e!

• Tégy bizonyságot arról az erőről és 
segítségről, amelyet az Úr megadott 
neked a tanítási megbízásod során!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal készült 
a tanításra, hogy időt 
fordított a magányos 
imádkozásra, a böjtölésre, 
és arra, hogy útmutatást 
kérjen Atyjától. Hogyan 
követheted a példáját, 
amikor a fiatalok tanításá-
ra készülsz?
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Válogatott források

David A. Bednar: Az Úr erejével. Liahóna, 2004. nov. 
76–78., részlet.

Kedves testvérek, csordulásig telt a szívem, kava-
rognak a gondolataim, térdeim erőtlenek és resz-
ketnek; úgy érzem, hogy szavakkal ki sem tudom 
fejezni azokat az érzéseket és gondolatokat, melye-
ket szeretnék megosztani veletek. Imádkozom a 
Szentlélek társaságáért, hogy legyen velem, amikor 
röviden hozzátok szólok ezen a sabbat reggelen.

Amióta Hinckley elnök ezt az új elhívást adta, 
gondosan megfontoltam Nefi figyelmeztetését, 
miszerint „minden írást magunkra vonatkoztattam” 
(1 Nefi 19:23), mégpedig minden eddiginél nagyobb 
céltudatossággal és intenzitással tegyem…

Elgondolkodtam Jákób útmutatásán, melyet a 
 Mormon könyve tartalmaz:

„Kutatjuk tehát a próféták írásait, és sok kinyilat-
koztatást és a prófétálás lelkét kapjuk; és mindezen 
bizonyítékokkal rendelkezvén reményt nyerünk, és 
rendíthetetlenné válik a hitünk, olyannyira, hogy 
valóban parancsolhatunk Jézus nevében, és végül a 
fák, vagy a hegyek, vagy a tenger hullámai is enge-
delmeskednek nekünk.

Mindazonáltal az Úristen megmutatja nekünk gyen-
geségünket, hogy tudhassuk, hogy az ő kegyelme, 
és az ő nagyszerű leereszkedése által az emberek 
gyermekeihez van az, hogy hatalmunk van ezen 
dolgok megtételére” (Jákób 4:6–7).

Testvérek, kérlek benneteket, hogy szenteljetek 
különös figyelmet a kegyelem szóra az imént felol-
vasott versben! A Bibliai szótárból megtudhatjuk, 
hogy a kegyelem kifejezést a szentírásokban gyakran 
megerősítő vagy felhatalmazó hatalom értelemben 
használják:

„A szó fő jelentéstartalma az isteni segítség vagy 
erő, mely Jézus Krisztus bőséges irgalmából és sze-
retetéből ered.

[…] Hasonlóképpen az Úr kegyelmének köszön-
hető, hogy az egyének a Jézus Krisztus engesztelő 
áldozatába vetett hitük és bűneik megbánása által 
erőt és segítséget kapnak ahhoz, hogy megtegyenek 
olyan jó cselekedeteket, melyeket egyébként nem 
tudnának véghezvinni, ha kizárólag csak a saját 
erejükre támaszkodnának. Ez a kegyelem olyan 
erő, mely képessé teszi a férfiakat és a nőket, hogy 
tovább haladjanak az örök élet és a felmagasztosulás 
irányába még azután is, hogy saját erejük forrásait 
már kimerítették” (697. o.).

Ennek következtében az engesztelő áldozat felha-
talmazó és megerősítő jellege segíteni fog nekünk 
meglátni a jót, megtenni azt és azzá válni, méghozzá 
úgy, ahogy arra korlátozott halandó képességeink-
kel képtelenek lennénk. Tanúságomat teszem, hogy 
[a Szabadító] engesztelő áldozatának felhatalmazó 
ereje valóságos erő. Az engesztelő áldozat ily felha-
talmazó ereje nélkül nem állhatnék itt előttetek ezen 
a reggelen.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan alkalmazhatom 
a hasonlatokat, amikor 
az engesztelésről 
tanítok másoknak?
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk másoknak megérteni egy elvont, lelki elgondo-
lást, mint az engesztelés, hasznos lehet, ha valami kézzel fogható és ismerős 
dologhoz hasonlítjuk. Az Úr és prófétái gyakran utalnak ismerős tárgyakra 
vagy tapasztalatokra, hogy segítsenek az általuk tanítottaknak megérteni a 
lelki tantételeket. E hasonlatok tanulmányozása révén mi magunk is jobban 
megérthetjük az engesztelést, és így hatékonyabban tudjuk majd tanítani azt 
másoknak.

Készülj fel lelkileg!

Ésaiás 1:18 (Ésaiás a hó és a 
 gyapjú fehérségére utalva tanít a 
bűnbánatról)

Máté 11:28–30 (A Szabadító  igához 
hasonlítja a nekünk nyújtott 
segítségét)

Lukács 15:11–32 (A tékozló fiú 
példázata)

2 Nefi 1:15 (Lehi ahhoz hasonlítja a 
megváltást, amikor Isten szeretetének 
karjai átölelik az embert)

Jeffrey R. Holland: Az igazság s 
a kegyelem egy lett szeretetben. 
 Liahóna, 2015. máj. 104–106.

Hasonlatok és szemléltetős leckék. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
164.

Videó: A Közbenjáró; lásd még 
 Mormon könyve rövidfilmek

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat! Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen hasonlatok vagy 
szemléltetős leckék segítet-
tek neked jobban megérte-
ni az engesztelést?

Milyen lehetőségei van-
nak a fiataloknak arra, 
hogy tanítsanak másokat 
az engesztelésről? Mi 
módon segít a fiataloknak 
a hasonlatok használata 
abban, hogy hatékonyab-
ban tudjanak tanítani?
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• Kérdezd meg a fiatalokat, mit 
tettek tanítóik, vezetőik és szüleik, 
hogy segítsenek nekik megérteni az 
engesztelést!

• Közösen olvassátok el a Hasonlatok 
részt a Tanítás, nincs nagyobb elhívás 

könyvből (164–165. o.)! Miért használ-
nak a tanítók hasonlatokat az evan-
gélium igazságainak tanítása során? 
Kérd meg a fiatalokat, mondjanak 
példákat olyan hasonlatokra, amelyek 
segítettek nekik jobban megérteni az 
evangéliumot!

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan hasz-
nálhatnak hasonlatokat, amikor az engesztelésről tanítanak másoknak. A Lélek útmuta-
tását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd meg az A Közbenjáró című 
videót! Kérd meg a fiatalokat, hogy 
egyénileg dolgozva készítsenek fel-
sorolást a Boyd K. Packer elnök által 
használt hasonlat különféle eleme-
iről (például a hitelező, az adós, az 
adósság és így tovább), és írják le, mit 
jelentenek ezek! Oszd párokra az osz-
tályt, és kérd meg őket, hogy Packer 
elnök hasonlatát használva tanítsák 
egymást az engesztelésről! Mi módon 
segít ez a hasonlat a fiataloknak job-
ban megérteni az engesztelést?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy idéz-
zenek fel és osszanak meg példákat 
a hasonlatokra a szentírásokból, 
amelyeket fel lehetne használni az 
engesztelésről való tanítás során 
(lásd például az e vázlatban java-
solt szentírásokat)! Mit tanulnak az 
engesztelésről ezekből a hasonlatok-
ból? Írd fel a táblára: „____________ 
olyan, mint ____________.” Kérd meg 
a fiatalokat, hogy az első üres helyre 

helyettesítsenek be az engesztelés-
hez kapcsolódó valamely tantételt 
(például bűnbánat, megbocsátás, vagy 
feltámadás), a második helyre pedig 
találjanak egy ismert dolgot, amely 
segítségével taníthatnának másoknak 
az adott tantételről! Biztosíts számos 
lehetőséget a fiataloknak e tanítási 
módszer gyakorlására!

• Oszd két csoportra az osztályt. Az 
egyik csoport olvassa el és beszélje 
meg Jeffrey R. Holland elder történe-
tét a két sziklamászó fivérről (Az igaz-
ság s a kegyelem egy lett szeretetben 
című beszédéből). A másik csoport 
olvassa el és beszélje meg Dallin H. 
Oaks elder példáját a szélben meg-
hajló fáról (The Atonement and Faith 
[Az engesztelés és a hit] című beszé-
déből). Ezután mindegyik csoport 
tanítsa meg a másiknak, mit tanult 
az engesztelésről a tanulmányozott 
hasonlatokból. 

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma! Értik- e, hogyan alkalmaz-
hatnak hasonlatokat, amikor az engesztelésről tanítanak másoknak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Tanítási tipp

„Egy gyakorlott tanító 
nem azt gondolja, »mit 
csináljak ma az órán?«, 
hanem azt, »mit fognak 
ma az órán csinálni a 
tanulóim?«; nem azt, 
»mit fogok ma tanítani?«, 
hanem inkább, »miként 
fogok segíteni a tanu-
lóimnak rájönni arra, 
hogy mit kell tudniuk?«” 
( Virginia H. Pearce, lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 61.).
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Ösztönözz cselekvésre!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, mit tanultak ma a taní-
tásról! Minek a megtételére éreznek 
sugalmazást, hogy tanítani tudjanak 
másoknak az engesztelésről? Ha az 
idő engedi, adj nekik lehetőséget 
egymás tanítására az órán, illetve 
biztosíts órán kívüli lehetőségeket a 
tanításra!

• Tedd bizonyságodat arról, hogy a 
fiatalok milyen áldásokat hozhatnak 
másokra, amikor az engesztelésről 
tanítanak nekik!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű 
történeteket, példázato-
kat és a valós életből vett 
példákat osztott meg, 
hogy segítsen az általa 
tanítottaknak felfedezni az 
evangélium tanításait az 
őket körülvevő világban. 
Hogyan tudsz segíteni a 
fiataloknak, hogy a Szaba-
dító módján tanítsanak? 
(Lásd A Szabadító módján 
tanítani az evangéliumot, 
4–5.)
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Válogatott források

Dallin H. Oaks, “The Atonement and Faith” [Az engesz-
telés és a hit], Ensign, Apr. 2010, 33–34, részlet.

Miért szükséges, hogy szenvedjünk súlyos vétkeink 
megbánása során? Hajlamosak vagyunk a bűnbá-
nat eredményeire egyszerűen úgy gondolni, mint a 
bűneinktől való megtisztulásra, de ez egy hiányos 
személete a kérdésnek. Azt az embert, aki bűnt 
követ el, a szélben könnyen meghajló fához lehet 
hasonlítani. Egy szeles és esős napon a fa olyan 
mélyen meghajlik, hogy levelei a földet érintve 
sárral szennyeződnek, , mely hasonlatos a bűnhöz. 
Amennyiben csak a fa leveleinek tisztítását tarjuk 
szem előtt, attól még megmarad a fa gyengesége, 
amely miatt meghajlott és a levei sárosak lettek. 
Hasonlóképpen, az az ember, aki csupán csak sajnál-
ja, hogy a bűn beszennyezte őt, a következő heves 
szélben újra meghajlik majd. Az ismétlésre való 
hajlam addig tart, amíg a fa meg nem erősödik.

Amikor valaki keresztülmegy egy olyan folyama-
ton, melyet a szentírások „megtört szív[nek] és 
töredelmes lélek[nek]” hívnak, akkor a Szabadító 
többet tesz érte a bűnöktől való megtisztításnál. Új 
erőt ad neki.

D. Todd Christofferson: Megváltás. Liahóna, 2013. máj. 
110–111., részlet.

…Victor Hugo A nyomorultak című regényében 
található [egy példa, mely] bár csupán képzeletbeli, 
mindig is megérintett és megihletett engem. A törté-
net elején Bienvenu püspök ételt és éjszakai szállást 
biztosít a hajléktalan Jean Valjeannak, aki épp most 

szabadult ki a börtönből, ahol 19 éven át volt azért, 
mert nővére éhező gyermekeinek lopott egy vekni 
kenyeret. A kemény és keserű szívű Valjean azzal 
viszonozza Bienvenu püspök kedvességét, hogy 
ellopja az ezüstjeit. Később, amikor gyanakvó csen-
dőrök őrizetbe veszik, Valjean azt hazudja, hogy az 
ezüsttárgyakat ajándékba kapta. Amikor a csendő-
rök visszahurcolják a püspök házához, Valjean leg-
nagyobb ámulatára Bienvenu püspök megerősíti az 
általa kitalált történetet, sőt, hozzáfűzi: „De hiszen 
én a gyertyatartókat is önnek adtam, amelyek szin-
tén ezüstből vannak, s amelyekért kétszáz frankot 
kaphatna. Miért nem vitte el őket az ezüstneművel 
együtt?” […]

A püspök hozzálépett és halkan így szólt:

„El ne feledje, soha el ne feledje, amit megígért. Azt 
ígérte nekem, arra fogja fordítani ezt az ezüstöt, 
hogy tisztességes életet kezdjen.”

Jean Valjean, aki egyáltalán nem emlékezett arra, 
hogy valamit ígért volna, elképedve nézte a püspö-
köt. A püspök …még ünnepélyesebben folytatta.

„Jean Valjean, testvérem az Úrban, te már nem a 
bűnt szolgálod, hanem a jót. Megvásároltam a lel-
kedet, megváltottam a sötét gondolatoktól, a romlás 
szellemétől, s átadom Istennek.”

Jean Valjean tényleg új emberré vált, tisztességes 
emberré, aki sokaknak segített. A két gyertyatartót 
egész életében megtartotta, emlékeztetőként arra, 
hogy Isten megváltotta az életét [lásd Victor Hugo: 
A nyomorultak. Ford. Éber László és Csillay Kálmán 
(1930), 77–78.].
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„[É]n elküldtem evangéliumom teljességét, Joseph szolgám keze által” (T&Sz 35:17.).

A hitehagyás és a visszaállítás eseményei fontos leckéket tartogatnak, melyeket a 
fiatalok alkalmazhatnak az evangélium tanulmányozására és tanítására irányuló 
erőfeszítéseik során. Biztasd a fiatalokat, hogy tegyenek fel kérdéseket arról, amiről 
tanulnak, igyekezzenek még többet megtudni, és tanítsák meg másoknak azt, amit 
felfedeznek.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mit tanít nekem Joseph Smith példája az evangélium tanulmányozásáról?
Hogyan ismerhetem fel a különbséget igaz és hamis között?
Miért fontos, hogy tiszta tant tanítsunk?
Hogyan vonatkoztathatom a hitehagyás és a visszaállítás eseményeit a saját életemre?
Hogyan tudom elmagyarázni másoknak a hitehagyást és a visszaállítást?

Április: A hitehagyás és a visszaállítás
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Húsvét: Hogyan oszthatom 
meg a bizonyságomat Jézus 
Krisztus feltámadásáról?
Húsvét vasárnap, más keresztényekkel együtt, a világtörténelem legfontosabb 
eseményét ünnepeljük: Jézus Krisztus feltámadását. Ő széttörte a „halál köte-
lékeit, hogy a sírnak ne legyen győzelme és hogy a halál fullánkja felemésztőd-
jön a dicsőség reményében” (Alma 22:14). Feltámadása volt a csúcspontja az 
Ő engesztelő áldozatának, mely által minden ember számára legyőzte a bűnt 
és a halált. Amikor megosztjuk a bizonyságunkat a Szabadító feltámadásáról, 
segíthetünk másoknak békére lelni és reménységet nyerni.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő forrásokat. Érzésed szerint mi készteti 
majd a fiatalokat arra, hogy bizonyságot tegyenek a Szabadító feltámadásáról?

Lukács 24; János 20 (Jézus Krisztus 
feltámadt)

3 Nefi 11:1–17 (A feltámadt Szabadító 
megjelenik a nefitáknak)

T&Sz 76:22–24Joseph Smith története 
1:16–17 (Joseph Smith bizonysága a 
feltámadt Szabadítóról)

Thomas S. Monson: Feltámadott! 
Liahóna, 2010. máj. 87–90.

D. Todd Christofferson: Jézus Krisztus 
feltámadása. Liahóna, 2014. máj. 111.

Az élő Krisztus: Az apostolok bizony-
sága. Liahóna, 2000. ápr. 2–3

Videók: Neki köszönhetően; Ő él 
– Ünnepeld a húsvétot, mert Jézus 
Krisztus él

Mely szentírások vagy 
utolsó napi prófétáktól 
származó tanítások erősí-
tették meg a Jézus Krisz-
tus feltámadásáról való 
bizonyságodat? Milyen 
hatással volt ez a bizony-
ság az életedre? Mikor 
használtad ezeket a szent-
írásokat vagy tanításokat, 
hogy segíts mások bizony-
ságának megerősítésében?

Mikor hallottál fiatalo-
kat bizonyságot tenni 
a Szabadítóról? Mivel 
ösztönözheted őket, hogy 
osszák meg másokkal a 
bizonyságukat?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy a barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el, hogyan alkalmazták a hét során 
a múlt heti órán tanultakat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg egy olyan élményüket, amikor 
megerősítette őket egy másik ember 
bizonysága Jézus Krisztusról. 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike arra fogja késztetni a fiatalokat, hogy megosszák 
másokkal a feltámadásról való bizonyságukat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd be a vázlatban javasolt 
videókat, és kérd meg a fiatalokat, 
hogy osszák meg egymással a Szaba-
dítóval kapcsolatos gondolataikat és 
érzéseiket. Biztasd a fiatalokat, hogy 
osszanak meg egyet e videók közül 
a barátaikkal, családtagjaikkal és 
másokkal. Egy későbbi órán kérd meg 
őket, hogy meséljék el azzal kapcso-
latos tapasztalatukat, mikor megosz-
tották ezeket az üzeneteket, és hogy 
milyen visszajelzéseket kaptak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy keres-
senek és osszanak meg (az e vázlat-
ban felsoroltakhoz hasonló) olyan 
szentírásokat, melyekkel segíthetnek 
másoknak megerősíteni a Jézus 
Krisztus feltámadásáról való bizony-
ságukat. Biztasd a fiatalokat, hogy 
készítsenek egy listát az órán elhang-
zott szentírásokról, hogy vissza tudják 
keresni azokat.

• Buzdítsd a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Az élő Krisztus című kiáltványt 
vagy az ebben a vázlatban javasolt 
egyik általános konferenciai beszédet, 
és keressenek bennük olyan kijelen-
téseket, melyekről úgy érzik, hogy 
hathatós bizonyságot tesznek a Sza-
badító feltámadásáról. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg egymással a talált 
kijelentéseket, és mondják el, miért 
jelentősek azok a számukra. Buzdítsd 
a fiatalokat, hogy beszéljék meg, miért 
érzik fontosnak, hogy vannak élő pró-
féták és apostolok, akik bizonyságot 
tesznek a feltámadásról. Oszd meg a 
saját bizonyságodat a feltámadásról, 
és kérd meg a fiatalokat, hogy tegyék 
ugyanezt.

• Adj nekik időt arra, hogy leírjanak 
két- három példát arra, hogy Jézus 
Krisztus feltámadásának milyen 
jelentősége van az életükben. Kérd 

Tanítási ötlet

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azon-
nal bevonhatják azokat, 
akiknek láthatóan hanyat-
lik az érdeklődése és a 
figyelme” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
72.).
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meg a tanulókat, hogy osszák meg, 
amit írtak! Oszd ki nekik a D. Todd 
Christofferson elder Jézus Krisztus 
feltámadása című beszédéből készített 
másolatokat, és kérd meg őket, hogy 
keressenek még benne olyan dolgo-
kat, melyekkel bővíthetik a listájukat. 

Kérd meg őket, hogy gondoljanak 
valakire, akinek tudnia kell a Sza-
badító feltámadásáról, és buzdítsd 
őket, hogy döntsék el, hogyan fog-
ják bizonyságukat tenni ennek az 
illetőnek.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Késztetést éreznek- e arra, 
hogy megosszák másokkal a feltámadásról való bizonyságukat? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet 
 foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, 
hogyan nézel majd utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentíráso-
kat használva tanított és 
tett bizonyságot a külde-
téséről. Arra tanította az 
embereket, hogy maguk is 
gondolkodjanak el a szent-
írásokon, és forduljanak 
hozzájuk, amikor választ 
keresnek saját kérdéseikre. 
Hogyan segíthetsz a fiata-
loknak meglátni, milyen 
hathatós bizonyságok 
 vannak a szentírásokban?
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit tanít nekem Joseph 
Smith példája az evangélium 
tanulmányozásáról?
Joseph Smith lelki tudást keresett, miközben az Úr eszközeként munkálkodott 
az evangélium visszaállításában. Töprengett a szentírásokon, sugalmazott 
kérdéseket tett fel, és a válaszok szerint cselekedett. A próféta példáját követve 
mi is válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre, valamint sugalmazást, mely irányít 
az életünkben.

Készülj fel lelkileg!

Tanulmányozd Joseph Smith életét. Mit tanít neked az ő példája az evangélium tanul-
mányozásáról? Mit mondhatnál el a fiataloknak?

T&Sz 76:15–21 (Joseph Smith 
 elmélkedett a szentírásokon)

Joseph Smith története (Joseph Smith 
magára vonatkoztatta a szentírásokat, 
sugalmazott kérdéseket tett fel, és a 
válaszok szerint cselekedett)

Jairo Mazzagardi: A visszaállítás szent 
helyszíne. Liahóna, 2016. máj. 56–58.

Craig C. Christensen: Magam tudom 
ezeket a dolgokat. Liahóna, 2014. nov. 
50–52.

Tudást szerezni az örök igazságokról. 
Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith (2007). 275–284.

Joseph Smith első imája. Himnuszok, 
16. sz.

Rövidfilm: Eredet

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Gondolj az evangéli-
um tanulmányozásával 
kapcsolatos élményeidre. 
Hogyan ösztönöz téged 
az evangélium tanulmá-
nyozójaként Joseph Smith 
példája?

Hogyan állnak hozzá az 
osztályodban lévő fiatalok 
a tanuláshoz? Hogyan gaz-
dagíthatja Joseph Smith 
példája az evangéliumi 
tanulmányozásukat?
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• Kérd meg a fiatalokat, mondják el 
kérdéseiket egy tannal kapcsolatban, 
amit tanulmányoznak.

• Kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 
rajzoljon egy egyszerű ábrát a táb-
lára, amely olyasmit jelképez, amit 
Joseph Smith életéről tud (vagy tegyél 
ki képeket az élete eseményeiről, és 

ezeket beszéljétek meg; lásd Evan-
géliumi művészeti könyv, 89–97.). 
Írd fel a táblára: „Mit tanít nekem 
Joseph Smith példája az evangélium 
tanulmányozásáról?” Kérd meg a 
fiatalokat, hogy mondjanak lehetsé-
ges válaszokat erre, és hogy a lecke 
folyamán továbbra is tartsák fejükben 
a kérdést.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak, hogy Joseph Smithnek az 
evangélium tanulmányozása során mutatott példájából tanuljanak. A Lélek útmutatá-
sát követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Hét közben kérj meg egy fiatalt az 
osztályodból, hogy nézze át a Joseph 
Smith története 1:5–17- et és készüljön 
fel elmondani, mit tett Joseph Smith, 
hogy választ találjon a kérdéseire. 
Az osztállyal együtt nézzétek át Jairo 
Mazzagardi elder A visszaállítás szent 
helyszíne című beszédét és keressétek 
ki, hogy Mazzagardi elder miként 
próbált választ találni a kérdésére. 
Miben hasonlít Mazzagardi elder 
élménye Joseph Smithére? Milyen 
kérdései vannak a fiataloknak az 
evangéliumról? Hogyan fogadhatják 
el Mazzagardi elder kihívását, hogy 
„kövessé[k] Joseph Smith próféta pél-
dáját”, amikor kérdéseik vannak? 

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
olvassák el Craig C. Christensen elder 
Magam tudom ezeket a dolgokat 
című beszédének „Kérje Istentől” 
című részét. A tanulók soroljanak fel 
lehetséges válaszokat a táblán Chris-
tensen elder azon kérdésére, hogy 
„látjátok Joseph élményében azt a 
mintát, melyet ti is alkalmazhattok 
saját bizonyságotok megszerzéséhez 

és megerősítéséhez?”. Biztasd őket, 
hogy a kérdésre adható válaszokért 
tanulmányozzák a Joseph Smith törté-
nete 1:5–17- et.

• Segíts a fiataloknak egy olyan 
lista elkészítésében, amely azokat 
a tantételeket és tulajdonságokat 
tartalmazza, amelyek segítenek 
nekünk az evangélium tanulmányo-
zásában (mint például az alázat, az 
elmélkedés, a szentírások magunkra 
vonatkoztatása és a sugalmazott 
kérdésfeltevés). Minden fiatalnak 
adj egyet az alábbi szakaszok közül 
Joseph Smith történetéből: 10–20, 21–
26, 28–33, 34–47, 48–54, 68–75. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy keressenek 
további, tanulásra vonatkozó tantéte-
leket ezekben a versekben, és találják 
meg, Joseph Smith hogyan alkalmazta 
e tantételeket. Hogyan alkalmazhatják 
a fiatalok ezeket a tantételeket saját 
evangéliumi tanulmányaik során?

• Olvassátok el együtt a Joseph 
Smith első imája (Himnuszok, 16. sz.) 
című himnusz szövegét, és keressetek 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Tantételek felkutatása. A tan-
tétel olyan igazság, amely 
irányítja a tetteinket. A tan-
tételek néha egyértelműen 
meg vannak fogalmazva a 
szentírásokban vagy a pró-
féták szavaiban, máskor 
egy történetben található 
utalás rájuk. Ezen szakasz 
első tevékenységében a fia-
talokat arra kértük, hogy 
soroljanak fel tantételeket 
a tanulással kapcsolatban. 
A szentírások kutatása 
közben a következő kér-
dések segíthetnek: Milyen 
tantételeket ismerek meg 
ebből a szakaszból? Ezek 
különböznek- e attól, 
amit gondoltam vagy a 
múltban tanultam? Arra 
ösztönöznek- e, hogy 
bármin is változtassak 
az életemben? Biztasd 
őket, hogy keressenek 
tantételeket a személyes 
és családi szentírás- 
tanulmányozásaik során.
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benne olyan kifejezéseket, amelyek 
leírják Joseph Smith hozzáállását, 
miközben az igazságot kuttata. Segíts 
a fiataloknak az ismeretlen kifejezések 
meghatározásában. Hogyan követ-
hetik a fiatalok Joseph Smith példáját 
saját igazság utáni kutatásuk során? A 
tevékenység részeként megmutatha-
tod az Eredet című rövidfilmet.

• Oszd csoportokra az osztályt, és 
mindegyik csoportnak adj egy részt a 
Tudást szerezni az örök igazságokról 
című fejezetből Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith könyvből. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy rajzoljanak 
valamit, ami Joseph Smith tanításait 
tartalmazza arról, hogyan javítsanak 
az evangélium tanulmányozásán.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, mit tanítanak Joseph 
Smith élményei az evangélium tanulmányozásáról? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a 
témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérj meg minden fiatalt, hogy írjon le egyvalamit, amit megtesz majd, hogy Joseph 
Smith példájára alapozva jobban meg tudja ismerni az evangéliumot. Kérd meg a 
 fiatalokat, hogy osszák meg egymással, amit leírtak.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal készült 
a tanításra, hogy időt 
fordított a magányos 
imádkozásra és böjtölésre. 
Mennyei Atyja útmuta-
tását kereste. Mit tehetsz, 
hogy a Szabadító példáját 
kövesd, és úgy taníts, 
 ahogyan Ő?
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Válogatott források

Tudást szerezni az örök igazságról. Az egyház elnökei-
nek tanításai: Joseph Smith (2007). 275–284.

„Amikor az emberek felemelik szavukat [az igazság] 
ellen, nem engem károsítanak meg, hanem önmagu-
kat… Miközben gyengeelméjű emberek gondolko-
dás nélkül elengedik fülük mellett azokat a dolgokat, 
amelyek a legnagyobb fontossággal bírnak, én az 
igazságot annak minden összefüggéseiben aka-
rom látni, és keblemre ölelni. Mindenben hiszek, 
amit Isten valaha is kinyilatkoztatott, és soha nem 
hallottam még olyan emberről, aki azért kárhozott 
volna el, mert túlságosan hitt; a hitetlenség miatt 
kárhoznak el” [History of the Church, 6:477; Joseph 
Smith 1844. június 16–án tartott beszédéből, Nauvoo, 
Illinois; Thomas Bullock beszámolója alapján].

„Amikor Isten áldást vagy tudást ajánl fel az ember-
nek, és az elutasítja azt, elkárhozik. Az izraeliták 
azért imádkoztak, hogy Isten Mózessel beszéljen, és 
ne velük; ennek következtében megátkozta őket egy 
testi törvénnyel” [History of the Church, 5:555; Joseph 
Smith 1843. aug. 27-én tartott beszédéből, Nauvoo, 
Illinois; Willard Richards és William Clayton beszá-
molója alapján].

„Mindig elégedetten tapasztaltam, hogy az igazság 
győzedelmeskedik a tévedés felett, és a sötétség 
utat enged a világosságnak…” [Joseph Smith levele 
Oliver Cowderynek, 1834. szept. 24., Kirtland, Ohio 
Evening and Morning Star, Sept. 1834, p. 192].

„A tudás megszabadít a sötétségtől, a bizonytalan-
ságtól és a kételytől; mert ezek nem létezhetnek ott, 
ahol tudás van… A tudásban hatalom van. Istennek 
több hatalma van, mint minden más lénynek, mert 
nagyobb a tudása; ennélfogva tudja, hogy más 
lényeket hogyan rendeljen maga alá. Hatalma van 
mindenek felett” [History of the Church, 5:340; Joseph 
Smith 1843. ápr. 8-án tartott beszédéből, Nauvoo, 
Illinois; Willard Richards és William Clayton beszá-
molója alapján].

„Amennyiben elfajulunk Istentől, az ördöghöz 
alacsonyodunk le, és tudást veszítünk, tudás nélkül 
pedig nem szabadulhatunk meg, és miközben 
szívünk gonoszsággal teli, és gonoszságot tanu-
lunk, szívünkben nincs helye a jónak és a jóról való 
tanulásnak. Isten jó, ugye? Akkor legyetek ti is jók; 
amennyiben Ő hűséges, legyetek ti is hűségesek! 
Adjatok hitetekhez erényt, erényhez pedig tudást, és 
törekedjetek minden jó dologra [lásd 2 Péter 1:5]!” 
[History of the Church, 4:588; Joseph Smith 1842. ápr. 
10-én tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; Wilford 
Woodruff beszámolója alapján].

George A. Smith így számolt be, mialatt az Első Elnök-
ségben szolgált: „Joseph Smith azt tanította, hogy 
minden férfinak és nőnek keresnie kell az Urat böl-
csességért, hogy tudást kaphasson tőle, aki a tudás 
forrása; az evangélium ígéretei pedig – ahogy azok 
kinyilatkoztattak –, olyanok, hogy felhatalmaznak 
minket arra, hogy higgyünk, hogy ezáltal elnyerjük 
keresésünk tárgyát…” [George A. Smith, Deseret 
News: Semi-Weekly, Nov. 29, 1870, p. 2].

„Nem bölcs dolog, hogy minden tudás egyszerre 
táruljon elénk; apránként kell megkapnunk; akkor 
fel tudjuk fogni” [History of the Church, 5:387; Joseph 
Smith 1843. máj. 14-én tartott beszédéből, Nauvoo, 
Illinois; Wilford Woodruff beszámolója alapján].

„Amikor létrát másztok, az alján kell kezdenetek, és 
lépésről lépésre kell felfelé haladnotok, míg el nem 
éritek a tetejét; így van ez az evangélium tantétele-
ivel is – az elsővel kell kezdeni, és továbbhaladni 
mindaddig, amíg meg nem tanuljátok a felmagasz-
tosulás összes tantételét. Az azonban jóval a fátyol 
átlépése után fog megtörténni, hogy mindet meg-
tanuljátok. Ebben a világban nem lehet az összeset 
felfogni; nagy munka lesz megtanulni a szabadulá-
sunkat és a felmagasztosulásunkat a síron túl is…” 
[History of the Church, 6:306–7; Joseph Smith 1844. 
április 7-én tartott beszédéből, Nauvoo, Illinois; 



78

Válogatott források

Wilford Woodruff, Willard Richards, Thomas 
 Bullock és William Clayton beszámolója alapján].

„Isten semmi olyat nem nyilatkoztatott ki Joseph-
nek, amit Ő ne tudatna a Tizenkettekkel, és még 
a legkisebb szent is megtudhat mindent, amint 
képes azokat elviselni, mert el kell, hogy jöjjön az 

a nap, amikor senkinek nem kell azt mondania a 
szomszédjának: Ismerd meg az Urat; mert mind-
annyian ismerni fogják Őt… a kicsinytől a nagyig 
[lásd Jeremiás 31:34]” [History of the Church, 3:380; 
Joseph Smith 1839. jún. 27-én tartott beszédéből, 
 Commerce, Illinois; Willard Richards beszámolója 
alapján].
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan ismerhetem 
fel a különbséget igaz 
és hamis között?
A nagy aposztázia során számos evangéliumi igazság megváltozott vagy elve-
szett. Ezek az igazságok napjainkban Joseph Smith prófétán keresztül kerültek 
visszaállításra. Az, hogy Isten szavát tanulmányozzuk, és hallgatunk a Szent-
lélekre, segíthet nekünk felismerni a különbséget a visszaállított evangélium 
igazságai és a világ által tanított hamis elképzelések között.

Készülj fel lelkileg!

Használd az alábbi forrásokat arra, hogy saját magad megértsd, hogyan ismerhető fel 
a különbség az igaz és a hamis között. Saját tapasztalataid, melyeket e tantétel alkal-
mazása során szerzel, segítenek, hogy hatékonyan taníts. Azután gondold át, hogy az e 
vázlat további részeiben szereplő tevékenységek miként segítenek annak megtervezésé-
ben, hogy hogyan vond be a fiatalokat a tanulásba.

János 8:31–32; Joseph Smith – Máté 
1:37 (Isten igéjének tanulmányozása 
segít felismernünk az igazságot)

Ésaiás 5:20; Mózes 4:3–4 (Sátán 
 igyekszik megtéveszteni)

Moróni 7:12–19 (Ami arra ösztönöz 
minket, hogy jót tegyünk és higgyünk 
Krisztusban, az Istentől való)

Moróni 10:5; T&Sz 46:7–8 (A 
 Szentlélek bizonyságot tesz az 
igazságról)

Joseph Smith története 1:8–20 (Joseph 
Smith imádkozik, hogy megtudja az 
igazat)

Boyd K. Packer: Ezeket biztosan 
tudom. Liahóna, 2013. máj. 6–8.

Neil L. Andersen: Joseph Smith. 
 Liahóna, 2014. nov. 28–31.

Marcos A. Aidukaitis: Ha nincs 
bölcsességetek. Liahóna, 2014. máj. 
108–110.

Rövidfilm: Ki lesztek szabadítva

Hogyan teszel különbsé-
get igaz és hamis között? 
Milyen áldásokat kaptál az 
életedben annak köszön-
hetően, hogy különbséget 
tudtál tenni igaz és hamis 
között?

Milyen hamis elképzelé-
seknek vannak kitéve a 
fiatalok? Hogyan ösztö-
nözheted őket arra, hogy 
állapítsák meg a kapott 
információ igazságtartal-
mát? Miért fontos számuk-
ra, hogy tudják, miként 
tehetik ezt meg?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Beszéljétek meg a fiatalok felmerü-
lő kérdéseit, miután más órákon már 
tanultak a hitehagyásról és a vissza-
állításról. Hogyan segíthetsz nekik, 
hogy megtalálják a válaszokat?

• Mutasd be a Ki lesztek sza-
badítva című videó első másfél 

percét. A rövidfilm ezen szakaszában 
M.  Russell Ballard elder arra figyel-
meztet minket, hogy Sátán okos 
módokon próbál megtéveszteni. Kérd 
meg a tanulókat, hogy beszéljék meg, 
mit tanultak arról, hogy ne dőljenek 
be Sátán megtévesztéseinek.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan ismer-
hetik fel a különbséget igaz és hamis között. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az osztály minden tagjának adj 
egy másolatot Boyd K. Packer elnök 
Ezeket biztosan tudom című beszédé-
nek utolsó kilenc bekezdéséből. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy keressenek 
olyan kulcsszavakat, amelyek segíte-
nek felismerniük a különbséget igaz 
és hamis között. Kérd meg őket, hogy 
írják fel a táblára, amit találtak, és 
mondják el, miért választották ezeket 
a szavakat.

• Oszd az osztályt két csoportra, 
és mindkét csoportnak adj elegen-
dő példányt Neil L. Andersen elder 
Joseph Smith című beszédéből. Kérd 
meg az egyik csoportot, hogy olvassa 
el a történetet a hamis levélről, amely 
néhány egyháztagot megtévesztett. 
A másik csoport pedig olvassa el a 
Russell M. Nelson elderről készült 

fényképről szóló történetet. Kérd 
meg mindkét csoportot, hogy osszák 
meg, mit tanultak az igaz és hamis 
dolgok megkülönböztetéséről a 
történeteikből.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy tanul-
mányozzák a Joseph Smith története 
1:8–20- at, és készítsenek listát azon 
lépésekről, melyeket Joseph Smith 
tett, hogy meg tudja különböztetni az 
igazat a hamistól. Hogyan követhetik 
a fiatalok Joseph példáját, amikor sze-
retnék megtudni, hogy valami igaz- e?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy keres-
sék meg a Moróni 7:12–19- ben azo-
kat a kritériumokat, melyek alapján 
megkülönböztethetik a jót a rossztól. 
Kérj meg minden fiatalt, hogy készít-
sen egy listát azokról a döntésekről, 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Különbségtétel igaz és hamis 
tan között. Néha, amikor új 
meglátásokat fedezünk fel 
vagy tanulunk, az alábbi 
kérdések megválaszolásá-
val meghatározhatjuk azok 
igaz voltát: Egynél több 
alkalommal is tanítanak- e 
erről az elvről a szentírá-
sok? Tanítják- e ezt az élő 
próféták és apostolok? 
Összhangban van- e az 
egyház jelenlegi gyakor-
lataival és jóváhagyott 
irányelveivel? Bizonyságot 
tesz- e a Lélek ennek az 
elvnek az igaz voltáról?



81

amelyekkel szembekerül, és használja 
iránymutatóként e kritériumokat a 
döntésekben. Kérd meg őket, hogy ha 
gondolják, osszanak meg néhányat a 
listájukon szereplő döntésekből.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy képzel-
jenek el egy olyan helyzetet, amely-
ben olyan információkkal kerülnek 
szembe, melyek miatt megkérdőjelez-
hetik az evangéliumról való bizony-
ságukat. Mit tehetnek, hogy egy ilyen 
helyzetben megkülönböztethessék 

az igazat a hamistól? Hogy segíts 
válaszokat találniuk erre a kérdésre, 
kérd meg őket, hogy tanulmányozzák 
az e vázlatban szereplő szentírásokat, 
vagy azt a három lépést, melyeket 
Marcos A. Aidukaitis elder java-
sol a Ha nincs bölcsességetek című 
beszédében. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, mit találtak. Ösztönözd 
őket, hogy osszanak meg személyes 
élményeket arról, amikor különbséget 
tudtak tenni igaz és hamis között.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tegyenek 
különbséget az igaz és a hamis között? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg, milyen benyomásaik támadtak az órán! Mire 
éreztek késztetést? Mit tehetsz, hogy a tanultak szerinti életre bátorítsd őket?

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító nem adta fel, 
amikor azok, akiket taní-
tott, küszködtek. Továbbra 
is szerette és szolgálta 
őket. Például még azután 
is, hogy Péter megtagadta 
Őt, a Szabadító tovább 
szolgálta és segítette, hogy 
érdemessé váljon az egy-
ház vezetésére. Hogyan 
tudod azokat a tanítványa-
idat szolgálni, akik küsz-
ködnek az evangélium 
szerinti élettel?
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Válogatott források

Boyd K. Packer: Ezeket biztosan tudom. Liahóna, 2013. 
máj. 8., részlet.

Az önrendelkezést a szentírások „erkölcsi önrendel-
kezésként” határozzák meg, ami azt jelenti, hogy 
választhatunk a jó és a gonosz között. Sátán arra 
igyekszik rávenni bennünket, hogy ne használjuk 
helyesen az erkölcsi önrendelkezésünket.

A szentírások tanításai szerint az önrendelkezés 
azért adatott, hogy „minden ember cselekedhes-
sen az eljövendőt illető tan és tantétel terén, azon 
erkölcsi önrendelkezés szerint, amelyet neki adtam, 
hogy minden embert felelősségre lehessen vonni 
saját bűneiért az ítélet napján” [Tan és a szövetségek 
101:78].

Alma azt tanította, hogy „az Úr a legcsekélyebb 
mértékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre” [Alma 
45:16]. Ennek megértéséhez külön kell választanunk 
a bűnt és a bűnöst.

Például, amikor egy paráznaságon kapott, nyilván-
valóan bűnös  asszonyt vittek a Szabadító elé, Ő a 
következő hat szóval zárta le az ügyet: „Eredj el és 
többé ne vétkezzél!” [János 8:11]. Ez az Ő szolgálatá-
nak lelkülete.

A dolgok eltűrése erény. Azonban – akárcsak a többi 
erény esetében –, ha túlzásba visszük, akkor károssá 
válik. Vigyázzunk, nehogy a „túlzott tolerancia” 
csapdájába essünk, nehogy az felemésszen bennün-
ket. Az engedékenység, melyet a világi törvények 
meggyengülése okozott az erkölcstelenség legalizá-
lása következtében, nem ment fel az Isten erkölcsi 
tisztaságra vonatkozó törvénye megszegéséből 
fakadó komoly lelki következmények alól.

Mindannyian Krisztus világosságával születünk, 
azzal a bennünket vezérlő hatással, mely által min-
den ember képes megkülönböztetni a jót a rossztól. 
A halandó próbatételünk részét képezi az, hogy mit 
teszünk ezzel a világossággal, és miként reagálunk 
azokra a sugalmazásokra, melyek az igazlelkű életre 
indítanak.

„Mert íme, Krisztus Lelke minden embernek meg-
adatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz 
között; megmutatom tehát nektek, hogy mi módon 
ítélkezzetek; mert minden dolog, mely jócselekedet-
re hív, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztus-
ban, azt Krisztus hatalma és ajándéka küldi, tehát 
tökéletes tudással tudhatjátok, hogy Istentől való” 
[Moróni 7:16].

Formában kell tartanunk magunkat, hogy képesek 
legyünk reagálni a Szentlélek sugalmazásaira és 
késztetéseire. Az Úr ért hozzá, hogy tiszta értelmet 
öntsön az elménkbe, hogy késztessen bennünket, 
utat mutasson, tanítson és figyelmeztessen minket. 
Isten minden fia és leánya képes megtudni mindazt, 
amit az adott pillanatban azonnal tudnia kell. Tanul-
játok meg cselekedetekre váltani a sugalmazást és a 
kinyilatkoztatást.

Mindazon túl, amit olvastam, tanítottam és tanul-
tam, a legbecsesebb és legszentebb igazság, melyet 
adhatok nektek, az a Jézus Krisztusról való külön-
leges tanúságom. Ő él. Tudom, hogy Ő él. Az Ő 
tanúja vagyok. És tanúbizonyságot tudok tenni róla. 
Ő a mi Szabadítónk és Megváltónk. Ebben biztos 
vagyok! Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus 
nevében, ámen.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miért fontos, hogy tiszta 
tant tanítsunk?
Az eredeti tizenkét apostol halálát követő években az emberek elkezdtek saját 
bölcsességükre hagyatkozni a szentírások értelmezése terén. Ennek eredmé-
nyeként hamis tanokat kezdtek tanítani, és az egyház hitehagyásba süllyedt. 
Az evangélium tanítóiként felelősek vagyunk azért, hogy a visszaállított 
evangélium igazságait tisztán tanítsuk, hogy senkit se vezessünk félre. Ami-
kor az általunk tanítottak megértik az igaz tant, akkor az megérinti szívüket, 
és megváltoztatják hozzáállásukat és viselkedésüket (lásd Boyd K. Packer: Ne 
féljetek! Liahóna, 2004. máj. 79.).

Készülj fel lelkileg!

Tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzéseid szerint mit 
 kellene megosztanod a fiatalokkal?

Lukács 24:32; Joseph Smith történe-
te 1:11–12 (A szentírásokból történő 
tanítás megérinti a szívet)

2 Timótheus 4:3–4 (Pál arról jövendöl, 
hogy hamis tanokat tanítanak majd)

Móziás 18:19 (A szentírások és a 
próféták szavai jelentik a tiszta tan 
forrását)

Alma 4:19; 31:5 (Isten igéje nagy 
 erővel bír)

Moróni 10:5 (A Szentlélek  bizonyságot 
tesz az igazságról)

Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
52–53., 203–207.

D. Todd Christofferson: Krisztus tana. 
Liahóna, 2012. máj. 86–90.

Tanárként hogyan győ-
ződsz meg arról, hogy 
tiszta tant tanítasz? Mikor 
érezted a tiszta tan tanítá-
sából származó erőt?

Felismerik- e az általad 
tanított fiatalok a tiszta tan 
erejét? Hogyan segíthetsz 
nekik, hogy magabiztosab-
bak legyenek azon képes-
ségüket illetően, hogy 
tiszta tant tanítsanak?
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Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak el egy olyan élményt, amikor 
érezték a Lelket, miközben valakinek 
az evangéliumról tanítottak.

• Hozz egy pohár tiszta és egy pohár 
koszos vizet az órára. Magyarázd el, 
hogy a víz jelképezheti az evangéli-
umot, amelyet másoknak tanítunk. 

Ha a tiszta víz a tiszta evangéliumot 
jelképezi, akkor mit jelképezhet a 
koszos víz? Milyen dolgok szennyez-
hetik be az evangélium tiszta tanait? 
(Lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 
52–53.) Hogyan segít ez a hasonlat a 
fiataloknak, hogy megértsék, milyen 
fontos tiszta tant tanítani?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak tanulni arról, miért 
fontos, hogy a tiszta tant tanítsuk. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek egy listát arról, mi módon 
igyekszik a világ megváltoztatni az 
emberek viselkedését. Aztán kérd 
meg őket, hogy olvassák el Alma 4:19- 
et és 31:5- öt, és keressék meg, az Úr 
miként van hatással másokra. Miután 
elmondták, mit találtak, kérd meg 
őket, hogy keressenek a szentírások-
ban példákat olyan emberekre, akik-
nek megváltozott a szíve, mert igaz 
tant tanítottak nekik. Kérd meg a fia-
talokat, hogy osszanak meg példákat 
olyan evangéliumi tanokról, amelyek 
hatással voltak cselekedeteikre.

• Segíts a fiataloknak példákat találni 
a szentírásokban olyan emberekre, 
akik hamis tant tanítottak (például: 
Sérem [lásd Jákób 7], Korihór [lásd 
Alma 30] vagy a zorámiták [lásd 

Alma 31]). Milyen hatással volt taní-
tásuk az emberekre? Milyen tanokat 
tanítottak az Úr szolgái válaszként? 
Milyen hasonló, hamis tanításokkal 
találkoznak a fiatalok a mai világban? 
Hogyan reagálhatnak a fiatalok ezek-
re, és miként taníthatják a tiszta tant?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el 2 Timótheus 3:2–4- et, valamint 
2 Nefi 9:28–29- et. Hogyan teljesedtek 
be ezek a szentírások napjainkban? 
A hamis tanok milyen hatásait látjuk 
magunk körül a világban? (Példákért 
lásd 2 Timótheus 3:1–5- öt.) A vissza-
állított evangélium mely tantételei 
segíthetnek e hatások leküzdésében?

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
tanulmányozzák a Felelősséged mint 
tanítónak részt a Tanítás, nincs nagyobb 

Tanítási ötlet

„Ne tulajdonítsunk 
kijelentéseket egyházi 
vezetőknek anélkül, hogy 
megerősítenénk a kije-
lentés forrását. Amikor 
szentírásokat idézünk, 
győződjünk meg róla, 
hogy használatukban 
szöveghűek maradunk” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
 elhívás [2000]. 83.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentíráso-
kat használva tanított és 
tett bizonyságot küldeté-
séről. Többször hangsú-
lyozta és tanította a tiszta 
tant. Hogyan segíthetsz 
a fiataloknak, hogy a 
szentírásokat használva 
igaz tanokra találjanak, és 
ezeket tanítsák másoknak?

elhívás könyvben (52. oldal), míg a 
másik felét kérd meg, hogy a Figyel-
meztetés evangéliumi tanítóknak 
részt (52–53. oldal) tanulmányozzák. 
Kérd meg mindkét csoportot, hogy 
találjanak ki kreatív módszereket arra, 

hogyan tanítanák meg az általuk meg-
ismert anyagot a másik csoportnak. 
Kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 
válasszon egy gondolatot a tanítottak 
közül, és mondja el, miért fontos ez a 
gondolat a tiszta tan tanításában.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, milyen fontos, hogy 
a tiszta tant tanítsuk? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak egy közelgő tanítási lehetőségükre. Buzdítsd 
őket, hogy gondolkodjanak el azon, mit tesznek majd annak biztosítására, hogy a tiszta 
tant tanítsák.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan vonatkoztathatom a 
hitehagyás és a visszaállítás 
eseményeit a saját életemre?
Nekünk is „minden szentírást magunkra [kell] vonatkoztat[nunk], hogy az 
hasznunkra és okulásunkra legyen” (1 Nefi 19:23). A szentírások magunkra 
vonatkoztatása azt jelenti, hogy felismerjük, miként hasonlíthatóak a szent-
írásbeli események és körülmények saját életünk eseményeihez és körülmé-
nyeihez. Annak ellenére, hogy a hitehagyás és a visszaállítás régen történt, 
megtalálhatjuk a módját, hogy tanuljunk ezen eseményekből, és napjainkban 
magunkra vonatkoztassuk őket.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
segít a fiataloknak, hogy saját életükre alkalmazzák a hitehagyás és a visszaállítás 
eseményeit?

1 Nefi 19:23–24 (Magunkra kell 
 vonatkoztatnunk a szentírásokat)

T&Sz 61:36 (Amit az Úr egynek 
mond, mindenkinek mondja)

Joseph Smith története 1:5–20 (Joseph 
Smith magára vonatkoztatja Jakab 
1:5- öt)

Hitehagyás. Hűek a hithez (2004). 
82–83.

M. Russell Ballard: Tanulni a múlt 
leckéiből. Liahóna, 2009. máj. 31–34.

Hasonlítás. Tanítás, nincs nagyobb 
 elhívás (2000). 165–166.

Videó: Mit jelent számomra a 
visszaállítás

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen áldásokban része-
sültél annak köszönhető-
en, hogy a szentírásokat az 
életedre vonatkoztattad? 
Milyen módszerek segítet-
tek a szentírásokat a saját 
életedre vonatkoztatni? A 
hitehagyás és a visszaál-
lítás mely eseményeinek 
van különleges jelentősége 
az életedben?

Milyen áldásokat eredmé-
nyez a fiatalok életében, 
ha megtanulják magukra 
vonatkoztatni a szentírá-
sokat? Milyen kapcsolatot 
fedezel fel az életük, vala-
mint a hitehagyásról és a 
visszaállításról tanultak 
között?
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• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondjanak el a fiatal férfiaknak vala-
mit, amit a fiatal nők óráján tanultak 
a közelmúltban a hitehagyásról vagy 
a visszaállításról. Kérd meg a fiatal 
férfiakat, hogy mondjanak el a fiatal 
nőknek valamit, amit az ároni papsági 
kvórumukban tanultak a hitehagyás-
ról vagy a visszaállításról.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el 1 Nefi 19:23- at, és beszéljék 
meg, mit értett Nefi az alatt, hogy 
„minden szentírást magunkra vonat-
koztattam” (ha szükséges, oszd meg a 
fiatalokkal az e vázlat elején található 
bekezdést). Mutasd meg a Mit jelent 
számomra a visszaállítás című videót, 
és kérd meg az osztály tagjait, hogy 
keressék meg, a videón szereplő fiata-
lok miként hasonlítják a visszaállítás 
eseményeit a saját életükhöz.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak, hogy megértsék, hogyan 
vonatkoztassák a hitehagyás és a visszaállítás eseményeit a saját életükre. A Lélek 
útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Joseph Smith története 1:5–10- 
et, hogy megtudják, mi minden zajlott 
Joseph Smith életében, amikor 14 
éves volt. Aztán kérd meg őket, hogy 
olvassák el a 11–20- as verseket, és 
határozzák meg, mit tett Joseph, hogy 
az olvasott szentírást saját tapasztala-
taira vonatkoztassa. Hogyan segítheti 
Joseph Smith példája a fiatalokat, 
hogy javítsanak a saját szentírás- 
tanulmányozásukon? Adj nekik időt 
arra, hogy leírják, hogyan vonatkoz-
tathatják Joseph Smith tapasztalatait a 
saját életükre. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy osszák meg a leírtakat az osztály 
egy másik tagjával.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Hasonlítás részt a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás könyv 165–166. 
oldalán, és keressenek módszereket, 
amelyeket a szentírások magukra 
vonatkoztatására használhatnak. 
Kérd meg őket, hogy mondják el az 
osztálynak, mit találtak. Kérd meg 

a fiatalokat, hogy válasszanak egy 
szentírást a Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás e szakaszában említettek közül, 
és az irányelvek szerint alkalmaz-
zák azokat a saját életükre. Milyen 
más szentírást vonatkoztathatnának 
a fiatalok magukra e módszerek 
segítségével?

• Írd fel a táblára „A nagy hiteha-
gyás” és a „Személyes hitehagyás” 
fejléceket. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy olvassák el a hitehagyás címszó 
alatt szeplőket a Hűek a hithez című 
könyvben, és sorolják fel a táblán, mi 
vezetett a nagy hitehagyáshoz, és mi 
származott belőle. Segíts nekik a nagy 
hitehagyást saját magukra vonatkoz-
tatni azzal, hogy megbeszélitek, hogy 
a felsorolt dolgok miként vezethetnek 
személyes hitehagyáshoz. Például 
azokhoz hasonlóan, akik Krisztus 
halála után megölték az apostolo-
kat, az a személy is, aki napjainkban 
visszautasítja vagy kritizálja az élő 
apostolokat, ki van téve a személyes 

Tanítási ötlet

„Az anyag mennyisége, 
melyet át kell venned, 
kevésbé… fontos, mint a 
tanulók életére gyakorolt 
hatása. Mivel az egyszerre 
hallott túl sok fogalom 
megzavarhatja vagy 
elfáraszthatja a tanulókat, 
ezért általában a legjobb 
egy vagy két fő gondolatra 
összpontosítani” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
98.)
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hitehagyás veszélyének. Mit tehetnek 
a fiatalok, hogy felvértezzék magukat 
a személyes hitehagyás ellen?

• Kérdezd meg a fiatalokat, miként 
reagálnának, ha egyik barátjuk azt 
mondaná: „Nem szeretek szent-
írást olvasni; olyan régmúltbeli 

eseményekről írnak. Mi közük van 
az én életemhez most?” Oszd fel 
M.  Russell Ballard elder Tanulni a 
múlt leckéiből című beszédét a fia-
talok között, és kérd meg őket, hogy 
olvassák el a kapott részt, és keres-
senek benne lehetséges válaszokat a 
barátjuk részére.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, hogyan vonatkoztat-
hatják a hitehagyás és a visszaállítás eseményeit saját magukra? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra tanítot-
ta az embereket, hogy 
maguk is gondolkodja-
nak el a szentírásokon, 
és forduljanak hozzájuk, 
amikor választ keresnek 
saját kérdéseikre. Hogyan 
segíthetsz a fiataloknak, 
hogy megértsék, miként 
alkalmazhatják az szent-
írásokban olvasottakat a 
kihívásaikra?
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Válogatott források

Hasonlítás. Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
165–166.

Magunkra kell vonatkoztatni (magunkhoz hason-
lítani) minden szentírást, hogy „hasznunkra és 
okulásunkra legyen” (1 Nefi 19:23). Magunkra 
vonatkoztatni a szentírásokat azt jelenti, meglátjuk, 
hogy a szentírás-beszámolók miként hasonlóak a 
ma körülményeihez, és megmutatjuk, hogy az álta-
luk tanított tantételek jelen vannak az életünkben. 
Mondjuk egy leckében, amely az igazság melletti 
kiállásról szól, a tanulóidhoz tudod hasonlítani 
Abinádi történetét, amikor Noé király bírósága előtt 
állt (lásd Móziás 11–17). Szellemi vakságunkról és 
a [Szabadító] gyógyító erejéről és nagyobb szellemi 
látást adó képességéről tanítva, használhatod Krisz-
tus történetét, amikor meggyógyította a vak embert 
(lásd János 9).

Ezt a módszert akkor fogod a leghatékonyabban 
használni, amikor alkalmat adsz az osztálytagok-
nak vagy családtagoknak arra, hogy eltöprengjenek 
azon, amit olvasnak. Például miután arról tanítottál, 
hogy Joseph Smith hogyan reagált, amikor majdnem 
legyőzte az ellenség a szent ligetben (lásd Joseph 
Smith története 1:15–16), megkérhetsz tanulókat, 
hogy idézzenek fel és akár írjanak is le egy élményt, 
melyben próbára lettek téve. Utána megkérheted 
őket, hogy gondolkozzanak el, miért fontos a meg-
próbáltatás idején, hogy minden erőnket összeszed-
jük, és Istenhez forduljunk (lásd 16. vers). […]

Egy másik módja annak, hogy másoknak segítsünk 
magukhoz hasonlítani a szentírásokat, az, ha meg-
kérjük őket, hogy helyezzék magukat a szentírás 
szövegébe. Például ha valaki a Jakab 1:5–6 verseibe 
helyezi magát, az imáról történő tanítás ugyano-
lyan alkalmazhatóvá válik számára, mint Joseph 
 Smithnek:

„Ha pedig [nekem] nincsen bölcsessége[m], kérje[k] 
Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehá-
nyás nélkül adja; és megadatik nék[em]. De kérje[m] 
hittel, semmit sem kételkedvén.”

Sokszor hasonlíthatjuk a szentírásokat az életünk-
höz, feltéve a kérdéseket: „Mit akart a próféta, aki 
ezt feljegyezte, hogy mit tanuljunk belőle? Miért 
vette bele ezeket a bizonyos részleteket?” Amikor 
feltesszük ezeket a kérdéseket például Énos törté-
netével kapcsolatban, felfedezhetjük annak vonat-
kozásait saját, imával kapcsolatos élményeinkben. 
Megtanulhatjuk, hogy az ima néha sok erőfeszítést 
igényel, és hogy Mennyei Atya válaszol az imáinkra. 
Azt is megtanulhatjuk, hogy a szülők nagy hatással 
vannak gyermekeikre, viszont a gyermekek talán 
csak évek múltán fogják szüleik tanításait követni.

Amikor magunkhoz hasonlítjuk a szentírásokat, és 
segítünk másoknak is ezt tenni, képesek vagyunk 
meglátni Isten igéjének erejét életünk minden 
vonatkozásában.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudom elmagyarázni 
másoknak a hitehagyást 
és a visszaállítást?
Legtöbbünknek lehetősége lesz az evangéliumi igazságok másokkal való 
megosztására. Mivel a hitehagyás és a visszaállítás a visszaállított evangéli-
um elengedhetetlen tantételei, fontos, hogy tudjuk, miként magyarázhatjuk el 
ezen igazságokat másoknak. Oly módon kell bizonyságot tennünk, ami mások 
számára nem sértő, mégis kifejezésre juttatja az evangélium visszaállításának 
jelentőségét.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
segít a fiataloknak, hogy megtanulják, hogyan magyarázhatják el ahitehagyást és a 
visszaállítást másoknak?

Ámós 8:11–12; Cselekedetek 
3:20–21; 2 Thessalonikabeliek 
2:1–3 (A hitehagyás és a visszaállítás 
megjövendölése)

Efézusbeliek 2:20 (Az egyház próféták 
és apostolok alapjára épül)

Tegyél bizonyságot rendszeresen!, 
Prédikáljátok evangéliumomat! (2006). 
199–200.

Szemléltetős leckék, Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 165.

Hogy többet tudj meg a hitehagyás-
ról és a visszaállításról, fontold meg, 
hogy tanulmányozod A nagy hiteha-
gyás és a Jézus Krisztus evangéliu-
mának visszaállítása Joseph Smithen 
keresztül című részeket a Prédikál-
játok evangéliumomat! (2006). 35–38. 
oldalán.

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen lehetőségeid 
voltak, hogy másokat a 
hitehagyásról és a vissza-
állításról taníts? Milyen 
hatékony módszereket 
láttál másoktól, amikor 
ők tanítottak ezekről a 
témákról?

Mit tudnak már a fiata-
lok ahitehagyásról és a 
visszaállításról? Milyen 
lehetőségeik vannak most, 
hogy másokat ezekről az 
igazságokról tanítsanak, 
és milyenek lesznek a 
jövőben?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak olyan kérdéseket, amelyeket az 
egyházzal vagy a hitükkel kapcsolat-
ban tettek fel nekik. Hogyan válaszol-
tak ezekre a kérdésekre?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el azon élményeiket, amelyek 
során tanultak valamit a hitehagyás-
ról és a visszaállításról. Mit tettek 
azok, akik tanították őket, hogy segít-
senek nekik megérteni a visszaállított 
evangélium ezen igazságait?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak, hogy megértsék, hogyan 
beszéljenek másoknak a hitehagyásról és a visszaállításról. A Lélek útmutatását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak olyan, általuk ismert szentírást, 
amely a nagy hitehagyás és a vissza-
állítás bekövetkezéséről jövendöl. 
Ha szükségük van segítségre, akkor 
javasold, hogy használják a Kalauzt 
a szentírásokhoz, vagy nézzék meg 
a vázlatban felsorolt szentírásokat. A 
fiatalok gyakorolják ezen és az általuk 
talált további szentírások használatát 
is, hogy elmagyarázzák egymásnak a 
hitehagyást és a visszaállítást.

• Oszd párokra az osztályt, és kérd 
meg őket, hogy a tanultak felhaszná-
lásával tegyenek kölcsönösen bizony-
ságot egymásnak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tegyél bizonyságot 
rendszeresen! című részt a Prédikáljá-
tok evangéliumomat! könyv 199–200. 
oldalán. Közösen készítsetek listát 
azokról az okokról, amelyek miatt 
fontos, hogy bizonyságot tegyünk a 
tanítás során, valamint a bizonyság-
ra vonatkozó irányelvekről. Annak 
illusztrálására, hogy milyen fontos 
bizonyságot tenni, amikor a visszaál-
lításról tanítunk, hívj meg egy közel-
múltban megtértet, hogy mondja el az 

osztálynak, hogyan szerzett bizony-
ságot Joseph Smith első látomásáról 
(ehhez előre kérj engedélyt a püspök-
től). Kérdezd meg a megtértet, hogy 
milyen szerepet játszott megtérésében 
mások bizonysága. Fontold meg, 
hogy megosztod saját bizonyságo-
dat az evangélium visszaállításáról, 
és megkéred a fiatalokat, hogy ők is 
osszák meg a bizonyságukat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
tanulmányozzák a Szemléltetős 
leckék részt a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás könyv 165. oldalán. Kérd 
meg őket, hogy gondolkodjanak el, 
milyen szemléltető lecke segíthetne 
nekik elmagyarázni a hitehagyás és a 
visszaállítás kérdéseit másoknak. Pél-
dául a hitehagyás elmagyarázásához 
kockákból építhetnek egy templomot, 
melynek alsó kövei az „Apostolok és 
a próféták” címkét kapják, majd pedig 
bemutathatják, hogy az egyház nem 
áll meg az apostolok és a próféták 
alkotta alap nélkül (lásd Efézusbeliek 
2:20). Kérd meg őket, hogy mondják 
el egymásnak szemléltetési ötleteiket. 
Milyen lehetőségeik vannak, hogy 
másokat a hitehagyásról és a visszaál-
lításról tanítsanak?

Tanítási ötlet

„Amikor változatos 
tanulási tevékenységeket 
használsz, a tanulók haj-
lamosak jobban megérteni 
az evangéliumi tantétele-
ket, és több mindent meg-
jegyeznek. Egy gondosan 
kiválasztott módszer 
érthetőbbé, érdekesebbé 
és emlékezetesebbé tehet 
egy tantételt” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
89.).
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Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, hogyan magyaráz-
hatják el a hitehagyást és a visszaállítást másoknak? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a 
témával?

Kérd fel a fiatalokat cselekvésre.

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító megkérte 
azokat, akiket tanított, 
hogy tegyék bizonyságu-
kat, és amikor így tettek, 
a Lélek megérintette a 
szívüket. Hogyan segíted 
majd a fiatalokat, hogy 
megértsék, miként tegyék 
bizonyságukat mások-
nak a hitehagyásról és a 
visszaállításról?
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Válogatott források

Tegyél bizonyságot rendszeresen. Prédikáljátok 
 evangéliumomat! (2008). 199–200.

A bizonyság egy lelki tanúság és bizonyosság, 
melyet a Szentlélek ad. Bizonyságot tenni annyit 
jelent, hogy egyszerű, közvetlen módon kinyilvá-
nítjuk a hitünket, vagyis az evangéliumi igazsággal 
kapcsolatos érzésünket, bizonyosságunkat és meg-
győződésünket. Bizonyságod megosztása gyakran 
az egyik legerőteljesebb módja annak, hogy meg-
hívd a Lelket, és segíts másoknak is érezni a Lelket. 
Aktuális, személyes tanúsággal egészíti ki azokat az 
igazságokat, amelyeket a szentírásokból tanítottál. 
A hatékony misszionárius tanít, bizonyságot tesz, és 
olyan dolgok megtételére kér fel másokat, amelyek 
építik a Jézus Krisztusba vetett hitet. Ebben benne 
van olyan ígéretek tétele, amelyek az igaz tantételek 
szerinti életből erednek. Például egy misszionárius 
mondhatja ezt: „Tudom, hogy ha Ön megszente-
li a sabbat napját, nagyobb békességre fog lelni a 
szívében.”

Ahhoz, hogy bizonyságod meggyőző erejű legyen, 
őszintének kell lenned! Az erőteljes bizonyság nem 
az ékesszóláson múlik, se nem a hangod erősségén, 
hanem a szívedben lévő meggyőződésen. Napon-
ta törekedj megerősíteni a tanítandó tanokról és 
tantételekről való tudásodat és meggyőződésedet! 
Gyakran tegyél bizonyságot, hogy megpecsételd a 
tanított tantételek vagy tan igaz voltát! Amikor csak 
lehet, taníts, utána tegyél bizonyságot, és tegyél 
bizonyságot tanítás közben is!

Bizonyságod lehet olyan egyszerű is, mint hogy 
„Jézus Krisztus Isten Fia”, vagy „Megtudtam 
magam is, hogy a Mormon könyve igaz”. Egy rövid 
élményt is megoszthatsz arról, hogy miként nyer-
ted el ezt a tudást. Többször is tegyél bizonyságot 
egy leckében, ne csak a végén! Tegyél bizonyságot, 

hogy amit a társad tanított, az Istentől való! Tegyél 
bizonyságot, hogy a tantétel, amelyet tanítani 
készülsz, meg fogja áldani az érdeklődők életét, ha 
követik azt! Beszélj arról, hogy valamely tantétel 
szerinti élet miként áldotta meg az életedet!

Az emberek néha intellektuális oldalról megkérdő-
jelezik, amit tanítasz, de nehéz kétségbe vonni egy 
őszinte, szívből jövő bizonyságot. Amikor tanúságot 
teszel, imádkozz azért, hogy az érdeklődők érezzék 
a Szentlélek megerősítő tanúságát! Amikor tanú-
ságot teszel, segítesz olyan légkört kialakítani az 
érdeklődők számára, amelyben érezhetik, amint a 
Szentlélek megerősíti az igazságról tett tanúságodat. 
Ez felkészíti őket arra, hogy elfogadják a kötelezett-
ségeket, amelyeket majd átadsz.

Brigham Young a visszaállított evangéliummal való 
ismerkedésének első évében még nem keresztelke-
dett meg Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyházában. Megtéréséről azonban ezt mondta: 
„Ha a világ minden képessége, tapintata, bölcsessé-
ge és kifinomultsága együtt érkezett volna hozzám 
a Mormon könyvével, és a legmagasztosabb földi 
ékesszólással kinyilvánította volna nekem annak 
igaz voltát, tudás és világi bölcsesség által meg-
próbálva azt nekem bebizonyítani, mindez olyan 
lett volna számomra, mint a füst, amely csak azért 
kap szárnyra, hogy aztán szertefoszoljon. Amikor 
azonban láttam egy ékesszólástól vagy jó képessé-
gektől mentes embert nyilvánosan beszélni, aki csak 
azt tudta mondani, »a Szentlélek ereje által tudom, 
hogy a Mormon könyve igaz, hogy Joseph Smith 
az Úr prófétája«, akkor az abból az emberből áradó 
Szentlélek megvilágította az értelmemet, és fény, 
dicsőség és halhatatlanság tárult fel előttem. Körül-
vettek és eltöltöttek ezek a dolgok, és saját magam 
tudtam, hogy a férfi bizonysága igaz” (Journal of 
Discourses, 1:90).
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat ki, és 
hisszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és fontos dolgot Isten királyságát 
illetően” (Hittételek 1:9).

Az ebben az egységben található vázlatok segíteni fognak a fiataloknak javítani azon 
képességükön, hogy tanuljanak és tanítsanak az Úr kinyilatkoztatásairól, beleértve 
azokat, amelyeket a szentírásokban és az élő próféták szavaiban találnak, valamint 
azokat, amelyeket ők kapnak személyes kinyilatkoztatásként a Szentlélek által. Biz-
tasd az osztályodban lévő fiatalokat, hogy tegyenek fel kérdéseket a tanultak kapcsán, 
igyekezzenek még többet tanulni, és osszák meg másokkal a felfedezéseiket.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mit tanulhatok az élő prófétáktól és apostoloktól?
Hogyan javíthatok a szentírás- tanulmányozásomon?
Hogyan segít az áhítat kinyilatkoztatást kapnom?
Mit jelent bizonyságot tenni?
Mit tanulhatok Monson elnöktől a Lélek követéséről?

Május: A próféták és a kinyilatkoztatás
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit tanulhatok az élő 
prófétáktól és apostoloktól?
Az élő próféták és apostolok kinyilatkoztatásokat kapnak az egyház irányításá-
ra, tanácsaik pedig az Úr akaratát tükrözik, aki tökéletesen ismer bennünket és 
tisztában van a kihívásainkkal. Tanításaik segíthetnek leküzdenünk a nehéz-
ségeket, melyekkel napjainkban szembesülünk. Áldottak vagyunk, amiért élő 
próféták és apostolok vezetnek bennünket, és hogy félévente egyszer az általá-
nos konferencia idején hallhatjuk a tanácsaikat.

Készülj fel lelkileg!

Miközben e forrásanyagokat tanulmányozod, keress olyan igazságokat, amelyek segíte-
nek a fiataloknak megtanulni, milyen értékesek az élő próféták tanításai az életükben.

Móziás 8:16–18 (Egy látnok nagy 
hasznára lehet az embertársainak)

T&Sz 1:38; 68:3–4 (Amikor az Úr 
 szolgái a Lélek által beszélnek, 
 szentírásnak számít, amit mondanak)

Ronald A. Rasband: Ámulok Jézus 
szeretetén. Liahóna, 2015. nov. 89–90.

Gary E. Stevenson: Egyértelmű és 
becses igazságok. Liahóna, 2015. nov. 
91–92.

Dale G. Renlund: Isten szemével. 
Liahóna, 2015. nov. 93–94.

A legutóbbi általános konferenciai 
beszédek az Első Elnökség tagjaitól és 
a Tizenkettek Kvórumától.

Próféták. Hűek a hithez (2004). 163–164.

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg egy olyan közelmúltbeli élmé-
nyüket, mely során valaki kérdést tett 
fel nekik az evangéliumról. Hogyan 
válaszolták meg a kérdést?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg egy beszédet a legutóbbi 
általános konferenciáról, amely mély 
benyomást tett rájuk. Kérdezd meg, 
ez a beszéd miért volt sokatmondó 
számukra?

Hogyan segítettek a 
próféták és az apostolok 
tanításai legyőzni a kihí-
vásaidat? Milyen élmé-
nyeket tudsz megosztani, 
amelyek megerősíthetik az 
általad tanított fiatalokat?

Mostanában milyen 
kihívásokkal küszköd-
nek a fiatalok? Hogyan 
segíthetnek a próféták 
és az apostolok tanításai 
szembenézni ezekkel a 
kihívásokkal?
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Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak válaszokra lelniük a kihívásaik-
ra az élő próféták szavain keresztül. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Segíts az osztálynak listát készíteni 
azokról a kihívásokról, melyekkel 
a fiatalok napjainkban szembesül-
nek. Kérj meg minden fiatalt, hogy 
válasszon egyet e kihívások közül, 
és a legutóbbi általános konferenciai 
beszédeket áttanulmányozva keres-
sen olyan tanácsot, amely segíthet 
valakinek e kihívás leküzdésében. 
Javasold, hogy használják a Liahóna 
legutóbbi konferenciai számának 
tárgymutatóját.

• Mutasd meg Thomas S. Monson 
elnök egyik legutóbbi általános 
konferenciai beszédét. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressenek benne 
olyan tanácsot vagy javaslatot, amely 
különösen fontos az ő korcsoportjuk 
számára, és készítsenek egy ötperces 
beszédet a talált tanács felhasználá-
sával. Engedd, hogy elgyakorolják a 
beszédeket egymás előtt az órán.

• Az osztállyal közösen hallgassatok 
vagy nézzetek meg egy általános kon-
ferenciai beszédet, amely sokat mond-
hat az általad tanított fiataloknak. 

Kérd meg őket, hogy keressenek a 
beszédben örök igazságokat, szentírá-
sokat, cselekvésre történő felszólításo-
kat, valamint megígért áldásokat. (Ha 
kevés az idő, elég, ha csupán a beszéd 
egy részét nézitek meg.)

• Kérd meg az osztályt, hogy olvas-
sák fel a Próféták címszót a Hűek a 
hithez című könyvből. Kérd meg őket, 
hogy keressék meg az olvasmány-
ban a próféták szerepeit, és írják fel 
ezeket a táblára. Adj mindenkinek 
egy példányt a következő beszédek-
ből: Ámulok Jézus szeretetén, írta 
Ronald A. Rasband elder; Egyértel-
mű és becses igazságok, írta Gary E. 
Stevenson elder, és Isten szemével, 
írta Dale G. Renlund elder. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy keressenek példákat 
arra, hogy Rasband elder, Steven-
son elder és Renlund elder hogyan 
töltötték be ezeket a szerepeket, és 
osszák meg ezeket, illetve bármilyen 
egyéb prófétai szerepet, amit találnak. 
Milyen áldásokat kaptak a fiatalok 
azáltal, hogy a próféták betöltötték a 
szerepeiket?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, mit tanulhatnak az 
élő prófétáktól és apostoloktól? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Az általános konferenciai 
és egyéb beszédek tanulmá-
nyozása. Ebben a leckében 
a fiatalok azt a felkérést 
kapják, hogy nézzenek 
át általános konferenciai 
beszédeket. A követke-
ző ötletek segíthetnek a 
tanulmányozásuk során: 
Biztasd őket, hogy a saját 
szavaikkal összegezzék 
a főbb gondolatokat. 
Feltehetik maguknak a 
következő kérdéseket: Mit 
szeretne az Úr, hogy tanul-
jak ebből a beszédből? Mit 
szeretne, hogy megtegyek? 
Van valami olyasmi ebben 
a beszédben, ami segít 
nekem egy éppen aktuális 
kihívással az életemben? 
Emlékeztesd a fiatalokat, 
hogy ehhez hasonló kérdé-
seket használhatnak akkor, 
amikor a személyes vagy 
a családi evangélium- 
tanulmányozás során 
beszédekkel foglalkoznak.
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Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy evangéliumi tanulásuk részenként tanulmányozzák 
a  legutóbbi általános konferenciai beszédeket. Buzdítsd őket, hogy osszák meg az 
 osztállyal, amit tanultak.

A következő általános konferencia közeledtével biztasd a fiatalokat, hogy készítsenek 
egy listát a kérdéseikről, majd pedig imádságos lélekkel keressenek rájuk válaszokat a 
konferenciai beszédekben.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Közvetlenül a halála és 
a feltámadása előtt, a 
Szabadító azt tanította 
a tanítványainak, hogy 
elküldi hozzájuk a Szent-
lelket, hogy elvezesse őket 
„minden igazságra…, és a 
bekövetkezendőket megje-
lenti néktek” (János 16:13). 
A Szentlélek segíthet 
neked megtudni, hogyan 
tudod a legjobban tanítani 
és segíteni a fiatalokat.
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Válogatott források

Henry B. Eyring: „Ahol ketten vagy hárman 
 összegyűlnek”. Liahóna, 2016. máj. 20–21., részlet.

Halandó szolgálata során a Szabadító elmondta a 
magvető példázatát, melyben a mag Isten igéje, a 
magvető pedig az Úr. A talaj állapotától függ az, 
hogy a mag megmarad és növekszik- e. Az Ő szavait 
idézve:

„És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; 
és eljövén a madarak, elkapdosák azt.

Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok 
földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala 
mélyen a földben.

De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere 
nem vala, elszáradott.

Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek fel-
nevekedvén, megfojták azt.

Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, 
némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely 
pedig harmincz annyit.

A kinek van füle a hallásra, hallja” (Máté 13:4–9).

A mag tehát Isten igéje, a talaj pedig a magot befo-
gadó ember szíve.

[…] Valamikor mindannyiunk szívében el lett 
ültetve a mag, vagyis Isten igéje. Némelyikünknek 
gyermekkorunkban, amikor szüleink felkínálták 
nekünk a keresztelkedést és a felhatalmazással 
bíró személyek általi konfirmálást. Másokat Isten 
elhívott szolgái tanítottak. Mindannyian éreztük, 

hogy a mag jó, azt a bizonyos duzzadást is éreztük 
a szívünkben, és örömben volt részünk, amint egyre 
tágult a szívünk és az elménk.

Mindannyiunk hitét próbára tette már becses áldá-
sok késlekedése, a hitünk lerombolására törekvő 
emberek ádáz támadása, a bűn kísértései, és olyan 
önző érdekek, melyek miatt nem igyekeztünk elég-
gé táplálni és lágyítani szívünk lelki mélységeit.

Áldottak, akiket elszomorít az egykor érzett öröm 
elvesztése. Vannak, akik észre sem veszik maguk-
ban a hit sorvadását. Sátán furfangos. Azt mondja 
azoknak, akiket nyomorulttá kíván tenni, hogy az 
egykor érzett öröm gyerekes önámítás volt.

Ma azt üzenem mindannyiunknak, hogy a követ-
kező pár napban becses lehetőség tárul elénk azon 
döntés meghozatalára, hogy szívünket meglágyítva 
befogadjuk és tápláljuk a magot. A mag Isten igéje, 
és mindannyian részesülünk belőle, akik hallgatjuk, 
nézzük vagy olvassuk e konferencia üzeneteit. A 
zenével, a beszédekkel és a bizonyságokkal Isten 
olyan szolgái készültek, akik szorgalmasan keresték 
a Szentlélek útmutatását a felkészülésük során. A 
konferencia napjainak közeledtével egyre hosszab-
ban és egyre alázatosabban imádkoztak.

Azért imádkoztak, hogy buzdítani tudjanak titeket 
olyan döntések meghozatalára, melyek terméke-
nyebb talajt alakítanak ki a szívetekben ahhoz, hogy 
Isten jó szava növekedjen és gyümölcsöző legyen. 
Ha a Lélek által figyeltek, akkor észre fogjátok ven-
ni, hogy szívetek lágyabb lesz, hitetek megerősödik, 
és fokozottabban tudjátok majd szeretni az Urat.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan fejleszthetem a 
szentírás- tanulmányozásomat?
A szentírásbeli felszólítás, hogy „lakmározz[unk] Krisztus szavain” (2 Nefi 
32:3), sokkal többet takar, mint a szentírások alkalomszerű olvasása. Szorgal-
masan kutatnunk kell őket, elgondolkodva azon, hogy mit tanítanak, majd 
pedig magunkra kell vonatkoztatnunk e tanításokat. Imádkoznunk kell azért, 
hogy elménk megnyíljon, és minden sugalmazást követnünk kell, melyet a 
Szentlélektől kapunk. A szentírások jelentőségteljes tanulmányozása építheti a 
hitünket, megerősíthet bennünket a kísértésekkel szemben, és segíthet köze-
lebb kerülnünk Mennyei Atyánkhoz.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Szerin-
ted ezek közül mi segít majd a fiataloknak fejleszteni a szentírás- tanulmányozásukat?

1 Nefi 10:19; T&Sz 88:63, 118 (Ha 
 keresünk, találni fogunk)

1 Nefi 19:23 (Magunkra kell 
 vonatkoztatnunk a szentírásokat)

2 Nefi 4:15–16; T&Sz 138:1–11; Joseph 
Smith története 1:11–13 (A szentíráso-
kon való elmélkedés kinyilatkoztatást 
eredményez)

2 Nefi 32:3 (Lakmározzunk Krisztus 
szavain)

Davin G. Durrant: Szívem szüntelenül 
elgondolkozik rajtuk. Liahóna, 2015. 
nov. 112–115.

Henry B. Eyring: Beszélgetés a 
szentírás- tanulmányozásról. Liahóna, 
2005. júl. 8–12.

David A. Bednar: Az élő víz tározói. 
EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 
2007. febr. 4.

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Milyen hatással vol-
tak a szentírások az 
életedre? Mit tettél 
azért, hogy a szentírás- 
tanulmányozásodat jelen-
tőségteljesebbé tedd?

Az osztályodban lévő 
fiataloknak vajon jelen-
tőségteljes élményeik 
vannak a szentírásokkal 
kapcsolatban? Hogyan 
segíthetsz nekik fej-
leszteni a szentírás- 
tanulmányozásukat?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek valamiről, amit ezen a héten a 
személyes tanulásuk során a szentírá-
sokban tanulmányoztak. Milyen ter-
vük van a szentírás- tanulmányozásra? 
Szerintük hogyan fejleszthetnék a 
szentírás- tanulmányozásukat?

• Írd fel a táblára: „A lelki táplál-
kozásnak elengedhetetlen része a 
szentírások alapos tanulmányozása” 

(Quentin L. Cook: Tudtok- e most úgy 
érezni? Liahóna, 2012. nov.). Kérdezd 
meg a fiataloktól, hogy szerintük mit 
jelent alaposan tanulmányoznunk 
a szentírásokat? Miben különbözik 
attól, ha egyszerűen csak olvassuk 
őket? Buzdítsd őket, hogy gondol-
kozzanak el ezen a kijelentésen, 
miközben e lecke során a szentírás- 
tanulmányozásról tanulnak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiataloknak fejleszteni a szentírás- 
tanulmányozásukat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• A szentírás- tanulmányozás fejlesz-
tésének egyik módja, hogy személyes 
tanulmányozás közben kiválasztasz 
egy verset, melyre a héten összponto-
sítani fogsz (lásd Devin G. Durrant Szí-
vem szüntelenül elgondolkozik rajtuk 
című beszédét). Egy héttel az óra előtt 
kérj fel néhány tanulót, hogy olvassák 
el Durrant fivér beszédét és „gondoli-
záljanak” egy szentírásverset. Adj időt 
számukra az órán, hogy megosszák 
a tapasztalataikat. Írd fel a táblára a 
következőt: Hogyan fejleszthetjük a 
szentírás- tanulmányozásunkat? Kérd 
meg a fiatalokat, hogy osszanak meg 
olyan javaslatokat, melyeket Durrant 
fivér beszédében vagy a személyes 
és családi tanulmányozásuk során 
fedeztek fel. 

• Írd fel a táblára a kutass, gondold át 
és imádkozz szavakat. Kérd meg mind-
egyik fiatalt, hogy olvasson el egyet 
az ebben a vázlatban javasolt szentírá-
sok közül, és ossza meg az osztállyal, 
hogy mit tanult az adott szentírás-
ból. Kérd meg őket, hogy írják fel a 

szentírásutalást a táblára azon szó 
mellé, amelyik az abban tanított tan-
tételt jellemzi. A hatékony szentírás- 
tanulmányozásnak milyen alapelve 
jut még a fiatalok eszébe? Ismernek 
olyan szentírásokat, amelyek ezeket 
az alapelveket szemléltetik?

• Írj fel a táblára néhányat a Henry B. 
Eyring elnök Beszélgetés a szentírás- 
tanulmányozásról című cikkében 
található kérdésekből, amelyek a 
leginkább vonatkoznak az általad 
tanított fiatalokra. Kérd meg a fiata-
lokat, hogy válaszolják meg ezeket a 
kérdéseket, majd adj időt nekik, hogy 
elolvassák Eyring elnök válaszait. 
Mit tanulnak Eyring elnök válasza-
iból, ami segíthet fejleszteniük a 
szentírás- tanulmányozásukat?

• Mutasd meg a fiataloknak a 
szentírásokban található tanulási 
segédleteket (mint például lábjegyzet, 
fejezet fejléc, Kalauz a szentírások-
hoz). Segíts nekik felismerni, hogy 
ezek az eszközök miként segíthetnek 

Tanítási ötlet

„Úgy rendezd el a szé-
keket a teremben, hogy 
mindenki arcát lásd, és 
így mindenki láthassa a 
te arcodat!” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 71.)
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használva tanított 
és tett bizonyságot. Azt 
tanította az embereknek, 
hogy gondolkodjanak el 
a szentírásokon, és keres-
senek bennük válaszo-
kat. Hogyan segíthetsz a 
fiataloknak arra használni 
a szentírásokat, hogy vála-
szokat leljenek bennük a 
kérdéseikre?

mélyíteni a szentírások tanulmányo-
zását. (Lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. 56–59.) A püspök engedélyé-
vel hívj meg néhány egyházközségi 
tagot az órára, ahol a fiatalok interjút 
készíthetnek velük arról, hogy ők 
miként teszik jelentőségteljessé a 
szentírás- tanulmányozásukat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszanak egy fejezetet a szentí-
rásokból, és töltsenek el pár percet 
az olvasásával úgy, hogy alkalmaz-
zák a mai napon tanult szentírás- 
tanulmányozással kapcsolatos 
tantételeket. Osszák meg a tanulmá-
nyozás során nyert meglátásaikat.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, hogy miként fejleszt-
hetik a szentírás- tanulmányozásukat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak a személyes szentírás- tanulmányozási tervük-
re. Mit tanultak ma, ami segíthet javítaniuk a tervükön?
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Válogatott források

Interjú Henry B. Eyringgal: Beszélgetés a szentírás-tanul-
mányozásról. Liahóna, 2005. júl. 8., részlet.

Mit tett annak érdekében, hogy személyes szentírás- 
tanulmányozását jelentőségteljessé tegye?

Eyring elder: Amikor a Tizenkét Apostol Kvóru-
mába jöttem, Richard G. Scott elder azt javasolta 
nekem, hogy vásároljak egy olcsó kötetet a szent-
írásokból, és jelöljem be azokat a meglátásokat és 
kinyilatkoztatásokat, melyeket az új elhívásom 
során nyerek majd. Így is tettem. De egy kicsit 
tovább is mentem.

Megkérdeztem Mennyei Atyámat, hogy Ő mit sze-
retne, mit tegyek apostolként. Leírtam az érzésem 
szerinti válaszait. Ezeket a válaszokat színkódokkal 
legépeltem, majd beragasztottam a szentírásaim 
elejére. Például, az első ez volt: „Tegyek tanúsá-
got arról, hogy Krisztus Isten Fia.” Ezután olyan 
gondolatok után kutatva olvastam a szentírásai-
mat, amelyek azt tanították nekem, hogy hogyan 
kell tanúságot tenni arról, hogy Krisztus Isten Fia. 
Amikor találtam valamit, megjelöltem kék színnel. 
Hamarosan saját tárgymutatót fejlesztettem ki, 
azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyekről úgy 
véltem, az Úr akaratát teljesítem.

Az számít igazán, hogy a szentírásokhoz forduljunk, 
hogy megtanuljuk, mit kell cselekednünk. Az Úr 
képes tanítani minket. Amikor válsággal kell szem-
benéznünk az életünkben – például, egy gyermek 
vagy házastárs elvesztésekor –, forduljunk a szent-
írásokhoz konkrét segítségért. Válaszokat fogunk 
találni a szentírásokban. Az Úr úgy tűnik, előre 
látja az összes problémánkat és szükségleteinket, 
és segítséget adott a szentírásokban a számunkra – 
csupán keresnünk kell.

Miként biztosíthatnak az utolsó napi szentek elsőbbséget 
a szentírás-tanulmányozásnak?

Eyring elder: Az egyetlen mód, amivel biztosíta-
ni lehet, hogy a zsúfolt napirend ne szorítsa ki a 
szentírás-tanulmányozást az, hogy bevezetünk egy 
rendszeres időpontot a szentírások tanulmányo-
zására. Azt vettem észre, hogy a nap eleje és vége 
az enyém. Ezekkel az időpontokkal általában én 
rendelkezem. Ezért kisfiú korom óta azt a rendszert 
követem, hogy a nap elején és végén olvasom a 
szentírásaimat. Ennek a rendszernek köszönhetően 
18 éves korom előtt nagyon sokszor olvastam el a 
Mormon könyvét.

Nagyon nehezen viselem, ha olyan helyzetbe 
kerülök, amikor meg kell szakítanom ezt a rend-
szerességet. Ha egyszer hozzászoksz a rendszeres 
szentírás-tanulmányozáshoz, hiányozni fog, ha 
nem csinálod. Olyan, mint az étel – muszáj, hogy 
magadhoz vedd. Tudom, hogy úgy kellenek nekem 
a szentírások, mint az étel. Nem mulasztom el a 
rendszeres táplálkozást, és nem mulasztom el a 
rendszeres szentírás-tanulmányozást sem.

Milyen szerepet játszik a böjt és az ima a szentírás-tanul-
mányozás során?

Eyring elder: A tanulás szándékával kell elkezdeni 
egy böjtöt; olyan alázatosnak és lelkesnek kell len-
nünk, mint egy gyermek. Így kell helyesen böjtölni. 
Ha csupán nem eszünk, az nem ugyanaz.

A böjthöz hasonló alázattal és lelkesedéssel kell a 
szentírásokhoz is fordulni. Amikor tanulási szán-
dékkal fordulok a szentírásokhoz, óriási segítséget 
jelent, ha azt párosítom a böjttel. […]

Mi a Szentlélek szerepe a szentírás-tanulmányozás 
során?

Eyring elder: A Szentlélek megerősíti nekünk Isten 
igéjét, amikor olvassuk azt. Ez a megerősítés, [mely] 
gyakran megtörténik, erősíti hitünket. Mi pedig a 
hit által győzzük le az akadályokat és állunk ellen a 
kísértésnek.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segít az áhítat 
kinyilatkoztatást kapnom?
Amikor áhítatosak vagyunk, kimutatjuk az Isten iránt érzett szeretetünket, és 
fogékonyabbak vagyunk a személyes kinyilatkoztatásokra. Az áhítatos hoz-
záállás segít érzékenyebbnek lennünk a Lélek halk, szelíd hangjára. Ha áhítat-
tal kezeljük a szent dolgokat, Mennyei Atyánk bízni fog bennünk és további 
igazságokat fog kinyilatkoztatni számunkra.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. 
 Szerinted ezek közül mi segít majd a fiataloknak áhítatos lelkületet kialakítani?

1 Királyok 19:12; 3 Nefi 11:1–7 (Isten 
egy halk, szelíd hangon keresztül 
kommunikál velünk)

Zsoltárok 46:11 („Csendesedjetek 
és ismerjétek el, hogy én vagyok az 
Isten!”)

T&Sz 63:64; 84:54–57 (Áhítattal 
 kezeljük a szent dolgokat)

Paul B. Pieper: Szentnek tartani. 
 Liahóna, 2012. máj. 109–111.

Tiszteletadás. Hűek a hithez (2004). 
197–198.

Kinyilatkoztatás. Hűek a hithez (2004). 
122–126.

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy tegye-
nek fel bármilyen kérdést, amely 
felmerült bennük a más órákon tanul-
takkal kapcsolatban.

• Írd fel a táblára: „Az áhítat 
____________.” Kérd meg az osztály 
néhány tagját, hogy jöjjön ki a táblá-
hoz és írja fel, szerinte mi az áhítat 
definíciója. A fiatalok bővítsék ki 
ezeket a meghatározásokat, miközben 
a mai órán az áhítatról tanulnak.

Mit jelent számodra az 
áhítat? Hogyan segített 
az áhítat érezned a Lel-
ket? Milyen élményekről 
mesélhetnél a fiataloknak?

Mit jelent az áhítat az 
osztályodban lévő fiata-
loknak? Hogyan segíthetsz 
meglátniuk az áhítat és 
a kinyilatkoztatás között 
kapcsolatot?
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Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni az áhítat és a 
kinyilatkoztatás közötti kapcsolatot. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Tiszteletadás címszó alatti 
részt a Hűek a hithez című értelmező 
szótárból, vagy olvassanak el részeket 
Paul B. Pieper elder Szentnek tarta-
ni című beszédéből, és keressenek 
válaszokat a következő kérdésre: 
Hogyan segít nekem kinyilatkoztatást 
kapni az áhítat? Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, amit találtak. Szerin-
tük mit tehetnek azért, hogy még 
 áhítatosabbak legyenek?

• Oszd az osztályt kis csoportokra, 
és kérj meg minden csoportot, hogy 
közösen tanulmányozzanak át egyet 
vagy kettőt az ebben a vázlatban 
javasolt szentírások közül. A csopor-
tok beszéljék meg, mit tudnak meg 
ezekből a szentírásokból az áhítat és a 
kinyilatkoztatás közötti kapcsolatról. 
Kérd fel a csoportokat, hogy osszák 
meg a többiekkel, amit megtudtak.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, milyen kapcsolat 
van az áhítat és a kinyilatkoztatás között? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, ma mit tanultak az áhítat fontosságáról a kinyilatkoztatá-
sok elnyerésében? Hogyan változtathatnának a viselkedésükön vagy a környezetükön 
annak érdekében, hogy még könnyebben kapjanak személyes kinyilatkoztatást?

Tanítási ötlet

„Amikor összegyűlünk, 
hogy tanulmányozzuk az 
evangélium tanait, akkor 
annak áhítatos szellemi-
ségben kell történnie. […] 
Az áhítat hiánya kapóra 
jön az ellenségnek, mert 
akadályozza a kinyilatkoz-
tatás érzékeny csatornáit 
mind az elmében, mind 
pedig a lélekben. […] Az 
áhítat meghívja a kinyilat-
koztatást” (lásd Boyd K. 
Packer idézet, Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
82.).

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Minden körülmények 
közepette a Szabadító volt 
tanítványai példaképe és 
útmutatója. Azzal készült 
a tanításra, hogy időt for-
dított a magányos imádko-
zásra és böjtölésre. Mondd 
el a fiataloknak, hogy 
az áhítat hogyan segít 
felkészülnöd a személyes 
kinyilatkoztatás elnyeré-
sére. Hogyan tudod arra 
ösztönözni a fiatalokat, 
hogy mutassanak tisztele-
tet a szent dolgok iránt?
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Válogatott források

Boyd K. Packer, “Reverence Invites Revelation” [Az 
áhítat meghívja a kinyilatkoztatást], Ensign, Nov. 1991, 
21–23, részlet.

Megújult figyelemre van szükség, hogy istentiszte-
leteink és egyéb gyűléseink valóban olyan hódolati 
alkalmak legyenek, melyek során az egyháztagok 
lelki táplálékban részesülhetnek, gyarapodhat a 
bizonyságuk és érezhetik a sugalmazást, mely nél-
külözhetetlen a lelki megtéréshez. […]

Amikor visszatérünk a vasárnapi gyűlésekre, a 
zene, a ruházatunk és a magaviseletünk az isten-
tisztelethez méltó legyen. A kápolnáinkhoz azért 
épülnek előterek, hogy ott üdvözölhessük egymást 
és beszélgethessünk, ami jellemző azokra, akik 
szeretik egymást. Azonban amikor belépünk a 
kápolnába, rendkívül fontos – mindannyiunk számára 
kötelező érvényű – figyelnünk arra, hogy másokat ne 
zavarjunk meg, amikor gyengéd lelki összeköttetést 
igyekeznek érezni! […]

A kápolnáinkban a tiszteletlen viselkedés méltó a 
figyelmeztetésre, sőt, akár a feddésre. A vezetők-
nek meg kell tanítaniuk, hogy az áhítat meghívja a 
kinyilatkozást. […]

A zene kiemelkedően fontos része az istentiszte-
leteinknek. Hiszem, hogy azok, akik kiválasztják, 
levezénylik és hangszerrel kísérik a zenét, talán 
jobban hozzájárulhatnak az áhítatos légkörhöz, mint 
maguk a beszélők. Isten áldja őket!

A zene Isten imádására méltó légkört eredmé-
ny ezhet, amely meghívja a kinyilatkoztatás és a 
bizonyság lelkét. […]

Ha van egy lelkileg érzékeny orgonista, aki halk 
bevezető zenét játsszon a himnuszos könyvből, az 
lecsillapítja érzéseinket és segít, hogy az elménkbe 
idézzük a himnusz szavait, mely a királyság békés 
dolgairól tanít. Amennyiben odafigyelünk a him-
nuszokra, az evangéliumról tanulhatunk, mivel a 
visszaállítás himnuszai valójában egyben tanok is.

Azt vettem észre, hogy egyre többen vannak azok 
a vezetők és egyháztagok, akik nem énekelnek a 
gyülekezettel együtt. Előfordulhat, hogy csak nem 
ismerik a szöveget, vagy nincs elég himnuszos 
könyv. Énekeljük Sion énekeit, melyek az Isten iránti 
hódolatunk nélkülözhetetlen részei! Ne vegyük 
semmibe a himnuszokat és a visszaállítás magasz-
tos öröménekeit! Olvassátok el a himnuszos könyv 
első elnökségi előszavát! Az Úr azt mondta: „Mert 
lelkem gyönyörködik a szív énekében; igen, az 
igazlelkűek éneke imádság nekem, és áldással vála-
szoltatik meg a fejükön” (T&Sz 25:12). Nem enged-
hetjük meg, hogy a szent zenénk csak úgy elillanjon 
mellőlünk, és azt sem, hogy a világi zene felváltsa 
azt! […]

Tanítsuk meg a gyermekeket és kedvesen tájékoz-
tassuk az új egyháztagokat, hogy imáikban tisztelet-
tudóan szólítsák meg Mennyei Atyánkat.

Egyikünk sem boldogulhat ebben a világban sze-
mélyes sugalmazás nélkül. A hódolat lelkének, az 
egyház minden egyes szervezetének és tagjának, 
magától értetődőnek kellene lennie.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit jelent bizonyságot tenni?
A bizonyság lelki tanúság a Szentlélektől az evangélium igaz voltáról. Amikor 
bizonyságot teszünk, kijelentjük másoknak mindazt, amiről a Szentlélek ereje 
által tudjuk, hogy igaz. A bizonyság alapja az a tudás, hogy Mennyei Atyánk 
él és szeret minket; hogy Jézus Krisztus a Szabadítónk; hogy az evangéliuma 
vissza lett állítva Joseph Smith prófétán keresztül; és hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Szabadító igaz egyháza.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
segítene a fiataloknak megérteni, hogy mit jelent bizonyságot tenni?

Máté 16:13–19; Móziás 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; T&Sz 76:22–24 (Példák 
bizonyságtételekről a szentírásokban)

Alma 4:18–20 (A bizonyság 
 megosztásában rejlő erő)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (Amulek 
bizonysága erőteljes hatást gyakorol 
Zézromra)

Henry B. Eyring, “Witnesses for 
God,” Ensign, Nov. 1996, 30–33

Dieter F. Uchtdorf: A személyes 
bizonyság hatalma. Liahóna, 2006. nov. 
37–39.

Dallin H. Oaks: Bizonyság. Liahóna, 
2008. máj. 26–29.

Tegyél bizonyságot rendszeresen! 
Prédikáljátok  evangéliumomat! (2008). 
199–200.

Bizonysággal tanítani. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 43–44.

Videó: Egy ékesszólás nélküli ember

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Volt már hatással rád 
mások bizonysága? 
Hogyan erősítette a 
bizonyságodat, ha akár 
formálisan, akár köz-
vetlenebb környezetben 
megosztottad azt? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiataloknak?

Tanúja voltál- e már 
fiatalok – formális vagy 
kötetlen – bizonyságté-
telének? Mikor? Milyen 
lehetőségeket tudsz 
biztosítani a fiataloknak a 
bizonyságtételre?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg egy közelmúltbeli élményt, 
amely megerősítette a bizonyságukat.

• Képzeljék azt, hogy meghívják 
egy barátjukat istentiszteletre böjti 
vasárnapon, és a püspök felkéri az 

egyházközség tagjait, hogy tegyék 
bizonyságukat. Hogyan válaszolná-
nak, ha a barátjuk megkérdezné: „Mit 
jelent bizonyságot tenni?” Ha szük-
séges, irányítsd a fiatalokat a Mi is az 
a bizonyság? című részhez a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás 43–44. oldalán.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogy mit jelent 
bizonyságot tenni. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Dieter F. Uchtdorf elnök 
A személyes bizonyság hatalma című 
beszédének „Mi a tanúbizonyság?” 
című részét. Az olvasottak alapján 
készítsenek egy listát arról, hogy mi 
számít bizonyságnak, és mi nem. 
Ezután kérd meg őket, hogy osszanak 
meg olyan élményeket, amikor hal-
lottak valakit oly módon bizonyságot 
tenni, hogy az megerősítette a hitüket 
és a bizonyságukat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Dallin H. Oaks elder Bizonyság 
című beszédének II. szakaszát, és 
keressenek hasonlóságokat és különb-
ségeket a bizonyság és a másfajta 
ismeretek között. Mit tehetnek a fiata-
lok azért, hogy megerősítsék tudásu-
kat az evangélium igaz voltáról?

• Kérd meg őket, hogy keressenek 
példákat a szentírásokban olyan 
emberekre, akik bizonyságot tettek 
(az ebben a vázlatban javasoltakhoz 
hasonlókat). Miközben megosztják, 

amit találtak, buzdítsd őket, hogy 
beszéljék meg, milyen különböző 
módokon tehetnek bizonyságot 
(formális és hétköznapi módokat 
egyaránt).

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tegyél bizonyságot 
rendszeresen! című részt, és végezzék 
el a hozzá tartozó egyéni tanulási 
tevékenységet a Prédikáljátok evangéli-
umomat! 199–200. oldalán. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg meglátásaikat 
az osztállyal. Hogyan tudják alkal-
mazni a tanultakat, amikor legköze-
lebb bizonyságot tesznek (például egy 
egyházi gyűlésen vagy egy baráttal 
folytatott beszélgetés során)?

• Mutasd meg nekik az Egy ékesszó-
lás nélküli ember című videót. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy osszanak meg 
olyan élményeket, melyek során 
megérintette őket egy másik ember 
egyszerű, szívből jövő bizonysága. Mi 
volt abban a bizonyságban, ami megé-
rintette a szívüket?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan kell bizony-
ságot tenni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Tanítási ötlet

„A bizonyságok gyakran 
akkor a legerőteljesebbek, 
ha rövidek, tömörek és 
közvetlenek” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
43.).
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Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy az elkövetkező héten keressenek – akár formális, akár kötet-
len – lehetőségeket a bizonyságtételre. Kérd meg őket, hogy a következő órák valamelyi-
kén osszák meg a tapasztalataikat.

Buzdítsd a fiatalokat, hogy írják le a bizonyságukat a naplójukba.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
azokat, akiket tanított, 
hogy tegyék bizonyságu-
kat, és amikor így tettek, 
a Lélek megérintette a 
szívüket. Milyen lehe-
tőségeket biztosíthatsz 
a fiataloknak arra, hogy 
bizonyságot tegyenek és 
érezzék a Lélek megerősítő 
tanúságát?
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Válogatott források

Dieter F. Uchtdorf: A személyes bizonyság. Liahóna, 
2006. nov. 37–39., részlet.

A bizonyság egyik definíciója: „ünnepélyes kijelentés 
egy dolog igazságáról”, amely a latin testimonium 
szóból ered, melyben a testis „tanút” jelent („Testi-
mony”, http://www.reference.com/browse /wiki/
Testimony; Merriam-Webster’s Collegiate Dictio-
nary, 11. kiad. [2003], „testimony”, 1291. o.).

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
za tagjainak a bizonyság kifejezés egy meghitt és jól 
ismert szó a vallásos szóhasználatunkban. Gyengéd 
és édes. Mindig van benne valami szent. Amikor 
tanúbizonyságról beszélünk, inkább elménk és szí-
vünk érzéseire utalunk, nem pedig logikus, puszta 
tények felhalmozására. Ez a Lélek egyik ajándéka, 
egy tanúságtétel a Szentlélektől, hogy bizonyos 
elképzelések igazak.

A tanúbizonyság a Szentlélektől származó biz-
tos tudás, illetve bizonyosság az Úr utolsó napi 
munkájának igazságáról és isteni természetéről. A 
bizonyság egy „maradandó, élénk [és] megindító 
meggyőződés a Jézus Krisztus evangéliumában kinyi-
latkoztatott igazságokról” (Marion G. Romney, How 
to Gain a Testimony”, New Era, May 1976, 8; kieme-
lés hozzáadva).

Amikor tanúbizonyságot teszünk, az evangéliumi 
üzenet tökéletes igazságát hirdetjük. Egy olyan 
korban, amikor sokan viszonylagosnak tekintik az 
igazságot, egy tökéletes igazság hirdetése nem vala-
mi népszerű, és politikailag sem tűnik helyesnek, 

illetve időszerűnek. A dolgokról való bizonyságok, 
„ahogy azok valójában vannak” (Jákób 4:13), bátrak, 
igazak és életbevágók, mert örökkévaló következ-
ménnyel bírnak az emberiségre. Sátán nem bánná, 
ha a hitünk és evangéliumi tanunk üzenetét úgy hir-
detnénk, mint ami a körülményeknek megfelelően 
alakítható. Az evangéliumi igazságról való szilárd 
meggyőződésünk horgony az életünkben, és olyan 
biztos és megbízható, mint a Sarkcsillag. A bizony-
ság nagyon személyes, és talán kicsit más mindenki 
számára, mert mindenki egyedi személynek számít. 
A Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról szóló 
bizonyságnak azonban mindig tartalmaznia kell 
ezeket a világos és egyszerű igazságokat:

Isten él. Ő a mi szerető Mennyei Atyánk, és mi az 
Ő gyermekei vagyunk.

Jézus Krisztus az élő Isten Fia és a világ Szabadítója.

Joseph Smith Istennek az a prófétája, akin keresz-
tül Jézus Krisztus evangéliuma visszaállítatott az 
utolsó napokban.

A Mormon könyve Isten szava.

Gordon B. Hinckley elnök, a tanácsosai, valamint a 
Tizenkét apostol Kvórumának tagjai mind prófé-
ták, látnokok és kinyilatkoztatók napjainkban.

Miközben a Szentlélek hatalma és ajándéka által 
mélyebb tudásra teszünk szert ezekről az igazságok-
ról és a szabadítás tervéről, „minden dolgot illetően 
tudhatj[uk] az igazat” (Moróni 10:5).
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit tanulhatok Monson 
elnöktől a Lélek követéséről?
Thomas S. Monson elnök ezt mondta: „Egyetlen nap sem múlt még el úgy, 
hogy ima által ne tartottam volna a kapcsolatot Mennyei Atyámmal. Olyan 
kapcsolat ez, melyet nagy becsben tartok, és amely nélkül szó szerint elveszett 
lennék. Ha most nincs ilyen kapcsolatotok Mennyei Atyátokkal, buzdítalak 
benneteket, hogy munkálkodjatok e cél érdekében. Amikor így tesztek, kiér-
demlitek az Ő sugalmazását és útmutatását az életetekben, melyek mindegyike 
szükséges számunkra, ha lelkileg túl akarjuk élni földi utazásunkat. Ezek a 
sugalmazások és útmutatások olyan ajándékok, melyeket Ő ingyen ad nekünk, 
amennyiben törekszünk azokra. Micsoda kincsek vannak a kezünkben! Min-
dig is alázattal és hálával tölt el, amikor Mennyei Atyám az Ő sugalmazása 
által kapcsolatot tart velem. Megtanultam felismerni, bízni benne, majd pedig 
követni ezt” (Álljatok szent helyeken! Liahóna, 2011. nov. 84.).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak Monson elnök példájából a Szentlélek sugalmazásainak követésé-
ről tanulni?

Példabeszédek 3:5–6 (Ha bízunk az 
Úrban, egyengetni fogja az utunkat)

1 Nefi 3:7 (Az Úr előkészíti az utat 
ahhoz, hogy elvégezzük, amit megpa-
rancsolt nekünk)

2 Nefi 32:1–5 (A Szentlélek 
 megmutatja nekünk, mit tegyünk)

T&Sz 8:2–3 (A Szentlélek az 
 elménkhez és a szívünkhöz szól)

Thomas S. Monson: Vegyétek észre az 
áldásokat! Liahóna, 2012. nov. 86–89.

Thomas S. Monson: Álljatok szent 
helyeken! Liahóna, 2011. nov. 82–86. 
(történet a Németországi Frank-
furt templom felszentelésének 
levezetéséről)

Thomas S. Monson: Tabernákulumi 
emlékek. Liahóna, 2007. máj. 41–42. 
(történet arról, hogy sugalmazást 
érzett, hogy a konferenciai beszédét 
a páholyban ülő egyik kislányhoz 
intézze)

A Szentlélek sugalmazá-
sainak követése hogyan 
áldotta meg az életedet? 
Monson elnök példája 
hogyan lelkesített e téren?

Az általad tanított fiata-
lok vajon tudják, hogy 
miként kaphatnak lelki 
sugalmazást, és hogyan 
kövessék azt? A Szentlélek 
sugalmazásai követésének 
megtanulása hogyan fogja 
segíteni a fiatalokat most 
és a jövőben? Hogyan 
lelkesítheti őket Monson 
elnök példája?
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Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérj meg minden fiatalt, hogy 
keressen ki egy olyan szentírást, ame-
lyet nemrégiben olvasott és megjelölt, 
és ossza meg az osztállyal. Azt is 
mondják el, mi volt rájuk hatással az 
adott versből.

• Olvasd fel a fiataloknak Thomas S. 
Monson elnök kijelentését, melyet 
e vázlat elején találsz. Mi kelti fel a 
figyelmüket ebben a kijelentésben? A 
fiatalok milyen történeteket tudnak 
mondani, amelyekben Monson elnök 
sugalmazást kapott a Szentlélektől, és 
aszerint cselekedett?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak Monson elnök példájából tanul-
ni a lelki sugalmazások követéséről. A Szentlélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mindegyik fiatalnak jelölj ki 
egy- egy olyan történetet, amelyben 
Monson elnök sugalmazást kap a 
Szentlélektől és követi azt (az ebben a 
vázlatban javasoltakhoz hasonlókat). 
Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el és foglalják össze a történetet, 
illetve hogy mit tanultak a sugalma-
zások szerinti cselekvésről. Osszanak 
meg olyan élményeket, melyek során 
a kapott sugalmazás szerint cseleked-
tek, és áldásban részesültek általa.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az ebben a vázlatban felsorolt 
szentírásokat, és írjanak egy- egy 
rövid, összefoglaló kijelentést arról, 
hogy mit tanítanak a szentírások a 
Lélek késztetéseinek követéséről. 
Olvassatok el együtt egyet vagy 
többet az ebben a vázlatban javasolt 

történetek közül Monson elnökről, és 
kérd meg a fiatalokat, hogy figyeljék 
meg, Monson elnök hogyan példázta 
az olvasott szentírásokat. Mit tehet-
nek a fiatalok, hogy fogékonyabbak 
legyenek a lelki sugalmazásokra?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
dolkodjanak el a következő kérdé-
seken, miközben a Monson elnökről 
szóló történeteket olvassák vagy a 
vázlatban javasolt videókat nézik: 
Miért nehéz olykor a Szentlélektől 
érkező késztetés szerint cselekedni? 
Hogyan győzhetjük le ezeket a nehéz-
ségeket? Milyen áldások származnak 
a sugalmazások követéséből? Kérd 
meg őket, hogy osszák meg meglátá-
saikat Monson elnök példájáról. Mit 
tudnak tenni azért, hogy kövessék ezt 
a példát?

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Összefoglalás. Ezen sza-
kasz első két tevékeny-
sége során a fiatalok arra 
kaptak felkérést, hogy 
írjanak rövid összegzést 
arról, amit egy konferen-
ciai beszédből vagy egy 
szentírásból tanultak. 
Segítségükre lehet, ha 
arra biztatod őket, hogy 
jegyezzék le benyomá-
saikat, a tanított tant, az 
eseményeket, a résztvevő 
személyeket és így tovább. 
Feltehetik maguknak a 
kérdést: „Mit és miért 
próbál kihangsúlyozni az 
Úr? Van- e olyasvalami az 
olvasottakban, ami szemé-
lyesen rám vonatkozik?”
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Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, miért fontos a Szentlélek sugalmazásai szerint cselekedni? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus azt tanítot-
ta: „Az én [tanom] nem 
az enyém, hanem azé, a ki 
küldött engem. Ha valaki 
cselekedni akarja az ő aka-
ratát, megismerheti [ezen 
tanról], vajjon Istentől 
van- é vagy én magamtól 
szólok” (János 7:16–17). 
Engedelmességed mélysé-
ge hogyan segíthet tudnod 
az általad tanított tan igaz 
voltát?
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Válogatott források

Jeffrey R. Holland, “President Thomas S. Monson: In the 
Footsteps of the Master” [Thomas S. Monson elnök: A 
Mester nyomdokain], Liahona, Jun. 2008., részlet. 

Ez emlékeztet minket a hűség azon formájára, 
amely Thomas S. Monsont jellemzi: a Lélek hangjá-
hoz való hűségre. Fiatal püspökként telefonon érte-
sítették egy este, hogy az egyházközség egy idősebb 
tagját a Salt Lake Cityben található katonai kórház-
ban kezelik. Megkérdezték, hogy tudna-e áldást 
adni. Monson püspök elmagyarázta, hogy éppen 
egy cövekgyűlésre indult, de a gyűlés után, amilyen 
gyorsan csak tud, a kórházba megy. A vezetőségi 
gyűlés közben nyugtalanul és kellemetlenül érezte 
magát. Egy határozott sugalmazást érzett: „Hagyd 
itt a gyűlést, és menj egyenesen a kórházba.” Azon-
ban udvariatlanság lett volna a cövekelnök beszéde 
alatt csak úgy kisétálni, nemdebár? Monson püspök 
megvárta a cövekelnök beszédének a végét, és még 
a záróima előtt elindult az ajtó felé. Azon kapta 
magát, hogy a kórházi folyosón rohan. A beteg férfi 
ajtaja előtt nyugtalan mozgolódás volt, és egy nővér 
meg is állította mikor odaért. „Ön lenne Monson 
püspök?” – kérdezte. Egy aggódó igen volt a válasz. 
„Sajnálom – mondta a nővér. – A beteg Önt szólítot-
ta, mielőtt elhunyt.”

Azon az estén, amikor ez a fiatal püspök kilépett a 
kórházból, megfogadta, hogy soha többé nem hagy-
ja figyelmen kívül, amikor az Úrtól kapott benyo-
más cselekvésre ösztönzi. Mindvégig hű maradt az 
esküjéhez. Életét valóban csodák sorozata övezte, 
amit a Lélek sugalmazásainak való hithű engedel-
mességnek köszönhet.

Talán akkor is ott motoszkált a fejében ez a nem 
hétköznapi kórházi élmény, mikor évekkel később 
már a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként 
ellátogatott egy cövekkonferenciára. Eredetileg egy 
másik cöveket kellett volna meglátogatnia azon a 
hétvégén, de a programban változás történt. Mon-
son elder nem különített nagyobb jelentőséget a 
helynek, ahova mennie kellett, miután Ezra Taft 
Benson elnök (1899–1994), a Tizenkettek Kvóru-
mának elnöke ezt mondta: „Monson testvér! Úgy 
érzem, hogy neked most a Louisianai Shreveport 
Cöveket kell meglátogatnod.”

Mikor Monson elder megérkezett Shreveportba, 
megtudta, hogy Christal Methvin, aki 10 éves volt 
és halálos kimenetelű rákban szenvedett, áldást 
szeretett volna kérni egy általános felhatalmazottól, 
kimondottan tőle. Átnézte a konferencia gyűlései-
nek a programját, és rá kellett jönnie, hogy nem lesz 
elég idő ahhoz, hogy 130 kilométert utazzon Chris-
tal otthonáig. Arra kérte meg a cövekelnököt, hogy 
imádkozzanak Christalért a konferencián elhangzó 
ima közben. A Methvin család megértette az utazás-
sal járó nehézségeket, de mégis azért imádkoztak, 
hogy lányuk vágya teljesüljön. Monson elder már 
készülődött a szombat esti vezetőségi gyűlésre, ami-
kor elmondása szerint ezt történt: „Hallottam egy 
hangot, amely a lelkemhez szólt. Az üzenet rövid 
volt, de ismerősen csengett: »Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; mert 
ilyeneké az Istennek országa.«” A cövekelnök segít-
ségével a Methvin családot meg is látogatták követ-
kező reggel. Mindazok számára, akik ott voltak ez 
egy ünnepélyes és szent élmény volt. Négy nappal 
később, miután Christal a hőn áhított áldásban 
részült, hazatért Mennyei Atyjához.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Isten királyságának kulcsai az emberre bízattak a földön” (T&Sz 65:2).

Az ebben az egységben álló vázlatok segíteni fognak a fiataloknak megérteni a pap-
ság és a papsági kulcsok szerepét az evangéliumi tanulásukban és az egyházban 
végzett szolgálatukban. Biztasd az osztályodban lévő fiatalokat, hogy tegyenek fel 
kérdéseket a tanultak kapcsán, igyekezzenek még többet tanulni, és osszák meg 
másokkal a felfedezéseiket.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Hogyan tudok hatékonyan részt venni az egyházi tanácsgyűléseken?
Hogyan munkálkodnak együtt a nők és a papságviselők Isten királyságának felépítésén?
Miért fontos követni a papsági vezetőktől kapott tanácsot?
A szentírás- tanulmányozási készségek alkalmazása hogyan segíthet még többet tanulnom a papságról?
Miként alkalmazhatok történeteket, amikor a papságról tanítok másoknak?

Június: A papság és a papsági kulcsok
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudok hatékonyan 
részt venni az egyházi 
tanácsgyűléseken?
Az Úr egyházát tanácsokon keresztül kormányozzák. A papság irányítása alatt 
a vezetők tanácskoznak, az egyének, a családok és az egyház javát szolgálva 
ezzel. A hatékony tanácsok teljes részvételre ösztönzik a tanács minden tagját, 
akik arra törekszenek, hogy a Szentlélek által egységben és sugalmazva építsék 
Isten királyságát. Ha megtanuljuk, hogyan kaphatunk kinyilatkoztatást a 
tanácsgyűléseken, az segíthet hatékonyan részt vennünk e gyűléseken, ideértve 
az elnökségi gyűléseket, a püspökségi ifjúsági bizottsági gyűléseket, valamint a 
családi tanácsokat.

Készülj fel lelkileg!

Használd az alábbi forrásokat, hogy te magad is jobban megértsd a hatékony tanács-
gyűlések tantételeit az egyházban. Azután vedd fontolóra, hogy az e vázlatban szereplő 
tevékenységek miként segíthetnek megtervezned, hogyan vond be a fiatalokat a tanu-
lásba. A tanácsgyűlések során szerzett személyes tapasztalataid szintén segíteni fognak 
abban, hogy hatékonyan tudj tanítani.

Máté 18:20 (Az Úr azok között lesz, 
akik összegyűlnek az Ő nevében)

Moróni 6:4–5 (Az egyháztagok 
gyakran összegyűlnek, hogy a lelkek 
jólétéről beszélgessenek)

T&Sz 38:27 (Azt a parancsolatot 
 kaptuk, hogy legyünk egyek)

T&Sz 88:122 (Akkor fogunk épülni, 
amikor mindenkinek megadatik 

a lehetőség, hogy beszéljen és 
 meghallgasson másokat)

Henry B. Eyring: Tanulás a 
 papságban. Liahóna, 2011. máj. 62–65.

Dieter F. Uchtdorf: Jézus Krisztus 
evangéliumának igazságai szerint 
cselekedni. Világméretű vezetőképző 
gyűlés, 2012. február

Videó: A tanácsgyűléseken való 
részvétel

Vettél- e már részt tanács-
kozásban? Mikor? Milyen 
tapasztalatok segítettek 
megértened a taná-
csok jelentőségét az Úr 
munkájában?

Milyen tanácsgyűléseken 
vettek már részt a fiatalok? 
(Például osztály-  és kvó-
rumelnökségi tanácsok, 
illetve püspökségi ifjúsá-
gi bizottsági gyűlések.) 
Mennyire értik a fiatalok a 
tanácsgyűlések célját?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy olyan élményükről, amely 
során jelentőségteljes módon tanultak 
valamit az evangéliumról. Lehet ez 
egy élmény az egyházból, az ifjúsági 
hitoktatásról, egy családi estről, a sze-
mélyes szentírás- tanulmányozásból, 
vagy a mindennapos életből.

• Kérd meg a fiatalokat, osszák 
meg néhány élményüket az egyházi 

tanácsgyűléseken – például egy 
osztály-  vagy kvórumelnökségi gyűlé-
sen vagy püspökségi ifjúsági bizott-
ság gyűlésen – való részvételükről. 
Mit tettek azért, hogy felkészüljenek 
a gyűlésre? Mit tettek, hogy tevékeny 
résztvevők legyenek? Miként segített 
a tanácsgyűlés az Úr munkájának 
elvégzésében?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a tanulóknak megérteni a hatékony 
tanácsgyűlések tantételeit az egyházban. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz. Maradjon idő arra, hogy a fiatalok e 
rész végén részt vegyenek a tanácsgyűlés szerepjátékban.

• Írd fel a táblára az e vázlatban 
javasolt szentírásutalásokat. Kérj meg 
minden tanulót, hogy válasszon ki 
tanulmányozásra egy szentírást, azu-
tán pedig gondolkodjon el azon, hogy 
miért használ az Úr tanácsgyűléseket 
a munkája elvégzéséhez. Miért lenne 
kevésbé hatékony, ha egyetlen ember 
hozna meg minden döntést, anélkül, 
hogy másokkal tanácskozna? Hogyan 
alkalmazhatják ezeket a tantételeket a 
fiatalok a családi kapcsolataikban?

• Oszd fel részekre Dieter F. Ucht-
dorf Jézus Krisztus evangéliumának 
igazságai szerint cselekedni című 
beszédét, és adj egy részt minden 

fiatalnak, hogy olvassa el. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy írjanak egy kérdést 
a tanácsgyűléseken való részvétellel 
kapcsolatosan, amelyre az általuk 
olvasott rész adja meg a választ. 
Kérd meg őket, hogy cseréljék ki 
egymással a kérdéseiket és a beszéd-
részleteiket, és keressék meg a társuk 
által megfogalmazott kérdés vála-
szát. Mit tanulnak Uchtdorf elnök-
től, amit alkalmazhatnak, amikor 
részt vesznek a családi és egyházi 
tanácsgyűléseken?

• Játszd le az A tanácsgyűléseken 
való részvétel című videót. Kérd meg 
a fiatalokat, figyeljék meg, melyek a 

Tanítási ötlet

„Az óra előtt a táblára 
felírt kérdések segíteni 
fognak a tanulóknak elkez-
deni a témákról gondol-
kozni, mielőtt még az óra 
elkezdődik” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 93.).
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sikeres tanácsgyűlés kulcsfontosságú 
összetevői, és írják is le ezeket. (A pél-
dák között lehetnek a következők: a 
Lélek követése, egymás meghallgatá-
sa, megbízások kiosztása és elfogadá-
sa.) Kérd meg a tanulókat, osszanak 
meg olyan élményeket, amelyekben 
látták megvalósulni ezeket a tantéte-
leket egy tanácsgyűlésen vagy más 
helyzetben.

• Kérj meg néhány fiatalt, hogy 
olvassa el Henry B. Eyring elnök 
fiatalkori élményét papi kvórumában 

(a Tanulás a papságban című beszé-
déből), a többiek pedig olvassák el 
(ugyanebből a beszédből) 20 évvel 
később püspökként szerzett tapasz-
talatait. Kérd meg őket, hogy saját 
szavaikkal meséljék el egymásnak 
ezeket a történeteket. Mit tanulnak 
ezekből a történetekből a tanács-
kozásról? Mi teszi a tanácskozást 
az Úr munkája elvégzésének haté-
kony módjává? Milyen lehetőségeik 
vannak a fiataloknak, hogy közösen 
tanácskozzanak?

A következő tevékenység lehetőséget nyújt a fiataloknak arra, hogy megtapasztalják a 
tanácskozásban való részvételt. Ez elmélyíti a megértésüket, és felkészíti őket arra, hogy 
az osztályon kívül is alkalmazzák a tanultakat.

• A fenti tevékenységek egyikének 
elvégzése után kérd meg a fiatalokat, 
hogy alkalmazzák a tanult tantétele-
ket egy tanácsgyűlés eljátszása során. 
Az osztály minden tagjának adj vala-
milyen szerepet, és kérd meg őket, 

válasszanak egy témát, amely kap-
csán tanácskozhatnak (például hogy 
miként segíthetnének az egyházköz-
ség tagjainak megérteni az áhítat vagy 
a visszafogottság jelentőségét).

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan vehetnek 
részt hatékonyan az egyházi tanácsokon? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy alkalmazzák a ma tanult és gyakorolt készségeket, amikor 
részt vesznek különféle tanácsgyűléseken (az elhívásuk, a családjuk vagy ifjúsági hitok-
tatási vezetői szerepeik kapcsán). A következő óra elején kérd meg néhányukat, hogy 
osszák meg a tapasztalataikat.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító lehetőségeket 
adott az általa tanítot-
taknak saját kérdéseik 
feltevésére és meglátásaik 
megosztására (lásd Lukács 
10:25–37). Megválaszolta 
kérdéseiket és meghallgat-
ta élményeiket. Te hogyan 
bátoríthatod a fiatalokat 
kérdéseik feltevésére és 
meglátásaik megosztására?
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Válogatott források

Henry B. Eyring: Tanulás a papságban. Liahóna, 2011. 
máj. 62–65.

Még diakónus voltam, amikor a családom Utahba 
költözött. Ott három csodálatos dologra bukkantam, 
amely meggyorsította fejlődésemet a papságban. Az 
első az elnök volt, aki tudta, hogyan tanácskozzon 
kvóruma tagjaival. A második a Jézus Krisztusba 
vetett hatalmas hit volt, amely arra a nagyszerű 
szeretetre ösztönöz, amelyről hallottunk ma – az 
egymás iránti szeretetre. A harmadik pedig az a 
közös meggyőződés volt, hogy a papságunk minde-
nek feletti célja az, hogy az emberek szabadulásáért 
dolgozzunk.

Nem a jól megszervezett egyházközség jelentette a 
különbséget. Amit abban az egyházközségben talál-
tam, azt bárhol lehetséges elérni, az egyház akárme-
lyik egységéhez is tartoztok.

E három dolog talán olyannyira része már a papság-
ban szerzett tapasztalataitoknak, hogy eddig fel sem 
tűntek nektek. Mások viszont lehet, hogy olyannyira 
nem érzik a fejlődés szükségességét, hogy e segítsé-
gek teljesen láthatatlanok számukra. Akárhogy is, 
én azért imádkozom, hogy a Lélek segítsen nekem 
ezeket világossá és vonzóvá tenni számotokra. […]

Az első dologra akkor bukkantam rá, amikor 
üdvözöltek engem a papok kvórumában, melynek 
a püspök volt az elnöke. Lehet, hogy apró, említés-
re sem méltó dolognak tűnik számotokra, ám ott a 
papság hatalmának olyan érzését tapasztaltam meg, 
amely örökre megváltoztatta a papságban végzett 
szolgálatomat. Azzal kezdődött, ahogy a püspök 
vezetett bennünket.

Számomra olybá tűnt, hogy úgy fogadta a fiatal 
papok véleményét, mintha mi lettünk volna a 
világ legbölcsebb férfiai. Megvárta, amíg mindenki 

elmondta a gondolatait, aki beszélni akart. Figyel-
mesen végighallgatott minket. Amikor pedig 
eldöntötte, mi történjen, úgy tűnt, a Lélek számára 
és számunkra is megerősítette a döntést.

Most már látom, hogy akkor megtapasztaltam, mit 
jelent az a szentírás, mely kijelenti, hogy az elnök 
tanácskozzon a kvóruma tagjaival. [Lásd Tan és a 
szövetségek 107:87.] Aztán évekkel később, amikor 
én voltam a püspök, mind én, mind pedig a papsági 
kvórumom tagjai sokat tanultunk abból, amit fiatal 
papként akkor tanultam.

Húsz évre rá püspökként lehetőségem volt megfi-
gyelni a tanács működésének hatékonyságát, nem 
csupán a gyülekezeti házban, hanem a hegyekben 
is. Egy szombati tevékenység alkalmával kvóru-
munk egyik tagja eltévedt az erdőben az éjszaka 
folyamán. Amennyire tudtuk, egyedül volt, meleg 
ruha, élelem és fedél nélkül. Megpróbáltuk megta-
lálni őt, de sikertelenül.

Arra emlékszem, hogy a papok kvóruma és én 
együtt imádkoztunk érte, majd megkértem mind-
egyiküket, hogy mondják el a gondolataikat. 
Figyelmesen hallgattam őket, és úgy éreztem, ők is 
figyelmesen hallgatják egymást. Nem sokkal később 
békés érzés kerített hatalmába minket. Éreztem, 
hogy kvórumunk elveszett tagja biztonságos és 
száraz helyen van.

Világosan láttam, hogy a kvórumunk mit tegyen, 
és mit ne tegyen. Amikor azok az emberek, akik 
megtalálták őt, leírták a helyet az erdőben, ahol 
meghúzódott, úgy éreztem, felismerem. A nagyobb 
csoda azonban számomra abban rejlett, hogy az 
egységes papsági tanács Jézus Krisztusba vetett hite 
kinyilatkoztatást eredményezett a papsági kulcsok-
kal rendelkező személynek. Aznap mindannyian 
növekedtünk a papság hatalmában.
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan munkálkodnak együtt 
a papságviselők és a nők Isten 
királyságának felépítésén?
Isten papságának viselőihez társulva a nők elengedhetetlenül fontos szerepet 
töltenek be abban, hogy segítsenek Mennyei Atyánknak véghezvinni az ember 
halhatatlanságát és örök életét. A papsági kulcsok viselőinek irányításával a 
papságviselők és a nők együtt tanácskoznak, hogy megáldják Isten gyermekei-
nek életét. Ez történhet az egyházközségi és cöveki tanácsgyűléseken, a csalá-
dokban és sok egyéb helyzetben.

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat. Érzésed szerint mi szolgálja majd a leginkább az általad tanított 
fiatalok javát?

A család: Kiáltvány a világhoz. 
 Liahóna, 2010. nov. 129. (A férjek és a 
feleségek egyenlő felekként munkál-
kodva gondoskodnak a családjukról; 
lásd a 6. és a 7. bekezdést)

Russell M. Nelson: Kérés a 
 nőtestvéreimhez. Liahóna, 2015. nov. 
95–98.

Quentin L. Cook: Hihetetlen utolsó 
napi szent nők. Liahóna, 2011. máj. 
18–21.

A papság áldásai mindenki számára: 
Elválaszthatatlan kapocs a Segítő-
egylet és a papság között. Leányaim a 
királyságomban: A Segítőegylet története 
és munkássága (2011). 137–156.

Videók: Angyali küldetés; Egymást 
támogatni az otthonban

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Tapasztaltad- e már, hogy a 
papságviselők és a nőtest-
vérek együtt munkálkod-
tak Isten királyságának 
felépítésén? Mikor? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiataloknak?

Miért lenne fontos, hogy 
a fiatalok tudják, miként 
munkálkodnak együtt a 
nők és a papságviselők az 
Úr egyházában? Milyen 
lehetőségeik vannak a 
fiatal férfiaknak és nőknek 
már most, hogy együtt 
szolgáljanak? Mit kell 
megérteniük, amikor 
másokat szolgálnak most, 
és felkészülnek a jövőbeli 
szolgálatra?



124

• Kérd meg a fiatalokat, osszák meg 
egy friss élményüket arról, hogy vala-
mi megerősítette bennük egy olyan 
dolog igaz voltát, amelyet az egyház-
ban vagy egyénileg tanulmányoztak.

• Írd fel a táblára a lecke címét. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mindannyian 
válaszolják meg a kérdést írásban, 
aztán alkossanak párokat, és szőjék 
egy mondatba kettejük válaszát. Kérd 
meg őket, hogy osszák meg mondata-
ikat az osztály egészével.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogy miként 
munkálkodnak együtt a nők és a papságviselők Isten királyságának felépítésén. A 
Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy nézzék 
át Russell M. Nelson elnök beszédét a 
tizedik bekezdéstől. Milyen bizonyí-
tékot látnak Kimball elnök próféciá-
jának beteljesedésére? Mit tehetnek a 
fiatal férfiak és nők, hogy segítsenek 
beteljesíteni ezt a próféciát? Buzdítsd 
a fiatalokat, hogy nézzék át Nelson 
elnök beszédének többi részét is, és 
keressenek benne módokat a nők és 
papságviselők együttműködésére. 
Kérj fel tanulókat, hogy osszák meg 
érzéseiket az igazlelkű nők befolyá-
sáról azáltal, hogy köszönőleveleket 
írnak az életükben nagy szerepet 
játszó nőknek, vagy megosztanak 
néhány gondolatot a közösségi média 
segítségével. 

• Oszd fel kisebb részekre a Leányaim 
a királyságomban könyv 8. fejezetét, 
és adj ki egy részt minden fiatalnak, 
hogy olvassa el az óra során. Kérd 
meg őket, keressenek egy idézetet 
vagy történetet, amely rámutat, hogy 
miként munkálkodnak együtt a pap-
ságviselők és a nők Isten királyságá-
nak felépítésén. Kérd meg a fiatalokat, 
osszák meg az osztállyal az általuk 
talált idézetet vagy történetet. Milyen 

hasonló történeteket tudnának mon-
dani saját tapasztalataikból?

• A püspök engedélyével hívj meg 
néhány nőtestvért és papságviselőt, 
akiknek elhívásaik vannak az egyház-
községben, és kérd meg őket, osszák 
meg néhány élményüket az egy-
házban közösen végzett szolgálattal 
kapcsolatban. Miként segítették őket 
egymás tapasztalatai és látásmódjai? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, nekik milyen tapasztalataik 
vannak.

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák el 
az „A nőtestvérek szerepe az egyház-
ban” címet viselő részt Quentin L. 
Cook elder Hihetetlen utolsó napi 
szent nők című beszédéből, azután 
kérd meg őket, hogy osszák meg 
egymással, mit tanultak. Cook elder 
üzenetét felhasználva hogyan tud-
nának segíteni másoknak megérteni, 
miért fontosak a nők az egyházban?

• Játszd le az Angyali küldetés című 
videót vagy az Egyházközségi tanács 
minta első pár percét, és kérd meg 
a fiatalokat, osszanak meg bármit, 
amit arról tanultak, hogy miként 

Tanítási ötlet

„Saját lelki felkészülé-
sed nagyban hozzájárul 
a tanulás légköréhez. 
Amikor lelkileg felkészült 
vagy, magaddal hozod a 
békesség, a szeretet és az 
áhítat lelkiségét. Tanulóid 
sokkal nagyobb nagyobb 
biztonságtudattal fogják 
átgondolni és megbeszélni 
az örök értékű dolgokat” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 79.).
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munkálkodnak együtt a nők és a 
papságviselők. Ösztönözd a fiata-
lokat, meséljenek arról, mit láttak, 
hogyan építik Isten királyságát a 
nők és a férfiak a családjukban és az 
egyházközségükben. Hogyan alkal-
mazhatnák a fiatal férfiak és fiatal nők 
az e videókból tanultakat, miközben 
együtt szolgálnak az egyházban?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el magukban a Család: Kiáltvány 

a világhoz 6. és 7. bekezdését, és 
mondják meg, miként munkálkodnak 
együtt a férfiak és a nők Isten örökké-
való tervének véghezvitelében. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mondják el, 
mit találtak. Látták- e már, ahogy fér-
jek és feleségek a család kiáltványban 
álló tantételeket követték? Mikor? Mit 
tehetnek már most, hogy felkészülje-
nek a család kiáltványban leírt családi 
kapcsolatok kialakítására?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan munkálkod-
nak együtt a férfiak és a nők az egyházban? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a 
Lélek útmutatására, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan nézel majd utána 
annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító megkérte 
követőit, hogy tegyék 
bizonyságukat, és amikor 
így tettek, a Lélek megé-
rintette szívüket. Hogyan 
bátoríthatod a fiatalokat, 
hogy tegyék bizonysá-
gukat egymásnak az 
 evangélium igaz voltáról?
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Válogatott források

Quentin L. Cook: Hihetetlen utolsó napi szent nők. 
 Liahóna, 2011. máj. 18–21., részlet.

Az elmúlt három évben, míg az új egyházi kézi-
könyveken dolgoztunk, az Első Elnökség és a 
Tizenkettek Kvóruma útmutatást, sugalmazást és 
kinyilatkoztatásokat keresve tanácskozott papsági 
és segédszervezeti vezetőkkel. Ennek során megta-
pasztaltam annak érzését, mily nagyra értékelem azt 
a nélkülözhetetlen szerepet, melyet a nőtestvérek, 
legyenek bár házasok vagy egyedülállók, a törté-
nelem folyamán és most is játszottak és játszanak a 
családban és az egyházban. […]

Jó néhány évvel ezelőtt cövekkonferencián vet-
tem részt Tongán. Vasárnap reggel a kápolna első 
három sora tele volt 26 és 35 év közötti férfiakkal. 
Gondoltam, ők a férfikórus. Ám amikor sor került a 
konferencia ügyeinek intézésére, ez a 63 férfi felállt, 
miközben felolvasták a nevüket, és támogatták a 
melkisédeki papságba való elrendelésüket. Egyszer-
re voltam örömteli és megdöbbent.

Az ülésszak után megkérdeztem a cövekelnö-
köt, Mateaki elnököt, hogyan történt ez a csoda. 
Elmondta nekem, hogy a cövektanács egyik gyű-
lésén beszélgettek az újra aktivizálásról. A cövek 
segítőegyleti elnöke, Leinata Va’enuku nőtestvér 
megkérdezte, mondhatna-e valamit. Miközben 
beszélt, a Lélek megerősítette az elnök számára azt, 
hogy javaslata helyes. A hölgy elmagyarázta, hogy 
sok csodálatos, 20-as évei végén, 30-as éveiben járó 
fiatalember van a cövekben, akik nem szolgáltak 
missziót. Elmondása szerint sokan közülük tudják, 
hogy csalódást okoztak a püspöküknek és a pap-
sági vezetőiknek, akik annak idején határozottan 

misszió szolgálatára biztatták őket, és most úgy 
érzik, mintha másodosztályú tagjai lennének az 
egyháznak. Rámutatott, hogy ezek a fiatalemberek 
már túl vannak a misszionáriusi koron. Szeretetét és 
aggodalmát fejezte ki irántuk. Kifejtette, hogy még 
mindig elérhető számukra a szabadító szertartások 
mindegyike, és a papsági elrendelésekre, valamint a 
templomi szertartásokra kellene összpontosítaniuk. 
Megjegyezte, hogy bár e fiatalemberek némelyike 
még mindig egyedülálló, többségük csodálatos 
nőket vett feleségül – egyesek aktívak, némelyek 
inaktívak, és vannak, akik nem egyháztagok.

Miután a cövektanácson alaposan átbeszélték a 
dolgot, eldöntötték, hogy a papságban a férfiak, 
a Segítőegyletben pedig a nők kinyújtják kezüket 
e férfiak és feleségeik megmentésére, miközben a 
püspökök több időt töltenek egyházközségükben 
a fiatal férfiakkal és a fiatal nőkkel. A mentőakció-
ban résztvevők elsősorban arra összpontosítottak, 
hogy felkészítsék őket a papságra, az örökkévaló 
házasságra és a templom szabadító szertartásaira. A 
rákövetkező két év során majdnem mind a 63 férfit, 
akiket azon a konferencián támogattunk a melkisé-
deki papságban, felruházták a templomban, és hoz-
zájuk pecsételték a házastársukat. Ez a történet csak 
egyetlen példa arra, milyen fontosak nőtestvéreink 
a szabadulás munkájában egyházközségeinkben és 
cövekeinkben, és hogyan segítik elő a kinyilatkozta-
tást, különösen az egyházi tanácsokban. [Személyes 
beszélgetés alapján Lehonitai Mateakival, a Tongai 
Ha’akame Cövek elnökével, (aki később a Pápua Új-
Guineai Port Moresby Misszió elnökeként szolgált), 
valamint Leinata Va’enukuval, a cövek segítőegyleti 
elnökével.]
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miért fontos követni a papsági 
vezetőktől kapott tanácsot?
A papsági vezetők sugalmazást kapnak a Szentlélektől, hogy tanácsot tudjanak 
adni azoknak, akiknek a vezetésére el lettek hívva. Ha megtanuljuk, miként 
hallgassuk meg és kövessük a papsági vezetőinktől kapott tanácsot, az segít 
megóvni minket a lelki és fizikai veszélytől, és segíteni fog bölcs döntéseket 
hoznunk.

Készülj fel lelkileg!

Használd az alábbi forrásokat, hogy te magad is jobban megértsd, miért fontos követ-
ni a papsági vezetők tanácsait. Azután vedd fontolóra, hogy az e vázlatban szereplő 
tevékenységek miként segíthetnek megtervezned, hogyan vond be a fiatalokat a tanu-
lásba. A tanácsok megfogadása terén szerzett személyes tapasztalataid segíteni fognak 
abban, hogy hatékonyan tudj tanítani.

Efézusbeliek 4:11–14 (Az egyházi 
vezetőktől érkező áldások)

T&Sz 1:38; T&Sz 21:4–5 (Az Úr a 
 szolgái által szól hozzánk)

T&Sz 124:45–46 (Hallgassunk az Úr 
szolgáira)

Dallin H. Oaks: A kommunikáció két 
csatornája. Liahóna, 2010. nov. 83–86.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg az osztályban lévő fiatal 
férfiakat, hogy tanítsanak meg vala-
mit a fiatal nőknek, amit a papságról 
tanultak az ároni papsági kvórumuk-
ban. Azután kérd meg a fiatal nőket, 
hogy ők is tanítsanak valamit, amit a 
papságról tanultak az osztályukban.

• Kérd meg a fiatalokat, sorolja-
nak fel olyan tanácsokat, amelyeket 
nemrég kaptak helyi papsági veze-
tőktől (például a püspöktől vagy a 
cövekelnöktől). Milyen áldásokban 
részesültek, amikor követték ezeket 
a tanácsokat? Amikor sugalmazást 
érzel rá az óra során bármikor, tegyél 
bizonyságot a papsági vezetők köve-
téséből fakadó áldásokról.

Miként áldott meg téged a 
papsági vezetők tanácsá-
nak követése a magánéle-
tedben? Az elhívásaidban? 
A családodban?

Milyen lehetőségeik van-
nak a fiataloknak, hogy 
papsági tanácsot kérjenek? 
Hogyan bátoríthatod a 
fiatalokat, hogy kövessék a 
papsági vezetők tanácsait, 
ideértve az egyházközségi 
és cöveki vezetőkét?



128

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a tanulóknak megérteni, miért fontos 
követni a papsági vezetők tanácsait. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, osszanak 
meg példákat a szentírásokból olyan 
emberekről, akik kikérték és megfo-
gadták egy papsági vezető tanácsát 
(például 2 Királyok 5:1–14, Móziás 
28:1–8 vagy Alma 16:5–8). Kérd meg 
a fiatalokat, hogy beszéljék meg, mit 
tanulnak ezekből a példákból arról, 
hogyan fogadjuk a kapott tanácsot. 
Hogyan kaptak sugalmazást az e 
történetekben szereplő vezetők, hogy 
útmutatást tudjanak adni azoknak, 
akiket szolgálnak? Kérd meg a fiata-
lokat, osszák meg olyan élményeiket, 
amelyek megerősítették a bizonysá-
gukat arról, hogy papsági vezetőink 
sugalmazottak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el az Efézusbeliek 4:11–14- 
et, valamint a Tan és a szövetségek 
1:38- at; 21:4–5- öt és 124:45–46- ot, 
azután válaszoljanak a következő kér-
désre: Miért fontos követni a papsági 

vezetőktől kapott tanácsot? Kérd meg 
a fiatalokat, hogy meséljenek olyan 
élményekről, amikor követték egy 
papsági vezető tanácsát és áldásban 
részesültek.

• Oszd ki elegendő példányban 
Dallin H. Oaks elder A kommuni-
káció két csatornája című beszédét. 
Az osztály egyik fele olvassa el az I. 
szakaszt, „A személyes csatorna” cím-
mel, és közösen készítsenek egy ábrát, 
amely bemutatja Oaks elder tanítá-
sát. Az osztály másik felét bízd meg 
ugyanezzel a II. szakasszal kapcsolat-
ban („A papsági csatorna”). Miután a 
két csoport megosztotta egymással az 
ábrájukat, olvassátok el együtt a III. 
részt („Mindkét csatornára szükség 
van”), és kérdezd meg a fiataloktól, 
milyen áldásokban részesültek ők és 
családjaik a személyes kinyilatkozta-
tás és a papsági vezetők által kapott 
kinyilatkoztatás révén.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, miért fontos követni 
a papsági vezetőktől kapott tanácsokat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Mit tanultak ma a fiatalok a papsági vezetők tanácsának kikéréséről? Kérd meg őket, 
jegyezzék fel naplójukba a kapott tanácsot, és azt, hogy milyen áldásokban van részük, 
amikor követik azt.

Tanítási ötlet

„Az olyan tanítók, akik az 
idő nagy részében maguk 
beszélnek, vagy ők vála-
szolnak meg minden kér-
dést, [könnyen el tudják 
venni] a tanulók kedvét a 
részvételtől” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító gyakorta 
osztott meg történeteket, 
példázatokat és a valós 
életből vett példákat a 
tanok és tantételek szem-
léltetésére. Milyen törté-
neteket oszthatnál meg 
a fiatalokkal a papsági 
vezetők követéséről?
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

A szentírás- tanulmányozási 
készségek alkalmazása 
hogyan segíthet még többet 
tanulnom a papságról?
A papságról való tanulás egyik legjobb módja az, ha tanulmányozzuk a 
szentírásokat. A szentírások tanulmányozása többet jelent a puszta olvasásnál. 
Ahhoz, hogy megértsük a papságról tanító szentírásokat, el kell sajátítanunk 
és alkalmaznunk kell az olyan szentírás- tanulmányozási készségeket, mint 
amilyen a nehéz szavak meghatározása, illetve a lábjegyzetek és más tanulási 
segédletek használata.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mire 
érzel késztetést, mit kellene megosztanod az általad tanított fiatalokkal?

T&Sz 20:46–59 (Az ároni papság 
kötelességei)

T&Sz 121:34–46 (A papság hatalma az 
igazlelkűség tantételein nyugszik)

T&Sz 84:33–44 (A papság esküje és 
szövetsége)

Melkisédeki papság. Kalauz a 
szentírásokhoz.

Boyd K. Packer, “What Every Elder 
Should Know—and Every Sister as 
Well,” Ensign, Feb. 1993, 7–13

Tanítás a szentírásokból. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 54–59.

Papság. Hűek a hithez (2004). 152–156.

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Mely szentírások segí-
tettek megértened 
a papságot? Milyen 
szentírás- tanulmányozási 
készségek segítettek 
jobban megértened a 
szentírásokat?

Milyen kérdéseik vannak 
a fiataloknak a papsággal 
kapcsolatban? Milyen 
szentírás- tanulmányozási 
készségek segíthetnek 
nekik abban, hogy a 
szentírások használatával 
még többet tanuljanak a 
papságról?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy tegyék 
fel az őket foglalkoztató kérdéseket a 
papságról vagy a papsági kulcsokról.

• Kérdezd meg a tanulóktól, mit 
tesznek, amikor olyan szentíráshoz 
érnek, amelyet nem értenek. Milyen 
szentírás- tanulmányozási segítség 
áll rendelkezésükre? Mi más tesznek 
még, hogy elmélyítsék a szentírások 
megértését?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogyan hasz-
nálhatják a szentírás- tanulmányozási készségeket, hogy még több mindent megtudja-
nak a papságról. A Szentlélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 
121:34–46- ot, és keressenek benne 
ismeretlen vagy nehezen érthető sza-
vakat és kifejezéseket, úgymint ámen 
azon ember papságának, rugdalózzon az 
ösztöke ellen, a papság hatalma lecsapódik 
a lelkeden, jogarod és így tovább. Kérd 
meg a fiatalokat, keressék ki egy szó-
tárban e szavak és kifejezések jelenté-
sét, majd újra olvassák el e verseket. 
Milyen további meglátásokat nyer-
nek, miután elolvasták a definíciókat? 
Kérd meg a fiatalokat, keressenek 
még egy szentírást a papságról, és 
azt is tanulmányozzák, kikeresve az 
ismeretlen szavak jelentését (például 
kikereshetik a Hűek a hithez értelmező 
szótár Papság címszava alatti szentí-
rásokat, illetve a Boyd K. Packer elnök 
What Every Elder Should Know—and 
Every Sister as Well című cikkében 
felsorolt szentírásokat is). Kérd meg 
őket, hogy osszák meg az osztállyal, 
mit tanultak.

• Minden fiatalnak ossz ki tanul-
mányozásra néhány verset ezekből: 
Tan és a szövetségek 20:46–59, illetve 
84:33–44. Kérd meg őket, hogy az e 
versekhez tartozó lábjegyzetek segít-
ségével keressenek további meglátá-
sokat a papsággal kapcsolatban. Kérd 
meg őket, mondják el, mit tanultak. 
Hogyan segítettek a lábjegyzetek job-
ban megérteniük a szentírásokat?

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék el, 
hogy elújságolják egy barátjuknak, 
hogy egy rokonuk nemrég megkap-
ta a melkisédeki papságot. Hogyan 
magyaráznák el a barátjuknak, hogy 
mi a melkisédeki papság, ha nem 
ismeri az egyházat? Milyen szentí-
rásokat tudnának megosztani, ha a 
barátjuknak kérdése lenne? Kérd meg 
a fiatalokat, olvassák el a melkisédeki 
papság címszót a Kalauz a szentírá-
sokhoz részben, és keressenek olyan 
szentírásokat, amelyeket a barát-
jukkal folytatott beszélgetés során 
használhatnának.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan alkalmazzák a szentírás- tanulmányozási készségeket, 
hogy segítségükkel még többet tanuljanak a papságról? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Tanítási ötlet

„Használj szemkontaktust, 
…hogy bevond a tanu-
lókat az órába! Amikor 
szemtől- szembe tanítasz, a 
figyelmed azokra össz-
pontosul, akiket tanítasz, 
és nem a [tananyagra]. Ha 
szemkontaktust teremtesz, 
miközben hozzászólásai-
kat és kérdéseiket hallga-
tod, az segíteni fog nekik 
[tudni], hogy téged érde-
kel, amit mondani akar-
nak” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 71.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus tanította és felké-
szítette tanítványait, és 
megbízta őket azzal, hogy 
osszák meg másokkal az 
evangéliumát. Miként 
inspirálhatnád a fiatalo-
kat arra, hogy még töb-
bet akarjanak tanulni a 
papságról, és meg akarják 
osztani másokkal, amit 
tanulnak?

Ösztönözz cselekvésre!

Biztasd a tanulókat, hogy használják a ma tanult készségeket, amikor a papságról, a 
papsági kulcsokról és más evangéliumi témákról tanulnak. A következő órák során kérd 
meg őket, hogy osszanak meg néhány dolgot, amelyet most tanultak.

Mesélj a fiataloknak azokról az áldásokról, amelyeket az evangélium tanulmányozása 
során kaptál.
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Válogatott források

Papság. Evangéliumi könyvtár, LDS.org

Papság

A papság Isten örökkévaló hatalma és felhatalmazá-
sa. Isten a papság által teremtette és kormányozza 
a mennyeket és a földet. E hatalom által váltja meg 
és magasztalja fel gyermekeit, és viszi véghez „az 
ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39). 
Isten papsági felhatalmazást ad az érdemes férfi 
egyháztagoknak, hogy az Ő nevében járhassanak el 
gyermekei szabadítása érdekében. A papságviselők 
felhatalmazást kapnak az evangélium hirdetésére, 
a szabadítás szertartásainak elvégzésére, és Isten 
királyságának a földön történő irányítására.

A férfi egyháztagok 12 éves koruktól kezdhetik meg 
papsági szolgálatukat. Kezdetben az ároni papsá-
got viselik, később, amennyiben arra érdemesek, a 
melkisédeki papsággal is felruházzák őket. A férfiak 
életének különböző szakaszaiban és felkészülésük 
alatt, többféle feladatban részesülnek és különböző 
papsági hivatalokat töltenek be, mint például az 
ároni papságban diakónus, tanító vagy pap, és mel-
kisédeki papként elder vagy főpap.

Ahhoz, hogy egy férfi egyháztag viselhesse a papsá-
got, egy felhatalmazással rendelkező papságviselőnek 
kell a papság egy adott hivatalát felruházni és elren-
delni (lásd Zsidók 5:4; T&Sz 42:11; Hittételek 1:5).

Habár a papság felhatalmazását csakis az egyház 
érdemes férfi tagjaira lehet felruházni, mégis a 
papság áldásaiban minden férfi, nő és gyermek 
részesülhet. Az igazlelkű papsági vezetők befolyása 
a javunkat szolgálja, és mindnyájan részesülhetünk a 
papság szabadító szertartásainak kiváltságában. […]

Papsági kulcsok

A papsági felhatalmazás gyakorlása az egyházban, 
azok a papságviselők által történik, akik a pap-
ság kulcsait birtokolják (lásd T&Sz 65:2; 124:123). 
Azok, akik rendelkeznek a papság kulcsaival 
joguk van, hatáskörükön belül, az egyház felett 
elnökölni és irányítani azt. Például a püspök azon 
kulcsok birtokában van, amelyek képessé teszik az 
egyházközsége feletti elnöklésre. Tehát amikor az 
egyházközségből egy gyermek arra készül, hogy 
megkeresztelkedjen, akkor a keresztelő személy ezt 
csak a püspök jóváhagyásával teheti meg.

Jézus Krisztus a papság összes kulcsát viseli. Apos-
tolainak átadta az egyház irányításához nélkülöz-
hetetlen kulcsokat. Csakis a rangidős apostol, az 
egyház elnöke (vagy az a személy, akit megbíz) 
használhatja a teljes egyház irányításához ezeket a 
kulcsokat (lásd T&Sz 43:1–4; 81:2; 132:7).

Az egyház elnöke más egyházi vezetőkre ruházza 
a papság kulcsait, ahhoz hogy elnökölni tudjanak 
saját feladatkörükben. A papság kulcsaival ruházzák 
fel a templomok, missziók, cövekek és kerületek 
elnökeit, valamint püspököket, gyülekezeti és kvó-
rum elnököket. Az a férfi, aki az említett hivatalok 
egyikében szolgál csak addig viselheti a kulcsokat, 
amíg vissza nem hívják abból. A tanácsosok kul-
csokat nem kapnak, azonban az elhívásukhoz és a 
munkájához szükséges felhatalmazást igen. […]

Szentírásutalások: János 15:16; Cselekedetek 8:14–20; 
Jakab 5:14–15; T&Sz 13; 20; 84; 107; Joseph Smith 
története 1:68–73
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miként alkalmazhatok 
történeteket, amikor a 
papságról tanítok másoknak?
A történetek gazdagíthatják tanításunkat, és megragadhatják az általunk taní-
tott személyek figyelmét. A történetek igazlelkű példákat állítanak elénk, és 
szemléltetik azokat az áldásokat, amelyek Jézus Krisztus tanításainak követé-
séből fakadnak. Számtalan olyan történet van a szentírásokban, az élő próféták 
szavaiban és a saját életünkben, amelyeket felhasználhatunk, amikor a papság-
ról tanítunk másoknak.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni, hogyan használhatnak történeteket, amikor a papság-
ról tanítanak másoknak?

Lukács 10:1 (A Szabadító elrendeli a 
hetveneket)

Cselekedetek 3:1–9 (Péter meggyógyít 
egy sánta [béna] embert)

Cselekedetek 8:14–24 (Simon megpró-
bálja pénzért megvenni a papságot)

3 Nefi 18:1–9 (Jézus kiszolgálja az 
úrvacsorát)

Dieter F. Uchtdorf: Gondolatok a hite-
lességről. Liahóna, 2015. máj., 80–83.

David A. Bednar: A menny hatalmai. 
Liahóna, 2012. máj. 48–51.

L. Tom Perry: Áron papsága. Liahóna, 
2010. nov. 91–94.

Történetek.Tanítás, nincs nagyobb 
 elhívás (2000). 178–180.

Videók: Szenteljétek meg magatokat; 
Csoda háború idején

Kösd össze a tanultakat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen élmények erősítet-
ték meg a papságról való 
bizonyságodat? A szentí-
rásokból és az élő próféták 
szavaiból milyen történe-
tek segítettek megértened 
a papság hatalmát?

Milyen élményekben volt 
már része a fiataloknak a 
papsággal kapcsolatban? 
Milyen történeteket oszt-
hatnál meg a fiatalokkal a 
papságról, amelyek segít-
hetnének megerősíteni a 
bizonyságukat?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, miként alkalmazzák a 
tanultakat személyes tanulmányozá-
sukban, családi tanulmányozásukban, 
az ifjúsági hitoktatáson, illetve más 
egyházi órákon.

• Kérd meg a fiatalokat, osszák meg 
olyan élményeiket, amelyek mege-
rősítették a papságról való bizonysá-
gukat. Te is megoszthatod egy saját 
élményedet. Kérdezd meg a fiata-
loktól, hogy a történetek megosztása 
miért jó módszer, amikor a papságról 
tanítunk másoknak.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan hasz-
nálhatnak történeteket, amikor a papságról tanítanak másoknak. A Szentlélek sugalma-
zását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék 
el, hogy felkérték őket egy beszédre 
a papságról az úrvacsorai gyűlésen. 
Kérd meg őket, keressenek egy tör-
ténetet a papságról a szentírásokban, 
amelyet felhasználhatnának a beszé-
dükben (például egy gyógyulásról 
vagy szertartások végzéséről szóló 
történetet). Ha szükséges, fellapozhat-
ják az e vázlatban javasolt szentíráso-
kat. Ösztönözd őket, hogy meséljék el 
a történetet az osztály többi tagjának, 
és mondják el, mit tanít nekünk ez 
a papságról, illetve hogyan tudnák 
felhasználni azt a beszédükben.

• Minden fiatalnak adj ki olvasásra 
egy- egy történetet a papságról vala-
melyik általános konferenciai beszéd-
ből (például a Patyomkin- falvakról 
szóló történetet Dieter F. Uchtdorf 
elnök Gondolatok a hitelességről 
című beszédéből, David A. Bednar 
elder édesapjának történetét Bednar 

elder A menny hatalmai című beszé-
déből, vagy az ároni papsági tanácsa-
dó bizonyságát L. Tom Perry elder 
Áron papsága című beszédéből). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy foglalják össze 
az elolvasott történetüket, és mondják 
el, mit tanít az a papságról. Milyen 
lehetőségei vannak a fiataloknak arra, 
hogy e történeteket felhasználva tanít-
sanak másokat a papságról?

• Játszd le az e vázlatban javasolt 
egyik vagy mindkét videót. Kérdezd 
meg a fiataloktól, mit tanítanak ezek 
a történetek a papságról. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy osszák meg a vide-
ókat valakivel, akiről tudják, hogy 
megerősítené őt ez az üzenet. Biztasd 
őket, hogy javasoljanak módokat arra, 
hogyan tudnák megosztani a vide-
ókat egy barátjukkal vagy család-
tagjukkal, egy eljövendő órán pedig 
adj nekik lehetőséget az élményeik 
megosztására.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan alkalmazhatnak történeteket, amikor a papságról taní-
tanak másoknak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni 
ezzel a témával?

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Tantételek megkeresése. A 
tantétel olyan örök igaz-
ság, amely irányítja a tet-
teinket. A tantételek néha 
egyértelműen meg vannak 
fogalmazva a szentírások-
ban vagy a próféták sza-
vaiban, máskor történetek 
vagy példák utalnak rájuk. 
Az e részben álló első 
tevékenységben a fiatalo-
kat arra kérik, keressenek 
egy olyan történetet, amely 
a papsághoz kapcsolódó 
tantételeket szemléltet. 
Segíts nekik megtanulni, 
hogyan határozhatják meg 
ezeket a tantételeket az 
ehhez hasonló kérdések 
feltevésével: „Mit tanulok 
ezekből a szentírásokból, 
ami segít megértenem ezt 
a tantételt? Van- e bennük 
olyasvalami, ami arra 
tanít, hogyan lehetek még 
inkább hasonló a Szaba-
dítóhoz?” Biztasd őket 
arra, hogy keressenek 
tantételeket személyes 
és családi evangéliumi 
 tanulmányozásuk során.
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Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a 
Lélek útmutatására, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan nézel majd utána 
annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű 
történeteket, példázato-
kat és a valós életből vett 
példákat osztott meg, 
melyek jelentőséggel bír-
tak azok számára, akiket 
tanított. Te milyen törté-
neteket tudnál megosztani 
a fiatalokkal, hogy segíts 
nekik megérteni a papság 
hatalmát? Milyen történe-
teket ismernek a fiatalok, 
amelyek segíteni fognak 
nekik másoknak tanítani a 
papságról?
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Válogatott források

L. Tom Perry: Áron papsága. Liahóna, 2010. nov. 
91–94., részlet.

Fiatal férfiak az ároni papságban, bizonyságot 
teszek nektek arról, hogy az Urat ünnepélyes 
szövetség kötelezi arra, hogy hithűségetek szerint 
megáldja az életeteket. Ha hallgattok a Szentlélek 
figyelmeztető hangjára és követitek az útmutatását, 
akkor megáldattok az angyalok szolgálattételé-
vel. Ez az áldás bölcsességgel, tudással, erővel és 
dicsőséggel gyarapítja az életeteket. Biztos áldás ez, 
melyet az Úr ígért meg nektek.

Néhány hónappal ezelőtt részt vehettem egy 
egyházközség böjti és bizonyságtételi gyűlésén. Az 
egyik bizonyságtevő ároni papsági tanácsadó volt. 
Bizonysága hallatán most még jobban értékelem azt, 
hogy mit jelent az ároni papság viselője számára az 
angyalok szolgálattételének kulcsaival rendelkezni.

A tanácsadó elmesélte, milyen élményekben volt 
része az egyházközség ároni papságával aznap 
reggel. Az egyházi gyűlésekre jövet észrevette, hogy 
két fiatal diakónus böjti felajánlás borítékokkal járja 
az egyháztagok otthonait. Felfigyelt rá, milyen szé-
pen fel vannak öltözve vasárnapi ruhába, és milyen 
csendes méltósággal végzik a feladatukat. Ezt 
követően elkísért két papot, akik az úrvacsorával 
szolgáltak fizikailag és szellemileg sérült emberek 
otthonában. Ez a két fiatal férfi most először látoga-
tott el ebbe az otthonba, és tanácsadójuk megfigyel-
te, milyen tiszteletteljesen és odaadóan végezték 
papsági feladatukat.

Aztán a tanácsadó elmesélt egy rövid élményt, 
amely nagy hatással volt rá, mert az egyik pap arra 
emlékeztette őt, hogy mit jelent Jézus Krisztus igaz 
szolgájának – szó szerint szolgáló angyalnak lenni. 
A gyülekezetnek vizet osztó fiatal pap olyan valaki-
hez ért, akinek láthatóan súlyos Down-szindrómája 
volt. Az illető állapota miatt nem tudta elvenni a 
pohárkát a tálcáról, hogy igyon belőle. Ez a fiatal 
pap azonnal felmérte a helyzetet. Bal [kezével segí-
tett a férfinak előrehajolni], hogy inni tudjon, majd 
jobb kézzel elvette a tálcáról a pohárkát, és lassan, 
gyengéden a férfi szájához emelte. A méltánylás 
kifejezése jelent meg a férfi arcán – olyan emberé, 
akinek valaki más szolgált. Ez a csodálatos fiatal 
pap aztán folytatta feladatát, és a gyülekezet többi 
tagjának is kiosztotta a megáldott vizet.

A tanácsadó bizonyságában elmondta, milyen 
érzéseket keltett benne ez a gyengéd pillanat. Azt 
mondta, csendben örömkönnyeket hullatott, mert 
tudta, hogy ezeknél a fiatal, törődő, engedelmes 
ároni papságviselőknél jó kezekben lesz az egyház.

Ezra Taft Benson elnök egyszer azt mondta: „Adja-
tok nekem egy fiatal férfit, aki erkölcsileg tisztán 
tartotta magát, és hűen eljárt az egyházi gyűléseire. 
Adjatok nekem egy fiatal férfit, aki felmagasztalta 
a papságát és kiérdemelte az Isten iránti kötelesség 
kitüntetést, és aki sascserkész. Adjatok nekem egy 
fiatal férfit, aki kijárta az ifjúsági hitoktatás osztá-
lyait, és égő bizonysága van a Mormon könyvéről. 
Adjatok nekem egy ilyen fiatal férfit, és én olyan fia-
tal férfit adok nektek, aki a misszióban és egész élete 
során csodákat tud tenni az Úrért” (“To the ‘Youth 
of the Noble Birthright,’” Ensign, May 1986, 45).
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

A szertartásokban „megnyilvánul az isteniség hatalma” (T&Sz 84:20).

Mennyei Atyánk az evangéliumi szertartásai és szövetségei segítségével tanít bennün-
ket, és készít fel minket arra, hogy Vele éljünk. Ebben az egységben lehetőséged lesz 
arra, hogy segíts a fiataloknak fokozni erőfeszítéseiket az evangélium tanulmányozá-
sa és tanítása terén, miközben a szertartásokról és a szövetségekről tanulnak. Biztasd 
a fiatalokat, hogy tegyenek fel kérdéseket arról, amiről tanulnak, igyekezzenek még 
többet megtudni, és tanítsák meg másoknak azt, amit felfedeznek.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatokból lehet választani:

Milyen lelki igazságokat ismerhetek meg az evangélium szertartásaiból?
Hogyan mélyíthetem el a szövetségekről való tudásomat?
Hogyan tehetem jelentőségteljesebbé az úrvacsorát saját magam számára?
Hogyan tartom be a szövetséget, hogy mindig emlékezem a Szabadítóra?
Hogyan készülhetek fel a templomi szertartások elnyerésére?

Szövetségek és szertartások
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Milyen lelki igazságokat 
ismerhetek meg az 
evangélium szertartásaiból?
A szertartások szent, ünnepélyes cselekedetek, melyeket papsági felhatalma-
zás által végeznek. A szertartások evangéliumi igazságokat jelképeznek, és 
Mennyei Atyánk szabadulásunkra vonatkozó tervéről, valamint Jézus Krisztus 
engeszteléséről tanítanak bennünket. A szertartások megtanítanak bennünket 
arra is, kik vagyunk, és emlékeztetnek bennünket Isten iránti kötelességeinkre. 
A szertartásokban található jelképek megismerése segít nekünk teljesebb mér-
tékben megérteni az evangéliumot, valamint megerősíti Jézus Krisztusba vetett 
hitünket.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mit 
tanulhatnak a fiatalok az evangélium szertartásainak szimbólumrendszeréből?

Lukács 22:19–20; 3 Nefi 18:1–11 (Az 
úrvacsora a Szabadító testét és vérét 
jelképezi)

Rómabeliek 6:3–6; T&Sz 76:51 (Az 
alámerítéssel történő keresztelés 
Krisztus halálát és feltámadását, 
valamint saját lelki újjászületésünket 
szimbolizálja)

T&Sz 84:19–22 (Az isteniség  hatalma 
a papság szertartásain keresztül 
 nyilvánul meg)

Boyd K. Packer: A szent templom. 
Liahóna, 2010. okt. 28–35.

Dennis B. Neuenschwander, 
 “Ordinances and Covenants,” Ensign, 
Aug. 2001, 20–26

A Szabadítóra és engesztelésére 
 emlékezünk. Hűek a hithez (2004). 205.

Szertartások. Hűek a hithez (2004). 
186–187.

Hasonlatok és szemléltetős leckék. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
164.

Gondolkodj el azokon 
a szertartásokon, ame-
lyekben te és a családod 
részesült (például a 
keresztelés, az úrvacsora, 
illetve a templomi szertar-
tások). Milyen evangéliu-
mi igazságokat tanulsz e 
szertartásokból?

Az osztályodban lévő 
fiatalok értékelik- e az 
evangélium szertartásai-
nak jelentőségét? Értik- e a 
keresztelés és az úrvacsora 
jelképrendszerét?
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Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérj meg egy olyan fiatalt, akinek 
már volt alkalma egy evangéliumi 
igazságot elmagyarázni egy barátjá-
nak, hogy mondja el ezen élményét az 
osztálynak.

• Kérdezd meg a fiatalokat, hogy 
van- e közöttük olyan, aki saját maga 

vagy egy családtagja a közelmúltban 
részesült valamilyen szertartásban 
(például keresztelés, papsági elren-
delés vagy templomi szertartások). 
Ösztönözd őket, hogy osszák meg 
élményeiket! Mi érintette meg őket a 
szertartás kapcsán?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak meglelni a lelki igazságokat az 
evangélium szertartásaiban. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd az osztályt két csoportra. 
Az egyik csoportnak add ki, hogy a 
szentírások és egyéb források haszná-
latával (mint például az e vázlatban 
javasoltak) tanulmányozzák, mit 
jelképez a keresztelés, míg a mások 
csoportot kérd meg, hogy tanulmá-
nyozzák, mit jelképez az úrvacsora. 
Mit tanítanak nekik ezek a szertar-
tások az engesztelésről? Kérd meg 
mindegyik csoportot, hogy tanítsák 
meg az osztály többi tagjának, amit 
megtudtak. Használhatják a 103–104- 
es és a 107–108- as képet az Evangéli-
umi művészeti könyv ből. Kérdezd meg 
a fiatalokat, hogy ezen szertartások 
jelképrendszereinek megértése milyen 
hatással lesz gondolataikra és érzése-
ikre, amikor a következő alkalommal 
részt vesznek a szertartásokban.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 
84:19–21- et és a 2 Nefi 28:30- at, és 
keressenek válaszokat a kérdésre: 
„Mit tanítanak nekünk az evangélium 
szertartásai Istenről?” Kérd meg őket, 
hogy osszák meg, mit találtak. Ösz-
tönözd őket arra, hogy tegyék fel ezt 
a kérdést legközelebb, amikor részt 
vesznek vagy részesülnek egy szer-
tartásban, és írják le gondolataikat és 
benyomásaikat, hogy megoszthassák 
azokat egy későbbi tanítás során.

• Az osztállyal olvassátok el a 
Hasonlatok és szemléltetős leckék 
című részt a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás könyv 164–165. oldalán. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy keressenek 
okokat arra, hogy az Úr miért jel-
képeken keresztül tanít bennünket. 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A jelképek megértése. A 
fiataloknak képesnek kell 
lenniük a szentírásbeli 
szimbólumok felisme-
résére, a szimbólumok 
részeinek meghatáro-
zására, valamint azok 
értelmezésére ahhoz, hogy 
megértsék a szentírásbeli 
példázatokat és szimbó-
lumokat. A szimbólumok 
felismerésének egyik 
módja az, hogy olyan kife-
jezéseket keresünk, mint 
például a mint, a vonat-
koztat, a hasonló, az olyan 
illetve a mintha. A fiatalok 
ezután listát készíthetnek a 
szimbólum egyes részeiről 
(mint a kenyér vagy a víz). 
A szimbólumok értelme-
zéséhez egyéb egyházi 
forrásokhoz fordulhatnak 
(mint az egyházi magazi-
nok, konferenciai beszédek 
vagy egyéb szentírások), 
és átgondolhatják, hogyan 
segít nekik a szimbólum 
egy- egy evangéliumi 
tantétel megértésében. 
Ösztönözd őket arra, hogy 
minden olyan alkalommal 
tegyék ezt meg, amikor 
személyes evangélium- 
tanulmányozásuk során 
hasonlattal vagy szimbó-
lummal találkoznak.
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Melyek azok az örökkévaló igazságok 
vagy tantételek, amelyeket az Úr a 
keresztelés és az úrvacsora szertar-
tása által tanít nekünk? Ösztönözd a 
fiatalokat, hogy keressenek válaszokat 

erre a kérdésre az e vázlatban felso-
rolt szentírásokban, illetve a keresz-
telésről, valamint az úrvacsoráról 
szóló szócikkekben a Hűek a hithez 
könyvben.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik, miként lelhetnek lelki igazságokra az evangélium szertar-
tásaiban? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a 
témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Javasold a fiataloknak, hogy 
vegyenek részt egy közelgő keresz-
telésen vagy konfirmáláson. A ma 
tanultak miként befolyásolják azt, 
amit a keresztelésről gondolnak? És 
az úrvacsoravételről?

• Oszd meg a bizonyságodat 
az evangélium szertartásainak 
hatalmáról.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító mindenkit 
arra kért, hogy hittel cse-
lekedjen, és éljen az Általa 
tanított igazságok szerint. 
Lehetőségeket talált köve-
tői számára arra, hogy 
erőteljes tapasztalatok 
által tanuljanak. Hogyan 
segíthetsz a fiataloknak, 
hogy az engesztelésről 
tanuljanak azon szertartá-
sokból, amelyekben már 
részesültek?
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Válogatott források

Dennis B. Neuenschwander, “Ordinances and 
 Covenants” [Szertartások és szövetségek], Ensign, Aug. 
2001, 20–26, részlet.

A szent szertartásokban való részvételünk által 
sokat tanulhatunk Istenről és Isten királyságának 
rendjéről. Például különös lehet belegondolni abba, 
hogy valaki beléphet a templomba, hogy elvégez-
ze a legszentebb szertartások valamelyikét, még 
mielőtt alávetné magát a keresztségnek, amely 
egyike az evangélium legelső szertartásainak. Rend 
van Isten királyságában, és rendje van annak, hogy 
hogyan tanulunk erről. […]

Nem kapunk meg mindent egyszerre, azonban ha 
engedelmesek és érdemesek vagyunk ilyenfajta 
tudásra, akkor fokozatosan és egymásra épülve 
részesülünk a szent dolgok ismeretében. A királyság 
első szertartásától, a kereszteléstől, eljutunk más 
szertartásokhoz, mint például a konfirmációhoz és 
a papsági elrendeléshez, mindenhez, ami elvezet a 
legszentebb szertartásokhoz, melyeket a templom-
ban végeznek. Az evangélium szent szertartásaiban 
történő részvételünk rendet teremt a királysággal 
kapcsolatos ismeretünket illetően, és ezáltal kinyi-
latkoztatja számunkra Isten természetét.

A szent szertartások és Isten ismerete szorosan 
összekapcsolódnak. Mit tanulhatunk tehát Istenről 
az Őáltala kijelölt szertartásokban való részvétel 
által? Vegyük például a keresztelést. Az alámerítés-
sel történő keresztelés a bűnök bocsánatára való. Az, 
aki teljesen megbánta bűneit, és szíve teljes szán-
dékával megkeresztelkedik, tudja, hogy Istennek 
nemcsak hatalmában áll megbocsájtani és elvenni 

a bűnök miatti bűntudat terhét, hanem meg is teszi 
azt. Ez a személy saját tapasztalatain keresztül már 
tud valamit Istenről, valamint az Ő nagyszerű hatal-
máról és jóságáról. E dolgok igazi ismeretére csak 
akkor tehetünk szert, ha érdemesen veszünk részt a 
keresztelés szertartásában.

A keresztség megnyitja Isten királyságának kapuját, 
melyen nem csupán tisztán léphetünk át, de Isten 
megbocsájtásának biztos tudásával is. Mindezek 
érvényesek az evangélium más szent szertartásaira 
is. Idővel és engedelmesség által tovább fejlődhe-
tünk a templomi szertartásokig, ahol megerősödik a 
meggyőződésünk, miszerint a legértékesebb kap-
csolatainkra nem lesz hatással a halál. Ezt a tudást 
akkor nyerhetjük el, ha részt veszünk a szertartások-
ban, melyek azt a célt szolgálják, hogy ilyen dolgok-
ról tanítsanak bennünket. Másképpen nem fogjuk és 
nem is tudjuk megérteni ezeket. Joseph Smith pró-
féta a következőt tanította a nélkülözhetetlen szent 
igazságok ismeretéről, amelyet a szent szertartások-
ban való részvétel által szerzünk: „Mások élménye-
inek vagy a számukra adott kinyilatkoztatásoknak 
elolvasása soha nem adhat számunkra átfogó képet a 
mi helyzetünkről és Istenhez fűződő igazi kapcsola-
tunkról. E dolgok ismerete kizárólag Isten szertartá-
sai által szerzett tapasztalaton keresztül nyerhető el, 
amelyeket Ő erre a célra rendelt el.” [Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, 324; eredeti kiemelés.]

Ahogy a szent szertartások folyamatos módon 
kinyilatkoztatják Isten királyságának rendjét, úgy a 
szertartásokban történő részvételünk kinyilatkoztat-
ja a tudást Isten személyiségéről és jellemvonásairól, 
melyre máshogyan nem tehetünk szert.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan mélyíthetem el a 
szövetségekről való tudásomat?
Amikor az evangélium szertartásaiban részesülünk, akkor szövetségeket 
kötünk Mennyei Atyánkkal. Amikor szövetségeket kötünk, Isten bizonyos 
feltételeket állít fel, és ígéretet tesz, hogy megáld bennünket, ha engedelmes-
kedünk ezen feltételeknek. Amikor jobban megértjük szövetségeinket, képesek 
leszünk arra, hogy tiszteletben tartsuk azokat, valamint elnyerjük a Mennyei 
Atyánk által megígért áldásokat. 

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd az alábbi szentírásokat és egyéb forrásokat, és 
gondold át, hogyan segíthetsz a fiataloknak megérteni a már megkötött szövetségeiket, 
valamint azokat, amelyeket egy napon majd megkötnek.

Móziás 18:8–10; T&Sz 20:37 (A 
 kereszteléskor kötött szövetségek)

T&Sz 20:77, 79 (Az úrvacsorai imák)

T&Sz 84:33–44 (A papság esküje és 
szövetsége)

Ábrahám 2:8–11 (Az ábrahámi 
 szövetség részeként Ábrahámnak tett 
ígéretek)

Russel M. Nelson: Szövetségek. 
 Liahóna, 2011. nov. 86–89.

A házasság új és örökre szóló 
 szövetsége. Hűek a hithez (2004) 75–76.

Prédikáljátok evangéliumomat (2008). 
63–64, 85.

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Te hogyan értetted meg a 
szövetségeket, amelyeket 
kötöttél? Milyen szent-
írások és egyéb forrása-
nyagok segítettek neked 
ebben?

Az osztályodban lévő 
fiatalok mennyire értik a 
szövetségeket – azokat, 
melyeket már megkötöt-
tek, és azokat, amelyeket 
majd a jövőben kötnek 
meg? Tudják- e, hogyan 
tanulmányozzák a szent-
írásokat és az egyéb 
forrásokat, hogy e szövet-
ségekről tanuljanak?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak olyan evangéliumi témákat, 
amelyekről a közelmúltban otthon 
vagy a barátaikkal beszélgettek.

• Mutass képet olyan emberekről, 
akik szövetségeket kötnek, tartanak 
be, vagy szegnek meg (lásd Evangé-
liumi művészeti könyv). Kérd meg a 

fiatalokat, hogy magyarázzák el, mi 
az a szövetség, és miért kötünk szö-
vetségeket, valamint milyen áldásokat 
kapunk, amikor betartjuk azokat. 
Ha segítségre van szükségük, akkor 
irányítsd őket a szövetség címszóra a 
Hűek a hithez könyv 189–190. oldalán.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan mélyítsék 
el a szövetségekkel kapcsolatos tudásukat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy olvasson el (egyedül vagy pár-
ban) egy szentírásbeli szakaszt, amely 
egy szövetséget ír le (például azon 
szentírásokat, amelyeket ez a vázlat 
felsorol). Kérd meg őket, hogy olvasás 
közben sorolják fel azokat az ígérete-
ket, amelyeket mi teszünk, valamint 
azokat, amelyeket Isten tesz a szövet-
séghez kapcsolódóan. Adj lehetőséget 
minden fiatalnak arra, hogy tanítsa 
az osztály többi tagját arról, amit az 
adott szövetségről megtudott. Milyen 
élményeket tudnak megosztani a 
fiatalok, amelyek azt mutatják, hogy 
miként teljesednek be Isten ígéretei?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszanak ki egy szövetséget (mint 
például a keresztség, az úrvacsora 
vagy az örökkévaló házasság), és 
mondjanak el mindent, amit csak 
tudnak erről a szövetségről. Kérd meg 
az osztály egyik tagját, hogy írja fel 
a táblára az elhangzottakat. Kérd fel 

őket, hogy mélyítsék el az erről a szö-
vetségről való tudásukat azzal, hogy 
rákeresnek a szentírásokban (például 
az e vázlat által javasoltakban), a Hűek 
a hithez füzetben vagy a Prédikáljátok 
evangéliumomat! könyvben.

• Az osztállyal olvassátok el az e 
vázlatban javasolt egyik szentírás-
részt, és kérd meg a fiatalokat, hogy 
sorolják fel az ebben a szentírásban 
leírt ígéreteket. Kérd fel az osztály 
minden tagját, hogy válasszon egyet 
ezen ígéretek közül, amelyet mélyeb-
ben tanulmányoz majd. Találhatnak 
más szentírásokat, amelyek az adott 
ígéretről tanítanak (a lábjegyzet vagy 
a Kalauz a szentírásokhoz segítségé-
vel), vagy információt kereshetnek a 
Hűek a hithez könyvecskében, illetve 
egyéb forrásanyagokban. Kérd meg 
őket, hogy mondják el az osztálynak, 
mit tanultak, és ez milyen hatással 
lesz arra, ahogyan élnek.

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Készíts felsorolásokat! Ebben 
a leckében arra kérjük a 
fiatalokat, hogy tanulmá-
nyozzák a szentírásokat, 
és sorolják fel azokat az 
ígéreteket, amelyeket az 
evangélium szövetségei-
hez kapcsolódóan találnak. 
A listakészítés segíthet a 
fiataloknak meghatározni 
a lényeges pontokat, hogy 
azután ezeket mélyeb-
ben tanulmányozhassák. 
Biztasd őket, hogy készít-
senek listát, miközben 
egyénileg tanulmányozzák 
a szentírásokat.
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• Kérd meg a püspökség egyik tagját 
vagy a teljes idejű misszionáriuso-
kat, hogy látogassanak el az órára, és 
mondják el, mit tesznek, hogy segít-
senek az embereknek felkészülni a 
szövetségkötésre. Hogyan segítenek 

a misszionáriusok az embereknek, 
hogy megértsék a szövetségeket? 
Hogyan ösztönzik az embereket arra, 
hogy tartsák be a szövetségeiket? 
Buzdítsd a fiatalokat, hogy tegyék fel 
a kérdéseiket.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik- e, hogyan mélyíthetik el 
a szövetségekről való tudásukat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

Ösztönözd a fiatalokat arra, hogy készüljenek fel arra, hogy elmondjanak valamit a 
jövő héten, amit a személyes tanulmányozások során tanultak a szertartásokról és a 
szövetségekről.

Oszd meg a bizonyságodat azokról az áldásokról, amelyek az evangélium szorgalmas 
tanulmányozásából származnak!

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus minden körülmény 
közepette példakép és 
útmutató volt. Életével 
megtanította tanítványait 
arra, hogyan imádkozza-
nak, szeressenek és szol-
gáljanak. Te mit tehetsz, 
jó példa légy az általad 
tanított fiataloknak?
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Válogatott források

A házasság új és örökre szóló szövetsége. Hűek a hithez 
(2004). 75–76.

A házasság új és örökre szóló szövetsége

Mennyei Atyánk boldogság tervében egy férfit és 
egy nőt egymáshoz lehet pecsételni az időre és az 
örökkévalóságra. Akiket a templomban pecsételnek 
össze, megkapják azt a biztosítékot, hogy kapcsola-
tuk örökké folytatódhat, amennyiben hűek marad-
nak a szövetségeikhez. Tudják, hogy semmi, még a 
halál sem választhatja el őket véglegesen.

Az örökkévaló házasság szövetsége elengedhetetlen 
a felmagasztosuláshoz. Az Úr ezt nyilatkoztatta ki 
Joseph Smithen keresztül: „A celesztiális dicsőség-
ben három menny vagy fokozat van. A legmagasabb 
elnyeréséhez az embernek be kell lépnie a papság e 
rendjébe [értve ezalatt a házasság új és örök szö-
vetségét]; Ha nem teszi meg ezt, nem nyerheti el. 

Másikba beléphet, de az a vége királyságának; nem 
lehet gyarapodása” (T&Sz 131:1–4).

A pecsételő szertartás elnyerése és a templomi szent 
szövetségek megkötése után a párnak hithűen kell 
tovább haladnia, hogy elnyerhessék az örökkévaló 
házasság és a felmagasztosulás áldásait. Az Úr azt 
mondta:

„Ha egy ember feleséget vesz magának szavam 
által, amely az én törvényem, és az új és örök szö-
vetség által, és azt megpecsételi számukra az ígéret 
Szent Lelke az által, akit felkentek, akinek kijelöltem 
ezt a hatalmat és e papság kulcsait; …és ha megma-
radnak szövetségemben…, akkor minden dologban 
úgy tesznek velük, amit csak szolgám rájuk helyez, 
az időben, és mind az örökkévalóságon át; és az tel-
jességgel érvényes lesz, amikor kikerülnek a világ-
ból” (T&Sz 132:19).
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tehetem 
jelentőségteljesebbé 
az úrvacsorát saját 
magam számára?
Az úrvacsora során minden héten meg kell vizsgálnunk az életünket, el kell 
gondolkodnunk a Szabadító engesztelésén és azon, mit kell tennünk, hogy 
megbánjuk a bűneinket. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy vegyünk 
az úrvacsorából, de szívünket töltse be az alázat és a bűnbánat lelkisége. Az 
úrvacsora komoly erőforrássá és lehetőséggé válhat, hogy újra elkötelezzük 
magunkat az evangélium szerinti életvitel mellett.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mit 
 oszthatnál meg a fiatalokkal, hogy segíts nekik jelentőségteljesebb élménnyé tenni az 
úrvacsorát?

Máté 26:26–28; 3 Nefi 18:1–13 (A 
 Szabadító bevezeti az úrvacsorát)

1 Korinthusbeliek 11:23–29; 3 Nefi 
9:20; T&Sz 20:37; 59:8–12 (Hogyan 
készüljünk fel arra, hogy érdemesen 
vegyünk az úrvacsorából)

Dallin H. Oaks: Az úrvacsoragyűlés 
és az úrvacsora. Liahóna, 2008. nov. 
17–20.

Cheryl A. Esplin: Az úrvacsora: 
 megújulás a léleknek. Liahóna, 2014. 
nov. 12–14.

Dale G. Renlund: „Hogy minden 
embert magamhoz vonzhassak”. 
 Liahóna, 2016. máj. 39–42.

Úrvacsora. Hűek a hithez (2004). 
204–206.

Rövidfilm: Az úrvacsora segít, hogy 
közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Mit teszel annak érdeké-
ben, hogy jelentőségtelje-
sebbé tedd az úrvacsorát? 
Volt olyan lelki élményed 
az úrvacsorához kapcsoló-
dóan, melyet megoszthat-
nál a fiatalokkal?

Milyen áldásokat kap-
hatnak a fiatalok, amikor 
megértik az úrvacsora 
szent természetét? Mi von-
hatja el a fiatalok figyelmét 
az úrvacsora előtt és alatt? 
Hogyan győzhetik le eze-
ket a zavaró tényezőket?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg egy olyan élményüket, amikor 
egy tanító hatékonyan tanított valami-
lyen evangéliumi tantételt.

• Kérd meg a fiatalokat, 
hogy fejezzék be a mondatot: 

„Jelentőségteljesebbé tehetem az 
úrvacsorát magam számára azzal, 
hogy _____________.” Kérd meg őket, 
hogy sorolják fel válaszaikat a táb-
lán, majd a lecke folyamán bővítsék 
tovább a listát.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan tehetik 
jelentőségteljesebbé az úrvacsorát saját maguk számára. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
doljanak egy olyan alkalomra, amikor 
egy ismerősük kimondottan értük tett 
meg valamit. Milyen érzést váltott 
ez ki bennük? Hogy segíts a fiata-
loknak megérteni, hogy a Szabadító 
értük – egyénenként – vitte véghez 
az engesztelést, olvastasd fel velük 
Dale G. Renlund „Hogy minden 
embert magamhoz vonzhassak” című 
beszédéből az így kezdődő bekezdést: 
„Akármilyen irányban és távolságra”. 
Mire jött rá a beszédben említett nő? 
Mit tehetnek a fiatalok azért, hogy az 
úrvacsorát szent élménnyé tegyék? 
Adhatsz minden tanulónak egy 
kártyát, majd kérd meg őket, hogy 
sorolják fel, mire gondoltak legutóbb, 
amikor az úrvacsorából vettek. Felso-
rolhatnak pár olyan dolgot is, ame-
lyekre a legközelebbi úrvacsoravétel 
közben szeretnének gondolni, hogy 
azok segítségével összpontosíthassa-
nak a Szabadítóra. 

• Mutass egy képet, amelyen a 
Szabadító az úrvacsorával szolgál 
(lásd Evangéliumi művészeti könyv, 54.). 
Miközben felolvasod a Máté 26:26–28- 
at, kérd meg a fiatalokat, hogy nézzék 
meg a képet és képzeljék el, milyen 
lehetett személyesen is jelen lenni. 

Mondd el, miként erősítette meg az 
úrvacsora a Szabadító iránt érzett 
szeretetedet, valamint az engesztelés-
ről való bizonyságodat. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy osszák meg bizony-
ságukat. Ösztönözd a fiatalokat, hogy 
legközelebb, amikor az úrvacsorából 
vesznek, gondolkodjanak el azon, 
amiről ma beszéltetek. A Szabadító 
életének milyen egyéb eseményeiről 
gondolkodhatnak az úrvacsora során?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el, melyik a kedvenc úrvacsorai 
himnuszuk (ha szükséges, megnézhe-
tik a tárgymutatót a himnuszos könyv 
végén), és mondják el, miért bír ez 
a himnusz különleges jelentőséggel 
számukra. Énekeljetek el, hallgassatok 
meg, vagy olvassatok el egyet vagy 
többet e himnuszok közül, és olvas-
sátok el az egyes himnuszok alatt fel-
tüntetett szentírásokat is. Mit tudunk 
meg az úrvacsoráról a himnuszokból? 
Hogyan segítenek a himnuszok az 
úrvacsorára való felkészülésben?

• Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy válasszon egyet az e vázlat-
ban szereplő szentírások közül, és 
keresse meg, mit kér tőlünk az Úr, 
mit tegyünk, hogy felkészüljünk az 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Szentírásbeli esemé-
nyek elképzelése. Ebben 
a szakaszban, az első 
tevékenység során arra 
kérjük a fiatalokat, hogy 
képzeljék el, mit érezné-
nek vagy mit tennének, 
ha személyesen lennének 
jelen egy szentírásbeli 
esemény helyszínén. A 
szentírásbeli események 
elképzelése segíthet a 
fiataloknak abban, hogy 
a történeteket alkalmazni 
tudják a saját életükben. 
Bátorítsd őket arra, hogy 
gyakran tegyék ezt meg 
személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során.
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úrvacsorára. Kérd meg a fiatalokat, 
osszák meg, amit találtak. Miért sze-
retné az Úr, ha ily módon készülnénk 
fel az úrvacsorára? Kérd meg őket, 
hogy osszanak meg egyéb dolgokat is, 
amelyeket megtesznek, hogy az úrva-
csorát jelentőségteljesebb élménnyé 
tegyék. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszanak valamit, amit megtesznek 
majd a jövő héten, amikor felkészül-
nek az úrvacsoravételre.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Dallin H. Oaks elder Az 
úrvacsoragyűlés és az úrvacsora 
című beszédének II. és III. szakaszát 
vagy Cheryl A. Esplin nőtestvér Az 
úrvacsora: megújulás a léleknek című 
beszédéből a Fiatal Nők vezetőjéről 
szóló történetet. Kérd meg őket, hogy 
keressenek válaszokat a következő 

kérdésre: Hogyan tehetem jelentőség-
teljesebbé az úrvacsorát saját magam 
számára? A fiatalok írják fel válasza-
ikat a táblára, és mondják el, hogyan 
tervezik az általuk olvasott beszédben 
található tanács alkalmazását.

• Ha lehetséges, az osztállyal tekint-
sétek meg az úrvacsorai asztalt és 
az előkészítő helyiséget. Kérd meg 
az áronipapság- viselőket (tanítókat 
vagy papokat) vagy a püspököt, hogy 
magyarázzák el, hogyan készítik elő 
az úrvacsorát, valamint tegyenek 
bizonyságot e szertartás szentséges 
voltáról. Az osztály más tagjait kérd 
meg, hogy tegyenek bizonyságot, 
és mondják el gondolataikat arról, 
hogy mit tehetnek annak érdekében, 
hogy az úrvacsorát nagyobb áhítattal 
kezeljék.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan tegyék az úrvacsorát jelentőségteljesebbé saját maguk 
számára? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a 
témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus segített 
tanítványainak felfedezni 
evangéliumi tanulságokat 
saját tapasztalataikban és 
az őket körülvevő világ-
ban. Beszélt halászatról, 
gyermekek születéséről, a 
mezőn való munkálkodás-
ról. Hogyan használhatsz 
fel hétköznapi élményeket, 
hogy segíts a fiataloknak 
megérteni evangéliumi 
tantételeket?
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Dallin H. Oaks: Az úrvacsoragyűlés és az úrvacsora. 
Liahóna, 2008. nov. 17–19., részlet.

I.

Az úrvacsora szertartása teszi az úrvacsorai gyűlést 
az egyház legszentebb és legfontosabb gyűlésévé. 
Ez az egyetlen olyan sabbatnapi gyűlés, melyen 
az egész család együtt vehet részt. Az úrvacsora 
szertartása mellett az úrvacsorai gyűlést úgy kell 
megtervezni, hogy figyelmünket az Úr Jézus Krisz-
tus engesztelésére és tanításaira irányítsa. […]

II.

Azzal kezdem, hogy az egyháztagoknak hogyan 
kellene felkészülniük arra, hogy részt vegyenek az 
úrvacsora szertartásán. […]

Már jóval az úrvacsorai gyűlés kezdete előtt helyet 
foglalunk. „E csendes percekben halk bevezető 
zene szól. Ez nem a beszélgetés vagy az üzenetek 
átadásának ideje, hanem az imádságos elmélkedés 
időszaka, miközben a vezetők és az egyháztagok 
 lelkileg felkészülnek az úrvacsorára” [Russell M. 
Nelson, “Worshiping at Sacrament Meeting,” 
Liahona, Aug. 2004, 13; Ensign, Aug. 2004, 27)].

Amikor a Szabadító a feltámadása után megjelent 
a nefitáknak, megtanította nekik, hogy hagyjanak 
fel a véres áldozat gyakorlatával. Ehelyett azt kérte, 
hogy „áldozatul ajánljatok fel nekem megtört szívet 
és töredelmes lelket” (3 Nefi 9:20). Ez a parancsolat, 
melyet az újkori kinyilatkoztatásokban megismé-
telnek – utasítva bennünket, hogy minden héten 
vegyünk az úrvacsorából –, megmondja nekünk, 
hogyan készüljünk fel. Nelson elder azt tanította, 
hogy „az egyház minden egyes tagja felelősséggel 
tartozik azért, hogy lelkileg gazdagodjon az úrva-
csorai gyűlésen való részvétel által” (Liahona, Aug. 
2004, 14; Ensign, Aug. 2004, 28).

Joseph Fielding Smith elnök a szabadulás tanai-
val kapcsolatos írásaiban azt tanítja, hogy amikor 
veszünk az úrvacsorából, azzal is megtesszük a 
részünket, hogy megemlékezzünk a Szabadító 
haláláról és a világ megváltásáért való szenvedései-
ről. Ezt a szertartást úgy vezették be, hogy megújít-
hassuk a szövetségeinket, miszerint szolgáljuk Őt, 
engedelmeskedünk Neki, és mindig emlékezünk 
Őrá. (lásd Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:341).

III.

Az öltözködésünk jól mutatja, hogyan állunk hozzá 
és hogyan készülünk fel az adott tevékenységre, 
amelyen részt fogunk venni. […] Ez olyan, mint 
amikor a templomba megyünk. Az öltözködési 
módunk jelzi, hogy mennyire értjük és tiszteljük azt 
a szertartást, amelyen részt fogunk venni.

Az úrvacsorai gyűlés közben – és főleg az úrvacsora 
szertartása alatt – a hódolatra összpontosítsunk, és 
tartózkodjunk minden más tevékenységtől, külö-
nösen az olyan viselkedéstől, amely megzavarhatja 
mások hódolatát. Még az sem zavar meg másokat, 
aki esetleg csöndesen elszunyókál… A könyvek és 
folyóiratok olvasgatásának nem az úrvacsorai gyű-
lésen van a helye. Fiatalok, nem ilyenkor van itt az 
ideje annak, hogy a mobiltelefonjainkon sutyorogva 
beszélgessünk, vagy hogy SMS- eket küldözges-
sünk egymásnak. Amikor veszünk az úrvacsorából, 
szent szövetséget kötünk, hogy mindig emlékezni 
fogunk a Szabadítóra. Milyen szomorú látni, amikor 
egyesek nyilvánvalóan megszegik ezt a szövetséget 
– éppen azon a gyűlésen, ahol megkötik azt!

Az úrvacsorai gyűlés zenéje fontos részét képezi 
hódolatunknak. A szentírások azt tanítják, hogy 
az igazlelkűek éneke imádság az Úr számára (lásd 
T&Sz 25:12). Az Első Elnökség kijelentette, hogy „a 
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legnagyszerűbb prédikációkat olykor mag[a] a him-
nuszok [éneklése] jelent[i]” (Himnuszok, IX). Milyen 
csodálatos, amikor minden jelenlévő csatlakozik 
az énekléssel való hódolathoz: különösen annál a 
himnusznál, amely segít felkészülnünk az úrvacso-
ravételre. Minden úrvacsorai gyűlési zene alapos 
tervezést igényel, mindig szem előtt tartva azt, hogy 
ez a zene a hódolat, nem pedig előadás céljából van.

Joseph Fielding Smith elnök ezt tanította: „Ezen az 
eseményen ismertessék az evangéliumot, buzdítsanak 
bennünket a hit gyakorlására és arra, hogy Megváltónk 
küldetéséről elmélkedjünk, valamint hogy időt fordítsunk 
az evangélium szabadító tantételeinek átgondolására…” 
(Doctrines of Salvation, 2:342).
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tartom be a 
szövetséget, hogy mindig 
emlékezem a Szabadítóra?
Amikor az úrvacsorából veszünk, akkor ígéretet teszünk arra, hogy mindig 
emlékezünk a Szabadítóra. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan az Ő példájára 
és tanításaira tekintünk, hogy ezek vezéreljék a döntéseinket. Őt helyezzük 
az első helyre az életünkben, és igyekszünk megismerni Őt, valamint követni 
az Ő akaratát. Amikor megpróbáltatásokkal kerülünk szembe, akkor Hozzá 
fordulunk vigaszért és erőért. Mennyei Atyánk megígérte, hogy ha megtartjuk 
e szövetséget, Lelke mindig velünk lesz.

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és for-
rásanyagokat. Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

János 8:29 (Jézus Krisztus példát 
állított azzal, hogy mindig emlékezett 
Atyjára és igyekezett olyan lenni, 
mint Ő)

János 14:26; 3 Nefi 11:32 (A Szent-
lélek segíthet nekünk emlékezni a 
Szabadítóra)

Alma 37:36–37 (Minden gondolatunk-
nak és cselekedetünknek az Úr felé 
kell irányulnia)

Hélamán 12:1–5 (Az ember gyakran 
lassú abban, hogy emlékezzen az 
Úrra)

T&Sz 6:36 (Minden gondolatban 
tekintsünk az Úrra)

T&Sz 20:77, 79 (Az úrvacsorai imák)

Gerrit W. Gong: Őrá mindenkor 
 emlékezni. Liahóna, 2016. máj. 
108–110.

Claudio R. M. Costa: „Hogy mindig 
emlékeznek őrá”. Liahóna, 2015. nov. 
101–103.

D. Todd Christofferson: Mindig 
emlékezzünk Őrá! Liahóna, 2011. 
ápr. 21–27.

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Mit teszel, hogy mindig 
emlékezz a Szabadítóra? 
Miként áldotta és áldja 
meg az Őrá való emléke-
zés az életedet?

Miért szükséges a fiatalok 
számára, hogy megta-
nulják, hogyan emlékez-
hetnek a Szabadítóra 
minden cselekedetükben? 
Hogyan segíthet ez nekik 
a kísértések elkerülé-
sében, valamint a meg-
próbáltatásokkal való 
szembenézésben?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljék el egy olyan közelmúltbeli 
élményüket, amely az egyházi osztá-
lyokban tanultakra emlékeztette őket.

• Mutass egy képet, amelyen a Sza-
badító az úrvacsorával szolgál (lásd 
Evangéliumi művészeti könyv, 54.). Kérd 

meg a fiatalokat, hogy olvassák el az 
úrvacsorai imákat a Tan és a szövetsé-
gek 20:77, 79- ben, és készítsenek listát 
a táblán azokról az ígéretekről, ame-
lyeket az úrvacsoravételkor teszünk. 
Mit tesznek a fiatalok, hogy mindig 
emlékezzenek a Szabadítóra? 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan lehetnek 
sikeresebbek azon erőfeszítéseikben, hogy minden cselekedetük során emlékezzenek a 
Szabadítóra. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely illik az 
osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy olvassa el az e vázlatban szerep-
lő szentírások egyikét, és mondja el, 
mit tanít ez neki arról, hogy mindig 
emlékezzünk a Szabadítóra. Miért 
fontos, hogy mindig emlékezzünk 
Rá? Milyen hatással lehet a minden-
napi életünkre, ha emlékezünk rá 
(például a döntéseinkben, melyeket 
hozunk, vagy a megpróbáltatásokban, 
melyekkel szembenézünk)? Kérd meg 
a fiatalokat, hogy meséljenek olyan 
élményeikről, amelyek során áldások-
ban részesültek azért, mert igyekeztek 
emlékezni Jézus Krisztusra.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Hélamán 12:1–5- öt, és mondja-
nak okokat arra, hogy gyakran miért 
könnyű megfeledkezünk az Úrról. 
Hogyan kerülhetjük el a kísértést, 
hogy elfeledkezzünk az Úrról? Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mondjanak 
olyan dolgokat, amelyeket annak 
érdekében tesznek, hogy a Szabadítót 
a hétköznapi életük részévé tegyék.

• Írd fel a táblára: „Hogyan tudok 
mindenkor a Szabadítóra emlékezni?” 
Jelölj ki olvasásra minden tanulónak 

egy részt D. Todd Christofferson Min-
dig emlékezzünk Őrá! című beszédé-
ből, vagy Gerrit W. Gong elder Őrá 
mindenkor emlékezni című beszédé-
ből, és keressenek válaszokat a táblán 
lévő kérdésekre. Kérd meg őket, hogy 
osszanak meg ezekből a beszédekből 
olyan meglátásokat és történeteket, 
melyek arról tanítanak, hogyan emlé-
kezzünk Jézus Krisztusra. Mi olyat 
tanultak, ami segíteni fog nekik job-
ban eleget tenni azon szövetségüknek, 
hogy „mindig emlékezzenek Őrá“?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy pár 
percben gondoljanak át történeteket, 
melyeket a Szabadítóról tudnak a 
szentírásokból. (Javasolhatod, hogy 
nézzék meg a 30–61. képeket az 
Evangéliumi művészeti könyvben vagy 
nézzék át Claudio R. M. Costa elder 
„Hogy mindig emlékeznek őrá” című 
beszédének elejét ötletekért.) Gondol-
ják át, hogy az ezekre a történetekre 
való emlékezés hogyan segíthet nekik 
a mindennapi életükben, és kérd 
meg őket, hogy osszák meg gondo-
lataikat. Adj a fiataloknak egy- egy 
példányt Costa elder beszédéből, és 
kérd meg őket, hogy olvassák fel, 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Krisztusról szóló tanítások 
felkutatása. Ösztönözd 
a fiatalokat arra, hogy 
keressenek Jézus Krisz-
tusról szóló tanításokat 
minden alkalommal, 
amikor a szentírásokat 
tanulmányozzák. Nem 
számít, éppen mit olvas-
nak, mindig feltehetik 
maguknak a kérdést: „Mit 
tudok meg ebből a részből 
Jézus Krisztusról, az Ő 
természetéről és jelleméről, 
az Ő életéről vagy az Ő 
engeszteléséről?”
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milyen módokon emlékezhetünk a 
Szabadítóra (lásd a pontokba szedett 
listát a beszéd vége felé). Kérd meg 
őket, hogy osszanak meg bármit, ami 
hatással van rájuk, és mondják el, 
miért találják azt jelentőségteljesnek. 

Javasolhatod a fiataloknak, hogy 
tartsák a beszédet maguknál, hogy az 
segítsen nekik a Szabadítóra gondol-
ni, amikor legközelebb vesznek az 
úrvacsorából. 

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik- e hogyan tarthatják 
be azon szövetségüket, hogy mindig emlékeznek a Szabadítóra? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Törekedj a Lélek útmutatá-
sára, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez 
megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Gondolkodj el egy pilla-
natra azon, hogy mit tudsz 
a Szabadítóról! Hogyan 
mutatta meg, hogy min-
dig emlékezik az Atyjára? 
Hogyan tudod követni a 
példáját abban, hogy segí-
tesz a fiataloknak megta-
nulni, hogyan szerezhetik 
meg az erőt, amely abból 
származik, hogy mindig 
emlékeznek a Szabadítóra?
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D. Todd Christofferson: Mindig emlékezzünk Őrá! 
 Liahóna, 2011. ápr. 50., 55., részlet.

1828. júniusában Joseph [Smith] megengedte Martin 
Harrisnek, hogy magával vigye a Mormon könyve 
kéziratának első 116 oldalát a pennsylvaniai Har-
monyből a New York állambeli Palmyrába, hogy 
ott megmutassa azt a családtagjainak. Mivel Martin 
nem tért vissza a megígért időpontra, a nyugtalan 
Joseph postakocsival elutazott szülei otthonába a 
New York- i Manchester községbe. Megérkezése 
után a Próféta azonnal hívatta Martint. Amikor Mar-
tin megjött, bevallotta, hogy nincsen nála a kézirat, 
és azt sem tudja, hová lett.

Joseph így kiáltott fel: „Ó! Istenem, Istenem… Min-
den elveszett! Minden elveszett! Mit tegyek? Bűnt 
követtem el. Én voltam az, aki megkísértettem Isten 
haragját azáltal, hogy olyat kértem tőle, amihez nem 
volt jogom… Micsoda dorgálást érdemlek a Magas-
ságos angyalától?”

A következő napon a próféta visszatért Harmony-
be, ahol elmondása szerint a következő történt: 
„Elkezdtem őszinte imával megalázkodni az Úr 
előtt…, hogy amennyiben lehetséges, könyörüljön 
meg rajtam, és bocsásson meg mindazért, [amit] az 
akarata ellenére tettem” [lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith (2007). 73–74.].

Az Úr, miután megdorgálta Josephet, amiért jobban 
félt az emberektől, mint Istentől, ezt mondta neki:

„…te Joseph vagy, és kiválasztattál az Úr munkájá-
nak végzésére, ám vétek miatt, ha nem vigyázol, el 
fogsz bukni.

De emlékezzél arra, hogy Isten irgalmas; bánd hát 
meg azt, amit tettél, ami ellenkezett az általam 
neked adott parancsolattal, és akkor még mindig 
választva vagy, és ismét el vagy híva a munkára!” 
(T&Sz 3:9–10).

„Az Úr egy időre elvette Josephtől az Urim és Tum-
mimot, illetve a lemezeket. Ezek azonban hamaro-
san újra visszaadattak neki. »Az angyal örvendezett, 
amikor visszaadta nekem az Urim és Tummimot 
– emlékezett vissza a Próféta –, és azt mondta, 
hogy Isten elégedett a hithűségemmel és alázatos-
ságommal, és szeret engem a bűnbánatomért és az 
imádságban mutatott szorgalmamért, amelyekben 
a kötelességemet olyan jól elvégeztem…, hogy újra 
képes leszek nekilátni a fordítás munkájának.« 
Ahogy Joseph előrehaladt az előtte álló nagyszerű 
munkában, erőt adott neki az Úr megbocsátának 
elnyeréséből fakadó édes érzések, valamint az Ő 
akaratának teljesítése iránti megújult eltökéltség” 
[vö. Tanítások: Joseph Smith, 74.].

Ennek az élménynek a következtében megszilárdult 
a Próféta azon elhatározása, hogy Istenre támasz-
kodjon és ne féljen attól, amit az emberek tehetnek. 
Ezt követő élete fényes példája volt annak, hogy mit 
jelent Krisztus hatalmára és irgalmára támaszkodva 
Őrá emlékezni. […]

Röviden szólva, „mindenkor őrá emlékezni” azt 
jelenti, hogy életünket nem félelemben éljük le. Tisz-
tában vagyunk vele, hogy kihívásokat, csalódásokat 
és bánatot kell átélnünk ilyen vagy olyan módokon, 
de azt is tudjuk, hogy a végén a mi isteni Szószó-
lónknak köszönhetően minden rábírható, hogy 
összefogjon a javunkért (lásd T&Sz 90:24; 98:3). […]

Ti is és én is életünk középpontjává tehetjük Krisz-
tust, és eggyé válhatunk Vele, ahogyan Ő és az Atya 
egyek. Kezdhetjük azzal, hogy mindent kiürítünk az 
életünkből, majd fontossági sorrend szerint vissza-
helyezzük azokat úgy, hogy a Szabadító kerüljön a 
középpontba.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan készülhetek fel 
a templomi szertartások 
elnyerésére?
Még a templomi szertartások elnyerése előtt felkészülhetünk azáltal, hogy a 
templomba való belépésre érdemesen élünk, betartjuk a már megkötött szövet-
ségeket, valamint az életünk részévé tesszük a templomot. Tanulmányozhatjuk 
a szentírásokat és a próféták szavait is, hogy többet tudjunk meg a templom 
szertartásairól.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzéseid 
szerint mi segít a fiataloknak, amikor templomi szertartás elnyerésére várakoznak?

Zsoltárok 24:3–4; T&Sz 97:15–17 
(Tisztának kell lennünk ahhoz, hogy 
belépjünk az Úr házába)

Quentin L. Cook: Lásd magad a temp-
lomban! Liahóna, 2016. máj. 97–101.

Quentin L. Cook: Rendben van, mint 
a bristoli hajó: Legyetek érdemesek a 
templomra, jó időben és rossz időben 
egyaránt. Liahóna, 2015, nov. 39–42.

Russell M. Nelson: Készüljetek fel a 
templom áldásaira! Liahóna, 2010. okt. 
40–51.

Linda K. Burton: Oly módon felké-
szülve, amilyent még sohasem láttak. 
Liahóna, 2014. nov. 111–114.

Életed részévé tenni a templomot. 
Liahóna, 2010. okt. 76–78.

Gyakori kérdések. Liahóna, 2010. okt. 
79–80.

Üzenet a fiataloknak az Első Elnök-
ségtől, A fiatalság erősségéért (2011). 
II–III.

Rövidfilm: Mindig a szemünk előtt

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Ha már részesültél templo-
mi szertartásokban, akkor 
hogyan készültél fel erre?

Mit hallottál a fiataloktól, 
vagy mit láttál rajtuk, ami 
segít megértened, hogyan 
éreznek a templommal 
kapcsolatban? Mit tesz-
nek, hogy felkészüljenek 
templomi szertartások 
elnyerésére?

Megjegyzés: Fontold meg, 
hogy javasolod a püs-
pöknek, hogy az egy-
házközség szerezzen be 
példányokat a Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza Templomai 
(09339 135) című kiad-
ványból a fiatalok számá-
ra, hogy segítsen nekik 
felkészülni a templomba 
való belépésre.
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el a közelmúltban szerzett meg-
látásaikat, amelyeket akkor nyertek, 
amikor szertartásokról és szövetsé-
gekről tanultak más osztályokban, 
illetve egyéni tanulmányozásuk 
során.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az Üzenet a fiataloknak az Első 
Elnökségtől című részt A fiatalság erős-
ségéért füzetben (II–III. oldal). Miután 
elolvasták az üzenetet, kérd meg őket, 
hogy mondják el, véleményük szerint 
miért egy templom képét választották 
a füzet borítójára.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak felkészülni arra, hogy részt 
vegyenek a templomi szertartásokban. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az egyik legfontosabb módja, hogy 
a fiatalok felkészüljenek a templomba 
való belépésre az, ha már most is arra 
érdemesen élnek. Mutasd meg az első 
három percet Quentin L. Cook elder 
Rendben van, mint a bristoli hajó: 
Legyetek érdemesek a templomra, jó 
időben és rossz időben egyaránt című 
beszédének felvételéből. Kérdezd meg 
a fiataloktól, hogy miként vonatko-
zik Cook elder hasonlata a templomi 
érdemességre. Oszd három csoportra 
a fiatalokat, és mindegyik csoport-
nak add ki feladatul, hogy nézzék át 
az érdemes életre vonatkozó három 
tantétel egyikét, majd kérd meg 
őket, hogy osszák meg a tanultakat 
az osztály többi tagjával. Adj nekik 
időt célok kitűzésére, hogy a Cook 
elder által említett tantételek szerint 
éljenek. 

• Mutasd be a Mindig a szemünk 
előtt című videót, és kérd meg az osz-
tály minden tagját, hogy gondoljanak 
egy olyan szentírásra, amely érzéseik 
szerint kapcsolódik a film üzenetéhez 
(mutasd meg nekik, hogyan találnak 
szentírásokat a Kalauz a szentírá-
sokhoz segítségével). Kérd meg a 

fiatalokat, hogy osszák meg a szentí-
rásaikat, és mondják el, mit tanítanak 
nekik ezek a versek a templomra való 
felkészülésről. Segíts a fiataloknak 
kigondolni, hogyan láthatják magu-
kat a templomban, annak alapján, 
amit Quentin L. Cook elder tanít a 
Lásd magad a templomban! című 
beszédében. Készíthetnek díszkártyá-
kat a talált szentírásokkal, ezeket a 
kártyákat pedig kitehetik a tükrükre 
vagy egy jól látható helyre az ottho-
nukban, hogy emlékeztesse őket arra 
a céljukra, hogy elnyerjék a templom 
áldásait. Milyen ígéreteket és felhívá-
sokat találnak a fiatalok Cook elder 
beszédében?

• Az osztállyal olvassátok el a 
Zsoltárok 24:3–4- et, és kérdezd meg 
a fiatalokat, hogy szerintük mit jelent 
az ártatlan kéz és a tiszta szív. A lelki 
tisztaság miért előfeltétele a temp-
lomba való belépésnek? (Lásd T&Sz 
97:15–17.) Kérd meg a püspökség 
egyik tagját, hogy látogassa meg az 
osztályt, és beszélgessetek arról, mit 
kell tennie valakinek, ha érdemes 
kíván lenni a templomi ajánlásra. Mit 
javasol ő, mit tegyenek a fiatalok, 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A Kalauz a szentírásokhoz 
használata. Ezen szakasz 
első tevékenysége arra 
ösztönzi a fiatalokat, hogy 
keressenek szentírásokat 
a Kalauz a szentírásokhoz 
segítségével (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás, 56. 
oldal). Segíts nekik meg-
barátkozni a Kalauzzal 
és az egyéb tanulmányi 
segédletekkel, hogy gyak-
ran használják azokat az 
evangélium egyéni tanul-
mányozása során.
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hogy felkészüljenek a templomi 
szertartások elnyerésére? Ösztönözd 
a fiatalokat arra, hogy tegyenek fel 
kérdéseket.

• Minden fiatalnak jelölj ki egy sza-
kaszt, amelyet elolvas Russell M. Nel-
son elnök Készüljetek fel a templom 
áldásaira! című cikkéből. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy mondják el, mit 
tanultak az adott szakaszból a temp-
lomlátogatásra való felkészülésről. Mi 
más érintette még meg őket Nelson 
elnök üzenetéből? 

• Válassz olyan kérdéseket a Gyako-
ri kérdések részből, amelyekről úgy 
érzed, hogy a leginkább foglalkoztat-
ják az osztályodban lévő fiatalokat, és 
írd fel ezeket a kérdéseket a táblára. 
Készíts cetliket a cikkben található 

válaszokból. Mindegyik fiatal 
válasszon egy kérdést a tábláról, és 
keresse ki a választ az általad készített 
cetlik közül. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy mondják el, milyen új meglátá-
sokat nyertek.

• Linda K. Burton nőtestvér az Oly 
módon felkészülve, amilyent még 
sohasem láttak című beszédében 
arra buzdít minket, hogy „cseppről 
cseppre” készüljünk fel a templom-
ra. Miért hatékonyabb, ha „cseppről 
cseppre” készülünk fel a templomi 
szertartásokra, nem pedig azonnal 
egyszerre? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy soroljanak fel néhány követke-
zetes cselekvést, amely segíteni fog 
nekik felkészülni a templomra. Ötle-
tekért áttekinthetik Burton nőtestvér 
beszédét.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan készüljenek fel a templomi szertartásokra? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondolkodjanak el azon, amit ma 
hallottak és éreztek, és válasszanak 
ki valamit, amit azért tesznek majd, 
hogy felkészüljenek a templomi szer-
tartások elnyerésére.

• Oszd meg bizonyságodat a 
 templomi szertartások jelentőségéről.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító látta a lehe-
tőséget tanítványaiban. 
Bízott bennük, és felkészí-
tette őket mások szolgála-
tára és megáldására. Mit 
tehetsz, hogy segíts az osz-
tályodban lévő fiataloknak 
felkészülni a jövőbeli áldá-
sokra és lehetőségekre?
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Válogatott források

Russell M. Nelson: Készüljetek fel a templom áldásaira! 
Liahóna, 2010. okt. 41–51., részlet.

Mivel a templom szent hely, az Úr azt kéri, hogy 
védelmezzék a megszentségtelenítéstől. Bárki 
beléphet oda, aki hajlandó alaposan felkészülni erre 
a kiváltságra. A felkészülés elve más erőfeszítések 
során is érvényesül. Emlékszem, amikor fiatal fiú 
voltam, azt mondtam a szüleimnek, hogy egy nap 
egyetemre szeretnék járni. Azt mondták, megtehe-
tem, ám csak abban az esetben, ha keményen dolgo-
zom az előzetes iskolai éveim során, és teljesítem az 
egyetem felvételi követelményeit. Hasonlóképpen 
nekünk is meg kell felelnünk a templomba történő 
belépés követelményeinek. Fizikailag, értelmileg és 
lelkileg is fel kell készülnünk rá. Az alkalmasságot 
mindenkinél, aki ajánlásért folyamodik, egyénileg 
állapítják meg.

Felkészülésünkben segítségünkre lehetnek azok, 
akik rendelkeznek a papsági felhatalmazás kulcsai-
val és felelősségével, azáltal, hogy templomi aján-
lásra vonatkozó interjúkat tartanak velünk. Ezek a 
vezetők gondoskodnak rólunk, és segítenek eldön-
tenünk, hogy készen állunk-e belépni a templom-
ba. Ők szeretik az Urat is, és gondoskodnak arról, 
„hogy semmi tisztátalan dolog ne kapjon engedélyt, 
hogy [az Ő házába] jöjjön” [Tan és a szövetségek 
109:20]. Így ezek az interjúk a felelősség szellemében 
zajlanak.

Hogy miként készülhetsz fel a templomi ajánlásra? 
Tanácskozhatsz a püspökségeddel, valamint szü-
leiddel, a családod tagjaival, a cövekelnökséggel, a 
tanítóddal vagy a kvórumtanácsadóddal. A köve-
telmények nagyon egyszerűek. Röviden szólva, azt 
várják tőlünk, hogy tartsuk be annak parancsolatait, 
akié a ház. Ő fektette le a normákat, mi pedig az Ő 
vendégeiként lépünk be a templomba. […]

Mivel a templom szertartásai és szövetségei szentek, 
határozott fogadalom alatt állunk, hogy nem 
beszélünk a templomon kívül arról, mi történik 
bent. A szent ügyek megérdemlik, hogy szentként 
kezeljék őket.

A tanulás eme házában az Úr útjára tanítanak ben-
nünket. Az Ő útjai nem a mi útjaink. [Lásd Ésaiás 
55:8–9.] Ne lepődjünk meg, ha a tanítási módszerek 
különböznek minden más, ismerős oktatási gya-
korlattól. A templomi szertartások és szövetségek 
Ádám és Éva kora óta szerves részét képezik az 
evangéliumnak. Az ősi időkben jelképeket használ-
tak a mély igazságok megtanítására, és ma is ezt a 
tanítási módszert alkalmazzák a templomban.

Ezért fontos, hogy elmélkedjünk a templomban 
bemutatott jelképeken, és lássuk a hatalmas való-
ságot, melyet az egyes szimbólumok jelképeznek. 
[Lásd John A. Widtsoe, “Temple Worship,” Utah 
Genealogical and Historical Magazine, Apr. 1921, 
62.] „A templomi szertartások annyira átitatódtak 
jelképes jelentőséggel, hogy egész életünkre alapot 
kínálnak a termékeny elmélkedésre és tanulásra.” 
[Richard G. Scott: Tempomi áldásokban részesülni. 
Liahóna, 1999. júl. 30.] A templom tanításai csodásan 
egyszerűek és egyszerűen csodásak. Megértik azok 
is, akiknek nem volt lehetősége nagy műveltséget 
szerezni, ugyanakkor a magasan iskolázottak elmé-
jét is lázba hozza.

Ajánlom, hogy azok az egyháztagok, akik először 
mennek a templomba, olvassák el a Kalauz a szent-
írásokhoz templommal kapcsolatos bejegyzéseit, 
mint például „Felkent”, „Szövetség”, „Áldozat” és 
„Templom”. További olvasmány lehet a 2 Mózes 
26–29. fejezetek és a 3 Mózes 8. fejezete. A Nagy-
értékű gyöngyben található Mózes és Ábrahám 
könyvéhez hasonlóan az Ószövetség is aláhúzza a 
templomi munka ősi voltát, és szertartásainak tartós 
természetét.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

Ezen egység vázlatai segítenek a fiataloknak megérteni a tanulás és a tanítás fon-
tosságát családi környezetben. Felkészülnek arra, hogy megosszák családjukkal és 
másokkal azon örökkévaló igazságokat, melyeket megtanulnak a házasság és a család 
fontosságáról Mennyei Atyánk tervében. Lehetőségük lesz továbbá többet tanulniuk a 
saját családjukról, többek között a családtörténetükről.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

A személyes napló vezetése hogyan fog megáldani engem és a családomat?
Miért fontos, hogy megismerjem a családtörténetemet?
Hogyan tudom megtanítani másoknak, hogy hogyan végezzék a családtörténeti munkát?
Hogyan tudom elmagyarázni másoknak a házasság és a család fontosságát?
Milyen lehetőségek adottak az otthonban történő tanulásra és tanításra?

A házasság és a család
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

A személyes napló vezetése 
hogyan fog megáldani 
engem és a családomat?
Az Úr és a prófétái kihangsúlyozták a feljegyzések vezetésének fontosságát. 
A személyes napló írása lehetőséget ad számunkra, hogy elgondolkodjunk az 
életünkön, és felismerjük azt a sok áldást, melyeket Istentől kapunk. Naplóink 
sugalmazás és erő forrásául is szolgálhatnak családunk eljövendő nemzedékei 
számára.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
fogja ösztönözni az általad tanított fiatalokat?

1 Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; Mózes 
6:5, 45–46 (Szentírásbeli példák a 
feljegyzésvezetésre)

1 Nefi 6:3–6 (Mit tartalmazzon egy 
személyes feljegyzés)

3 Nefi 23:6–13 (A Szabadító megrója 
a nefitákat feljegyzéseik hiányossága 
miatt)

Henry B. Eyring: Ó, emlékezzetek, 
emlékezzetek! Liahóna, 2007. nov. 
66–69.; lásd még az Ó, emlékezzetek, 
emlékezzetek! című videót.

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg bármilyen közelmúltbeli 
élményt, amikor lehetőségük volt 
bizonyságot tenni egy evangéliumi 
igazságról.

• Ha lehetséges, ossz meg egy 
bejegyzést a személyes naplódból 

vagy egy ősöd naplójából (vagy kérd 
meg erre az osztály vagy az egyház-
község egyik tagját). Miért volt fontos 
lejegyezni ezt az élményt? Hogyan 
részesülnek mások áldásban azért, 
mert valaki naplót vezet?

Milyen élmények tanítot-
ták meg neked a naplóírás 
fontosságát? Vannak olyan 
bejegyzések a naplódban 
vagy egy ősöd naplójában, 
amelyek ösztönzőleg hat-
hatnak a fiatalokra?

Milyen áldásokat kapnak 
a fiatalok, ha személyes 
naplót vezetnek? Milyen 
indokok merülhetnek 
fel, ami miatt nem írnak 
naplót? Hogyan segíthetsz 
nekik felismerni a feljegy-
zésvezetés lelki okait?
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Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni a naplóírás fontos-
ságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• A fiatalok olvassák el Henry B. 
Eyring elnök Ó, emlékezzetek, 
emlékezzetek! című beszédének első 
nyolc bekezdését (vagy mutasd meg 
a beszéd alapján készült videót), 
majd kérd meg őket, hogy keresse-
nek benne olyan áldásokat, amelyek 
azért érkeztek, mert Eyring elnök 
mindennap leírta az élményeit. Mit 
tanulnak még a személyesnapló- 
írásról Eyring elnök üzenetéből? 
Olvassátok el együtt a beszéd utolsó 
bekezdését, majd ossz meg egy sze-
mélyes élményt az életedből, amikor 
megláttad Isten kezét vagy úgy tűnt, 
üzenete van számodra. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy gondolkodjanak el az 
Eyring elnök által javasolt kérdésekre 
adott saját válaszaikon, és írják le a 
gondolataikat.

• Kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 
olvassa el a következő szentírások 
egyikét: 1 Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; 
Mózes 6:5, 45–46. Kérd meg őket, 
hogy gondolkodjanak el, majd mond-
janak néhány olyan áldást, melyek 
azért érkeztek, mert az emberek 
ezekben a szentírásokban feljegyzést 
vezettek. Milyen okai lehetnek, amiért 
az emberek nem vezetnek személyes 
naplót? Mit tanulnak a fiatalok ezek-
ből a versekből, amelyek segítenek 
nekik meglátni a naplóírás fontos-
ságát? Buzdítsd őket, hogy olvassák 
el egy ősük naplóját (ha lehetséges), 
vagy készítsenek interjút az egyik 
szülőjükkel vagy nagyszülőjükkel, és 
írják le a bizonyságukat, megtérésük 

történetét, egy jelentős élettörténetü-
ket és a kedvenc emlékeiket.

• A fiatalok készítsenek listát azon 
dolgokról, melyekről a személyes 
naplójukba írhatnak. Az osztály olvas-
sa fel az 1 Nefi 6:3–6- ot. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressék ki, Nefi mit 
szeretett volna belefoglalni a feljegy-
zéseibe, majd adják hozzá ezeket is a 
listájukhoz. A fiatalok elmélkedjenek 
el azon, hogy szerintük miről kellene 
írniuk a naplójukba, majd adj nekik 
időt, hogy írjanak néhány bekezdés-
nyi naplóbejegyzést.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a 3 Nefi 23:6–13- at. Ez a 
szentírás hogyan vonatkozik azon 
erőfeszítésünkre, hogy személyes 
naplót írjunk? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy gondoljanak olyan lelki vagy 
jelentőségteljes élményükre, ame-
lyet szerintük le kellene jegyezniük. 
Milyen áldásokban részesülnének 
ők vagy mások azáltal, ha erről az 
élményről olvasnának? Adj nekik 
időt az órán, hogy leírják ezeket az 
élményeiket.

• Válaszd ki egy általános felhatal-
mazott beszédét vagy cikkét a nap-
lóírásról vagy a személyes történet 
vezetéséről. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy olvassanak el részeket belőle, 
majd írjanak le egy- két gondolatot 
vagy meglátást arról, hogy mit talál-
nak ösztönzőnek vagy hasznosnak 
a beszédben. Miután befejezték az 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Elmélkedés. Ez a lecke a 
fiatalokat arra ösztönzi, 
hogy elmélkedjenek a saját 
élményeiken, és jegyez-
zék le azokat a személyes 
naplójukba. Az elmélkedés 
töprengést, valaminek a 
mély átgondolását jelenti. 
Kérd meg a fiatalokat, 
hogy tegyenek fel maguk-
nak a következőhöz 
hasonló kérdéseket: „Mit 
szeretne Isten, mit tanul-
jak az élményeimből?” 
Az elmélkedés elősegíti a 
kinyilatkoztatást. Buzdítsd 
a fiatalokat, hogy tegyék 
az elmélkedést a szemé-
lyes evangéliumi tanul-
mányozásuk rendszeres 
részévé.
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írást, adják át a papírjukat a mellettük 
ülő tanulónak. Kérd meg őket, hogy 
írjanak további meglátásokat a másik 
papírjára, és addig adják körbe azo-
kat, míg mindenki meg nem osztotta 

a meglátásait mindenkivel az osz-
tályban. Buzdítsd a fiatalokat, hogy 
vigyék haza a papírjukat, és használ-
ják útmutatóul, amikor a személyes 
naplójukba írnak.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a napló  vezetésével 
járó áldásokat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
 kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel azoknak, aki-
ket tanított, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek bennük. Sze-
retetéből adódóan bizton-
ságban érezték magukat, 
amikor megosztották gon-
dolataikat és személyes 
érzéseiket. Hogyan tudsz 
olyan légkört teremteni az 
osztályban, amelyben a 
fiatalok bátran meg merik 
válaszolni a kérdéseket?
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Válogatott források

Henry B. Eyring: Ó, emlékezzetek, emlékezzetek! 
Liahóna, 2007. nov. 66–69., részlet.

Amikor gyermekeink még nagyon kicsik voltak, 
elkezdtem minden nap leírni néhány dolgot, ami 
aznap történt. Hadd mondjam el, hogyan kezdő-
dött. Egy nap késő este érkeztem haza egy egyházi 
megbízásból. Már besötétedett. Az apósom, aki nem 
messze lakott tőlünk, meglepett, miközben a házunk 
bejárata felé haladtam. Néhány csövet cipelt a vál-
lán, nagyon sietett, és munkásruhába volt öltözve. 
Tudtam, hogy egy vízpumpa-rendszeren dolgozik, 
ami felszivattyúzza az alattunk csörgedező patakból 
a vizet a birtokunkra.

Elmosolyodott, halkan mondott valamit, majd 
továbbsietett a sötétben, hogy folytassa a munkát. 
Tettem néhány lépést a ház felé, elgondolkodva 
azon, mit meg nem tesz értünk, majd ahogy az 
ajtóhoz értem, a következő szavakat hallottam az 
elmémben, de nem a saját hangomon szólva: „Nem 
csak miattad adom neked ezeket az élményeket. Írd 
le őket!”

Bementem a házba. Nem bújtam az ágyba. Bár 
fáradt voltam, elővettem néhány lapot, és elkezdtem 
írni. Közben pedig megértettem az üzenetet, amit 
az elmémben hallottam. Le kell jegyeznem azokat 
a gyermekeim számára, hogy valamikor a jövőben 
elolvashassák, miként láttam Isten kezét megáldani a 
családunkat. Nagyapának nem volt kötelező meg-
tennie, amit tett értünk. Megkérhetett volna valaki 
mást, hogy végezze el a munkát, vagy egyáltalán 
nem is kellett volna vele foglalkoznia. Ő azonban 
szolgált minket, a családját, ahogyan azt Jézus Krisz-
tus szövetséges tanítványai mindig is teszik. Tudtam, 
hogy ez igaz. Így hát leírtam, hogy a gyermekeim is 
emlékezzenek erre, amikor szükségük van rá.

Évekig mindennap leírtam néhány sort. Egyetlen 
napot sem hagytam ki, bármilyen fáradt is voltam, 
vagy bármilyen korán is kellett kezdenem a követ-
kező napot. Mielőtt bármit is írtam volna, elgon-
dolkodtam a következő kérdésen: „Láttam ma Isten 
kezét megérinteni minket, a gyermekeinket vagy a 
családunkat?” Miközben folytattam e szokásomat, 
valami elkezdődött. Amikor végiggondoltam a 
napot, megláttam, Isten mit tett valamennyiünkért, 
amit máskülönben nem vettem volna észre a nap 
elfoglalt pillanataiban. Amikor ez történt – és gyak-
ran megtörtént –, rájöttem, hogy az, hogy megpró-
bálok emlékezni, lehetőséget adott Istennek, hogy 
megmutassa nekem, mit tett.

A hálánál valami sokkal több kezdett el növekedni a 
szívemben. Bizonyság született. Egyre bizonyosabb 
lettem a felől, hogy a Mennyei Atyánk meghallja 
az imákat, és válaszol rájuk. Még nagyobb hálát 
éreztem a Szabadító Jézus Krisztus engeszteléséből 
származó meglágyító és megtisztító erőért. És bizo-
nyosabb lettem abban, hogy a Szentlélek minden 
dolgot az eszünkbe tud juttatni – még olyan dolgo-
kat is, amelyeket nem veszünk észre, vagy amelyek-
re nem figyelünk, amikor megtörténnek. […]

Az a célom, hogy arra buzdítsalak benneteket, hogy 
találjatok módot arra, miként ismerjétek fel Isten 
kedvességét, és emlékezzetek rá. Ez erősíteni fogja 
a bizonyságunkat. Talán nem fogtok róla naplót 
vezetni. Talán nem osztjátok meg a feljegyzéseiteket 
azokkal, akiket szerettek és szolgáltok. De ti és ők 
áldottak lesztek, amikor emlékezetetekben tartjá-
tok, mit tett az Úr értetek. Emlékeztek arra a dalra, 
melyet néha énekelni szoktunk: „Számold áldásaid, 
vedd őket sorra, meglátod, mily sokat tett érted 
Urad.”
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Miért fontos, hogy megismerjem 
a családtörténetemet?
Mennyei Atyánk boldogságterve lehetővé teszi, hogy a családi kapcsolatok az 
egész örökkévalóságon át folytatódjanak. A családtörténeti munkán keresztül 
többet tudhatunk meg az őseinkről, felkutathatjuk és előkészíthetjük azok 
neveit, akiknek szükségük van az evangéliumi szertartásokra, és elvégezhetjük 
értük a szertartások munkáját a templomban. Az egyház számos forrásanyagot 
bocsájt rendelkezésünkre, melyek segítenek megismernünk a családtörténetün-
ket és részt vennünk a halottakért végzett templomi munkában.

Készülj fel lelkileg!

Használd az alábbi forrásanyagokat arra, hogy még többet tudj meg a családtörténeti 
munkáról. A családtörténeti munkával kapcsolatos saját élményeid, többek között az 
ebben a vázlatban lévő tevékenységek elvégzése, segíteni fog hatékonyabban tanítanod. 
Gondold át, hogy az e vázlatban lévő tevékenységek hogyan segítenek megtervezned, 
hogy bevond a fiatalokat a családtörténeti munkába. Mi fog segíteni a fiataloknak meg-
érteni a családtörténetük megismerésének fontosságát?

1 Korinthusbeliek 15:29 (Az egyház-
tagok már az ősi időkben is végeztek 
kereszteléseket a halottakért)

1 Péter 3:18–20; 4:6 (Prédikálják az 
evangéliumot a lélekvilágban)

Malakiás 4:5–6; T&Sz 2:1–3 (A 
 gyermekek szíve az atyáik felé fordul)

T&Sz 110:13–16 (Illés visszaállítja a 
pecsételő kulcsokat)

T&Sz 128:16–18 (A halottakért  végzett 
szertartások összekötő kapcsot 
 képeznek a nemzedékek között)

Richard G. Scott: A halottak 
 megváltásának öröme. Liahóna, 2012. 
nov. 93–95.

David A. Bednar elder: A gyermekek 
szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. 
nov. 24–27.

Allan F. Packer: A könyv. Liahóna, 
2014. nov. 99–101.

Családtörténeti munka és genealógia. 
Hűek a hithez (2004). 34–38.

Videók: Bednar elder a fiatalokhoz 
szól; Illés lelke

Te hogyan ismerted meg 
a saját családtörténetedet? 
Milyen élmények erősítet-
ték a családtörténeti mun-
káról való bizonyságodat?

Hogyan tudod buzdítani 
a fiatalokat arra, hogy 
részt vegyenek a csa-
ládtörténeti munkában? 
Milyen források érhetők 
el a területeden, amelyek 
segítenek nekik megismer-
ni az őseiket és elvégezni 
elhunyt családtagjaikért a 
szertartásokat?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy a barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérj meg néhány fiatalt, hogy 
mondjon olyan evangéliumi tantételt, 
amelyet nemrégiben tanultak az egyik 
szülőjüktől, testvérüktől vagy más 
családtagjuktól.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak olyan élményeket, melyekben 

a családtörténeti munka végzése 
közben volt részük (például megke-
resztelkedtek egy ősükért, indexeltek, 
vagy előkészítették egy ősük nevét a 
templomi szertartásokra). Osztályként 
beszélgessetek róla, miért szeretné 
Mennyei Atyánk, hogy családtörténeti 
munkát végezzünk.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan vehetnek 
részt a családtörténeti munkában. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el David A. Bednar elder A gyer-
mekek szíve atyáikhoz fordul című 
beszédének „Felhívás a felnövekvő 
nemzedékhez” című részét. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy keressenek benne 
olyan dolgokat, melyek megtételével 
részt vehetnek a családtörténeti mun-
kában. Ha lehetséges, mutasd meg 
a fiataloknak, hogyan használják a 
FamilySearch.org honlapot azon őseik 
felkutatására, akiknek szertartásokra 
van szükségük. Ösztönözd őket, hogy 
menjenek el a templomba, és keresz-
telkedjenek meg és konfirmáljanak 
ezen ősiekért. A püspök engedélyé-
vel meghívhatod az egyházközségi 
családtörténeti tanácsadót (vagy 
valakit, aki gyakorlott a családtörté-
neti munkában), hogy segítsen ebben 
a tevékenységben.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Richard G. Scott elder A 
halottak megváltásának öröme című 
beszédének „A templomban végzett 
bármilyen munka…” mondattal kez-
dődő három bekezdését. Kérd meg 
őket, hogy keressék ki és osszák meg, 
miért fontos családtörténeti munkát 
végezni. Olvassák el a beszéd utolsó 
két bekezdését, és beszéljék meg, mi 
mindent „tehetnek félre” azért, hogy 
felkutassák az őseiket.

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassa el „A halottak megváltá-
sa” (35–36. oldal) című részt a Hűek a 
hithezCsaládtörténeti munka és genea-
lógia címszava alatt, az osztály másik 
felét pedig, hogy olvassa el a „Felelős-
ségetek a családtörténeti munkában” 
című részt (36–38. oldal). Kérd meg 

Tanítási ötlet

„Ne félj a csendtől! Az 
embereknek gyakran 
időre van szükségük, hogy 
elgondolkozzanak és meg-
válaszoljanak egy kérdést, 
vagy kifejezzék, mit érez-
nek. Szünetet tarthatsz egy 
kérdés feltevése után, egy 
éppen megosztott [lelki] 
élmény után, vagy amikor 
valakinek nehéz kifejezni 
önmagát” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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őket, hogy osszák meg egymással, 
mit tanultak. Segíts a fiataloknak 
elkezdeni kitölteni egy leszármazá-
si táblázatot. Buzdítsd őket, hogy 
otthon folytassák a táblázat kitöltését. 
Javasold, hogy kérjék meg a szüle-
iket vagy más családtagjukat, hogy 
 segítsen nekik ebben.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az ebben a vázlatban javasolt 
szentírásokat, és gondolkodjanak 

el a következő kérdésen: „Miért 
végzünk családtörténeti munkát?” 
Kérd meg őket, hogy osszák meg a 
gondolataikat. A fiatalok sorolják fel, 
hogyan vehetnek részt a családtörté-
neti munkában. Kérd meg őket, hogy 
válasszanak valamit a listáról, amin a 
következő hét során dolgozni szeret-
nének. Buzdítsd őket, hogy a követ-
kező órák valamelyikén osszák meg a 
tapasztalataikat.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, miért fontos megis-
merniük a családtörténetüket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító bízott a tanít-
ványaiban. Felkészítette 
őket, majd pedig fontos 
megbízatásokat adott 
nekik mások tanítására, 
megáldására és szolgá-
latára. Hogyan tudod 
felkészíteni a fiatalokat, 
hogy eleget tegyenek azon 
felelősségüknek, hogy 
megismerjék a családtör-
ténetüket és elvégezzék 
őseikért a szertartások 
munkáját?
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Válogatott források

Richard G. Scott: A halottak megváltásának öröme. 
Liahóna, 2012. nov. 93–95., részlet.

A templomban végzett bármilyen munka hasznos 
időtöltés, de ha saját őseinkért részesülünk helyet-
tesként a szertartásokban, akkor az még szentebbé 
teszi a templomban töltött időt, és még nagyobb 
áldásokat hoz. Az Első Elnökség azt mondta: „Min-
denek előtt álló kötelességünk saját őseink felkuta-
tása és beazonosítása”. [Első elnökségi levél, 2012. 
febr. 29., kiemelés hozzáadva.]

Fiatalok, szeretnétek biztos receptet arra, hogy 
életetekből kizárjátok az ellenség hatását? Merülje-
tek bele őseitek kutatásába, készítsétek elő neveiket 
a templomban rendelkezésre álló helyettes általi 
szent szertartásokra, majd menjetek el a templomba, 
és helyettesként részesüljetek a keresztelkedés és 
a Szentlélek ajándékának szertartásaiban. Idősebb 

korotokban majd a többi szertartás elnyerésében is 
részt vehettek. Nem ismerek ennél nagyobb védel-
met az ellenség hatása ellen az életetekben.

Az Oroszországi Rosztov-na-Donu Misszióban 
felhívást intéztek a fiatalokhoz, hogy végezzék el 
fejenként 2000 név indexelését, majd saját család-
jukból legalább egy nevet készítsenek elő a temp-
lomi szertartásokra. Akik elérték ezt a célt, azokat 
meghívták, hogy vegyenek részt az új Ukrajnai 
Kijev templomba induló hosszú utazáson. Az egyik 
fiatal férfi ezt mesélte erről az élményről: „Korábban 
sok időt töltöttem számítógépes játékokkal. Amikor 
elkezdtem az indexelést, nem volt időm játékokat 
játszani. Először azt gondoltam: »Jaj, ne! Ez borzal-
mas lesz!« Mire azonban végeztem a projekttel, már 
nem érdekeltek a játékok. […] A genealógiai munka 
olyan valami, amit el tudunk végezni itt a földön, de 
a mennyben is nyoma marad.”
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudom 
megtanítani másoknak, 
hogy hogyan végezzék a 
családtörténeti munkát?
Az Úr lenyűgöző technológiával látott el bennünket a mai korban, hogy tanul-
hassunk az őseinkről és elvégezhessük értük a szertartásokat a templomban. 
Hasonlóképpen ezen nemzedék fiataljait is felkészítette arra, hogy képesek 
legyenek megtanulni, miként használják eme technológiákat, hogy hozzá 
tudjanak járulni ehhez a fontos munkához. Saját családtörténetünk kutatása 
mellett azoknak is segíthetünk, akik kevésbé tájékozottak a családtörténeti 
forrásanyagok terén. Így segítünk nekik érezni e fontos munka lelkületét, és 
segítünk szabadulást hozni az elhunyt őseiknek.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő forrásokat. Érzéseid szerint mi fogja arra 
ösztönözni a fiatalokat, hogy segítsenek másoknak megismerni a családtörténetüket?

T&Sz 128:16–18 (A halottakért végzett 
szertartások összekötő kapcsot képez-
nek a nemzedékek között)

T&Sz 138:46–48 (Nagyszerű mun-
kát kell elvégezni a templomokban 
napjainkban)

Russell M. Nelson: Szeretetben össze-
kötött nemzedékek. Liahóna, 2010. 
máj. 91–94.

David A. Bednar elder: A gyermekek 
szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. 
nov. 24–27.

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Milyen lehetőségeid voltak 
segíteni másoknak meg-
ismerni a családtörténe-
tüket? Milyen élményeid 
voltak, amikor valaki meg-
tanította neked, hogyan 
végezz családtörténeti 
munkát?

Milyen készségeket és 
képességeket láttál a 
fiataloknál, amelyeket 
felhasználhatnának arra, 
hogy segítsenek mások-
nak megtanulni, hogyan 
végezzenek családtörténeti 
munkát? Milyen bizonyí-
tékát láttad annak, hogy 
az Úr felkészítette őket e 
fontos munkára?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mondják el, milyen élményekben 
volt részük, amikor az előző leckében 
tanultakat alkalmazták.

• A fiatalok osszanak meg olyan 
élményeket, amikor segítettek valaki-
nek valamilyen technikai eszköz (pél-
dául számítógép, mobiltelefon vagy 
valamilyen hasonló eszköz) hasz-
nálatának az elsajátításában. Oszd 
meg a következő kijelentést David A. 

Bednar eldertől: „Ujjaitok azért állnak 
rá olyan könnyen az SMS- ezésre és a 
tweetelésre, hogy felgyorsítsátok és 
előrevigyétek az Úr munkáját – nem 
csupán azért, hogy gyorsan tudjatok 
kommunikálni a barátaitokkal” (A 
gyermekek szíve atyáikhoz fordul. 
Liahóna, 2011. nov. 26.). A fiatalok 
szerint hogyan használhatják fel 
technikai ismereteiket arra, hogy 
segítsenek másoknak a családtörténeti 
munkában?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan segíthet-
nek másoknak részt venni a családtörténeti munkában. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el David A. Bednar elder A gyer-
mekek szíve atyáikhoz fordul című 
beszédének „Felhívás a felnövekvő 
nemzedékhez” című részét. Kérd meg 
őket, hogy keressenek olyan részeket 
a beszédben, melyben Bednar elder 
arra kéri a fiatalokat, hogy segítsenek 
másoknak a családtörténeti munká-
ban. Mi tett nagy hatást a fiatalokra 
ezekben a felhívásokban? Az osz-
tállyal együtt készítsetek egy listát 
azon módokról, ahogyan a fiatalok 
reagálni tudnak Bednar elder felhí-
vásaira, majd kérd meg őket, hogy 
válasszanak egyet a listáról, melyet 
osztályként fognak megtenni.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy képzel-
jék el: egy olyan embernek segítenek, 
aki soha nem végzett még családtör-
téneti munkát. Oszd fel Russell M. 
Nelson elder Szeretetben összekötött 
nemzedékek című beszédét a fiatalok 
között, és kérd meg őket, hogy a saját 
részük olvasása közben keressenek 
olyan dolgokat, amelyeket megoszt-
hatnának azzal a személlyel, akinek 
segítenek a családtörténeti munkáról 
tanulni. Milyen szentírásokat oszta-
nának meg? (Példákért lásd az ebben 
a vázlatban javasolt szentírásokat.) 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, mit 
találtak, és gondolják ki, kinek segít-
hetnének elkezdeni a családtörténetén 
dolgozni.

Tanítási ötlet

„Ne félj a csendtől! Az 
embereknek gyakran 
időre van szükségük, hogy 
elgondolkozzanak és meg-
válaszoljanak egy kérdést, 
vagy kifejezzék, mit érez-
nek. Szünetet tarthatsz egy 
kérdés feltevése után, egy 
éppen megosztott [lelki] 
élmény után, vagy amikor 
valakinek nehéz kifejezni 
önmagát” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan segítsenek 
másoknak családtörténeti munkát végezni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító minden 
körülmény közepette 
tökéletes példaképünk és 
útmutatónk volt. Megta-
nította tanítványainak, 
hogyan tanítsanak, azáltal, 
ahogyan tanította őket. A 
te példád hogyan segíthet 
a fiataloknak felkészül-
ni arra, hogy másokat 
tanítsanak?
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Válogatott források

David A. Bednar: A gyermekek szíve atyáikhoz fordul. 
Liahóna, 2011. nov. 24–27., részlet.

Most pedig felhívást intézek a felnövekvő nemze-
dékhez, a fiatal nőkhöz, fiatal férfiakhoz és gyere-
kekhez, miközben kihangsúlyozom, milyen fontos 
Illés lelke a ti életetekben ma. Üzenetem általá-
nosságban az egész egyházhoz szól, de hozzátok 
különösképp.

Sokan talán úgy gondoljátok, hogy a családtörté-
neti munkát elsősorban idősebb embereknek kell 
végezniük, én viszont nem tudok korhatárról sem a 
szentírásokban, sem az egyház vezetői által bejelen-
tett irányelvekben, amely az érett felnőttekre kor-
látozná ezt a fontos szolgálatot. Isten fiai és leányai 
vagytok, a szövetség gyermekei, a királyság építői. 
Nem kell megvárnotok egy bizonyos életkort, hogy 
eleget tehessetek annak a felelősségeteknek, hogy 
segítséget nyújtsatok az emberiség megszabadításá-
nak munkájában.

Az Úr figyelemre méltó forrásokat bocsátott ren-
delkezésünkre napjainkban, melyek lehetővé 
teszik, hogy megismerjétek és megszeressétek ezt 
a munkát, melyet Illés lelke éltet. Például a Family-
Search olyan feljegyzések, források és szolgáltatá-
sok gyűjteménye, amely könnyen hozzáférhető a 
számítógépeken és különféle mobil eszközökön, és 
azzal a céllal hozták létre, hogy segítsen az emberek-
nek felkutatni és dokumentálni családjuk történetét. 
Ezek a források hozzáférhetőek a családtörténeti 
központokban is, melyek sok egyházi épületünkben 
működnek szerte a világon.

Nem véletlen egybeesés, hogy a FamilySearch és 
más eszközök olyan időben láttak napvilágot, ami-
kor a fiatalok biztonsággal mozognak az informáci-
ós és kommunikációs eszközök világában. Ujjaitok 
azért állnak rá olyan könnyen az SMS-ezésre és a 
tweetelésre, hogy felgyorsítsátok és előrevigyétek 
az Úr munkáját – nem csupán azért, hogy gyorsan 
tudjatok kommunikálni a barátaitokkal. A sok mai 
fiatalban megnyilvánuló készségek és rátermettség 
annak előkészülete, hogy hozzájáruljatok a szabadu-
lás munkájához.

Felhívom az egyház fiataljait, hogy ismerjék és 
tapasztalják meg Illés lelkét! Biztatlak titeket, hogy 
szerezzetek ismereteket, kutassátok fel őseiteket, és 
készüljetek fel arra, hogy helyettesítő keresztelke-
déseket végezzetek az Úr házában a saját elhunyt 
rokonaitokért (lásd T&Sz 124:28–36). Arra is buzdí-
talak titeket, hogy segítsetek másoknak is felkutatni 
saját családtörténetüket.

Amikor hittel eleget tesztek e felhívásnak, szívetek 
az atyák felé fog fordulni. Az Ábrahámnak, Izsák-
nak és Jákóbnak tett ígéretek a szívetekbe lesznek 
ültetve. A pátriárkai áldásotok, amely kijelenti 
leszármazási vonalatokat, összekapcsol majd benne-
teket ezekkel az atyákkal, és nagyobb jelentőséggel 
fog bírni számotokra. Növekedni fog az elődeitek 
iránti szeretetetek és hálátok. A Szabadítóról való 
bizonyságotok és a Hozzá való megtérésetek mély 
és maradandó lesz. És ígérem nektek, hogy védel-
mezve lesztek az ellenség egyre fokozódó hatásai 
ellen. Amikor részt vesztek e szent munkában és 
megszeretitek azt, védelemben lesz részetek ifjúsá-
gotokban és egész életeteken át.
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudom elmagyarázni 
másoknak a házasság és 
a család fontosságát?
A legtöbb embernek lehetősége lesz az evangéliumi igazságok másokkal való 
megosztására. Mivel sok ellentétes nézet létezik a házasságról és a családról a 
mai világban, különösen fontos, hogy tudjuk, hogyan magyarázzuk el a házas-
ság és a család fontosságát Mennyei Atyánk tervében. Miközben ezt tesszük, 
győződjünk meg róla, hogy hitelveinket röviden és egyszerűen magyarázzuk, a 
Lélek útmutatása szerint, hogy mások is megérthessék az evangélium igazságait.

Készülj fel lelkileg!

Használd az alábbi forrásokat arra, hogy jobban megértsd, hogyan magyarázhatod el a 
házasság és a család fontosságát. A tan elmagyarázásával szerzett saját tapasztalataid 
segíteni fognak abban, hogy hatékonyan tudd másoknak is megtanítani azt. Gondold át, 
hogy az e vázlatban lévő tevékenységek miképpen segíthetnek a fiataloknak megtanulni, 
hogy hogyan kell tanítani.

A család: Kiáltvány a világhoz. Liahó-
na, 2010. nov. 129.

Neil L. Andersen: Lelki forgószelek. 
Liahóna, 2014. máj. 18–21.

D. Todd Christofferson: Miért fontos 
a házasság és a család? Liahóna, 2015. 
máj. 50–53.

Házasság.Hűek a hithez (2004). 75–79.

„Örökkévaló házasság” és 
 „Templomok és családtörténet”, 
 Prédikáljátok evangéliumomat (2008). 
85–86.

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Hogyan segítettél mások-
nak megérteni a házas-
sággal és a családdal 
kapcsolatos hitelveidet? 
Hogyan magyaráztad el az 
olyan fogalmakat, mint az 
örökkévaló család, azok-
nak a barátaidnak, akik 
nem tagjai az egyháznak?

Milyen élmények és 
elméletek befolyásolják 
a fiatalok felfogását a 
házasságról és a családról? 
Hogyan tudod felkészíteni 
őket arra, hogy elma-
gyarázzák másoknak a 
házassággal és a családdal 
kapcsolatos igazságokat?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el, az egyik családtagjuk hogyan 
példázott egy evangéliumi tantételt 
számukra.

• Kérj meg valakit, aki beszél egy 
idegen nyelvet (ha lehetséges az 
osztály egyik tagját), hogy jöjjön be 
az órára és beszéljen azon a nyelven. 

Kérd meg a fiatalokat, hogy magya-
rázzák el, miben hasonlít az, amikor 
egy általuk ismeretlen nyelvet halla-
nak, ahhoz, amikor az egyház tagjai 
ismeretlen szavakat, úgy mint örökké-
való házasság, pecsételés vagy celesztiális 
királyság, használva magyaráznak 
evangéliumi igazságokat másoknak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megtanulni, hogyan magya-
rázzák el másoknak a házasság és a család fontosságát. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérdezd meg a fiatalokat, voltak- e 
már olyan helyzetben, hogy megkér-
ték őket: magyarázzák el az egy-
ház álláspontját az azonos neműek 
házasságával kapcsolatban. Ha igen, 
mit válaszoltak? Kérd meg őket, hogy 
olvassanak el válogatott szakaszokat 
D. Todd Christofferson elder Mért 
fontos a házasság és a család? vagy 
Neil L. Andersen elder Lelki forgó-
szelek című beszédéből. Mit tanul-
hatnak a fiatalok a férfi és nő közötti 
házasság fontosságáról? Buzdítsd a 
fiatalokat, hogy szerepjáték segítsé-
gével gyakorolják el, legközelebb mit 
mondhatnak a házassággal kapcsola-
tos hitelveikről, ha lehetőségük nyílik 
rá, hogy kifejezésre juttassák azokat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondoljanak ki és soroljanak fel a 
táblára olyan kérdéseket, melyek 
felmerülhetnek a nem a mi hitünket 
valló emberekben a házassággal és a 
családdal kapcsolatban. Ilyen lehet-
nek például: „Minek házasodjak meg 
és vállaljak gyermekeket?” Vagy: 
„Miért kellene a házasságnak egy 
férfi és egy nő között létrejönnie?” 
Kérd meg a fiatalokat, hogy a felsorolt 

kérdések közül válasszanak ki néhá-
nyat, és keressenek azokra választ a 
szentírásokban (például azokból a 
szentírásokból, melyeket a házasság 
és a család címszavak alatt találtak a 
Hűek a hithez és A család: Kiáltvány 
a világhoz című kiadványokban). Biz-
tasd a fiatalokat, hogy készítsenek egy 
egyperces választ az általuk kiszemelt 
kérdésekre, kerülve az olyan szavakat 
és kifejezéseket, melyek esetleg nehe-
zen érthetőek mások számára, mint 
például a celesztiális házasság vagy a 
pecsételés. Adj időt számukra, hogy 
megosszák a válaszaikat.

• Írass a fiatalokkal egy újságcikket a 
házasság és a család fontosságáról. Ez 
lehet egy rövid kis publikáció, mely 
megjelenhet akár egy iskolai újságban 
vagy egy személyes blogon. Kérd meg 
a fiatalokat, osszák meg az osztállyal 
az irományukat.

• Osztályként olvassátok el a Család 
címszót A fiatalság erősségéért füzetből. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy készül-
jenek fel néhány olyan tan megta-
nítására az elemis gyermekeknek, 
melyeket a családról tanultak. Például 

Tanítási ötlet

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azon-
nal bevonhatják azokat, 
akiknek láthatóan hanyat-
lik az érdeklődése és a 
figyelme” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
72.).
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taníthatják a gyermekeket azáltal, 
hogy megkérdezik: „Miért fontos a 
család?” Kérd meg őket, hogy készít-
senek egy vázlatot, amely segítségük-
re lesz ennek az elvnek az egyszerű és 
gyors elmagyarázásában. A püspök 
és az Elemi engedélyével intézd el 
a fiataloknak, hogy megtarthassák 
a tanításukat az Elemiben. Miután 
lehetőségük nyílt erre, kérd meg őket, 
hogy beszéljék meg, hogyan tanítot-
tak erről az evangéliumi tantételről.

• A püspök engedélyével kérd meg 
a teljes idejű misszionáriusokat, hogy 
osszák meg az osztállyal, hogyan 

magyaráznák el a házasság és a család 
tanát másoknak. Oszd az osztályt két 
csoportra, és az egyik csoportot kérd 
meg, hogy készüljön fel arra, hogy 
az örökkévaló házasságról tanítson, 
a másik csoport pedig arra, hogy a 
templomról és a családtörténetről 
tanítson. Mindkét csoport használja 
a tanításában az ebben a vázlatban 
javasolt szentírásokat (vagy más 
szentírásokat, amelyeket talál). Miu-
tán elkészítették egyszerű és rövid 
magyarázataikat a kapott témával 
kapcsolatban, kérd meg őket, hogy a 
másik csoportból tanítsanak valaki-
nek az általuk tanulmányozott tanról.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan magyarázhat-
ják el a házasság és család fontosságát mások számára? Milyen érzéseik vagy benyomá-
saik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel 
a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus arra kérte 
azokat, akiket tanított, 
hogy hittel cselekedje-
nek, és éljenek az Őáltala 
tanított igazságok szerint. 
Minden tanításában arra 
összpontosított, hogy 
segítsen követőinek teljes 
szívükkel az evangélium 
szerint élni. Hogyan segít-
hetsz a fiataloknak hittel 
cselekedni az alapján, amit 
tanultak?
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Válogatott források

Részlet a Templomi házasság című cikkből.  
(mormon- sajtoszoba.hu)

Az egyháztagok hite szerint a templomban kötött 
házasságok „pecsételve” vannak, és abban az 
áldásban részesítenek, hogy az örökkévalóságon át 
tartanak. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz-
tus Egyháza tagjai hitének központi részét alkotja 
annak tudata, hogy a családi egység tudatos, szerető 
valóságként a síron túl is folytatódhat, és sértetlen 
marad a házastársak közötti, valamint a szülők és 
gyermekek közötti kapcsolat.

Ha egy házaspár a templomban köt házasságot és 
egymáshoz pecsételik őket, akkor születendő gyer-
mekeik automatikusan hozzájuk pecsételődnek. Ha 
a gyermekek a házaspár pecsételése előtt születtek, 
akkor ezek a gyermekek később szüleikkel együtt 
részt vehetnek a templomi pecsételésben. Az örökbe 
fogadott gyermekeknek is lehetőségük nyílik arra, 
hogy örökbefogadó szüleikhez pecsételjék őket.

Az örökkévaló család fogalma a szentírásokból és 
mai kinyilatkoztatásokból ered. Az Újszövetségben 
például Máté 16:19-es versei feljegyzik Jézus Krisz-
tus Péter apostolhoz intézett következő szavait: 
„És néked adom a mennyek országának kulcsait; 
és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve 
lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben 
is oldva lészen.” Az egyház a „megköt” szót egye-
nértékűnek tartja azzal, hogy „megpecsétel”.

Egy felmérés szerint, melyet a Los Angeles Times 
egy 2000-ben megjelent cikkében közöltek, „válás 
vonatkozásában a mormon templomi házasságok 
tartósnak ígérkeznek”, mindössze 6 százalék a válá-
sok aránya. Egy másik felmérés, amelyet 1993-ban 
közölt a Demography Magazine, arra a következtetés-
re jutott, hogy Amerika összlakossága körében Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
azon tagjai között a legvalószínűtlenebb a válás, 
akik az egyház templomaiban kötnek házasságot.
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Milyen lehetőségek adottak 
az otthonban történő 
tanulásra és tanításra?
Az otthon a tanulás, a tanítás és az evangéliumi tantételek alkalmazásának ide-
ális helye. Az utolsó napi próféták azt tanácsolták a családoknak, hogy helyez-
zék életükben a legelső helyre a családi imát, a családi esteket, az evangélium 
tanulmányozását és tanítását, valamint a tartalmas családi tevékenységeket.

Készülj fel lelkileg!

Az alábbi forrásanyagok felhasználásával készítsd fel a fiatalokat az evangéliumi 
igazságok tanítására és tanulására az otthonukban. Saját élményeid segíteni fognak 
hatékonyabban tanítani a fiatalokat. Gondold át, hogy az e vázlatban lévő tevékenysé-
gek hogyan segíthetnek megtervezned a fiatalok bátorításának mikéntjeit.

Móziás 4:14–15; T&Sz 68:25–28 (A 
szülőknek kötelességük tanítani az 
evangéliumot a gyermekeiknek)

M. Russell Ballard: Családi tanácsok. 
Liahóna, 2016. máj. 63–65.

Quentin L. Cook: Az Úr az én 
 világosságom. Liahóna, 2015. máj. 
62–66.

Tad R. Callister: Szülők:  gyermekeik 
elsődleges evangéliumi tanítói. 
 Liahóna, 2014. nov. 32–34.

Családi est. Hűek a hithez (2004). 
32–34.

Családi ima. Hűek a hithez, 34.

A napi szentírás- tanulmányozás 
 fontossága. Hűek a hithez, 178–179.

Az otthon és az egyház. Az egyház 
igazgatása (2010). 1.4

Videó: Egy menny által inspirált 
program

Keressetek összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Milyen tapasztalataid 
vannak az evangélium 
otthonodban történő 
tanulásával és tanításával 
kapcsolatban? Mit oszthat-
nál meg a fiatalokkal?

Hogyan ösztönözhetnéd 
a fiatalokat arra, hogy 
szorgalmazzák otthon 
az evangéliumi tanulást? 
Milyen megígért áldások 
ösztönözhetnék őket?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el, hogyan alkalmazták a hét során 
a múlt heti órán tanultakat.

• A fiatalok képzeljék azt, hogy ők 
most szülők. Milyen feladataik van-
nak a gyermekeik vonatkozásában? 
Kérd meg az osztály egyik tagját, 

hogy sorolja fel a válaszokat a táblán, 
a fiatalok pedig keressenek további 
feladatokat a Móziás 4:14–15- ben és 
a Tan és a szövetségek 68:25–28- ban. 
Milyen lehetőségek által tehetnek 
eleget a szülők az e versekben leírt 
feladatoknak? Mit tehetnek a fiatalok 
azért, hogy segítsenek nekik?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak felkészülni és lehetőséget találni 
arra, hogy tanulják és tanítsák az evangéliumot az otthonukban. A Lélek sugalmazását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
olvassák el M. Russell Ballard elder 
Családi tanácsok című beszédét, és 
keressenek benne, illetve jelöljék 
meg azokat a tanácsokat, mely rájuk 
vonatkozik, mint gyermekekre a 
családjukban. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy osszák meg, mi volt rájuk külö-
nösen nagy hatással olvasás közben. 
Milyen tanácsot ad Ballard elder a 
technikával kapcsolatban? Hogyan 
támogathatják a fiatalok a szüleiket 
és testvéreiket a családi tanácsok-
ban? Megkérheted a fiatalokat, hogy 
játsszanak el egy családi tanácsülést 
és mutassák be, hogy milyen is egy 
ilyen családi tanács.

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák 
el A pontos idő otthon című részt 
Quentin L. Cook elder Az Úr az én 
világosságom című beszédéből. Mit 
tanulhatnak a fiatalok a történetben 
szereplő Vaughn Kimball és családja 
példájából? Mit tanultak a fiatalok a 
szüleiktől? Hogyan segítik majd elő 
az otthoni tanulást és tanítást?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el azokat a történeteket, melyeket 
Tad R. Callister testvér mesél el a 

szüleitől tanult leckékről (lásd Szülők: 
gyermekeik elsődleges evangéliumi 
tanítói. Liahóna, 2014. nov. 32–34.). 
Megoszthatod a saját történeteidet 
is, vagy megkérheted a fiatalokat, 
hogy meséljék el, ők milyen leckéket 
tanultak a szüleiktől. Miért számíta-
nak a szülők gyermekeik „elsődleges 
evangéliumi tanítójának”?

• Mutasd meg az Egy menny által 
inspirált program című videót, és 
kérd meg a fiatalokat, hogy figyeljék 
meg, milyen világi veszélyektől óvja 
meg őket, illetve milyen erőre tehet-
nek szert az egyének és a családok 
azáltal, hogy együtt tanulmányozzák 
az evangéliumot. Kérd meg a fiata-
lokat, hogy olvassák el a Családi est 
című részt a Hűek a hithez könyvben, 
és készítsenek egy egyszerű vázla-
tot egy általuk választott témáról az 
egyik családi estjükre. A fiatalok tanít-
sák egymásnak az elkészített leckét a 
következő órák valamelyikén.

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el A család: Kiáltvány a világhoz 
hetedik bekezdését. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy sorolják fel a táblán 
azokat a tantételeket, melyekre a 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A legtöbb ember számára 
a szentírások tanulmányo-
zása semmivel sem jön 
természetesebben, mint a 
zongorázás vagy a festés. 
A szentírások hatékony 
tanulmányozásának 
megtanulása általában 
készségek kifejlesztését 
követeli. Az ezekben az 
óravázlatokban leírt evan-
géliumi tanulmányozási 
készségek segíthetnek a 
fiataloknak az evangélium 
szorgalmas tanulmányozó-
ivá válni. Mutass rá ezekre 
a készségekre, és buzdítsd 
a fiatalokat, hogy használ-
ják azokat az evangélium 
önálló tanulmányozása 
közben.
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sikeres családok épülnek. A fiatalok 
mondjanak néhány olyan szabadidős 
tevékenységet, amelyben szívesen 
vesznek részt a családjukkal. Kérd 
meg őket, hogy mondják el, milyen 
evangéliumi igazságokat vagy tan-
tételeket tanultak, miközben részt 
vettek ezeken a tevékenységeken. 
Például a vacsora közös elkészítése 
szolgálatot és szeretetet taníthat, a 
közös sportolás pedig türelmet és 
kitartást. Buzdítsd a fiatalokat, hogy 
tervezzenek a családjuknak szabadi-
dős tevékenységeket, majd beszéljék 
meg, e tevékenységek hogyan kapcso-
lódnak az evangéliumhoz.

• A fiatalok mondjanak ötleteket 
arra, hogy az emberek hogyan buzdít-
hatják a családjukat a családi imá-
ban és szentírás- tanulmányozásban 
való részvételre. Beszéljétek meg, 
a családok milyen áldásokban 
részesülhetnek e tevékenységek 
által. Javaslatokért a fiatalok elol-
vashatják a Családi ima és A napi 
szentírás- tanulmányozás fontossága 
című részeket a Hűek a hithez című 
könyvben. Játsszátok el, hogy egy 
fiatal hogyan buzdíthat egy szü-
lőt a rendszeres családi imára és 
szentírás- tanulmányozásra. Kérd 
meg a fiatalokat, hogy osszanak meg 
saját élményeket a családi imáról és 
szentírás- tanulmányozásról.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy készüljenek fel 
és keressenek lehetőséget arra, hogy tanuljanak és tanítsanak otthon? Milyen érzéseik 
vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet 
foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg az osztály tagjait, hogy figyeljenek az áldásokra, melyekben annak köszönhe-
tően lesz részük, hogy részt vesznek az evangélium tanulásában a családjukkal, imádko-
zás, szentírás- tanulmányozás, családi estek vagy szabadidős tevékenységek által. 

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus arra kérte 
azokat, akiket tanított, 
hogy hittel cselekedjenek, 
és éljenek az Őáltala taní-
tott igazságok szerint. Te 
hogyan tudod arra ösztö-
nözni a fiatalokat, hogy 
részt akarjanak venni az 
evangélium tanulásában 
az otthonukban, most és a 
jövőben egyaránt?
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Válogatott források

Tad R. Callister: Szülők: gyermekeik elsődleges evangéliu-
mi tanítói. Liahóna, 2014. nov. 32., részlet.

Ben Carson ezt mondta magáról: „Ötödikben én 
voltam a legrosszabb tanuló az egész osztályban.” 
Egy nap Benék egy 30 feladatból álló matemati-
kafelmérőt írtak. A mögötte ülő diák javította Ben 
felmérőjét, aztán visszaadta neki. A tanárnő, Mrs. 
Williamson, egyenként kérdezte meg a tanulóktól az 
eredményüket. Végül elérkezett Benhez, aki zava-
rában csak elmotyogta a választ. Mrs. Williamson 
úgy hallotta, hogy 10 jó, és azt felelte, hogy 30- ból 
10 helyes válasz csodálatos előrelépés Ben esetében. 
A mögötte ülő fiú azonban felkiáltott: „Nem 10 jó, 
hanem nincs jó! Egy se lett jó neki!” Ben szeretett 
volna elsüllyedni szégyenében.

Ugyanakkor Ben édesanyja, Sonya is kihívásokkal 
küzdött. 23 testvére volt, az általános iskolát csak a 
harmadik osztályig járta ki, és nem tudott olvasni. 
13 évesen ment férjhez, de már rég elvált. Két fia 
volt, akiket Detroit gettójában nevelt. Mindennek 
ellenére eltökélten önellátó volt, és szilárdan hitte, 
hogy Isten megsegíti őt és fiait, ha ők megteszik a 
saját részüket.

Egy nap fordulópont következett be Sonya és fiai 
életében. Ráébredt, hogy a sikeres embereknek, 

akikhez takarítani jár, egész könyvtáruk van ott-
hon – olvasnak. Munka után hazaérve kikapcsolta 
a televíziót, amelyet Ben és fivére néztek. Az anya 
lényegében ezt mondta: Fiúk, túl sokat nézitek a 
tévét. Mostantól csak heti három műsort nézhettek. 
A szabadidőtökben könyvtárba fogtok menni – 
hetente két könyvet fogtok elolvasni, és beszámol-
tok róluk nekem.

A fiúk megdöbbentek. Ben elmondta, hogy azelőtt 
soha nem olvasott egyetlen könyvet sem, hacsak 
nem kötelező feladat volt az iskolában. Lázadoztak, 
nyafogtak, vitába szálltak, de mindhiába. Azután 
Ben elgondolkodott: „Anya lefektette a törvényt. 
Nem tetszett ez a szabály, de eltökéltsége, hogy 
jobb emberré tesz minket, megváltoztatta életem 
menetét.”

És micsoda változás következett be! Hetedikesen 
Ben osztályelső lett. Később a Yale- re kapott ösz-
töndíjat, majd a Johns Hopkins orvosi karára járt, 
ahol 33 éves korára a gyermek- idegsebészeti osztály 
vezetője, majd pedig világszerte elismert sebész vált 
belőle. Hogyan volt ez lehetséges? Nagyrészt egy 
olyan anyának köszönhetően, aki híján volt az élet 
számos előnyének, mégis felmagasztalta szülői elhí-
vását [lásd Ben Carson, Gifted Hands: The Ben Carson 
Story (1990)].
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Gondolkodjatok el „azoknak az áldott és boldog állapotán…, akik betartják Isten 
 parancsolatait” (Móziás 2:41).

Az ebben az egységben lévő vázlatok segíteni fognak a fiataloknak megérteni, hogy a 
Mennyei Atyánk parancsolatai iránti engedelmességük hogyan hat a boldogságukra 
ebben az életben, illetve az eljövendő világban elnyerhető örök élet felé való haladá-
sukra. Ebben az egységben a fiatalok arról is tanulni fognak, hogy hogyan ösztönöz-
hetnek másokat a parancsolatok megértésére és betartására.

E hónapban a következő vázlatok közül lehet választani:

Hogyan segítenek a parancsolatok megtanulnom, hogy miként válhatok hasonlóbbá Mennyei Atyámhoz?
Hogyan segíthetek másoknak, hogy megértsék a normáimat?
Hogyan befolyásolja az evangélium elsajátítására való képességemet a parancsolatok betartása?
Hogyan inspirálhatok másokat a parancsolatok betartására?
Milyen áldásokat ígér Mennyei Atyánk, ha engedelmeskedem a parancsolatoknak?

Parancsolatok
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segítenek a 
parancsolatok megtanulnom, 
hogy miként válhatok 
hasonlóbbá Mennyei Atyámhoz?
A parancsolatok egy szerető Mennyei Atyától kapott utasítások, amelyek 
segítenek hasonlóbbá válnunk Őhozzá. A parancsolatok által Mennyei Atyánk 
megtanítja nekünk az akaratát, valamint megmutatja, hogyan szeressük 
egymást és miként győzzük le a természetes embert. A parancsolatok iránti 
engedelmesség felkészít minket arra, hogy visszatérjünk Isten jelenlétébe és 
örök életet kapjunk. Amikor ezt megértjük, akkor a parancsolatokra áldásként, 
nem pedig teherként fogunk tekinteni.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni Isten parancsolatainak céljait?

5 Mózes 10:12–13; T&Sz 82:8–10 (A 
parancsolatok segítenek megértenünk 
Isten ránk vonatkozó akaratát)

Máté 22:34–40 (Parancsolatot kaptunk 
a szeretetre)

János 14:15; 1 János 5:1–3 (Az Isten 
iránti szeretetünk miatt engedelmes-
kedünk a parancsolatoknak)

T&Sz 88:22 (Ahhoz, hogy elnyerhes-
sük a celesztiális dicsőséget, a celesz-
tiális törvény szerint kell élnünk)

T&Sz 93:20 (Ha betartjuk a paran-
csolatokat, akkor idővel részesülünk 
Isten teljességéből)

Dieter F. Uchtdorf: Ne felejts! Liahóna, 
2011. nov. 120–123.

D. Todd Christofferson: „A kiket 
én szeretek, megfeddem és 
 megfenyítem”. Liahóna, 2011. máj. 
97–100.

Engedelmesség. Hűek a hithez (2004). 
48–50.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Hogyan értetted meg 
egyre jobban a parancso-
latokat az életed során? 
Milyen változásokat vettél 
észre magadon, amikor 
törekedtél a parancsolatok 
szerint élni?

Milyen kihívásokkal 
néznek szembe a fiatalok, 
miközben igyekeznek 
betartani a parancsolato-
kat? Milyen áldásokban 
lesz részük, ha megértik 
Isten parancsolatainak 
céljait? Mit tanulhatnak 
Mennyei Atyánkról a 
parancsolatai tanulmányo-
zása során?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
keressenek egy himnuszt egy nemré-
giben tanult témához kapcsolódóan 
(javasolhatod nekik, hogy használják 
a himnuszoskönyv végén található, 
témák szerinti tárgymutatót). Kérd 
meg őket, olvassanak fel egy sort a 
himnuszból, és magyarázzák el, hogy 
az hogyan segít jobban megérteniük 
az evangélium valamely tantételét.

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék 
el, hogy egy hegyi úton autóznak, 
egy meredek szakadék mellett, és 
az út mentén korlát húzódik. Kérd 
meg őket, hogy egy tanulótársukkal 
beszéljék meg a következő kérdéseket: 
Miben hasonlítanak az Úr parancso-
latai a korláthoz? Miben hasonlíta-
nak az úthoz? Kérd meg őket, hogy 
osszák meg gondolataikat az osztály 
egészével.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogy a paran-
csolatok miként segítenek hasonlóbbá válnunk Mennyei Atyánkhoz. A Lélek sugalma-
zását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Írj fel a táblára számos szentírásu-
talást, amelyek segítenek elmagya-
rázni, miért kaptunk parancsolatokat 
(köztük az e vázlatban szereplőket, 
illetve továbbiakat, amelyek eszedbe 
jutnak). Osztályként olvassátok el 
a szentírásokat, és beszéljétek meg, 
mit szeretne megtanítani nekünk 
Mennyei Atyánk a parancsolatokból. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy jelöljék be 
ezeket a verseket a szentírásaikban, 
és foglalják össze a margón a versben 
található tanításokat. Mutasd meg 
a fiataloknak, hogyan kapcsoljanak 
össze verseket a szentírásaikban (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 57–58.).

• Írd fel a táblára: „Miért adott 
nekünk Isten parancsolatokat?” Kérd 
meg a fiatalokat, hogy olvassák el 
a Tan és a szövetségek 82:8–10- et, 
és osszanak meg a kérdésre adható 
lehetséges válaszokat. Kérdezd meg 
a fiataloktól, hogy szerintük miért 
fontos tudni, milyen célok húzódnak 

meg Mennyei Atyánk parancsolatai 
mögött. E beszélgetés részeként oszd 
meg az e vázlat elején álló bekezdést, 
vagy olvassátok el a „Negyedszer, ne 
felejtsétek az evangélium »miértjét«!” 
részt Dieter F. Uchtdorf elnök Ne 
felejts! című beszédéből.

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassák el D. Todd Christof-
ferson elder „A kiket én szeretek, 
megfeddem és megfenyítem” című 
beszédének első bekezdését, az 
osztály másik fele pedig olvassa el a 
második bekezdést. Kérd meg őket, 
hogy a nekik kiadott bekezdésben 
keressenek válaszokat a kérdésre: 
„Miért adott nekünk Isten parancsola-
tokat?” Oszd a fiatalokat csoportokra, 
és kérd meg őket, hogy tanulmányoz-
zák az Isten, az Atya részt a Hűek a 
hithez könyvből. Miután elég időt 
kaptak, kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek listát Isten jellemvoná-
sairól. Azután kérd meg őket, hogy 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Versek összekötése. Az e 
részben álló első tevékeny-
ség arra kéri a fiatalokat, 
hogy kapcsoljanak össze 
verseket a szentírásaikban, 
vagyis írjanak oda a szent-
írásaik margójára utalá-
sokat további versekhez, 
amelyek az adott versben 
álló tantételekhez hason-
lókat tanítanak. Ez az 
evangélium- tanulmányozási 
készség segíthet meg-
látniuk a kapcsolatot 
több szentírásszakasz 
között. Biztasd a tanuló-
kat, hogy folytassák ezt 
a személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során 
is, hogy elmélyítsék 
más evangéliumi témák 
 megértését is.
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mondjanak olyan parancsolatokat, 
amelyek segítenek nekik e jellem-
vonások kifejlesztésében és abban, 
hogy hasonlóbbá váljanak Mennyei 
Atyánkhoz.

• Kérd meg az osztályt, hogy sorolják 
fel a táblán a tízparancsolatot (lásd 2 
Mózes 20:3–17), illetve más parancso-
latokat, amelyek az eszükbe jutnak. 

Kérd meg a fiatalokat, hogy párokban 
vagy kisebb csoportokban beszél-
jék meg, szerintük miért adta meg 
nekünk Mennyei Atyánk e parancso-
latok mindegyikét. Azután kérd meg 
őket, hogy olvassák el a Máté 22:34–
40- et, és beszéljék meg, hogy hogyan 
segítenek a táblán felsorolt egyes 
parancsolatok kifejlesztenünk az Isten 
és a felebarátaink iránti szeretetünket.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy a parancsolatok 
betartása miként segít hasonlóbbá válnunk Mennyei Atyánkhoz? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondolják át, mit tanultak ma. Milyen hatással van ez 
arra, hogy miként tekintenek Isten parancsolataira? Milyen hatással lehet arra, hogy 
milyen hozzáállást tanúsítanak a parancsolatok betartása iránt? Milyen hatással lehet 
arra, hogy milyen döntéseket hoznak? Biztasd a fiatalokat, hogy gondolataikat írják le a 
naplójukba.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Amikor a Szabadító arra 
kérte tanítványait, hogy 
tartsák be a parancsolato-
kat, azt őszinte szeretettel 
tette. Milyen módokon 
tudod szeretettel tanítani a 
fiatalokat a parancsolatok 
betartására?
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Válogatott források

D. Todd Christofferson: „A kiket én szeretek, megfeddem 
és megfenyítem”. Liahóna, 2011. máj. 97–100., részlet.

Mennyei Atyánk sokat vár el tőlünk. Ezen elvárá-
sokat Fia, Jézus Krisztus által fejezte ki a követke-
ző szavakkal: „Azt akarom tehát, hogy legyetek 
tökéletesek, éppen úgy, ahogyan én, vagy Atyátok, 
aki a mennyben van, tökéletes” (3 Nefi 12:48). 
Szeretne szentté tenni bennünket, hogy celesztiális 
dicsőségünk legyen, és az Ő jelenlétében élhessünk 
(lásd T&Sz 88:22 és Mózes 6:57). Ismeri a követel-
ményeket, ezért, hogy lehetővé tegye a változásun-
kat, parancsolatokat és szövetségeket, a Szentlélek 
ajándékát, valamint a legfontosabbat, az Ő szeretett 
Fia engesztelését és feltámadását adja nekünk.

Isten célja mindezzel az, hogy az Ő gyermekeiként 
megtapasztalhassuk a legnagyobb örömöt, hogy 
örökre Vele lehessünk, és akár olyanokká váljunk, 
mint Ő maga. Néhány évvel ezelőtt Dallin H. Oaks 
elder a következőket mondta: „Ezekből a tanítások-
ból arra következtethetünk, hogy a végső ítélet nem 
csupán a jó és a rossz cselekedetek teljes kiértékelése 
– azé, amit tettünk, hanem tetteink és gondolataink 
végső hatásának az elismerése – azé, akivé váltunk. 
Senki esetében nem elég a dolgok puszta elvégzése. 
Az evangélium parancsolatai, szertartásai és szövet-
ségei nem betétek listáját alkotják, melyekre szükség 
van valamely mennyei számlán. Jézus Krisztus 
evangéliuma olyan terv, mely megmutatja nekünk, 
hogyan váljunk azzá, akivé Mennyei Atyánk szeret-
né, hogy váljunk” [Dallin H. Oaks: A kihívás, hogy 
váljunk valakivé. Liahóna, 2001. jan. 40.].

Robert D. Hales, “If Thou Wilt Enter into Life, Keep the 
Commandments” [„Ha pedig be akarsz menni az életre, 
tartsd meg a parancsolatokat”], Ensign, May 1996, 
35–37, részlet.

Egyesek felteszik a kérdést: „Miért adott nekünk 
parancsolatokat az Úr?” A földi élet előtti tanácsban 
az Úr úgy döntött, hogy parancsolatokat fog adni 

nekünk, az Ő lélekgyermekeinek, hogy azok sze-
rint éljünk a földi életünk során. Jehova, Mennyei 
Atyánk elsőszülött lélekgyermeke azt mondta: 
„Lemegyünk…, és alkotunk egy földet, amelyen 
ezek [Isten más lélekgyermekei] lakhatnak;

És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, 
vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az 
Úr, az ő Istenük megparancsol nekik;

És akik megtartják első állapotukat, azoknak több 
adatik” (Ábrahám 3:24–26).

Ezek a parancsolatok Isten, a mi Atyánk által adott 
szerető útmutatások a mi fizikai és lelki jólétünkhöz 
és boldogságunkhoz a halandóságban. A parancso-
latok lehetővé teszik, hogy megismerjük Isten örök-
kévaló fejlődésünket szolgáló szándékát és akartát. 
Emellett pedig próbára teszik hajlandóságunkat az 
Ő akaratának való engedelmességben.

A parancsolatok nem terhek vagy korlátozások. Az 
Úr minden parancsolata a mi fejlődésünkre, növe-
kedésünkre és gyarapodásunkra adatott. Joseph 
Smith próféta azt tanította: „Isten a boldogságunkat 
tervezve […] soha nem vezetett be és soha nem is 
fog bevezetni olyan szertartást vagy olyan parancso-
latot népének, mely természeténél fogva ne járulna 
hozzá az Általa eltervezett boldogsághoz” (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 256).

Mennyire szeretem az Úr parancsolatait! Irányíta-
nak és megvédenek bennünket, és lehetővé teszik 
számunkra, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánk 
jelenlétébe. Amikor hűségesen engedelmeskedünk 
a parancsolatoknak, akkor az örök élet áldásainak 
ígéretét kapjuk. Az örök élet, „amely ajándék Isten 
minden ajándéka közül a legnagyobb” (lásd T&Sz 
14:7), felmagasztosulást jelent és azt, hogy Mennyei 
Atyánkkal és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal élhetünk 
az eljövendő minden örökkévalóságban. Nagyon 
szeretné, hogy visszatérjünk Őhozzá.



189

SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthetek másoknak, 
hogy megértsék a normáimat?
Az emberek gyakran tesznek fel kérdéseket a normáinkkal kapcsolatban. 
Felkészülhetünk e kérdések megválaszolására, és bizonyságot tehetünk az 
áldásokról, amelyek Isten parancsolatainak betartásából erednek. Ily módon 
világosság lehetünk a világ számára.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
fog segíteni a fiataloknak megérteni, hogyan feleljenek az egyház normáira irányuló 
kérdésekre?

Rómabeliek 1:16; 2 Timótheus 1:7–8; 2 
Nefi 8:7 (Ne szégyelljük Jézus Krisz-
tus evangéliumát!)

1 Timótheus 4:12 (Légy példa a 
hívőknek)

3 Nefi 11:29 (A viszálykodás lelke az 
ördögtől való)

T&Sz 11:21; 84:85; 100:5–8 (Az Úr 
segíteni fog tudnunk, hogy mit 
mondjunk)

Thomas S. Monson: A felkészülés 
áldásokat hoz. Liahóna, 2010. máj. 
64–67.

Engedelmesség. Hűek a hithez (2004). 
48–50.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak el egy olyan nemrég szerzett 
tapasztalatot, amely megerősített 
bennük valamit, amit az evangélium-
ról tanulnak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek listát olyan kérdésekről, 

amelyeket barátaik vagy családtag-
jaik feltettek nekik az Úr normáival 
vagy parancsolataival kapcsolatosan. 
Miként magyarázták el a fiatalok a 
normáikat? Visszagondolva mit ten-
nének másképp?

Milyen kérdéseket tettek 
már fel neked a normáid-
dal kapcsolatban? Hogyan 
segítettél az embereknek 
megérteni, hogy miért élsz 
e normák szerint?

Milyen helyzetekkel 
néznek szembe a fiatalok, 
amelyekben el kell magya-
rázniuk másoknak a nor-
máikat? Ez miért okozhat 
néha nehézséget a szá-
mukra? Mit tehetsz, hogy 
segíts nekik felkészülni az 
efféle helyzetekre?
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Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogy miként 
magyarázzák el normáikat másoknak. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz. Hagyj időt arra, hogy a fiatalok 
gyakorolják normáik elmagyarázását egymásnak.

• Hozz az órára jó pár példányt 
a Liahóna folyóiratból. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressenek bennük 
történeteket olyan emberekről, akiknek 
meg kellett védeniük vagy el kellett 
magyarázniuk a normáikat másoknak. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg az 
osztállyal, mit tanultak ezekből a tör-
ténetekből. (Az óra előtti héten átnéz-
hetsz néhány egyházi folyóiratot, hogy 
olyanokat vigyél az órára, amelyekben 
kifejezetten az osztályodban lévő fiata-
lokhoz szóló cikkek vannak.) Vannak- e 
hasonló élményeik a fiataloknak a saját 
életükből, amelyeket megoszthatná-
nak? Mit tanulnak ezekből az élmé-
nyekből, ami segíthet elmagyarázniuk 
a normáikat másoknak?

• Ossz ki egy példányt minden 
fiatalnak Thomas S. Monson elnök 
A felkészülés áldásokat hoz című 
beszédéből. Kérd meg a tanulókat, 
hogy fussák át a beszédet, és keresse-
nek benne olyan egyházi normákat, 
amelyeket Monson elnök elmagyaráz 
(például: visszafogottság, becsületes-
ség, vagy a Bölcsesség szava). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mindannyi-
an válasszanak ki egyet e normák 
közül. Olvassák el, mit mond róla 
Monson elnök, azután osszák meg az 
osztállyal, hogyan magyarázza el az 
adott normát Monson elnök, illetve 
mit találtak még, amit felhasznál-
hatnak, hogy segítsenek másoknak 
jobban  megérteni ezt a normát.

• Kérd meg a tanulókat, hogy mind-
annyian olvassanak el egyet az ebben 
a vázlatban található szentírások 
közül. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
keressenek bennük olyan szavakat és 
kifejezéseket, amelyek arra utalnak, 
hogy milyen hozzáállást kell tanúsíta-
nunk, amikor a normáinkól beszélünk 
másoknak. Győződj meg arról, hogy 
minden fiatalnak van egy példánya 
A fiatalság erősségéért című füzetből. 
Kérd meg őket, hogy válasszanak ki 
egy normát a füzetből. Olvassanak 
róla, és tervezzék meg, mit mondaná-
nak egy barátjuknak, aki olyasvala-
mire kérné őket, amivel megszegnék 
az adott normát. Hogyan segítenének 
a fiatalok a barátjaiknak megérteni, 
hogy miért döntenek az Úr normái 
szerinti élet mellett?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a második bekezdést az 
Engedelmesség címszó alatt a Hűek a 
hithez könyvből (49. oldal). Hogyan 
használhatnák az e bekezdésben álló 
információkat a barátjuknak adott 
válaszukban, aki szerint a parancso-
latok túlságosan korlátoznak bennün-
ket? Milyen szentírásokat, példákat 
vagy személyes tapasztalatokat 
tudnának megosztani a barátjukkal, 
hogy segítsenek neki megérteni Isten 
parancsolatainak céljait?

Tanítási ötlet

„A legfőbb gondod 
az legyen, hogy segíts 
másoknak az evangéliu-
mot tanulni, nem pedig az, 
hogy hatásos előadásokat 
tarts! Ez azt is jelenti, hogy 
alkalmat adsz a tanulók-
nak, hogy egymást tanít-
sák” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító ismerte a 
követőit, valamint az ő 
érdeklődési körüket, remé-
nyeiket és vágyaikat. Te 
hogyan ismerheted meg az 
általad tanított fiatalokat? 
Ez hogyan fogja befolyá-
solni azt, hogy miként 
tanítod őket?

Miután a tanulók elvégeztek egyet vagy többet e tevékenységek közül, adj nekik időt a 
normáik elmagyarázásának gyakorlására. Például szerepjátékban gyakorolhatnak olyan 
helyzeteket, amelyekkel szembetalálhatják magukat, vagy leírhatják, hogyan segítenének 
a barátaiknak megérteni, miért döntenek úgy, hogy az Úr normái szerint élnek.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Tudják- e, hogyan segíthetnek 
másoknak, hogy megértsék a normáikat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak egy előttük álló olyan helyzetre, amely során 
lehetőségük lesz elmagyarázni a normáikat másoknak. Hogyan segítenek majd nekik a 
mai órán szerzett tapasztalatok hatékonynak lenni ebben?
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Válogatott források

Thomas S. Monson: A felkészülés áldásokat hoz. Liahó-
na, 2010. máj. 64–67., részlet.

A misszióra való készülés mellett kezdjetek el felké-
szülni a templomi házasságra is! Ennek egyik része 
a helyénvaló randevúzás. Azokban a kultúrákban, 
ahol elfogadott a randevúzás, ne randevúzzatok 
tizenhat éves korotok előtt. „Nem minden tizenéves 
érzi szükségét annak, hogy randevúzzon, és van, aki 
nem is akar. […] Amikor elkezditek a randevúzást, 
csoportosan menjetek, vagy két pár menjen együtt! 
[…] Gondoskodjatok arról, hogy szüleitek találkoz-
zanak azzal, akivel randevúztok, [és megismerjék 
őt].” Mivel a randevúzás a házasságra való felkészü-
lés, „csak olyanokkal randevúzz[atok], akik magas 
erkölcsi értékrend szerint élnek”. [A fiatalság erősségé-
ért (füzet, 2011). 4.]

Legyetek elővigyázatosak, és csak olyan helyekre 
menjetek, ahol jó a környezet, és ahol nem szembe-
sültök kísértésekkel!

Egy bölcs apa azt mondta a fiának: „Ha valaha is 
olyan helyen találod magad, ahol nem kellene lenned, 
menj el onnan!” Jó tanács ez mindannyiunk számára.

Az Úr szolgái mindig is azt tanácsolták, hogy 
a Mennyei Atyánk és önmagunk iránti tisztelet 
kifejezéseként öltözködjünk megfelelően. Öltözkö-
désetek módja üzeneteket közvetít rólatok mások 
felé, és hatással van a ti viselkedésetekre ugyan-
úgy, mint másokéra. Öltözködjetek úgy, hogy az 
a legjobbat hozza ki belőletek és a körülöttetek 
lévőkből. Öltözködésetekben és megjelenésetekben 
kerüljétek a szélsőségeket, például a tetoválást és a 
testékszereket.

Mindenkinek szüksége van jó barátokra. Baráti 
körötök nagy hatással lesz a gondolkozásotokra 
és viselkedésetekre, mint ahogy ti is nagy hatással 
lesztek az övékére. Ha közös értékrenden osztoztok 
a barátaitokkal, akkor megerősíthetitek és bátorít-
hatjátok egymást. Bánjatok mindenkivel kedvesen 
és tisztelettel. Sok nem egyháztag jött az egyházba 
olyan barátok által, akik bevonták őket az egyházi 
tevékenységekbe. […]

Beszédetek módja és az általatok használt szavak 
hűen tükrözik, milyen képet akartok festeni maga-
tokról. Használjatok olyan nyelvezetet, amely mege-
rősíti és felemeli a környezeteteket! Nem helyénvaló 
a világias, otromba vagy goromba nyelvhasználat, 
a durva viccek pedig sértik az Urat. Soha ne hasz-
náljátok helytelenül Isten vagy Jézus Krisztus nevét! 
Az Úr azt mondta: „Az Úrnak, a te Istenednek nevét 
hiába fel ne vedd” (2 Mózes 20:7).

Mennyei Atyánk azt tanácsolja, hogy törekedjünk 
arra, „ami erényes, szép, jónak mondott vagy 
dicséretre méltó”. (Hittételek 1:13.) Amit olvastok, 
hallgattok vagy néztek, az mind hatással van rátok.

A pornográfia különösen veszélyes, és függőséget 
okoz. A pornográfiával való kíváncsi kísérletezés 
uralkodó szokássá válhat, mely még alantasabb dol-
gokhoz és szexuális bűnhöz vezethet. Mindenáron 
kerüljétek el a pornográfiát!

Ne féljetek kisétálni a moziból, kikapcsolni a tele-
víziót vagy állomást váltani a rádión, ha a leadott 
műsor nem felel meg Mennyei Atyánk normáinak. 
Röviden, ha kérdéses számotokra, hogy az adott 
film, könyv vagy egyéb szórakozási forma helyén-
való-e, akkor ne nézzétek meg, ne olvassátok el, ne 
vegyetek részt benne! […]
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A kemény drogok, a vényre kapható gyógyszerek 
helytelen használata, az alkohol, a kávé, a tea és a 
dohánytermékek lerombolhatják a fizikai, szellemi 
és lelki egészségeteket. Az alkohol bármely formá-
ja egyaránt károsítja a testeteket és a lelketeket. A 
dohány rabszolgává tehet titeket, meggyengíti a 
tüdőtöket, és megrövidíti az életeteket.

A zene segíthet közelebb kerülnötök Mennyei 
Atyá[tok]hoz. Használható oktatásra, felemelésre, 
inspirációra és az egység kialakítására. Ütemével, 
ritmusával, intenzitásával és szövegével azonban 
el is tompíthatja a lelki érzékenységeteket. Nem 
engedhetitek meg magatoknak, hogy értéktelen 
zenével töltsétek meg az elméteket.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan befolyásolja az 
evangélium elsajátítására 
való képességemet a 
parancsolatok betartása?
Az evangélium tanulásához szükség van a Szentlélek sugalmazására. A Szent-
lélek megvilágosíthatja értelmünket és bizonyságot tehet az evangéliumi igaz-
ságokról. Ahhoz, hogy érdemesek legyünk a hatására, engedelmeskednünk 
kell a parancsolatoknak. Ha engedelmeskedünk a tanult tantételeknek, akkor 
az Úrtól jövő további igazságok elnyerésére készítjük fel magunkat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni, hogy a parancsolatok betartása hogyan befolyásolja az 
evangélium elsajátítására való képességüket?

Dániel 1 (Dániel és társai az engedel-
mességükért cserébe a bölcsesség és 
az értelem áldásában részesülnek); 
lásd még az „Ada az Isten [nékik] 
tudományt” című videót.

János 7:17 (Ha az Úr akaratát tesszük, 
tudni fogjuk a tanról, hogy kitől 
származik)

2 Nefi 28:30; T&Sz 42:61; 50:24 (Ha 
hallgatunk az Úrra, több világosságot 
és tudást fogunk kapni)

T&Sz 76:5–10 (Az Úr megtiszteli azo-
kat, akik szolgálják Őt)

Thomas S. Monson: Az engedelmes-
ség áldásokat eredményez. Liahóna, 
2013. máj.

Henry B. Eyring: Élő bizonyság. 
 Liahóna, 2011. máj. 125–128.

Richard G. Scott: Hogyan kaphatunk 
személyes életünkre vonatkozó kinyi-
latkoztatást és sugalmazást? Liahóna, 
2012. máj. 45–47.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Hogyan segített neked az 
evangélium tanulójaként 
a parancsolatok betartá-
sa? Milyen élményekben 
volt részed az engedel-
mességgel kapcsolatban, 
amelyeket megoszthatnál 
az osztályodban lévő 
fiatalokkal?

Hogyan segíthetsz a fiata-
loknak meglátni, milyen 
kapcsolat van az engedel-
messég és a Lélektől jövő 
sugalmazás között?
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• Kérdezd meg a fiataloktól, 
vannak- e kérdéseik vagy hozzáfűzni 
valójuk a más órákon tanultakkal 
kapcsolatban. Kérd meg őket, hogy 
osszanak meg személyes élményeket 
vagy benyomásokat, amelyeket tanu-
lásuk során kaptak.

• Írd fel a táblára: „Hogyan befolyá-
solja az evangélium elsajátítására való 
képességemet az engedelmesség?” 
Adj pár percet a tanulóknak e kérdés 
átgondolására, azután kérd meg őket, 
hogy osszák meg a gondolataikat. Biz-
tasd őket, hogy az egész lecke során 
tartsák szem előtt ezt a kérdést.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogy a 
parancsolatok iránti engedelmességük miként befolyásolja az evangélium elsajátítására 
való képességüket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Adj az osztály tagjainak máso-
latokat Thomas S. Monson elnök 
„Az engedelmesség áldásokat ered-
ményez” című beszédének első 11 
bekezdéséről, és kérd meg őket, hogy 
írják le néhány mondatban Mon-
son elnök fő üzenetét. Miközben az 
osztály tagjai megosztják, amit írtak, 
buzdítsd őket, hogy mondják el, sze-
rintük miért fontos ez az üzenet a mai 
fiataloknak.

• Osztályként olvassátok fel a Dániel 
1- et, illetve nézzétek meg az „Ada 
az Isten [nékik] tudományt” című 
videót. Hogyan tanúsítottak engedel-
mességet Dániel és barátai? Hogyan 
lettek megáldva? Milyen helyzetekkel 
néznek szembe a fiatalok, amelyek 
hasonlóak lehetnek Dánieléhez? Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mindannyian 
olvassanak még valakiről a szentírá-
sokban, aki az engedelmességének 
köszönhetően megáldatott tudással és 
értelemmel (például Nefi az 1 Nefi 4- 
ben vagy Joseph Smith a Joseph Smith 
története 1:11–17- ben). Kérd meg 
őket, hogy írjanak rövid összefogla-
lót arról, amit olvastak, és tanítsák 

meg az osztály többi tagjának, hogy 
az általuk választott személy miként 
áldatott meg tudással az engedelmes-
sége miatt.

• Kérd meg a tanulókat, hogy mind-
annyian válasszanak egyet a követke-
ző szentírásrészek közül: János 7:17; 
2 Nefi 28:30; T&Sz 50:24. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy olvassák el a versü-
ket, és gondolkodjanak el azon, mit 
tanít az nekik az engedelmességről 
és az evangéliumi tanulásról. Azu-
tán kérd meg őket, hogy keressenek 
valakit az osztályban, aki egy másik 
szentírást választott, és osszák meg 
egymással, hogy mit tanultak.

• Adj a fiataloknak egy olyan elem-
lámpát, amely nem működik, és kérd 
meg őket, vizsgálják meg és mond-
ják meg, vajon miért nem világít. 
Oszd meg a következő kijelentést 
 Richard G. Scott elder Hogyan kapha-
tunk személyes életünkre vonatkozó 
kinyilatkoztatást és sugalmazást? című 
beszédéből: „Szellemileg és fizikailag 
is tisztának kell lennünk, és a szán-
dékainknak is tisztáknak kell lenniük 
ahhoz, hogy az Úr sugalmazni tudjon. 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Összefoglalás. Az e részben 
álló első tevékenység arra 
kéri a fiatalokat, hogy 
írjanak összefoglalást egy 
szentírásbeli történetről, 
amelyet olvastak. Biztasd a 
fiatalokat, hogy ezt tegyék 
meg a személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során is. 
Lejegyezhetik benyomá-
saikat, a tanított tant, az 
eseményeket, a résztvevő 
személyeket és így tovább. 
Feltehetik maguknak a 
kérdést: „Mit és miért pró-
bál kihangsúlyozni az Úr? 
Van- e olyasvalami ezekben 
a versekben, ami szemé-
lyesen rám vonatkozik?”



196

Aki engedelmeskedik a parancso-
latainak, abban megbízik az Úr. Az 
illető hozzáfér a Tőle érkező sugal-
mazáshoz, hogy tudja, mit tegyen, és 
szükség szerint isteni hatalmat kap 
annak megtételéhez. […] Engedel-
mességünk biztosítja számunkra azt, 
hogy szükség esetén isteni hatalmat 
kapjunk a kívánt cél eléréséhez” (47. 
oldal). Miként szemlélteti az elrom-
lott elemlámpa azokat a tantételeket, 
amelyeket Scott elder e kijelentésében 
tanít? Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogy mit kell 
tenniük, hogy olyan emberek legye-
nek, akikben „megbízik az Úr”, és 

akik sugalmazást kapnak Tőle. Kérd 
meg néhányukat, hogy osszák meg a 
gondolataikat.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Henry B. Eyring elnök 
Élő bizonyság című beszédének egy 
részét, az e szavakkal kezdődő bekez-
déstől: „Így a hit magja már el van 
ültetve…” az e szavakkal kezdődő 
bekezdésig: „Azért tudtam átérezni az 
örömüket…”. Eyring elnök engedel-
messége hogyan segített megerősíteni 
a bizonyságát? Milyen konkrét dolgo-
kat tehetnek a fiatalok, hogy kövessék 
Eyring elnök példáját?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy a parancsolatok 
betartása hogyan befolyásolja az evangélium elsajátítására való képességüket? Milyen 
érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még 
több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérj meg néhány fiatalt, hogy foglalja össze, mit tanult ma a parancsolatok betartása és 
az evangéliumi tanulás kapcsolatáról. Kérd meg őket, hogy gondolják át, mit tudnának 
megtenni, illetve mivel kellene felhagyniuk, hogy még inkább képesek legyenek a Szent-
lélektől tanulni. Biztasd őket, hogy gondolataikat írják le a személyes naplójukba.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű tör-
téneteket, példázatokat és 
a valós életből vett példá-
kat osztott meg, melyeket 
tanítványai könnyen meg-
érthettek. Te milyen törté-
neteket oszthatnál meg a 
fiatalokkal a szentírások-
ból, az egyház történeté-
ből vagy a saját életedből 
annak szemléltetésére, 
hogy a parancsolatok irán-
ti engedelmesség miként 
mélyítheti el bennük az 
evangélium megértését?
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Henry B. Eyring: Élő bizonyság. Liahóna, 2011. máj. 
125–128., részlet.

Így a hit magja már el van ültetve a szívetekben. Az 
Almában tett ígéret szerint talán már azt is érez-
tétek, ahogy duzzadni kezdett a szívetekben. Én 
éreztem.

A fejlődő növényekhez hasonlóan azonban ezt is 
táplálni kell, különben elszárad. A hitből fakadó 
gyakori és őszinte imák alapvető fontosságú, szük-
séges táplálékot jelentenek. A kapott igazságnak 
való engedelmesség pedig életben tartja és megerő-
síti a bizonyságot. A parancsolatoknak való engedel-
messég részét képezi annak a táplálásnak, amellyel 
a bizonyság[otok]ról gondoskodnotok kell.

Biztosan emlékeztek a Szabadító ígéretére: „Ha 
valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismer-
heti e tudományról, vajjon Istentől van é, vagy én 
magamtól szólok?” [János 7:17.]

Ez számomra működött, és nektek is működni fog. 
Az egyik evangéliumi tan, amelyet fiatal koromban 
tanítottak nekem, így szól: Isten minden ajándéka 
közül az örök élet a legnagyobb. [Lásd Tan és a 
szövetségek 14:7.] Megtanultam, hogy az örök élet 
részét képezi az is, hogy szeretetben örökre együtt 
élünk a családunkkal.

Azóta, hogy először hallottam ezeket az igazsá-
gokat, és azok megerősítést nyertek a szívemben, 
kötelességemnek éreztem, hogy mindent megtegyek 
azért, hogy elkerüljem a vitát, és békét teremtsek a 
családomban és az otthonomban.

Csak ezt az életet követően élvezhetem minden 
áldás legnagyszerűbbjét, vagyis az örök élettel járó 
áldások teljességét. Az élet kihívásai közepette azon-
ban legalább bepillantást nyerhettem abba, hogy 
milyen lehet a családom a mennyben. E tapasztala-
tok gyarapították és megerősítették a bizonyságo-
mat annak a pecsételő hatalomnak a valódiságáról, 
amelyet a templomokban [gyakorolnak].

Miközben figyeltem, ahogy a két lányom keresztelé-
seket végez az őseiért, megindították a szívemet saját 
maguk és azon őseik iránt, akiket közösen találtunk. 
Számunkra valóra vált Illés azon ígérete, miszerint 
a szívek egymás felé fognak fordulni a családokban. 
[Lásd Malakiás 4:5–6; Joseph Smith története 1:38–
39.] Így számomra a hit biztos tudássá vált, ahogy 
arra ígéretet kapunk Alma könyvében.

Részben megtapasztalhattam azt az örömet is, 
amelyet az őseim éreztek akkor, amikor a Szabadító 
halandó szolgálata után ellátogatott a lélekvilágba. 
A Tan és a szövetségek így írja le ezt az eseményt:

„És a szentek örvendeztek megváltásukban, térdet 
hajtottak és elismerték Isten Fiát mint Megváltójukat 
és Kiszabadítójukat a halálból és a pokol láncaiból.

Arcuk ragyogott, megpihent rajtuk a ragyogás Isten 
jelenlétéből, és dicséreteket énekeltek szent nevé-
nek.” [Tan és a szövetségek 138:23–24.]

Azért tudtam átérezni az örömüket, mert az Úr által 
ígért örök élet valóságáról szerzett bizonyságom 
szerint cselekedtem. Ezt a bizonyságot az a szerinti 
cselekvés erősítette meg – ahogyan azt a Szabadító 
megígérte.
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan inspirálhatok másokat 
a parancsolatok betartására?
Utolsó napi szentekként – és evangéliumi tanítókként – az evangélium szerinti 
élet példáiként kell szolgálnunk. Példamutatásunk a parancsolatok betartására 
inspirálhat másokat. A Szabadító azt mondta tanítványainak: „Ti vagytok a 
világ világossága” (Máté 5:14). Az evangélium szerinti életből fakadó békes-
ségünk és boldogságunk meg fog mutatkozni tetteinkben, szavainkban és 
bizonyságunk erejében.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog segí-
teni a fiataloknak megérteni, hogy a példamutatásuk és a bizonyságuk miként inspirál-
hat másokat a parancsolatok betartására?

Máté 5:14–16; 1 Timótheus 4:12;  Alma 
17:11; 39:11 (Fontos jó példát mutatni)

Alma 4:19 (A tiszta bizonyság ereje)

Thomas S. Monson: Legyetek példa és 
világosság! Liahóna, 2015. nov. 86–88.

L. Tom Perry: „A teljes szeretet kiűzi a 
félelmet”. Liahóna, 2011. nov. 41–44.

Ann M. Dibb: Keljetek fel és ragy og-
jatok! Liahóna, 2012. máj. 117–119.

Aszerint élni, amit tanítasz. Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás (2000). 18–19.

Videó: Úgy ragyogjon világosságotok

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérdezd meg a fiataloktól, hogy 
milyen parancsolatokról hallanak gya-
korta az egyházi órákon vagy gyűlé-
seken. Szerintük miért hangsúlyozzák 

annyira ezeket a parancsolatokat? 
Mit tanulnak ezekkel kapcsolatosan? 
Milyen kérdéseik vannak?

Milyen hatással volt rád 
olyan emberek példája, 
akik engedelmesek a 
parancsolatok iránt? A 
parancsolatok szerinti 
életre tett erőfeszítéseid 
hogyan segítettek ered-
ményesebb evangéliumi 
tanítóvá válnod?

Milyen lehetőségeik van-
nak a fiataloknak, hogy 
példát mutassanak mások-
nak? Te mit tehetsz azért, 
hogy segíts nekik kiaknáz-
ni ezeket a lehetőségeket, 
hogy a parancsolatok 
betartására inspiráljanak 
másokat?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
 gondoljanak valakire (de ne  mondják 
meg, ki az), akit szeretnének a paran-
csolatok iránti engedelmességre 
ösztönözni. Osztályként beszéljétek 

meg, hogy mi ösztönzi az embereket 
az evangélium szerinti életre. Hogyan 
segíthet a fiatalok példája, tapaszta-
latai és bizonysága megérinteni azok 
szívét, akiket szeretnek?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogyan ösztö-
nözhetnek másokat a parancsolatok betartására. A Lélek sugalmazását követve válassz 
ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Máté 5:16- ot és az 1 
Timótheus 4:12- t, mely két szentírás 
Thomas S. Monson elnök Legyetek 
példa és világosság! című beszédét 
ihlette. Mit tanítanak ezek a versek 
a példamutatás erejéről? A fiatalok 
nézzék át Monson elnök beszédét és 
keressenek egy tulajdonságot, melyről 
kérése szerint példát kell mutatnunk. 
Kérd meg őket, hogy osszanak meg 
az osztállyal egy olyan alkalmat, 
amikor valaki azt a tulajdonságot 
szemléltette, és beszéljétek meg, hogy 
ez milyen hatással volt rájuk. Mit 
tehetnek a fiatalok, hogy jobb példák 
legyenek  otthon, az iskolában és a 
közösségükben?

• Add feladatul a fiataloknak, hogy 
mindegyikük olvasson el egy szentí-
rást a példamutatásról ebből a váz-
latból, azután keressenek valakit az 
osztályban, aki egy másik szentírást 
olvasott, és osszák meg egymással, 
hogy mit tanultak. Addig folytassátok 
ezt a tevékenységet, míg a fiatalok az 
összes szentírást megbeszélték. Miért 
olyan fontos a példamutatás az evan-
gélium tanítása során? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy soroljanak fel a táblán 
néhány tanítási lehetőséget, amelyben 

részük lehet – ezek lehetnek kötöt-
tebbek és kötetlenek egyaránt. Ezt 
követően lapozzatok a Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás 18–19. oldalához, és 
olvassátok el együtt, milyen áldások-
ban részesülnek azok a tanítók, akik 
az evangélium iránti engedelmességre 
törekszenek. Hogyan segíthetnek 
ezek az áldások a fiataloknak, hogy 
eredményesebbé váljanak a táblán 
felsorolt tanítási lehetőségek során?

• Oszd meg a következő kijelentést 
L. Tom Perry elder „A teljes szeretet 
kiűzi a félelmet” című beszédéből: 
„Életünk legyen a jó és az erény pél-
daképe, miközben megpróbáljuk az Ő 
példáját követni az egész világ előtt. 
Jó cselekedeteink mind a Szabadító, 
mind pedig az egyház jó hírnevét 
öregbítik. Miközben tiszteletre méltó 
és becsületes férfiakként és nőkként 
jó cselekedetekre törekedtek, életetek 
Krisztus világosságát fogja tükrözni.” 
Kérd meg a fiatalokat, hogy osszanak 
meg olyan élményeket, melyekben 
valakinek a jó példája az evangélium 
szerinti életre inspirálta őket, vagy 
mutasd be az Úgy ragyogjon vilá-
gosságotok című videót. Kérd meg 
őket, hogy gondolkodjanak el arról, 
az ő példájuk milyen hatással lehet 

Tanítási ötlet

„Tégy meg minden erőfe-
szítést, hogy odafigyelj a 
tanulók hozzászólásaira! 
Példád arra fogja őket 
bátorítani, hogy gondosan 
odafigyeljenek egymásra. 
Ha valaki hozzászólását 
nem érted, tegyél fel egy 
kérdést! Mondhatod, 
hogy »Nem vagyok benne 
biztos, hogy értem. Elma-
gyaráznád még egyszer?« 
vagy »Tudnál példát 
mondani arra, amire 
gondolsz?«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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másokra, és biztasd őket személyes 
célok kitűzésére arra vonatkozóan, 
hogy jó példájukkal a parancsolatok 
betartására indítsanak másokat.

• Ossz meg egy személyes élményt 
egy olyan alkalomról, amikor úgy 
döntöttél, engedelmeskedni fogsz Isten 
egy adott parancsolatának. Az élmény 
megosztása során kövesd a Személyes 
élmények részben írottakat a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás című könyv 179. 
oldalán. Beszéljétek meg a fiatalokkal 
ezeket az irányvonalakat, és kérd meg 
őket, hogy vegyék figyelembe ezeket, 
miközben megosztják a parancsolatok 
betartásával kapcsolatos személyes 
élményeiket. Kérdezd meg a fiata-
loktól, hogy szerintük miért jelenthet 
hatékony módszert a személyes élmé-
nyek megosztása, amikor a parancso-
latokról tanítanak másoknak.

• Kérd meg az osztályt, hogy fog-
lalják össze az Alma 4:19 hátterét (ha 
segítségre van szükségük, javasol-
hatod, hogy olvassák el a 4. fejezet 
fejlécét). Olvassátok el együtt a 19. 
verset, és kérdezd meg a fiataloktól, 
szerintük mit jelent az a kifejezés, 
hogy „tiszta bizonyságtétellel gya-
korol nyomást rájuk”, és beszéljétek 
meg, hogy ez hogyan inspirálhatja 
az egyháztagokat a parancsolatok 

betartására. Hogyan befolyásolta a 
fiatalokat mások bizonysága (például 
szüleiké, tanítóiké, vezetőiké vagy 
más fiataloké)? Kérd meg a fiatalokat, 
mondjanak példákat a bizonyságté-
telre a szentírásokból (például Máté 
16:13–19; Móziás 3:17; Alma 5:45–48; 
7:13; T&Sz 76:22–24). Olvassátok el 
ezeket együtt, és kérd meg a fiatalo-
kat, mondják el, miért találják inspi-
rálónak ezeket a bizonyságtételeket. 
(Megjegyzés: Ez a tevékenység lehe-
tőséget biztosít annak megtanítására, 
hogy a fiatalok hogyan tegyenek 
bizonyságot, amikor az evangéliumot 
tanítják másoknak. Ezzel a témával 
kapcsolatban lásd a Bizonysággal 
tanítani részt a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás című könyv 43–44. oldalán.)

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az egyik történetet Ann M. 
Dibb nőtestvér Keljetek fel és ragyog-
jatok! című beszédéből (Sámson, 
Dániel, Joanna vagy Karen történetét). 
Kérd meg őket, hogy beszéljék meg, 
mit tanulnak a példamutatás erejéről, 
amely a parancsolatok iránti enge-
delmességre vagy engedetlenségre 
indíthat másokat. Milyen élményeik 
vannak a fiataloknak arról, mikor 
valakit engedelmességre ösztönöztek, 
vagy őket ösztönözte erre valaki?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan inspirálhat-
nak másokat a parancsolatok betartására? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Kérd fel a fiatalokat cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak valamire, amit megtehetnének, hogy egy isme-
rősüket a parancsolatok iránti engedelmességre ösztönözzék. Ha helyénvalónak érzed, 
kérd meg őket, hogy a következő órák valamelyikén osszák meg a tapasztalataikat.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy hittel cse-
lekedjenek, és éljenek az 
Őáltala tanított igazságok 
szerint. Milyen lehetősé-
geket tudsz biztosítani a 
tanításod során, amelyek-
kel segíthetsz a fiataloknak 
megérteni, hogy az evan-
gélium szerinti élet hatha-
tós módja az  evangélium 
tanításának?
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Válogatott források

Ann M. Dibb: Keljetek fel és ragyogjatok! Liahóna, 
2012. máj. 117–119., részlet.

A szentírások számos nagyszerű példával mutatják 
be ezt az elvet. Az Ószövetségben, a Bírák köny-
vében tanulhatunk Sámsonról. Sámson nagyszerű 
lehetőségekkel született. Édesanyja azt az ígéretet 
kapta, hogy fia „kezdi majd megszabadítani Izráelt 
a Filiszteusok kezéből” [Bírák 13:5]. De ahogy Sám-
son növekedett, egyre inkább a világi csábítások felé 
kacsingatott, nem pedig Isten felé tekintett. Dönté-
seit inkább az alapján hozta, hogy számára mi volt 
„kedves” [Bírák 14:3], és nem azért, mert helyesek 
voltak. A szentírások újra és újra a „leérkezett” 
[Bírák 14:7] kifejezést használják rá, amikor Sámson 
útjairól, tetteiről és választásairól írnak. Sámson, 
ahelyett, hogy a benne rejlő nagyszerű lehetősége-
ket betöltve felkelt és ragyogott volna, legyőzetett 
a világ által, elvesztette Istenadta erejét, és tragikus 
körülmények között korán elhunyt.

A szentírásokban másrészről ott van Dániel példá-
ja is. Dániel is nagyszerű lehetőségekkel született. 
Dániel könyvének 6. fejezetében azt olvashatjuk, 
hogy „Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tiszt-
tartókat, mivelhogy rendkívüli lélek volt benne” 
[Dániel 6:3]. Amikor világi kihívások érték, nem a 
világra tekintett le, hanem felkelt, és az égre emelte 
szemeit. Ahelyett, hogy a király világi rendeletét 
követte volna, miszerint senki sem imádkozhat 30 
napon át, csakis a királyhoz, Dániel „beméne az ő 
házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valá-
nak Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire 
esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, a 
miként azelőtt cselekszik vala” [Dániel 6:10].

Dániel nem félt felkelni és ragyogni Isten paran-
csolatainak követésében. Bár valóban eltöltött egy 
kellemetlen éjszakát az oroszlánok vermében, mert 
kiállt azért, ami helyes, megóvták és megáldották az 

engedelmességéért. Amikor Dárius király másnap 
reggel előhozatta Dánielt az oroszlánok verméből, 
elrendelte, hogy mindenki Dániel Istenét félje, és 
kövesse Dániel hithű példáját. Dániel valóban meg-
mutatta nekünk, mit jelent zászlónak lenni a nemze-
tek számára, és soha nem adni lejjebb a normáinkat 
a világ kísértései ellenére sem.

Áldott vagyok, amiért hozzátok hasonló olyan 
újkori fiatalok példájáról hallok, akik nem félnek 
felkelni és ragyogni, és hagyni, hogy fényük zászló 
lehessen a többi társuk számára. Joanna az egyik 
volt a csupán három egyháztag közül a középisko-
lájában, és az egyetlen fiatal nő az egyházközségé-
ben. Megfogadta magának és az Úrnak, hogy soha 
nem beszél csúnyán. Amikor egy iskolai feladathoz 
párban kellett dolgoznia egy fiatalemberrel, aki nem 
tett ugyanilyen fogadalmat, akkor sem volt hajlandó 
lejjebb adni a normáit. Megkérte a fiút, hogy tartsa 
tiszteletben az értékeit. Idővel sok-sok gyengéd és 
nem annyira gyengéd emlékeztető után barátja új 
szokásokat alakított ki, és már szebb nyelvezetet 
használt. Sokan észrevették a változást, például a 
fiú édesapja is, aki megköszönte Joannának, hogy jó 
hatással volt a fiára.

Nemrég, egy megbízás során, a Fülöp-szigete-
ken találkoztam Karennel, aki megosztotta egyik 
élményét, mikor a Babérkoszorú osztály tagjaként 
idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmenedzser-
nek tanult a főiskolán. Az egyik tanár azt akarta, 
hogy minden tanuló kóstoljon meg és tanuljon 
meg elkészíteni számos italt, melyet majd az étter-
mükben felszolgálnak. Ezek közül néhány alkoholt 
tartalmazott, Karen pedig tudta, hogy az Úr paran-
csolata ellen való, hogy megkóstolja ezeket. Számol-
va a súlyos következményekkel, Karen összeszedte 
a bátorságát, hogy felkeljen és ragyogjon, és nem 
fogyasztott ezekből az italokból.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Milyen áldásokat ígér Mennyei 
Atyánk, ha engedelmeskedem 
a parancsolatoknak?
A Mennyei Atyánktól kapott szinte minden parancsolathoz társul egy megígért 
áldás. A parancsolatoknak való engedelmesség szabadságot, személyes növe-
kedést, a veszélytől való oltalmat, illetve sok más fizikai és lelki áldást nyújt. 
Engedelmességünk végül elvezethet minket az örök élethez Mennyei Atyánk 
jelenlétében. Ezen áldások meghatározása ösztönözhet minket és másokat is a 
parancsolatok betartására.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segíthetnek a fiataloknak megtanulni, hogyan 
 határozhatják meg, milyen áldásokat ígér Isten az engedelmeseknek?

Ésaiás 58:6–11 (A böjt törvényének 
való engedelmességért ígért áldások)

Jeremiás 7:23–24; T&Sz 1:14–15; 
58:29–33 (Az engedetlenség 
következményei)

Malakiás 3:10–12 (A tizedfizetésért 
ígért áldások)

T&Sz 14:7; 82:10; 130:20–21 (Az 
 engedelmesség áldásai)

T&Sz 20:77, 79 (Az úrvacsorai imák)

T&Sz 59:9–20 (A sabbat megszentelé-
séért ígért áldások)

T&Sz 89:18–21 (A Bölcsesség 
 szavának való engedelmességért ígért 
áldások)

Jeffrey R. Holland: Holnap az Úr 
csodákat cselekszik majd köztetek. 
Liahóna, 2016. máj. 124–127.

Von G. Keetch: Áldottak és boldogok 
azok, akik betartják Isten parancsola-
tait. Liahóna, 2015. nov. 115–117.

Robert D. Hales: „Ha engem szeret-
tek, az én parancsolataimat megtart-
sátok” Liahóna, 2014. máj.

Engedelmesség. Hűek a hithez (2004). 
48–50.

Ígérj áldásokat az embereknek! 
 Prédikáljátok evangéliumomat! (2006). 
198.

Videó: Biztos horgony

Miért fontos meghatározni 
a megígért áldásokat – az 
evangélium tanulóiként és 
az evangélium tanítóiként 
egyaránt? Hogyan befolyá-
solják az evangélium sze-
rinti élet iránti vágyadat a 
Mennyei Atyánk által ígért 
áldások?

Milyen áldásokban fognak 
részesülni a fiatalok, ha 
megtanulják felismerni 
Isten ígéreteit a szentí-
rásokban és a próféták 
szavaiban?
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Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg olyan élményeket az elmúlt 
hétről, amelyek segítettek nekik 
megérteni, miért fontos betartani a 
parancsolatokat.

• Segíts a fiataloknak megérteni, 
hogy a szentírásokban és a próféták 
szavaiban található parancsolatokat 
gyakran kísérik megígért áldások 
vagy figyelmeztetések; ha ezeket 
észre tudjuk venni, és meg tudjuk 

láttatni az általunk tanítottakkal is, az 
a parancsolatok betartására fog inspi-
rálni minket és másokat is. Mutasd be 
a fiataloknak, hogyan lehet meghatá-
rozni a megígért áldásokat: olvassátok 
el közösen az Üzenet a fiataloknak az 
Első Elnökségtől című részt A fiatalság 
erősségéért II–III. oldalán. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy nyújtsák fel a kezüket 
minden alkalommal, amikor egy meg-
ígért áldást hallanak. Miért fontosak 
ezek az ígéretek a fiatalok számára?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak meghatározni az engedel-
messég áldásait. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
doljanak egy barátjukra, aki azzal 
a gondolattal küzd, hogy nem felel 
meg. Ez a barát úgy érezheti, hogy 
az evangélium mércéje túl magas, 
vagy hogy soha nem fogja elérni a 
tökéletességet. Milyen tanácsokat ad 
Holland elder a Holnap az Úr cso-
dákat cselekszik majd köztetek című 
beszédében, melyeket megoszthatná-
nak a barátjukkal? Milyen áldásokat 
ígér Holland elder azoknak, akik 
legjobb tudásuk szerint a parancso-
latok betartására törekszenek? Kérd 
meg a tanulókat, hogy osszák meg az 
osztállyal, amit találtak. A beszédben 
lévő tanácsokat megoszthatják egy 

barátjukkal is, vagy közzétehetik azt 
közösségi médián. 

• Mutasd meg az ebben a vázlatban 
javasolt videók egyikét. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy egy mondatban 
foglalják össze, mit tanultak a rövid-
filmből az engedelmesség áldásairól. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg ezt a mondatot az osztállyal, és 
beszéljék meg a rövidfilmben elhang-
zott dolgokat, amelyek a parancsola-
tok betartására ösztönzik őket. Kérd 
meg őket, hogy gondoljanak valakire, 
akinek megmutathatnák a videót, és 
tűzzék ki maguk elé azt a célt, hogy 
ezt megteszik. 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A Kalauz a szentírásokhoz 
használata. Az e részben 
álló első tevékenység arra 
kéri a fiatalokat, hogy a 
Kalauz a szentírásokhoz 
segítségével keressenek 
egy adott parancsolathoz 
kapcsolódó szentíráso-
kat. Segíts a fiataloknak 
megismerni a Kalauz 
a szentírásokhoz részt, 
hogy könnyedén hasz-
nálhassák a személyes 
tanulmányozásuk során. 
Mutasd meg nekik, 
hogyan találhatnak meg 
adott témákat a bejegyzé-
sek betűrendes listájában, 
valamint hogyan futhat-
ják át az adott témakör 
alatti bejegyzéseket, hogy 
rátaláljanak az odaillő 
szentírásokra. Biztasd őket 
az utalások kikeresésére 
és tanulmányozására, 
hogy teljesebb megértést 
nyerjenek.
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• Kérj meg egy pár tanulót, hogy 
rajzoljanak a táblára egy határvonalat 
vagy korlátot, amely védelmünkre 
szolgál, majd kérdezd meg a többi 
tanulót, hogy szerintük mit ábrázol-
nak a rajzok. Miként hasonlítanak 
ezek a határok a parancsolatokra? Kérj 
meg egy tanulót, hogy készüljön fel, 
hogy az órán megossza Von G. Keetch 
elder Áldottak és boldogok azok, akik 
betartják Isten parancsolatait című 
beszédéből a tengerpartról és a védő-
hálóról szóló történetet (vagy mutasd 
meg a beszédről készült felvételnek 
azt a részletét, melyben Keetch elder 
személyesen mesél erről). A fiatalok 
párokba állva keressenek még más 
hasonlatokat, melyek segítenek nekik 
megérteni, hogy miként védenek 
meg minket a parancsolatok. Milyen 
áldásokban és védelemben részesültek 
már a parancsolatok betartása által?

• A tábla egyik felére írd fel: „Paran-
csolatok”, a másik felére pedig ezt: 
„Megígért áldások”. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressenek olyan 
részeket a szentírásokban, ahol az Úr 
áldásokat ígér azoknak, akik betartják 
a parancsolatait. Például fellapozhat-
ják az e vázlatban javasolt szentíráso-
kat, vagy ha szükséges, mutasd meg 
nekik, hogyan használhatják a Kalauz 
a szentírásokhoz részt egy adott 

parancsolattal kapcsolatos szentírások 
keresésére. Kérd meg őket, hogy írják 
fel a táblára a parancsolatot, amelyről 
olvastak, valamint a megígért áldást, 
amelyet találtak. Az áldásokról olvas-
va milyen érzéseik vannak a paran-
csolatokkal kapcsolatban?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy talá-
lomra válasszanak ki egy friss általá-
nos konferenciai beszédet (például az 
e vázlatban javasoltak egyikét) vagy 
A fiatalság erősségéért egy részét, és 
olvassák át, olyan áldásokat keres-
ve, amelyeket az Úr szolgái ígérnek 
nekünk, ha engedelmeskedünk a 
parancsolatoknak. Adj lehetőséget 
minden fiatalnak, hogy megossza, 
mit talált. Buzdítsd őket arra, hogy 
osszanak meg olyan élményeket, 
amelyekben elnyerték e megígért 
áldások egyikét.

• Közösen olvassátok el az Ígérj 
áldásokat az embereknek! részt a 
Prédikáljátok evangéliumomat! könyv 
198. oldalán. Kérd meg a fiatalokat, 
gondoljanak egy olyan parancsolatra, 
amelyet esetleg meg kell tanítaniuk 
valakinek, és kérd meg őket arra, hogy 
gyakorolják annak tanítását az osz-
tályban az „Ígérj áldásokat az embe-
reknek!” részben olvasható irányelvek 
segítségével. Kérj meg néhány fiatalt, 
hogy meséljen az élményéről.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Tudják- e, hogyan határozzák 
meg, milyen áldásokat ígér Mennyei Atyánk az engedelmeseknek? Milyen érzéseik 
vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet 
foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy a személyes evangéliumi tanulmányozásuk során figyelje-
nek fel az ígért áldásokra. Biztasd őket arra, hogy a következő órák valamelyikén osszák 
meg, mit találtak.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító minden 
körülmények közepette 
példaként és mentorként 
szolgált azok számára, 
akiket tanított. Megtanítot-
ta őket imádkozni azáltal, 
hogy velük együtt imád-
kozott. Megtanította őket 
szeretni és szolgálni azzal, 
ahogyan Ő szerette és szol-
gálta őket. Milyen hatással 
lehet az általad tanított 
fiatalokra az Isten paran-
csolatai iránti szereteted és 
engedelmességed?
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Válogatott források

Ígérj áldásokat az embereknek! Prédikáljátok evangéliu-
momat! (2006). 198.

Az embereknek indokra van szükségük ahhoz, hogy 
megváltoztassák gondolataikat és cselekedeteiket. 
A megígért áldások gyakran jelentenek erőteljes 
motivációt arra, hogy engedelmeskedjünk Isten-
nek. Amikor az Úr egy parancsolatot ad, gyakran 
áldásokat ígér a parancsolat betartásáért (lásd T&Sz 
130:20–21). Amint az embereket egy-egy konkrét 
parancsolatnak való engedelmességre készíted fel, 
tanítsd meg nekik az alábbiakat:

• A parancsolatok szerinti élet az Isten és Fia iránti 
szeretetet mutatja.

• Istenbe vetett bizalmukat mutatják ki, amikor 
engedelmeskednek parancsolatainak.

• Cserébe áldásokat kapnak, amiket Ő ígért.

Amint bizonyságot teszel egy parancsolatról, beszélj 
az áldásokról, amelyeket azért kaptál, mert az adott 
parancsolat szerint éltél! Az érdeklődőidnek ígérd 
meg, hogy hasonló áldásokat élvezhetnek!

Amikor az emberek egy kötelezettség teljesítésére 
törekszenek, kérd meg őket, hogy beszéljenek az 
áldásokról, amelyeket a Mennyei Atya adott nekik! 
Biztasd őket, hogy noha lesznek nehézségek az 
életükben, az Ő áldásai tovább folytatódnak, ha 
engedelmeskednek Neki!
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14:6).

Az ebben az egységben szereplő vázlatok segítenek a fiataloknak megérteni, hogyan 
tanulmányozzák és tanítsák az evangéliumot úgy, ahogyan azt a Szabadító tette. A 
fiatalok jobb evangéliumi tanulókká válnak, amikor igyekeznek az engedelmességhez 
és az alázathoz hasonló krisztusi tulajdonságokat kifejleszteni. Jobb tanítóvá válnak, 
amint arról tanulnak, hogy Jézus Krisztus miként tanított másokat, és igyekeznek 
követni az Ő példáját.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatokból lehet választani:

Hogyan tudok másokat arra ösztönözni, hogy váljanak mindinkább olyanná, mint a Szabadító?
Hogyan mutathatom ki a szeretetemet azok felé, akiket tanítok?
Hogyan hasonlította a Szabadító az evangéliumi igazságokat ismerős tárgyakhoz és élményekhez?
Hogyan használhatom a szentírásokat arra, hogy segítsek másoknak krisztusibbá válni?
Hogyan tudom hatékonyan használni a kérdéseket a tanításom során?
Mit tanulhatok az evangélium tanulmányozásáról a Szabadító példájából?

Október: Krisztusibbá válni
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudok arra 
ösztönözni másokat, hogy 
mindinkább olyanná 
váljanak, mint a Szabadító?
Jézus Krisztus arra kérte tanítványait, hogy kövessék Őt, tartsák be a parancso-
latait, és váljanak olyanná, mint Ő maga. Az egyház tagjaiként az a felelőssé-
günk, hogy az Ő példáját kövessük, és arra hívjunk fel másokat, hogy ismerjék 
meg Őt. Mindannyian fejleszthetjük azon képességünket, hogy másokat Krisz-
tushoz hívjunk és arra szólítsunk, hogy legyenek tökéletesek Benne.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
segít majd a fiataloknak megérteni, hogyan hívjanak másokat Krisztushoz?

Márk 10:17–22; Lukács 10:25–37; 
(Példák Jézusról, amint másokat az 
evangéliumi tantételek szerinti életre 
hív)

Máté 11:28–30; Moróni 10:32 
 (Felhívások, hogy jöjjünk Krisztushoz)

Bradley D. Foster: Soha nincs túl 
korán és soha nincs túl későn. Liahóna, 
2015. nov. 50–52.

Henry B. Eyring: Jöjjetek Krisztushoz! 
Liahóna, 2008. máj. 49–52

Henry B. Eyring: Emeljük fel 
 figyelmeztető hangunkat! Liahóna, 
2009. jan. 2–7.

Hogyan segítsek az embereknek 
 kötelezettségeket vállalni és teljesí-
teni? Prédikáljátok evangéliumomat! 
(2006), 205–212.

Rövidfilmek: Krisztushoz hívni 
mindenkit: Az evangélium megosz-
tása; A szolgálattétel példaképei; 
Egységben lenni egyháztagokként és 
misszionáriusokként

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen másoktól érke-
ző felkérések segítettek 
neked, hogy krisztusibb 
legyél? Hogyan kértél 
fel másokat arra, hogy 
tegyenek meg olyan 
változtatásokat az életük-
ben, amelyek segítenek a 
Szabadítóhoz hasonlóbbá 
válniuk?

Milyen lehetőségeik 
vannak a fiataloknak arra, 
hogy felkérjenek másokat 
életük megváltoztatására? 
Hogyan segíthetsz nekik 
elsajátítani azt a képes-
séget, hogy másokat arra 
szólítsanak, hogy váljanak 
krisztusibbá?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el egy közelmúltbeli élményüket, 
melynek során valaki arra kérte őket, 
hogy éljenek egy bizonyos evangéliu-
mi tantétel szerint. Hogyan segített ez 
a felkérés abban, hogy javítsanak az 
életvitelükön, és hasonlóbbak legye-
nek a Szabadítóhoz?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassannak a szentírásokban olyan 
esetekről, amikor a Szabadító felkér 
másokat, hogy egy bizonyos evangéli-
umi tantétel szerint éljenek (példákért 
lásd a vázlatban szereplő szentírá-
sokat). Mit tanulhatunk a Szabadító 
példájából, melynek során másokat 
arra szólított fel, hogy éljenek az 
evangélium szerint?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan hívjanak 
másokat Krisztushoz, és tegyenek szert önbizalomra ezáltal. A Lélek sugalmazását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák el a történetet Pablóról és 
édesapjáról Bradley D. Foster elder 
Soha nincs túl korán és soha nincs 
túl későn című beszédében. Hogyan 
segített Pablónak az édesapja krisztu-
sibbá válni? Hogyan alkalmazhatják 
a fiatalok az e történetből tanultakat, 
hogy arra buzdítsanak másokat, hogy 
krisztusibbá váljanak? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy játsszák el, hogyan 
követhetnék a Pablo apukája által 
felállított mintát, hogy segítsenek 
egy barátnak vagy családtagnak egy 
olyan tantétel szerint élni, mellyel 
küszködnek. 

• Közösen olvassátok el a Tegyél 
fel közvetlen kérdéseket! részt a 
Prédikáljátok evangéliumomat! könyv 
207. oldalán. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy gondoljanak olyan helyzetek-
re, amikor kérdések alkalmazásával 
segíthetnek egy ismerősüknek vagy 
családtagjuknak abban, hogy pozitív 
változást vigyen véghez az életében 
(ilyen lehet többek között egy barát-
juk leszoktatása a káromkodásról, 

vagy egy családtag buzdítása arra, 
hogy járjon az egyházba). Milyen köz-
vetlen kérdéseket tehetnek fel ezek-
ben a helyzetekben? Hogyan tehetik 
fel ezeket a kérdéseket? Mikor tehetik 
fel ezeket a kérdéseket? Érdemes lehet 
megbeszélnetek a Hogyan segítsek az 
embereknek kötelezettségeket vállalni 
és teljesíteni? fejezet egyéb részeit is 
a Prédikáljátok evangéliumomat! (2006), 
205–212. oldalán.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
doljanak valakire, akit szeretnének 
felkérni az evangélium valamely 
tantétele szerinti életre. Kérd meg 
őket arra, hogy olvassák el az Első a 
szeretet alcímet viselő részt Henry B. 
Eyring elnök Emeljük fel figyelmez-
tető hangunkat! című beszédéből, 
vagy nézzétek meg a A szolgálattétel 
példaképei rövidfilmet. Kérd meg 
őket, hogy írják fel azokat a megis-
mert tantételeket a táblára, amelyek 
segítségükre lesznek abban, hogy 
a felkérést tolmácsolják a kiszemelt 
illetőnek. Hogyan tennék meg ezt a 
felkérést? Mit mondanának?

Tanítási ötlet

„Ha a jó irányban akarjuk 
befolyásolni a tanulókat, 
nem csak [tanítani kell] 
szeretnünk; szeretnünk 
kell minden egyes sze-
mélyt, akit tanítunk” 
 (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 31.).
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az ebben a vázlatban szereplő 
azon szentírásokat, amelyek Krisztus-
hoz hívnak. Milyen áldások ígéretét 
kapják meg e szentírásokban azok, 
akik Krisztushoz jönnek? Mutasd be a 
vázlatban javasolt egyik rövidfilmet, 
és kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, miként áldattak meg az abban 

szereplő emberek az ismerőseik és 
családtagjaik egyszerű meghívásai 
által. Milyen egyszerű meghívást 
adhatnak át a fiatalok az ismerőseik és 
családtagjaik részére? Milyen áldás-
ban fognak részesülni az ismerőseik 
és családtagjaik, ha elfogadják ezeket 
a meghívásokat?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik, hogy hogyan tud-
nak arra ösztönözni másokat, hogy mindinkább olyanná váljanak, mint a Szabadító? 
Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Amikor Jézus Krisztus 
megjelent a nefitáknak, 
arra kérte őket, hogy 
egyesével jöjjenek Hozzá, 
hogy személyesen láthas-
sák, érezhessék és megis-
merhessék Őt (lásd 3 Nefi 
11:13–17). Mi módon 
tudod felkérni a fiatalo-
kat, hogy jöjjenek és saját 
maguk ismerjék meg Jézus 
Krisztust?
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Válogatott források

Henry B. Eyring: Emeljük fel figyelmeztető hangunkat! 
Liahóna, 2009. jan. 3–7., részlet..

Első a szeretet

Mindig a szeretet az első. Egyetlen kedves csele-
kedet ritkán elegendő. Az Úr leírta, hogyan sze-
ressünk, és azoknak, akiket meghívunk, fel kell 
ismerniük bennünk, hogy „a szeretet hosszútűrő” és 
„mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr” (1 Korinthusbeliek 13:4, 7).

Én már láttam, mit jelent az, hogy „hosszútűrő” és 
hogy „mindent eltűr”. Egyszer egy család költö-
zött a közelünkbe. Új volt a házuk, és én is benne 
voltam abban az utolsó napi szent csapatban, akik jó 
néhány estét a terület rendezésével töltöttek. Emlék-
szem az utolsó estére, mikor befejeztük a munkát, 
és ott álltunk az apa mellett. Körbenézett, majd így 
szólt hozzánk, akik a közelében álltunk: „Ez már 
a harmadik udvar, melyet ti, mormonok rendbe 
hoztatok nekünk, és szerintem ez lett a legjobb.” 
Majd csendben, de határozottan mesélt nekem arról, 
mekkora elégedettséggel tölti el a saját egyházában 
való tagsága. Az évek során, amíg ott élt, gyakran 
lezajlott közöttünk ez a beszélgetés.

Soha nem fogytak el a családjáért és az érte végzett 
kedves cselekedetek, mert a szomszédok nagyon 
megszerették őket. […]

Szeretetünk kifejezése mellett másrészt példamu-
tatóbbnak is kell lennünk mindabban, aminek a 
megtételére másokat meghívunk. Egy mindinkább 
sötétedő világban még fontosabbá válik a Szabadító 
ezen parancsolata: „Úgy fényljék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16).

A legtöbben eléggé szerények vagyunk ahhoz, hogy 
azt gondoljuk, a mi példánk kis gyertyafénye túl 
halovány ahhoz, hogy bárki is észrevegye. De jobban 
figyelnek benneteket és a családotokat, mint hiszitek. 
Egyszer alkalmam nyílt részt venni és felszólalni 
egy olyan gyűléssorozaton, amelyen különböző 
egyházak közel 300 lelkésze és vezetői voltak jelen. 
Ahánnyal csak tudtam, személyesen is beszélgettem. 
Megkérdeztem, hogy lehet, hogy ennyire figyeltek 
az üzenetemre, melyben az egyház eredetéről beszél-
tem, szót ejtve Joseph Smith első látomásáról, és az 
élő prófétákról. Lényegében mindegyikük ugyanazt 
válaszolta. Olyan ismerős személyről vagy családról 
kezdtek mesélni, akik egyháztagok voltak. Gyak-
ran hangzott el ilyesmi: „Ez volt a legnagyszerűbb 
család, akiket valaha is ismertem.” Sokszor olyan 
közösségi összefogásról, vagy katasztrófa-elhárí-
tásról számoltak be, melyek során az egyháztagok 
kiemelkedő munkát végeztek. […]

A harmadik dolog, amiben jobbnak kell lennünk az, 
hogy a bizonyságunk segítségével meghívjuk őket. 
A szeretet és a példamutatás megnyitja előttünk az 
utat, de ettől még szólásra kell nyitnunk a szánkat 
és a bizonyságunkat kell tennünk! Egy egyszerű 
tény a segítségünkre lehet ebben: az igazság és a 
választás elválaszthatatlanul összekapcsolódik. 
Van néhány olyan döntés, melyet Mennyei Atyánk 
minden gyermekének meg kell hoznia ahhoz, hogy 
bizonyságot nyerjenek a lelki igazságokról. Ha 
pedig egyszer megismertünk egy lelki igazságot, el 
kell döntenünk, hogy összhangba hozzuk-e vele az 
életünket. Amikor bizonyságot teszünk az igazság-
ról szeretteinknek vagy más barátainknak, rájuk 
kell bíznunk a döntést. Ezt nekik kell meghozniuk, 
miután már megismerték az igazságot.
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan mutathatom 
ki a szeretetemet azok 
felé, akiket tanítok?
Jézus szerette azokat, akiket tanított. Imádkozott értük, és lehetőséget keresett 
arra, hogy kifejezze szeretetét. Mi is kifejleszthetjük a szeretetet azok iránt, 
akiket tanítunk azzal, hogy imádkozunk értük, és önzetlenül szolgáljuk őket. 
Amikor azok, akiket tanítunk érzik, hogy őszintén szeretjük őket, szívük meg-
lágyul, és nyitottabbak lesznek az általunk tanított igazságokra.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni, milyen fontos szeretni azokat, akiket tanítanak?

János 13:34 (Úgy kell szeretnünk 
másokat, ahogyan Jézus Krisztus 
szeret bennünket)

Móziás 28:1–3; Alma 17:21–39; 
20:21–27 (Ammon szeretetet mutat az 
általa tanított lámániták iránt)

Moroni 7:45–46 (Jószívűség nélkül 
semmik vagyunk)

Szeresd azokat, akiket tanítasz. 
 Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
31–39.

Videó: Szeresd azokat, akiket tanítasz!

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg egymással egy szentírást, 
amelyet a személyes tanulmányozá-
suk során a közelmúltban olvastak. 

Van- e kérdésük a tanulmányozott 
témákkal kapcsolatosan?

Milyen hatással volt rád 
az a tanár, aki szeretetet 
mutatott irántad? Hogyan 
fejlesztettél ki szeretetet 
azok iránt, akiket tanítasz?

A fiataloknak milyen egy-
házi környezetben nyílik 
lehetőségük a tanításra? 
Milyen egyéb tanítási 
lehetőségeik adódhatnak 
az életükben? Hogyan 
segíthet nekik jobb tanító-
vá válni az, ha megtanul-
ják szeretni azokat, akiket 
tanítanak?
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• Kérdezd meg a fiataloktól, hogy 
miről tudják megállapítani, hogy a 
tanár szereti őket? Miért fontos, hogy 
a tanár kimutassa a szeretetét? Elő-
fordult már, hogy a fiatalok szeretetet 

mutattak az általuk tanítottaknak? 
Olvassátok el a János 13:34- et, és 
beszéljétek meg, milyen módon muta-
tott szeretetet a Szabadító az általa 
tanítottaknak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan szerethetik 
krisztusi módon az általuk tanítottakat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Moróni 7:45- öt, keressék ki 
azokat a szavakat és kifejezéseket, 
amelyek azt az embert jellemzik, 
akiben jószívűség él, és írják le ezeket 
a tulajdonságokat a saját szavaikkal 
(ha szükséges, segíts nekik az ismeret-
len szavak meghatározásával). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy válasszák ki 
az egyiket ezen szavak és kifejezések 
közül, és jellemezzék, hogyan kapcso-
lódik az a tanításhoz. Kérd meg őket, 
hogy gondoljanak olyan helyzetekre, 
amelyek során másokat tanítanak 
— az egyházban és egyéb tanítási 
alkalmakkor (otthon, az iskolában, 
és a mindennapi életben). A Moró-
ni 7:45- ben található jellemvonások 
melyikét szeretnék kifejleszteni, hogy 
segítsen nekik jobb tanítókká válni? 
Kérj meg néhány fiatalt, hogy ossza 
meg a gondolatait.

• Mutasd meg a Szeresd azokat, 
akiket tanítasz! című videót. Kérdezd 
meg a fiatalokat: Mit tettek a pél-
dákban szereplő tanárok azért, hogy 
kimutassák szeretetüket azok iránt, 
akiket tanítottak? Milyen lehetőségei 
vannak a fiataloknak a tanításra (az 
egyházban és egyéb tanítási alkal-
makkor)? Kérd meg a fiatalokat, hogy 

tervezzenek módszereket arra, hogy 
tanítóként kimutassák a szeretetüket. 
Kérj meg néhány fiatalt, hogy mond-
ják el terveiket az osztálynak.

• Ismertesd a fiatalokkal Dallas N 
Archibald elder hasonlatát a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás könyv 31. oldalán 
(hozhatsz egy üres poharat és egy 
vödör vizet is az órára, hogy segítsen 
a beszélgetésben). Mit tanulnak a fia-
talok a tanításról ebből a hasonlatból? 
Oszd három csoportra az osztályt, 
és mindegyik csoportnak adj egyet 
a Tanítás, nincs nagyobb elhívás könyv 
„Szeresd azokat, akiket tanítasz” című 
részének első három fejezetéből. Kérd 
meg mindegyik csoportot, hogy tanít-
sák az osztály többi részét arra, amit 
a kijelölt szakaszból megtanultak. 
Bátorítsd őket, hogy az előadásukba 
vegyenek bele egy történetet, amely 
az adott tantételt jellemzi, legyen ben-
ne megbeszélendő kérdés és szemé-
lyes bizonyság is.

• Mutass egy képet Ammonról, 
amint megvédi Lamóni nyájait (Evan-
géliumi művészeti könyv, 78.), és kérd 
meg az osztály egyik tagját, hogy 
elevenítse fel a történetet (lásd Alma 
17:21–39). Kérj meg néhány fiatalt, 
hogy olvassák el a Móziás 28:1–3- mat, 

Tanítási ötlet

„Evangélumi tanítóként 
az egyik feladatod az, 
hogy segíts a hallgatóknak 
megérteni és megérezni 
Mennyei Aty[ánk] irántuk 
érzett szeretetét. Ezt nem 
lehet pusztán szavakkal 
megtenni. Azt is megköve-
teli, hogy gondot fordít[s] 
az egyénekre” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
35.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

Jézus szerette azokat, 
akiket tanított. Imádkozott 
értük, és állandóan szol-
gálta őket. Hogyan mutat-
hatod ki az általad tanított 
fiatalok iránti szeretetedet?

és keressenek válaszokat a következő 
kérdésre: „Mi ösztönözte Ammont és 
testvéreit arra, hogy a lámánitáknak 
akarják tanítani az evangéliumot?” 
Kérd meg a többi fiatalt, hogy olvas-
sák el az Alma 20:21–27- et, és keres-
senek választ a következő kérdésre: 

„Milyen hatással volt Ammon szere-
tete Lamóni király atyjára?” Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit találtak, 
majd kérd meg őket, hogy gondol-
janak olyan konkrét dolgokra, ame-
lyeket megtehetnek, hogy kövessék 
Ammon példáját.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan mutassanak 
szeretetet azok iránt, akiket tanítanak? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Ösztönözd a fiatalokat, hogy gondoljanak azokra, akiket tanítanak. Kérd meg őket, hogy 
válasszanak ki valamit, amit megtesznek majd, hogy kimutassák a szeretetüket ezen 
emberek iránt.
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Válogatott források

Thomas S. Monson, “Examples of Great Teachers” [A 
nagyszerű tanítók példája], Ensign, June 2007, 106–12; 
lásd még Worldwide Leadership Training Meeting, 
Feb. 2007. Részlet.

„Jobb adni, mint kapni”

Kisfiúkori élményeim közé tartozik, hogy ismerhet-
tem az egyik leghatékonyabb és legsugalmazottabb 
tanítót, aki figyelt ránk és szeretett minket. Lucy 
Gertschnek hívták. Vasárnapi iskolai osztályunkban 
a világ teremtéséről, Ádám bukásáról, Jézus engesz-
telő áldozatáról tanított minket. Díszvendégként 
meghívta órájára Mózest, Józsuét, Pétert, Tamást, 
Pált és természetesen Krisztust. Bár nem láttuk őket, 
megtanultuk szeretni, tisztelni és követni őket.

Tanítása soha nem volt olyan lendületes és hatá-
sára nézve örökkévalóbb, mint az egyik vasárnap 
reggel, amikor szomorúan bejelentette nekünk egyik 
osztálytársunk édesanyjának a halálát. Hiányoltuk 
Billyt aznap reggel, de nem tudtuk, mi hiányzásá-
nak az oka.

A lecke az „Áldottabb dolog adni, mint kapni” 
témáról szólt (lásd Cselekedetek 20:35.) A lecke 
közepe felé tanítónk becsukta a kézikönyvet, és 
szemünket, fülünket és szívünket megnyitotta Isten 
dicsősége előtt. Azt kérdezte: „Mennyi pénzünk van 
az osztálypénztárban, amit egy bulira szántunk?”

A gazdasági válság büszke válaszra sarkallt ben-
nünket: „Négy dollár és hetvenöt cent.”

Majd nagyon gyengéden ezt javasolta: „Billy család-
ja rettenetesen nehéz helyzetben van és nagyon szo-
morú. Mit gondoltok arról a lehetőségről, hogy ma 

délelőtt meglátogatnátok a családtagokat, és nekik 
adnátok az osztálypénztárban lévő pénzeteket?”

Sohasem fogom elfelejteni azt a kis csapatot, aki 
megtette a három háztömbnyi utat, belépett Billyék 
otthonába, és üdvözölte őt, a testvéreit és az édes-
apját. Érezhető volt az édesanyja hiánya. Mindig 
kincsként fogom őrizni azoknak a könnyeknek az 
emlékét, amely mindannyiunk szemében csillogott, 
mikor tanítónk finom kezéből átkerült a bulira szánt 
becses pénzünket tartalmazó fehér boríték az össze-
tört szívű édesapa szükséget látó kezébe.

Boldogan szökdécseltünk a kápolnába visszavezető 
úton. Szívünk könnyebb volt, mint valaha; örömünk 
sokkal teljesebb volt, tudásunk mélyebb értelmet 
nyert. Egy Istentől sugalmazott tanító fiainak és 
lányainak örök leckét tanított az isteni igazságról: 
„Jobb adni, mint kapni.”

Itt felidézhettük volna a tanítványok azon szavait, 
melyek az Emmausba vezető útjukon hangoztak el: 
„Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi ben-
nünk, …mikor magyarázá nékünk az Írásokat?” 
(Lukács 24:32).

Lucy Gertsch ismerte minden egyes tanulóját. 
Mindig felhívta azokat, akik kihagytak egy vasárna-
pot, illetve egyszerűen nem jöttek el. Tudtuk, hogy 
törődik velünk. Egyikünk sem felejtette el őt vagy az 
általa tanított leckéket soha.

Sok-sok évvel később, amikor Lucy az élete végéhez 
közeledett, meglátogattam őt. Visszaemlékeztünk 
azokra a régmúlt napokra, amikor ő volt a tanítónk. 
Az osztály minden egyes tagját felidéztük, és meg-
beszéltük, hogy mit csinálnak mostanában. Szeretete 
és törődése átölelt egy egész életet.
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan hasonlította a 
Szabadító az evangéliumi 
igazságokat ismerős 
tárgyakhoz és élményekhez?
Jézus Krisztus a Tanítómester. Egyszerű történeteket, példázatokat és való 
életből vett példákat osztott meg, amelyek segítettek az evangéliumi tantételek 
megértésében azoknak, akiket tanított. A Szabadítóhoz hasonlóan mi is hasz-
nálhatunk történeteket a tanításhoz, amint elmondjuk személyes élményeinket, 
és az evangéliumi tantételeket a körülöttünk lévő világhoz hasonlítjuk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következőkben felsorolt szentírásokat és 
 forrásanyagokat. Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

Máté 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Lukács 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32; (Példák 
különböző példázatokra)

Máté 18:1–6 (A Szabadító egy 
 gyermek példáján keresztül tanít a 
mennyek királyságáról)

Máté 5:13–16; lásd még A hegyi 
beszéd: Boldogmondások című filmet 
(A Szabadító sóhoz és a gyertya 
fényéhez hasonlítja tanítványait)

L. Tom Perry: A Hittételekben 
 található tanok és tantételek. Liahóna, 
2013. nov.

Jeffrey R. Holland: A szőlőskerti 
 munkások. Liahóna, 2012. máj. 31–33.

David A. Bednar: Újjá kell 
 születnetek. Liahóna, 2007. máj. 19–22.

Hasonlatok és szemléltetős leckék. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 164–165.

Történetek. Tanítás, nincs nagyobb 
 elhívás. 178–180.

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Jézus mely példázatai 
a legemlékezetesebbek 
számodra és miért? Milyen 
egyéb hasonlatok segí-
tettek neked abban, hogy 
megérts egy- egy adott 
evangéliumi tantételt?

Jézus mely példázatai 
lehetnek jelentőségteljesek 
a fiatalok számára? Milyen 
egyéb hasonlatok segít-
hetnek nekik abban, hogy 
megértsenek egy- egy adott 
evangéliumi tantételt? Mit 
tanulhatnak a fiatalok a 
tanítással kapcsolatosan 
abból, ahogyan a Szabadí-
tó használta a hasonlatokat 
és a történeteket?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljenek egy családi estről, vala-
milyen más leckéről, egy úrvacsorai 
beszédről vagy konferenciai beszéd-
ről, amelyre emlékeznek, és beszéljék 
meg, miért emlékezetes ez számukra.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak el egy történetet, amelyre egy 
közelmúltbeli általános konferenciai 
beszédből emlékeznek. Mit tanultak 
ebből a történetből? Szerintük miért 
döntött úgy a beszélő, hogy egy törté-
netet használ a tanításához?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan hasz-
náljanak példázatokat és egyéb hasonlatokat, amikor tanítanak. A Lélek sugalmazását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek táblázatot a következő 
fejlécekkel: „Uborka savanyítás” és 
„Megtérés”. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy olvassák el David A. Bednar 
elder: Újjá kell születnetek című 
beszédét, és határozzák meg azokat 
a hasonlatokat, amelyeket Bednar 
elder tesz a megtérés folyamatáról 
szóló tanítása során. Megfontolhatod, 
hogy megkéred a fiatalokat, hogy 
rajzoljanak képeket segítségképpen 
a hasonlatok elképzeléséhez. Adj 
időt a fiataloknak arra, hogy saját 
élményeikből merítve is mondjanak 
olyan hasonlatokat, amelyeket egy- 
egy evangéliumi igazság tanításához 
felhasználhatnak.

• Kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 
gondoljanak egy vagy több kedvenc 
példázatukra, és keressék azt meg 
a szentírásokban. Ha javaslatokra 
lenne szükségük, fontold meg, hogy 
megosztasz egyet az e vázlatban 
javasolt példázatok közül. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy ismételjék el a 
példázatot az osztálynak, és mondják 
el, miért bír különös jelentőséggel 
számukra. Mi teszi a példázatokat 
ilyen hatékony tanítási módszerekké 

(lásd Történetek, Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás, 178–180.)? Fontold meg, 
hogy időt biztosítasz a fiataloknak 
arra, hogy saját példázatot készít-
senek, amely valamilyen evangéli-
umi igazságot tanít. Útmutatóként 
javasolhatod, hogy kezdjék azzal, 
hogy eldöntik, milyen evangéliu-
mi tantételről szeretnének tanítani. 
Ezután elgondolkodhatnak egy olyan 
helyzetről, amely az általuk tanítottak 
számára ismerős lehet, és megírhatják 
a történetet, amely az evangéliumi 
tantételről tanít.

• Mutass a fiataloknak egy mobil-
telefont vagy egy képet róla, és kérd 
meg őket, hogy hasonlítsák a telefont 
az evangélium egyik tantételéhez. 
Kérd meg őket, hogy olvassák el 
L. Tom Perry elder A Hittételekben 
található tanok és tantételek című 
beszédéből „A papság szervezete és 
rendje” fejlécet megelőző öt bekez-
dést, és beszéljék meg az itt található 
összehasonlítást. Beszédének végén 
Perry elder arra szólítja fel a fiatalo-
kat, hogy tanulmányozzák a Hittéte-
lekben található tanokat. Olvassátok 
el ezt a felhívást az osztállyal, és 
kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A jelképek megértése. A 
fiataloknak képesnek kell 
lenniük a szentírásbeli 
szimbólumok felisme-
résére, a szimbólumok 
részeinek meghatáro-
zására, valamint azok 
értelmezésére ahhoz, 
hogy megértsék a szent-
írásbeli példázatokat és 
szimbólumokat. A szim-
bólumok felismerésének 
egyik módja az, hogy 
olyan kifejezéseket kere-
sünk, mint például: mint, 
vonatkoztat, hasonló, olyan, 
illetve mintha. A fiatalok 
ezután listát készíthetnek a 
szimbólum egyes részeiről. 
A szimbólumok értelme-
zéséhez egyéb egyházi 
forrásokhoz fordulhatnak 
(mint az egyházi magazi-
nok, konferenciai beszédek 
és egyéb szentírások), és 
átgondolhatják, hogyan 
segít nekik a szimbólum 
egy- egy evangéliumi 
tantétel megértésében. 
Ösztönözd őket arra, hogy 
minden olyan alkalommal 
tegyék ezt meg, amikor 
személyes evangélium- 
tanulmányozásuk során 
hasonlattal vagy szimbó-
lummal találkoznak.
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító segített tanít-
ványainak felfedezni evan-
géliumi tanulságokat saját 
tapasztalataikban és az 
őket körülvevő világban. 
Hogyan segíthetsz a fiata-
loknak megérteni, hogyan 
használjanak közismert 
tárgyakat és saját élménye-
ket arra, hogy másokat az 
evangéliumi igazságokra 
tanítsanak?

tanulmányozzák a Hittételek egyiké-
ben található tant, és a jövő heti órára 
készüljenek fel egy rövid tanításra 
ebből úgy, hogy hasonlatot is használ-
nak hozzá.

• Mutasd be a vázlatban javasolt 
egyik videót, vagy kérd meg a fiatalo-
kat, hogy olvassák el a szentírásokban 
a Szabadító azon példázatait, ame-
lyekben az evangéliumot valamilyen 
hétköznapi tárgyhoz hasonlítja. Miért 
tanított Jézus ilyen módon (lásd 
„Hasonlatok és szemléltetős leckék”, 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 164–
165.)? Hozz az órára számos hétköz-
napi tárgyat, mint például szappant, 
érméket, kulcsokat, köveket vagy 
ételt. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
válasszanak egy tárgyat, és ennek 
felhasználásával tanítsanak egy evan-
géliumi tantételt. Ha a fiataloknak 
segítségre van szükségük, felhasznál-
hatod a Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
164–165. oldalát.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a szőlőskerti munkásokról szóló 
példázatot Máté 20:1–15- ben. Kérd 
meg őket, hogy beszéljék meg milyen 
különböző módokon vonatkozhat ez 
a példázat az életükre. Kérd meg őket, 
hogy olvassák el Jeffrey R. Holland 
elder: A szőlőskerti munkások című 
beszédét, és beszéljék meg azokat az 
evangéliumi igazságokat, amelye-
ket ezen példázat felhasználásával 
tanít (dönthetsz úgy is, hogy csupán 
a beszéd azon részeire összpontosí-
tasz, amelyek a legmegfelelőbbnek 
tűnnek a fiatalok számára). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy válasszanak 
egy másik példázatot is a szentírá-
sokból, és mondják el az osztálynak, 
érzéseik szerint, miként vonatkozik 
ez rájuk. Miért hatékony módjai a 
példázatok annak, hogy segítsünk 
másokat az evangéliumi tantételek 
megismerésében?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e hogyan tanítsanak 
példázatok és egyéb hasonlatok felhasználásával? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a 
témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy hasonlatok vagy példázatok felhasználásával tanítsanak 
meg valakinek egy evangéliumi igazságot. Kérd meg őket, hogy gondoljanak ki olyan 
helyzeteket, ahol ezt azt igazságot taníthatnák, például egy családi esten, egy úrvacso-
rai gyűlésen mondott beszédben vagy egy baráttal.
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David A. Bednar: Újjá kell születnetek. Liahóna, 2007. 
máj. 19–22., részlet.

Ahogyan az uborkából ecetes, sós lében történő 
áztatás és pácolás útján savanyú uborka lesz, úgy 
születünk ti és én is újjá, ha elmerülünk Jézus Krisz-
tus evangéliumában és magunkba szívjuk azt. Ha 
tiszteljük és „ügyel[ünk] a szövetségekre” (T&Sz 
42:13), melyeket megkötöttünk, ha „lakmároz[unk] 
Krisztus szavain” (2 Nefi 32:3), ha „szív[ünk] min-
den erejével az Atyához [imádkozunk]” (Moróni 
7:48), és ha teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel 
és erőnkkel szolgáljuk Istent (lásd T&Sz 4:2), akkor:

„[A] szövetség miatt, melyet kötöttetek, Krisz-
tus gyermekeinek fognak nevezni benneteket, az 
ő fiainak és leányainak; mert íme, ezen a napon 
nemzett benneteket lelkileg; mert azt mondjátok, 
hogy szívetek megváltozott a nevébe vetett hit által, 
mert tőle születtetek, és fiaivá és leányaivá lettetek” 
(Móziás 5:7).

Az ebben a versben leírt lelki újjászületés általá-
ban nem gyorsan vagy egyszerre történik; ez egy 
hosszan tartó folyamat; nem egy egyszeri esemény. 
[Indítékaink, gondolataink, szavaink és tetteink 
sort sorra, előírásról előírásra, fokozatosan és szinte 
észrevehetetlenül kerülnek összhangba Isten aka-
ratával.] Eme átalakulási folyamat időt, kitartást és 
türelmet igényel.

Az uborka csak akkor válik savanyú uborkává, ha 
folyamatosan, hosszú időn keresztül és teljesen 
alámerítve áztatják az ecetes, sós lében. Így hát a só 
a recept kulcsfontosságú alapanyaga. A szentírá-
sokban gyakran használják a sót mind a szövetség, 
mind pedig a szövetséges nép jelképeként. Ahogyan 

a só nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az uborkából 
savanyú uborka legyen, úgy a szövetségek is köz-
ponti szerepet töltenek be a lelki újjászületésünkben.

Az újjászületés folyamatát azzal kezdjük, hogy hitet 
gyakorlunk Krisztusban, megbánjuk a bűneinket,  
és megkeresztelkedünk alámerítéssel a bűneink 
 bocsánatára egy papsági felhatalmazással bíró 
 személy által.

„Eltemettetünk azért ő vele együtt a keresztség által 
a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a 
halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is 
új életben járjunk” (Rómabeliek 6:4).

Miután pedig kijövünk a keresztelővízből, a lelkün-
ket bele kell merítenünk, és folyamatosan a Szabadí-
tó evangéliumának igazságában és világosságában 
kell áztatnunk. A Krisztus tanában való időnkénti 
és felületes megmártózás, valamint a visszaállított 
egyházában történő részleges részvétel nem ered-
ményez olyan lelki átalakulást, amely lehetővé 
teszi számunkra, hogy új életben járjunk. Ehelyett a 
szövetségek iránti hűség, állandó elkötelezettség, és 
egész lelkünk Istennek történő felajánlása szükséges 
ahhoz, hogy elnyerjük az örökkévalóság áldásait.

„[Sz]eretném, ha Krisztushoz jönnétek, aki Izráel 
Szentje, és részesülnétek az ő szabadításában, és 
megváltásának hatalmában. Igen, jöjjetek hozzá, és 
ajánljátok fel neki teljes lelketeket, felajánlásként, és 
rendületlenül böjtöljetek és imádkozzatok tovább, és 
tartsatok ki mindvégig; és ahogy él az Úr, megsza-
badultok” (Omni 1:26).

A Szabadító evangéliumában történő tökéletes 
elmélyedés elengedhetetlen lépése az újjászületés 
folyamatának.
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L. Tom Perry: A Hittételekben található tanok és tantéte-
lek. Liahóna, 2013. nov. 46–47., részlet.

A tanítónk szavainak ereje mindig a sugalmazás for-
rásaként szolgált számomra, mivel nagy hangsúlyt 
fektetett az evangélium tanulmányozására. A szentí-
rások az igazság egy olyan mércéjét adják számunk-
ra, amely által megítélhetjük a kapott tudásról, hogy 
az igaz vagy hamis. Az igaz tan Istentől származik, 
aki minden igazság forrása és alapja. Az igaz tan 
tanításai és fogalmai Urunk és Szabadítónk evan-
géliumában találhatók. A hamis tanítások Sátántól, 
minden hazugság atyjától származnak. Az ő vágya 
az, hogy megrontsa, megváltoztassa és elferdítse a 
kinyilatkoztatott igazságokat. Meg akar bennün-
ket téveszteni, hogy majd néhányan eltévedjünk a 
mennyei otthonunkba visszavezető utazásunk során.

A szentírások megtanítják nekünk, hogyan kerüljük 
el a hamis tanításokat. Pál Timótheushoz írt levelé-
ben például a következőket olvashatjuk:

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre,

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészített” (2 Timótheus 3:16–17).

Ez a tan olyan az egyház számára, mint mobiltele-
fonnak az akkumulátor. Ha kiveszed az akkumulá-
tort a telefonból, akkor a telefon használhatatlanná 
válik. Egy olyan egyház, ahol már nem tanítják 
az igaz tant, hasonlóan hasztalan. Nem tud többé 
visszavezetni Mennyei Atyánkhoz és az örökkévaló 
otthonunkba.
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan használhatom a 
szentírásokat arra, hogy segítsek 
másoknak krisztusibbá válni?
Jézus Krisztus a legjobb példa arra, hogy miként tanítsunk. A szentírásokat 
használva tanította evangéliumát. Az utolsó napi próféták arra intettek ben-
nünket, hogy nem szabad, hogy bármivel is felcseréljük a szentírásokat és az 
élő próféták szavait, amikor másoknak az evangéliumot tanítjuk. Ahhoz, hogy 
tanítsunk a szentírásokból, nekünk magunknak is tanulmányoznunk kell azo-
kat. Azután meg tudunk osztani szentírásbeli történeteket és példákat, vala-
mint segíteni tudunk azoknak, akiket tanítunk, hogy a szentírásokat magukra 
vonatkoztassák.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
ösztönzi a fiatalokat arra, hogy akarják használni a szentírásokat a tanításuk során?

Máté 12:1–8; 13:38–41 (Példák arra, 
amikor a Szabadító vonatkoztatta a 
szentírásokat egy adott helyzetre)

Lukács 4:17–27 (Jézus a szentírásokat 
használva tanítja a názáretieket)

3 Nefi 23:1–6 (Jézus a szentírásokat 
használva tanítja a nefitákat)

Tanítás a szentírásokból. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 54–59.

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, osszák meg 
az osztállyal egyik kedvenc szentírá-
sukat. Miért bír ez a szentírás jelentő-
séggel számukra?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassanak el szentírásbeli példákat 
arról, amikor a Szabadító a szentí-
rásokat használva tanított másokat. 

Milyen szentírásokat 
használtál a közelmúlt-
ban egy- egy evangéliu-
mi tantétel tanításához? 
Hogyan segített a szentírá-
sok tanulmányozása jobb 
tanítóvá válnod? Hogyan 
használod a szentírásokat 
tanításod során?

Milyen szentírásbeli 
történetek vagy szakaszok 
lehetnének a leginkább 
jelentőségteljesek és idő-
szerűek a fiatalok számá-
ra? Miért fontos a fiatalok 
számára, hogy használják 
a szentírásokat, amikor 
tanítanak?
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Ilyen példák lehetnek az e vázlatban 
javasoltak vagy egyebek, amelyeket 
ismersz. Beszéljétek meg a követke-
zőkhöz hasonló kérdéseket a fiata-
lokkal: Miért használta a Szabadító 
a szentírásokat a tanításhoz? Milyen 

hatással volt a szentírások használata 
azokra, akiket tanított? Milyen lehe-
tőségek adódnak a fiatalok számára a 
tanításra? Hogyan használhatják a fia-
talok a szentírásokat a tanításukban?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíti a fiatalokat, hogy megértsék, miként 
használhatják a szentírásokat arra, hogy segítsenek másoknak krisztusibbá válni. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Mutasd be, hogyan használod 
tanárként a szentírásokban található 
tanulmányi segédleteket (mint példá-
ul a lábjegyzetek, a fejezetek fejlécei 
vagy a Kalauz a szentírásokhoz) (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 56–57.). 
Kérd meg a fiatalokat, hogy a szentí-
rásokban lévő tanulmányi segédletek 
használatával készítsenek egy lec-
két a család estre az egyik krisztusi 
tulajdonságról, amelyet más órákon 
tanulmányoznak. Ha lehetséges, kérd 
meg néhányukat, hogy mutassák be 
az osztálynak, mivel készültek.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy kép-
zeljék el, hogy felkérést kapnak fiatal 
gyermekek tanítására egy krisztusi 
tulajdonsággal kapcsolatosan, ame-
lyet egy olyan szentírásbeli történet 
felhasználásával kell elvégezniük, 
mint például az irgalmas szamaritá-
nusról szóló (Lukács 10:25–37) vagy 
az elveszett bárány példázata (Lukács 
15:1–7). Kérd meg őket, hogy hasz-
nálják a Prédikáljátok evangéliumomat! 
könyv 190–191. oldalain található 
útmutatásokat a történet tanításának 
megtervezéséhez. Ha lehetséges, adj 
nekik időt arra, hogy gyakorolják 

a tanítást, és szervezz lehetőséget 
számukra arra, hogy gyermekeknek 
taníthassák a kiválasztott történetet.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az „Add meg a szövegkörnye-
zetet” és az „Ossz meg szentírásbeli 
történeteket” című részeket a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás könyv 54–55. 
oldalain. Mutasd be, hogyan világí-
tasz rá a szövegkörnyezetre, amikor 
a szentírásokról tanítasz a Moróni 
kapitányról és a Szabadság zászlajáról 
szóló történet elmesélésével. Például 
összegezheted a háttérinformációkat 
az Alma 46:1–11- ből mielőtt felol-
vasnád a 12–13- as verseket. Kérdezd 
meg a fiatalokat, hogy miben segít 
nekik a háttérinformáció megértése a 
szentírásbeli történet megértésében. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy válassza-
nak egy szentírást, és gyakorlolják 
annak tanítását úgy, hogy megadják 
a szövegkörnyezetet és az életrajzi 
információkat.

• Mutasd be, hogyan kérsz meg 
másokat, hogy keressenek meg egy 
adott dolgot a szentírásokban. Számos 
példát használhatsz a Tanítás, nincs 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Lábjegyzetek használata E 
szakasz első tevékenységé-
ben a fiatalokat arra ösztö-
nözted, hogy használják a 
szentírás- tanulmányozási 
segédleteket, köztük a 
lábjegyzeteket is. Kérd 
meg őket, hogy olvassa-
nak egy verset az egyik 
krisztusi tulajdonságról, és 
tanulmányozzák az ehhez 
a vershez tartozó minde-
gyik lábjegyzetet, megvá-
laszolva az alábbi kérdést: 
Mivel járul hozzá ez a 
lábjegyzet az erről a vers-
ről meglévő ismereteim-
hez? Bátorítsd a fiatalokat, 
hogy gyakran használják 
a lábjegyzeteket, amikor 
egyénileg tanulmányozzák 
a szentírásokat.
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nagyobb elhívás könyv 55–56. oldalán 
szereplők közül. Kérd meg a fiatalo-
kat, hogy keressenek egy szentírást 
valamelyik krisztusi tulajdonságról, 
és határozzanak meg valamit, amit 

megkerestethetnek a tanulókkal e 
szentírás elolvasása közben. Adj 
lehetőséget nekik, hogy ezt a szent-
írást megtaníthassák a többieknek a 
„keresd” módszer használatával.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan használják 
a szentírásokat azon erőfeszítéseikben, hogy másokat Krisztushoz segítsenek? Milyen 
érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még 
több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiatalokat, hogy miként tudják használni az osztályban tanultakat 
arra, hogy javítsanak evangéliumi tanulásukon és tanításukon. Kérd meg őket, hogy 
a jövőbeli órákon mondják el, milyen élményekben volt részük, amikor a szentírásokat 
használva tanítottak.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra tanította 
az embereket, hogy maguk 
is gondolkodjanak el a 
szentírásokon, és fordul-
janak hozzájuk, amikor 
választ keresnek saját kér-
déseikre. Hogyan tudod 
arra ösztönözni a fiatalo-
kat, hogy úgy tanítsanak, 
ahogyan a Szabadító is 
tette?
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Tanítás a szentírásokból. Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás (2000). 54–59.

Add meg a szövegkörnyezetet

Egy szentírás hátterét, vagy azt, ahol játszódik, 
szövegkörnyezetnek hívjuk. A tanulók jobban 
meg fogják érteni, hogy mi történik, vagy mi 
hangzik el egy szentírásrészben, amikor ismerik a 
szövegkörnyezetét.

A szövegkörnyezet megállapításához tedd fel a 
következő kérdéseket:

• Ki beszél?

• Kihez beszél ez a személy?

• Miről beszél?

• Mire válaszol?

• Miért mondja ezt?

Például a Lukács 15:11–32 a Szabadító példázatát 
tartalmazza a tékozló fiúról. Joseph Smith próféta 
azt mondta, hogy úgy értette meg ezt a példázatot, 
hogy megnézte a szövegkörnyezetét:

„Van egy kulcsom, mely által megértem a szentírá-
sokat. Azt kérdem, mi volt a kérdés, mely előhozta 
a választ, vagyis elmondatta Jézussal a példázatot? 
[…] Mialatt Jézus az embereket tanította, köré gyűl-
tek a bűnösök és a vámszedők, hogy meghallgassák 
őt; »és zúgolódának a farizeusok és az írástudók, 
mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velök 
együtt eszik.« Ez az a kulcsszó, mely feltárja a tékoz-
ló fiú példázatát. Válaszként adatott a szadduceusok 

és a farizeusok zúgolódására és kérdéseire, akik kér-
dezősködtek, hibát kerestek és azt mondták, »hogy 
lehet az, hogy ez az ember, amellett, hogy milyen 
nagynak tetteti magát, együtt eszik a vámszedők-
kel és bűnösökkel?« (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 276–77).

Amint Joseph Smith próféta rámutatott, a tékoz-
ló fiú példázatának szövegkörnyezete a Lukács 
15:1–2-ben kezdődik, pár verssel a példázat előtt. A 
szövegkörnyezet felismerésének egyik módja, hogy 
elolvasod a tanulmányozott rész előtt és után talál-
ható verseket. […]

Néha az is hasznos, ha tanulmányozzuk a politikai, 
társadalmi vagy gazdasági történelmét azon idők-
nek, melyben a szentírás adatott. Például ahhoz, 
hogy megértsük az Úr vigasztalását és ígéreteit 
a Tan és a szövetségek 121. és 122. szakaszában, 
hasznos ismerni a megpróbáltatásokat, melyektől 
akkortájt a szentek Missouriban szenvedtek, és a 
körülményeket, melyeket Joseph próféta és társai 
kiálltak a Liberty börtönben. Hogy jobban megért-
sük Pál leveleit, javunkra válhat a terület alapvető 
ismerete, amelyen utazott, és az egyház gyülekeze-
teinek állapota, melyeknek írt. 

A szövegkörnyezet megadásakor elengedhetetlenül 
fontos, hogy ne veszítsük szem elől a célját, amely 
az, hogy hozzájáruljon egy bizonyos szentírásrészlet 
jobb megértéséhez. Légy óvatos, nehogy átfordítsd 
a szövegkörnyezetet – mint például a történelmet, a 
politikát, a gazdaságot, vagy egy szentírásbeli nép 
nyelvét – a lecke fő mondandójává! […]
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Ossz meg életrajzi adatokat

Amikor egyének életét tanulmányozzuk a szentírá-
sokban, gyakran látjuk működés közben az evangé-
liumi tantételeket egy bizonyos időszakon keresztül. 
Például Zézrom teljes története Mormon könyvében 
megmutatja, hogy egy ember megbánhatja bűneit, 
és elkezdheti az Úr szolgálatát igazlelkűségben. 
Ha például a szentíráskalauzban megnézzük a 

Zézrom címszó alatt felsorolt szentírásutalásokat, 
nyomon követhetjük, hogyan támadta az egyházat 
Zézrom, majd a megtérését és végül hősies szolgá-
latát misszionáriusként és evangéliumi tanítóként. 
További irányadó életrajzok lehetnek még: Ruthé, 
Dávid királyé, Sámuelé, Eszteré, Pál apostolé, az 
idősebb Almáé, Benjámin királyé, az ifjabb Almáé, 
Koriántoné, Mormoné és Morónié.
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudom eredményesen 
használni a kérdéseket 
a tanításom során?
Jézus Krisztus, a Tanítómester, gyakran tett fel kérdéseket, hogy töprengésre, 
és az általa tanított tantételek alkalmazására buzdítsa az embereket. Kérdései 
gondolatokra, önvizsgálatra és elkötelezettségre indítottak. Annak érdekében, 
hogy segítsünk azoknak, akiket tanítunk, megtanulhatunk olyan kérdéseket 
feltenni, amelyek segítenek másoknak elgondolkodni az evangéliumi tantétele-
ken, valamint megbeszélni és alkalmazni azokat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
fogja ösztönözni az általad tanított fiatalokat?

Máté 7:7–11 (A Szabadító kérdések 
feltevésével segít nekünk az ima tan-
tételének alkalmazásában)

Máté 16:13–17 (A Szabadító kérdései 
arra indítják Pétert, hogy bizonyságot 
tegyen)

Máté 16:24–26 (A Szabadító olyan 
kérdéseket tesz fel, amelyek mélyebb 
gondolkodásra késztetnek)

Alma 5:14–30 (Alma kérdésekkel 
tanítja a nefitákat)

Dieter F. Uchtdorf: Az irgalmasok 
irgalmasságot nyernek. Liahóna, 2012. 
máj. 70–76.

Tanítás kérdésekkel. Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (2000). 68–70.

Videó: Dolgok, ahogy azok valójában 
vannak

Kösd össze a dolgokat!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Mit láttál, hogyan használ-
nak az eredményes tanítók 
kérdéseket arra, hogy az 
evangélium átgondolására 
és alkalmazására késztes-
senek másokat? Hogyan 
használod a kérdéseket a 
tanításod során?

Mit kell a fiataloknak 
megérteni a kérdezéssel 
kapcsolatosan, ami segít 
nekik jobb tanítókká válni?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
számoljanak be egy olyan múlt heti 
élményükről, amely segített nekik 
mélyebben megérteni a krisztusi tulaj-
donságokkal kapcsolatosan megtanult 
dolgok valamelyikét.

• Az óra előtt legalább egy héttel 
kérd meg a fiatalokat, hogy készítse-
nek feljegyzést azokról a kérdésekről, 

amelyeket a tanáraik tesznek fel nekik 
(az ifjúsági hitoktatáson, az iskolában 
vagy az egyházi órákon). Kérd meg 
őket, hogy beszéljék meg az osztállyal 
közösen, milyen különböző módokon 
használják tanáraik a kérdéseket. Mi 
volt az, ami a tapasztalataik szerint 
hatásos volt? Miért fontos része a 
 tanításnak a kérdések feltevése?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiataloknak megérteni, hogyan használ-
ják hatékonyan a kérdéseket, amikor másokat tanítanak. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg mindegyik fiatalt, hogy 
olvassák el az egyik szentírást az e 
vázlatban felsoroltak közül, és hatá-
rozzák meg, milyen kérdéseket tett 
fel a Szabadító az adott szentírásban. 
Miért tette fel ezeket a kérdéseket? 
Miben lettek volna mások a tanítá-
sai, ha a Szabadító nem tett volna fel 
kérdéseket ezekben a helyzetekben? 
Miért hatékony módja mások tanítá-
sának az, ha kérdéseket teszünk fel? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy gondol-
ják át, milyen lehetőségeik nyílnak 
a tanításra (például házitanítóként, 
úrvacsorai gyűlésen mondott beszé-
dekben, családi esteken, spontán 
alkalmakkor stb.). Hogyan javítaná-
nak a kérdések a tanításukon ezekben 
a helyzetekben?

• Oszd csoportokra az osztályt, és 
mindegyik csoport számára jelöld 
ki olvasásra az egyik kérdéstípus 
leírását az „Általános irányelvek 
kérdések készítéséhez” című részből, 
a Tanítás, nincs nagyobb elhívás könyv 

68–69. oldalán. Kérd meg a csoporto-
kat, hogy készüljenek fel arra, hogy 
tanítsák az osztályt az általuk tanul-
mányozott kérdéstípusról, és mondják 
el, mikor helyénvaló az adott kér-
déstípus használata. Kérd meg őket, 
hogy gondoljanak ki és mondjanak 
saját példát az adott kérdéstípusra. 
Miután a csoportok előadták, amit 
tanultak, adj időt minden csoportnak 
arra, hogy kiválasszanak egy krisztusi 
tulajdonságot a Prédikáljátok evangé-
liumomat! könyvből (119–127. oldal), 
és írjanak kérdéseket, amelyeket fel 
lehet tenni, amikor másokat az adott 
tulajdonságról tanítanak. Kérd meg 
őket, hogy írják fel ezeket a kérdése-
ket a táblára.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az Alma 5:14–30- at, nézzék meg 
a Dolgok, ahogy azok valóban vannak 
című videót, vagy tekintsék át Die-
ter F. Uchtdorf elnök: Az irgalmasok 
irgalmasságot nyernek című beszé-
dét. Kérd meg őket, hogy soroljanak 

Tanítási ötlet

„Olyan kérdéseket kér-
dezz a tanulóktól, melyek 
megkövetelik [tőlük], 
hogy a szentírásokban és 
az utolsó napi próféták 
tanításaiban keressék a 
válaszokat” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 62.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel azoknak, aki-
ket tanított, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek bennük. Sze-
retetéből adódóan bizton-
ságban érezték magukat, 
amikor megosztották gon-
dolataikat és személyes 
érzéseiket. Hogyan tudsz 
olyan légkört teremteni az 
osztályban, amelyben a 
fiatalok bátran meg merik 
válaszolni a kérdéseket?

fel néhány olyan kérdést, amelyeket 
Alma, Bednar elder vagy Uchtdorf 
elnök felhasznált a tanítása folyamán. 
Hogyan segítenek nekünk ezek a 
kérdések a tanulásban? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy gondolják át, hogyan 
használhatnak kérdéseket legközelebb, 
amikor felkérik őket egy beszédre.

• Mutass be a fiataloknak a „Kérdé-
sek találékony használata” részben 
szereplő ötletek közül néhányat 
 (Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 70. 

oldal), vagy egyéb ötleteket, amelyek 
eszedbe jutnak. (Fontold meg, hogy 
olyan kérdéseket használsz, melyek 
kapcsolódnak az egység témájá-
hoz: krisztusibbá válni.) Kérd meg 
a fiatalokat, hogy határozzák meg, 
milyen módon tetted fel a kérdéseket, 
és sorolják fel ezeket az ötleteket a 
táblán. Kérd meg őket, hogy találja-
nak ki egyéb kreatív lehetőségeket 
a kérdések használatára, és gyako-
rolják is ezeket párokban vagy kis 
csoportokban.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e hogyan használja-
nak kérdéseket a tanítás során? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.
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Válogatott források

Dieter F. Uchtdorf: Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. 
Liahóna, 2012. máj. 70–77., részlet.

Drága fivéreim és nőtestvéreim, gondoljátok végig a 
következő kérdéseket mintegy önellenőrzésképpen:

Haragot tartasz-e valakivel?

Terjesztesz-e pletykákat, ideértve, amikor esetleg 
még igaz is, amit híresztelsz?

Előfordul-e, hogy kirekesztesz, eltaszítasz vagy 
 büntetsz valakit olyasvalamiért, amit tett?

Titokban irigykedsz-e másokra?

Vágysz-e arra, hogy kárt okozz valakinek?

Ha e kérdések bármelyikére igennel feleltetek, jól 
tennétek, ha alkalmaznátok a korábbi kétszavas 
prédikációt: hagyjátok abba!

E vádaskodással és barátságtalansággal teli világban 
könnyű összeszedni néhány követ, hogy másokra 
vessük. De mielőtt megtesszük, emlékezzünk Annak 
szavaira, aki a mi Mesterünk és Példaképünk: „A ki 
közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ” 
[János 8:7].

Testvérek, tegyük le a köveinket!

Legyünk kedvesek!

Bocsássunk meg!

Beszéljünk békésen egymással!

Engedjük, hogy Isten szeretete eltöltse a szívünket!

„Cselekedjünk jót minden[kivel]”! [Galátziabeliek 
6:10].

„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomot-
tat és megrázottat, színig teltet [kaptok]. Mert azzal 
a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek” 
[Lukács 6:38].

Nem kellene-e elegendőnek lennie ennek az ígéret-
nek ahhoz, hogy erőfeszítéseinket mindig kedves, 
megbocsátó és jószívű tettekre fordítsuk mindenféle 
negatív viselkedés helyett?

Jézus Krisztus tanítványaiként viszonozzuk jóval a 
rosszat! [Lásd Máté 5:39–41.] Ne keressük a bosszú-
állás módját, és ne engedjük, hogy haragunk úrrá 
legyen rajtunk!

„…mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, ezt mondja az Úr.

Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szom-
júhozik, adj innia…

Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt 
jóval győzd meg” [Rómabeliek 12:19–21].

Ne feledjétek: a végén az irgalmasok lesznek azok, 
akik irgalmasságot nyernek. [Lásd Máté 5:7].

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza tagjaiként bárhol legyünk is, olyan népként 
legyünk ismeretesek, akik „egymást szeret[ik]” 
[János 13:35].
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit tanulhatok az evangélium 
tanulmányozásáról a 
Szabadító példájából?
Ahogy mindenben, az evangélium tanulmányozásában is Jézus Krisztus a 
tökéletes példánk. Mivel tökéletesen engedelmes volt Atyjának, „gyarapodék 
bölcsességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való ked-
vességben” (Lukács 2:52). Éppúgy, ahogyan a Szabadító is „kegyelemért kapott 
kegyelmet” (T&Sz 93:12), nekünk is türelmesen kell törekednünk az Istentől 
származó világosságra és tudásra az evangélium tanulmányozására irányuló 
erőfeszítéseinkben.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
fogja ösztönözni az általad tanított fiatalokat?

Lukács 2:40–52 (Jézus Krisztus 
 gyermekként növekedett bölcsesség-
ben és lélekben)

János 5:30 (Jézus Krisztus mindig arra 
törekedett, hogy az Atyja akaratát 
teljesítse)

1 Korinthusbeliek 2:14 (A természetes 
ember nem nyeri el a Lélek dolgait)

T&Sz 1:26–28; 112:10 (Ha készek 
vagyunk és alázatosak, akkor az Úr 
tanítani fog bennünket)

T&Sz 93:11–20 (Kegyelmet 
 kegyelemre kaphatunk meg, ahogyan 
a Szabadító is tette)

T&Sz 130:18–19 (Szorgalom és 
 engedelmesség által szerzünk tudást 
és intelligenciát)

Robert R. Steuer: Taníthatónak lenni. 
Liahóna, 2002. júl. 31–32.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Érzéseid szerint milyen 
krisztusi tulajdonságok 
fontosak az evangélium 
tanulmányozásához? Ezen 
tulajdonságok fejlesztése 
hogyan segített neked az 
evangélium tanulmányo-
zására és tanítására irá-
nyuló erőfeszítéseid során?

Mit érthetnek meg a 
fiatalok a Szabadítóról, 
ami segít majd nekik az 
evangélium jobb tanulmá-
nyozójává válni?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
janak el valamit abból, amit személyes 
tanulmányozásuk során megtanultak 
a Szabadítóról. Mit tesznek azért, 
hogy megpróbáljanak Hozzá hason-
lóbbnak lenni?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek egy listát a táblán Jézus 
Krisztus tulajdonságairól (ötletekért 

lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 
126. oldal). A fiatalok érzései szerint 
e tulajdonságok közül melyek segít-
hetnek bennünket az evangélium jobb 
tanulmányozóivá válni? Kérd meg 
őket, hogy indokolják a válaszaikat, 
és mondjanak példákat arra, hogy a 
Szabadító miként mutatta meg ezeket 
a tulajdonságokat.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiataloknak megérteni, hogy a 
krisztusi tulajdonságok kifejlesztése miként segíthet nekik az evangélium jobb tanul-
mányozójává válni. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Az osztállyal közösen olvassatok el 
egyet vagy többet a következő szent-
írások közül: Lukács 2:40–52; János 
5:30; Tan és a szövetségek 93:11–20. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy keressék 
meg ezekben a versekben a jó tanu-
ló azon tulajdonságait, amelyeket 
a Szabadító is példázott. Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit találtak, és 
egészítsék ki a jó tanuló azon szoká-
saival, amelyeket szeretnének maguk-
ban kifejleszteni.

• Írd fel a táblára az alábbi szentírás- 
utalásokat: János 5:30; T&Sz 1:26–28; 
112:10; 130:18–19. Kérd meg mind-
egyik fiatalt, hogy válasszon egy 
hivatkozást, olvassa el, és keresse 
meg a szentírásban a jó tanuló egyik 
tulajdonságát. Miért fontosak ezek a 
tulajdonságok az evangélium tanul-
mányozása során? Kérd meg a fiata-
lokat, hogy tervezzék meg, miként 

alkalmazzák ezeket a tulajdonságokat 
az evangélium tanulmányozása során.

• Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy olvassanak a lelki tudás meg-
szerzése négy tantételének valame-
lyikéről Richard G. Scott elder: A lelki 
tudás megszerzése című beszédében. 
Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják 
el, mit tudtak meg a tanulásról Scott 
elder üzenetéből. Milyen módokon 
mutat példát ezekben a tantételekben 
a Szabadító? Kérd meg őket, hogy 
mondják el, miként alkalmazhatják 
ezeket a tantételeket a saját evangéli-
um tanulmányaikban.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Robert R. Steuer: Taníthatónak 
lenni című beszédét. Kérd meg őket, 
hogy válasszanak ki egy olyan szent-
írásbeli példát a Steuer elder által 
használtak közül, amelyet érdekesnek 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Jézus Krisztus tulajdon-
ságainak felkutatása Ezen 
szakasz első tevékenysége 
során a fiatalok azt a felké-
rést kapták, hogy keressék 
meg Krisztus tulajdon-
ságait a szentírásokban. 
Bátorítsd a fiatalokat arra, 
hogy ezt minden alkalom-
mal tegyék meg, amikor 
csak olvassák a szentírá-
sokat. Olyan kérdéseket 
is feltehetnek maguknak, 
mint „Mit tudok meg 
ebből Jézus Krisztusról? 
Min kell változtatnom az 
életemben, hogy Őhozzá 
hasonlóbbá váljak?”



233

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette azo-
kat, akiket tanított. Imád-
kozott értük, és állandóan 
szolgálta őket. Hogyan 
segít az általad tanított 
fiataloknak érezni az irán-
tuk tanusított szeretetedet 
az, ha imádkozol értük és 
szolgálod őket? Milyen 
hatással lesz ez a tanításod 
minőségére?

találnak. Kérd meg őket, hogy keres-
sék meg a történetet a szentírásokban 
(a beszéd hivatkozásainak felhasz-
nálásával), és olvassanak többet róla, 
majd mondják el az osztály többi 
tagjának, mit olvastak. Mit tanulnak 

a taníthatóságról ezekből a törté-
netekből? Milyen hasonló példákat 
tudnának mondani a saját életükből? 
Hogyan használhatják fel ezeket a 
példákat saját evangéliumi tanulmá-
nyaik során?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan segít nekik 
az evangélium jobb tanulóinak lenni az, ha krisztusibbá válnak? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.
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Válogatott források

Richard G. Scott: A lelki tudás megszerzése. Örökkévaló 
házasság tanulói kézikönyv, 192., részlet.

Az alázat nélkülözhetetlen a lelki tudás megszer-
zéséhez. Az alázatosság azt jelenti: taníthatónak 
lenni. Az alázat teszi lehetővé számodra, hogy tanulj 
a Lélektől, és olyan forrásokból, amelyeket az Úr 
inspirált, mint például a szentírások. A személyes 
fejlődés magjai és az értelem, az alázat termőtala-
jából hajtanak ki és indulnak virágzásnak. A lelki 
tudás gyümölcsét termik, hogy itt és az elkövetke-
zendőben 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 
Korinthusbeliek 2:11, 14).

Mivel a valamirevaló tudás megszerzése és alkal-
mazása rengeteg erőfeszítést igényel, nem kóstol-
gathatsz bele az élet minden lenyűgöző területébe. 
Ezért hát, gondosan válassz ki néhány olyan 

lényeges területet, amelyre tanulásodat összpon-
tosíthatod, és lényeges igazságokat oszthatsz meg. 
Tudom, hogy az értékes tudás megszerzéséhez átla-
gon felüli erőfeszítésekre van szükség. Ez különösen 
igaz abban az esetben, amikor lelki tudás megszer-
zésére törekszünk. Kimball elnök ezt mondta erről:

„Mind a világi, mind pedig a lelki tudás kincsei 
rejtve vannak – ám csupán azok előtt, akik nem 
megfelelően kutatnak utánuk és törekednek arra, 
hogy megtalálják azokat… A lelki tudást nem lehet 
pusztán azzal megszerezni, hogy kérjük; még az 
imák sem elengedőek hozzá. Kitartást és elkötele-
zettséget igényel az életben. […] A tudás összes kin-
csei között a leglényegesebb az Istenről való tudás” 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 389–90).

Brigham Young úgy tanult Joseph Smithtől az igaz-
ságról, hogy alaposan odafigyelt rá, és törekedett 
arra, hogy mindent megértsen, amit szóban, példa 
által, vagy a Lélektől tanult. A tanulás eredménye 
nemzedékeket áldott meg. Ez tette lehetővé Brigham 
Young számára, hogy további igazságokat tanuljon, 
és hogy sokkal többet osszon meg másokkal, mint 
amennyit ő Joseph Smithtől kapott. Kövessétek az ő 
példáját!
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Mert bennük van a hatalom, ami által önrendelkezők” (T&Sz 58:28).

Az ebben az egységben lévő vázlatok segíteni fognak a fiataloknak olyan készségek 
kifejlesztésében, amelyekre szükségük lesz ahhoz, hogy lelkileg önállóvá váljanak. 
Azt is megtanulják majd, mit jelent fizikailag önellátónak lenni. Ahhoz, hogy legyőz-
zék a kísértéseket, melyekkel nap mint nap szembenéznek, szükségük lesz saját 
bizonyságra – nem tudnak mindig mások bizonyságára támaszkodni. Segíthetsz 
nekik megtanulni, hogyan kapjanak választ az evangéliumi kérdéseikre és nyerjenek 
saját bizonyságot az igazságról. Ahogy önellátóvá válnak, felkészültebbek lesznek 
arra, hogy szolgáljanak és gondoskodjanak mások szükségleteiről.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Hogyan válhatok lelkileg önállóvá?
Hogyan kaphatok válaszokat a saját evangéliumi kérdéseimre?
Hogyan győzhetem le hittel a kételkedést?
Hogyan tanulhatok meg önálló döntéseket hozni?
Hogyan segíthet önellátóvá válnom, ha célokat tűzök ki?
Hogyan tudok felkészülni arra, hogy anyagilag önálló legyek?
Hogyan tudok Isten tanújaként állni?

November: Lelki és fizikai önellátás
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NOVEMBER: LELKI ÉS FIZIKAI ÖNELLÁTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan válhatok 
önállóvá lelkileg?
A lelki önállóság elengedhetetlen az örökkévaló jólétünkhöz. Amikor lelkileg 
önállóak vagyunk, a bizonyságunk nem függ mások bizonyságától. Saját lelki 
élményeinkre napi imádkozás, szentírás- tanulmányozás, valamint a Jézus 
Krisztusba vetett hitünk gyakorlása által törekszünk. Mennyei Atyánkhoz for-
dulunk segítségért a saját nehéz problémáink megoldásához. Továbbá képesek 
vagyunk megerősíteni másokat lelki ínségük idején.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Mi fog segíteni a fiataloknak megérteni a lelki önállóság fontosságát?

Máté 25:1–13 (A tíz szűz példázata)

Mormon 9:27 (Munkálkodnunk kell a 
saját szabadulásunkon)

Moróni 10:3–5 (Mi magunk is 
 megtudhatjuk az igazat)

T&Sz 58:26–28 (Önrendelkezők 
vagyunk az igazlelkű cselekedetek 
végrehajtásában)

T&Sz 130:18–19 (A szorgalom és 
az engedelmesség segít tudásra és 
 intelligenciára szert tennünk)

Dieter F. Uchtdorf: A személyes 
bizonyság hatalma. Liahóna, 2006. nov. 
37–39.

Jörg Klebingat: Magabiztosan járulni 
Isten trónusa elé. Liahóna, 2014. nov. 
34–37.

David A. Bednar: Megtérni az Úrhoz. 
Liahóna, 2012. nov. 106–109.

Videó: „Azok, akik bölcsek”; lásd még 
Tan és a szövetségek és egyháztörténet 
képi forrásanyag DVD- k

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az alábbi ötletek:

Mit tettél, hogy lelkileg 
önállóbb legyél? Milyen 
áldásban részesültél annak 
köszönhetően, hogy lelki-
leg önálló vagy?

Mit tehetnek a fiatalok 
azért, hogy lelki önállósá-
got fejlesszenek ki? Milyen 
előnyökkel jár a fiatalok 
számára, ha lelkileg önál-
lóbbá válnak?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
osszák meg, mostanában hogyan 
alkalmazták a Vasárnapi Iskolán 
tanultakat a személyes evangéliumi 
tanulmányozásukban.

• Kérd meg az osztály egyik tagját, 
hogy olvassa fel az e lecke elején 

található bekezdést, a többiek pedig 
keressék meg benne a választ a 
következő kérdésre: Mi a lelki önálló-
ság? Adj az osztály tagjainak néhány 
percet, hogy leírják a válaszaikat, 
majd tedd lehetővé, hogy megosszák 
azokat.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan 
válhatnak lelkileg önállóbbá. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely illik az osztályodhoz:

• Válassz kérdéseket Jörg Klebin-
gat elder Magabiztosan járulni Isten 
trónusa elé című beszédéből, és kérd 
meg a fiatalokat, hogy válaszolják 
meg magukban e kérdéseket. Kérj 
meg minden egyes fiatalt, hogy 
tanulmányozza Klebingat elder hat 
kijelentésének egyikét, és magyarázza 
el az osztálynak, miként segíthetnek 
ezek abban, hogy lelkileg önállóbbá 
váljanak.

• Kérj meg minden fiatalt, hogy 
olvasson el egyet az ebben a váz-
latban javasolt szentírások közül. 
Miután elég időt kaptak az olvasásra, 
alkossanak párokat, és kérd meg őket, 
hogy készítsenek interjút egymás-
sal, melynek során ezekhez hasonló 
kérdéseket tegyenek fel: Miről szólt az 
általad olvasott szentírás? Mit tanultál 
ezekből a versekből a lelki önállóság-
ról? Az olvasottak hatására minek a 
megtételére érzel késztetést? Adj lehe-
tőséget a fiataloknak, hogy másokkal 
is készítsenek interjút az osztályban.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el Dieter F. Uchtdorf elnök 
A személyes bizonyság hatalma 
című beszédének „Hogyan nyerünk 
bizonyságot?” című részét. Miért 
fontos, hogy mindannyian rendel-
kezzünk saját bizonysággal? Kérd 
meg a fiatalokat, hogy mondják el, 
ők hogyan szereztek saját bizony-
ságot az evangélium igaz voltáról. 
Tedd bizonyságodat azon áldásokról, 
melyek abból származnak, hogy saját 
bizonysággal rendelkezel. A beszélge-
tés részeként megoszthatod a követ-
kező kijelentést Thomas S. Monson 
elnöktől: „Ahhoz, hogy erősek lehes-
sünk és képesek legyünk ellenállni 
minden erőnek, mely a rossz irányba 
vonna bennünket, és minden hang-
nak, mely a helytelen ösvényre csábít, 
létfontosságú, hogy rendelkezzünk 
saját bizonysággal. Legyetek akár 12, 
akár 112 évesek – vagy valahol a kettő 
között –, ti magatok is tudhatjátok, 
hogy Jézus Krisztus evangéliuma 
igaz” (Bátran állj magad! Liahóna, 
2011. nov. 62.). Mi mást tehetsz még 
azért, hogy lelkileg önálló legyél?

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Összefoglalás. E rész első 
tevékenysége során a 
fiataloknak rövid össze-
foglalást kell írniuk egy 
általános konferenciai 
beszédben olvasottakról. 
Ez segít majd nekik meg-
győződni arról, hogy értik 
a beszéd üzenetét. Arra is 
felkérik őket, hogy alkal-
mazzák az üzenetet a saját 
életükben; ezt a követke-
zőhöz hasonló kérdések 
feltevésével tehetik meg: 
Mit szeretne az Úr, mit 
tanuljak ebből a beszéd-
ből? Bátorítsd a fiatalokat, 
hogy ezt minden konferen-
ciai beszéd tanulmányozá-
sa során tegyék meg.
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Máté 25:1–13- at, vagy 
vetítsd le az „Azok, akik bölcsek” 
című videót. Mit tanulnak a fiatalok a 
lelki önállóságról ebből a példázatból? 
A beszélgetés részeként kérd meg a 

fiatalokat, hogy olvassák el David A. 
Bednar elder Megtérni az Úrhoz című 
beszédének „Bizonyság, megtérés és 
a tíz szűz példázata” című részét. Mit 
tehetnek a fiatalok azért, hogy több 
olaj legyen a lámpásukban?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan válhatnak 
lelkileg önállóvá? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító megbízott a 
tanítványaiban, felkészí-
tette őket, és megbízatá-
sokat adott nekik mások 
tanítására, megáldására 
és szolgálatára. Hogyan 
tudod felkészíteni a fiata-
lokat arra, hogy mások-
nak is megtanítsák, amit 
tanulnak?
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Válogatott források

Dieter F. Uchtdorf: A személyes bizonyság hatalma. 
 Liahóna, 2006. nov. 38–39., részlet.

A bizonyság nagyon értékes tulajdon, mert nem 
szerezhető meg pusztán gondolkodással vagy érve-
léssel, nem lehet földi javakkal megvenni, és nem 
lehet ajándékba adni, vagy az őseinktől megörö-
kölni. Nem függhetünk mások bizonyságától. Saját 
magunknak kell megtudnunk. Gordon B. Hinckley 
elnök azt mondta: „Minden utolsó napi szent fele-
lőssége, hogy minden kétséget kizáró bizonyosság-
gal tudja önmaga számára, hogy Jézus az élő Isten 
feltámadt, élő Fia” (“Fear Not to Do Good,” Ensign, 
May 1983, 80). […]

Akkor nyerjük el ezt a bizonyságot, amikor a Szent 
Lélek szól a bennünk lévő lélekhez. Ilyenkor egy 
megnyugtató és megingathatatlan bizonyosságot 
kapunk, amely bizonyságunk és meggyőződésünk 
forrása lesz kultúránktól, származásunktól, nyel-
vünktől vagy társadalmi- gazdasági hátterünktől 
függetlenül. A Lélek ezen késztetései, nem pedig 
csupán az emberi logika lesz az igaz alap, amelyre a 
bizonyságunk fel lesz építve.

Ennek a bizonyságnak a lényege mindig is abba a 
Jézus Krisztusba és az Ő isteni küldetésébe vetett hit 
és tudás lesz, aki azt mondja magáról a szentírások-
ban: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 
14:6).

Tehát hogyan nyerhetünk el egy olyan bizonyságot, 
mely a Szentlélek tanúságtételében gyökerezik? A 
szentírások felvázolják a módszert:

Először is: Vágyjunk a hitre! A Mormon könyve 
bátorít bennünket: „ha felébrednétek és felserkente-
nétek a képességeiteket, olyannyira, hogy kísérletet 
tennétek a szavaimmal, és egy cseppnyi hitet gya-
korolnátok…, még ha nem is vagytok képesek annál 
többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek” 
(Alma 32:27).

Néhányan talán azt mondják: „Nem tudok hinni, 
nem vagyok egy vallásos ember.” Csak gondolja-
tok bele: Isten mennyei segítséget ígér nekünk, ha 
csupán vágyunk a hitre, de ennek őszinte, és nem 
színlelt vágynak kell lennie.

Másodszor: Kutassuk a szentírásokat! Legyenek 
kérdéseitek; tanulmányozzátok azokat, keressetek 
válaszokat a szentírásokban!  A Mormon könyvének 
ismét jó tanácsa van számunkra: „ha helyet adtok, 
hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben” 
Isten szavának szorgalmas tanulmányozása által, 
a jó mag „duzzadni kezd majd a kebletekben”, ha 
nem álltok ellen hitetlenül. Ez a jó mag gyarapítani 
fogja a lelketeket, és megvilágosítja az értelmeteket 
(lásd Alma 32:28).

Harmadszor: Tegyük Isten akaratát; tartsuk be a 
parancsolatokat! Nem elegendő tudományos esz-
mecserét folytatnunk, ha mi magunk is tudni szeret-
nénk, hogy Isten királysága visszaállíttatott a földre. 
Az alkalmi tanulás sem elegendő. Nekünk is részt 
kell vennünk a cselekményben, ami azt jelenti, hogy 
meg kell tudnunk, azután pedig meg kell tennünk 
Isten akaratát.

Krisztushoz kell jönnünk, és követnünk kell a 
tanításait. A Szabadító ezt tanította: „Az én [tanom] 
nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem. Ha 
valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti 
e [tanról], vajjon Istentől van- é vagy én magamtól 
szólok?” (János 7:16–17; kiemelés hozzáadva). Majd 
ezt mondta: „Ha engem szerettek, az én parancsola-
taimat megtartsátok” (János 14:15).

Negyedszer: Elmélkedjünk, böjtöljünk és 
imádkozzunk! Ahhoz, hogy tudást nyerjünk a 
Szentlélektől, kérnünk kell azt a Mennyei Atyánk-
tól. Bíznunk kell abban, hogy Isten szeret min-
ket, és hogy segíteni fog felismerni a Szentlélek 
sugalmazásait.



241

NOVEMBER: LELKI ÉS FIZIKAI ÖNELLÁTÁS

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan kaphatok válaszokat a 
saját evangéliumi kérdéseimre?
A lelki önállóság része, hogy megtanuljuk, hogyan válaszoljuk meg a saját 
evangéliumi kérdéseinket. Gyakran akkor van részünk kinyilatkoztatásban, 
amikor őszinte kérdésekre keressük a választ, és hiszünk a Szabadító ígéreté-
ben: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyit-
tatik néktek” (Máté 7:7). Válaszokra lelhetünk a saját evangéliumi kérdéseinkre 
miközben imádkozunk, tanulmányozzuk a szentírásokat és az élő próféták 
szavait, illetve a Szentlélek útmutatására törekszünk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. 
Mi fogja arra késztetni a fiatalokat, hogy válaszokat keressenek a saját evangéliumi 
kérdéseikre?

1 Nefi 15:2–11 (Lámánnak és Lemu-
elnek voltak kérdéseik, de nem tették 
fel azokat az Úrnak)

Alma 40:1–12; Ether 2:18–23; Joseph 
Smith története 1:10–18 (Példák arra, 
amikor emberek válaszokat kerestek a 
kérdéseikre)

T&Sz 6:14–15 (A Lélek megvilágo-
síthatja az elménket, amikor kérdést 
teszünk fel az Úrnak)

T&Sz 9:8–9 (Amikor kérdéseink 
vannak, tanulmányoznunk kell 
azokat az elménkben, majd pedig 
meg kell  kérdeznünk az Úrtól, hogy 
helyesek- e)

Jeffrey R. Holland: „Hiszek Uram!” 
Liahóna, 2013. máj.

Dieter F. Uchtdorf: Tükörkép a víz 
színén. EOSZ esti beszélgetés fiatal 
felnőtteknek, 2009. nov. 1.; lásd még a 
beszédről készített videót

A Mormon könyve megválaszolja az 
emberi lélek kérdéseit. Prédikáljátok 
evangéliumomat! (2008). 107–108.

James B. Martino: Fordulj Őhozzá, 
és válaszra lelsz. Liahóna, 2015. nov. 
58–60.

Milyen szerepet játszott az 
evangéliumi tanulásodban 
az, hogy válaszokat keres-
tél bizonyos kérdésekre? 
Milyen módokon találtál 
választ a kérdéseidre?

Milyen kérdéseket tettek 
fel a fiatalok az evan-
géliumról? Mit tehetsz 
azért, hogy arra buzdítsd 
a fiatalokat, keressenek 
válaszokat az evangéliumi 
kérdéseikre?
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Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, amikor valami, amit az egyik 
környezetben (személyes tanulmá-
nyozás, családi est, ifjúsági hitoktatás 
stb. során) tanultak, segített nekik 
megérteni valamit, amit egy másik 
környezetben tanultak.

• A fiatalok készítsenek egy lis-
tát azon kérdésekről, melyeket az 
emberek gyakran feltesznek az életről 
vagy a vallásról (példákért lásd a 

Prédikáljátok evangéliumomat! 107. 
oldalát). Mit vár az Úr, mit tegyünk, 
amikor kérdéseink vannak? Biztasd 
az osztályt, hogy gondolkodjon el 
ezeken a kérdéseken az óra során. Ne 
töltsetek túl sok időt az órán azzal, 
hogy megpróbáljátok megválaszol-
ni e kérdéseket. Inkább koncentrálj 
arra, hogy olyan tantételeket taníts a 
fiataloknak, amelyek segítenek majd 
nekik, hogy saját maguk is megtalál-
ják a válaszokat.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogy miként 
kaphatnak válaszokat a saját evangéliumi kérdéseikre. A Lélek útmutatását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
tekintsék át James B. Martino elder 
Fordulj Őhozzá, és válaszra lelsz 
című beszédét. Mit tanulhatunk a 
kérdéseinkre való válaszaink megta-
lálásáról abból, amit Móziás fiairól, 
illetve Lámánról és Lemuelről mon-
dott? Megkérheted az osztály tagjait, 
hogy vessék össze a két történetet, és 
írják össze az emberek viselkedése, 
illetve a tetteik következményei közti 
különbségeket. Arra is megkérhetsz 
tanulókat, hogy meséljenek azokról az 
élményeikről, amikor a saját kérdése-
ikre kaptak választ.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a következő szentírásokat: Máté 
7:7; T&Sz 6:14–15; 9:7–9. Az osztállyal 

közösen készítsetek listát azon tan-
tételekről, melyeket ezek a versek 
tanítanak a kérdések feltevéséről és 
a válaszok elnyeréséről. Az Úr miért 
nem válaszol mindig teljesen vagy 
azonnal a kérdéseinkre? Mesélhetsz 
a fiataloknak egy olyan alkalomról, 
amikor választ kaptál egy evangé-
liumi kérdésedre. Kérd meg a fiata-
lokat, hogy osszanak meg hasonló 
élményeket.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy gon-
doljanak olyan szentírásbeli alakok-
ra, akik olyan kérdéseket tettek fel, 
melyek kinyilatkoztatáshoz vezettek 
(ha szükséges, ötleteket meríthetnek 
az ebben a vázlatban javasolt szentí-
rásokból). Kérd meg a fiatalokat, hogy 

Tanítási ötlet

Felkeresheted az osztály 
egyik tagját jó pár nappal 
előre, és megkérheted, 
hogy ő tanítsa a lecke 
egészét vagy egy részét. 
Biztasd a fiatalt, hogy 
használja ezeket az óra-
vázlatokat a tanításra való 
felkészülése során.
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra buzdítot-
ta azokat, akiket tanított, 
hogy maguk is gondolkod-
janak el a szentírásokon, 
és forduljanak hozzájuk, 
amikor választ keresnek 
saját kérdéseikre. Az álta-
lad tanított fiatalok milyen 
áldásokat kapnak, miköz-
ben megtanulják, hogyan 
keressenek válaszokat az 
evangéliummal kapcsola-
tos kérdéseikre?

olvassák el az ezekről az emberekről 
szóló szentírásokat, és nézzék meg, 
milyen kérdéseket tettek fel, hogyan 
kerestek rájuk válaszokat, és végül 
milyen választ kaptak. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg az osztállyal, 
mit tanultak. Milyen más tantétele-
ket tanulhatnak ezen élményekből a 
kérdések feltevéséről? Hogyan tudják 
a fiatalok alkalmazni ezeket a tantéte-
leket a saját kérdéseikre?

• Kérd meg az osztály egyik tagját, 
hogy készüljön fel a Márk 9:14–27- 
ben található történet elmesélésé-
re, vagy olvassa fel a történetet az 
osztálynak. Oszd három csoportra az 
osztályt, és adj mindegyik csoportnak 
egyet Jeffrey R. Holland elder három 
meglátása közül a „Hiszek Uram!” 
című beszédében található történetre 
vonatkozóan. Hogyan tudják Hol-
land elder meglátásait felhasználni, 
amikor nekik vagy egy ismerősüknek 
kérdéseik vagy kétségeik vannak az 
evangéliummal kapcsolatban?

• Írd fel a táblára a következő 
kérdéseket: Miért akarja az Úr, hogy 

kérdező nép legyünk? Mi a különbség 
a között, hogy kérdéseket teszünk fel 
az evangéliumról, és hogy kétségbe 
vonjuk annak igaz voltát? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressenek válaszokat 
ezekre a kérdésekre Dieter F. Uchtdorf 
elnök Tükörkép a víz színén című 
beszédének „Tényleg igaz?” című 
részében. Mit tanulnak még Uchtdorf 
elnök beszédének ezen részéből?

• Az osztállyal közösen olvassátok el 
A Mormon könyve megválaszolja az 
emberi lélek kérdéseit című szakasz 
első négy bekezdését a Prédikáljátok 
evangéliumomat! című könyvből (109. 
oldal). Kérd meg az osztály minden 
tagját, hogy válasszon egyet az ott 
felsorolt kérdésekből, amelyen ő vagy 
egy ismerőse eltűnődött már. Adj időt 
a fiataloknak az órán, hogy elolvas-
sák az általuk választott kérdéshez 
tartozó Mormon könyvebeli szentí-
rást. Kérd meg őket, hogy osszák meg 
a talált válaszokat, és magyarázzák 
el, hogyan tudnak a Mormon köny-
vét használva másoknak is segíteni 
választ kapni hasonló kérdésekre.

Miután befejeztétek a fenti tevékenységek egyikét, kérd meg a fiatalokat, hogy nézzék 
át az óra elején leírt kérdéseiket. Adj lehetőséget arra, hogy megtervezzék, hogyan 
fognak választ keresni a kérdéseikre. Ha lehetséges, engedd, hogy már most elkezdjenek 
válaszokat keresni a szentírásokban, az élő próféták szavaiban, A fiatalság erősségéért 
füzetben és egyéb egyházi forrásanyagokban.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan találjanak 
válaszokat a saját evangéliumi kérdéseikre? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg, milyen benyomásaik támadtak az órán. Mi 
fognak tenni, hogy válaszokat kapjanak a saját evangéliumi kérdéseikre? Biztasd őket, 
hogy az eljövendő órákon osszák meg az osztállyal, amit találtak.
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Dieter F. Uchtdorf: Tükörkép a víz színén. EOSZ Esti 
beszélgetés fiatal felnőtteknek, 2009. nov. 1., részlet.

A következő téma: Mi a helyzet a kétségekkel vagy 
a kérdésekkel? Honnan lehet megtudni, hogy az 
evangélium igaz? Rendjén van-e, ha kérdések 
merülnek fel bennetek az egyházzal vagy annak 
tanaival kapcsolatban? Drága fiatal barátaim, mi 
egy kérdezősködő nép vagyunk, mert tudjuk, hogy 
a kérdések vezetnek el az igazsághoz. Az egyház is 
így kezdődött, egy fiatal férfival, akinek sok kérdése 
volt. Sőt, nem is értem, hogyan fedezheti fel valaki 
az igazságot anélkül, hogy kérdéseket tenne fel. A 
szentírásokban ritkán találhattok olyan kinyilat-
koztatást, amely nem egy kérdésre adott válaszként 
érkezett volna. Mindig, amikor kérdés merült fel, és 
Joseph Smith nem volt biztos a válaszban, az Úrhoz 
fordult, melynek eredményei a Tan és a szövetsé-
gek csodálatos kinyilatkoztatásai. A tudás, melyet 
Joseph kapott, gyakran túlszárnyalta azt, amire az 
eredeti kérdés irányult. Ez azért van, mert az Úr 
nemcsak azokra a kérdésekre válaszolhat, melyeket 
felteszünk, hanem ami még fontosabb, választ ad 
azokra a kérdésekre is, melyeket fel kellett volna 
tennünk. Halljuk hát meg ezeket a válaszokat.

Az egyház misszionáriusi erőfeszítéseinek gyümöl-
csei azon őszinte érdeklődőknél érnek be, akiknek 
szívből jövő kérdéseik vannak. Az érdeklődés a 
bizonyság bölcsője. Vannak, akik kínosan érzik 
magukat, vagy érdemtelennek, mert vizsgálódó 
kérdéseik vannak az evangéliummal kapcsolatban, 
pedig nem kell így érezniük. A kérdezés nem a 
gyengeség, hanem a fejlődés jele.

Isten azt parancsolja nekünk, hogy keressünk 
 válaszokat a kérdéseinkre (lásd Jakab 1:5–6), és 

csupán annyit kér, hogy azt „őszinte szívvel, igaz 
szándékkal, Krisztusba vetett hittel” tegyük (Moróni 
10:4). Amikor ezt tesszük, mindenről megtudhatjuk 
az igazat „a Szentlélek hatalma által” (Moróni 10:5).

Ne féljetek, kérdezzetek! Legyetek kíváncsiak, de ne 
kétkedjetek! Mindig ragaszkodjatok ahhoz a hithez 
és világossághoz, melyet már megkaptatok. Mivel 
a halandóságban tökéletlenül látunk csupán, nem 
minden nyer azonnal értelmet. Sőt, azt gondolom, 
ha mindennek látnánk az értelmét, az azt bizonyí-
taná, hogy mindaz csupán egy halandó elmétől 
származik. Emlékezzetek rá, Isten megmondta:

„…nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és 
nem a ti útaitok az én útaim…

Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen 
magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim 
gondolataitoknál!”(Ésaiás 55:8–9).

Azt azonban tudjátok, hogy a halandóság egyik 
célja, hogy egyre inkább olyanná váljatok, mint 
Mennyei Atyátok – mind gondolataitokban, mind 
pedig útjaitokban. Ebből a szemszögből nézve a kér-
déseitekkel kapcsolatos válaszok kutatása közelebb 
vihetnek benneteket Istenhez, és megerősítik, nem 
pedig megingatják a bizonyságotokat. Igaz, hogy 
a „hit nem… tökéletes ismeret…” (Alma 32:21), 
de hitetek gyakorlásával, mégpedig függetlenül a 
körülményeitektől, legyetek bárhol és legyen bármi-
kor, az evangéliumi tantételek mindennapi alkalma-
zása által meg fogjátok ízlelni az evangélium édes 
gyümölcseit, és e gyümölcs által tudni fogjátok, 
hogy az igaz (lásd Máté 7:16–20; János 7:17; Alma 
32:41–43).
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan győzhetem le 
hittel a kételkedést?
Az egyház tagjaiban néha kérdések merülnek fel az evangéliummal kapcsolatban. 
Természetes dolog kérdéseket feltenni, és mikor hittel keressük az igazságot, az 
megerősíti a bizonyságunkat. Amikor azonban hitetlen szívvel kezdünk kérdezni, 
az megnehezíti az Úr Lelke számára, hogy vezetni tudjon bennünket. Miközben 
válaszok után kutatunk, döntsünk úgy, hogy hiszünk mindabban, amit már 
tudunk az evangéliumról, kötelezzük el magunkat a parancsolatok szerinti élet 
mellett, és folytassuk a mindennapi tanulást és imádkozást. Ha megtesszük eze-
ket, akkor Mennyei Atyánk segít majd megerősíteni a bizonyságunkat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő forrásokat. Milyen szentírásokat és egyéb 
forrásanyagokat használhatsz, hogy a hitük erősítéséről és a bonyolult kérdésekkel való 
megküzdésről tanítsd a fiatalokat? Hogy érzed, mit kellene megosztanod velük?

Márk 5:35–36; 9:14–24; János 20:26–29; 
T&Sz 6:36 (Ne féljünk)

Hélamán 5:12 (Krisztusra építsük az 
alapunkat)

1 Nefi 15:24 (Hagyatkozzunk a 
szentírásokra)

János 7:17; Jakab 2:17–18, 22; 3 
Nefi 14:7–8; Ether 12:6, 12 (Hittel 
cselekedjünk)

2 Nefi 2:11 (Minden dologban van 
ellentét)

T&Sz 46:10–14 (Valakinek  megadatik, 
hogy tudjon; másoknak az, hogy 
higgyen az ő szavaiknak)

Vern P. Stanfill: Válasszuk a 
 világosságot! Liahóna, 2015. nov. 
55–57.

Neil L. Andersen: Joseph Smith. 
 Liahóna, 2014. nov. 28–31.

Rosemary M. Wixom: Visszatérés a 
hithez. Liahóna, 2015. máj. 93–95.

L. Whitney Clayton: Válaszd a hitet! 
Liahóna, 2015. máj. 36–39.

Jeffrey R. Holland: „Hiszek Uram!” 
Liahóna, 2013. máj. 93–95.

Zene: Egy gyermek imája. Gyermekek 
énekeskönyve, 6–7.

Hogyan erősítetted meg 
a hitedet? Mit tanítottak 
nekünk az utolsó napi pró-
féták, apostolok és vezetők 
arról, hogy miként rea-
gáljunk, mikor bonyolult 
kérdéseink vannak?

Milyen bonyolult evangé-
liumi kérdésekkel küszkö-
dik néhány fiatal? Hogyan 
segíthetsz nekik, miközben 
hithűen keresik a választ 
ezekre a kérdésekre?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy a barátaikkal és családtagjaikkal szerzett élményeik során). Hogyan 
segíthetsz nekik észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? 
Segíthetnek az alábbi ötletek:

• Magyarázd el, hogy az egyház 
minden tagjának – beleértve min-
den egyes fiatal férfit és nőt – saját 
bizonysággal kell rendelkeznie az 
evangéliumról. Kérd meg a fiatalo-
kat, osszanak meg olyan élményeket, 
melyek megtanították nekik a saját 
bizonyság megszerzésének jelentősé-
gét. Magyarázd el, hogy amikor saját 
bizonyságot fejlesztünk ki, lelkileg 
önellátóvá válunk.

• Bemutathatsz a fiataloknak egy 
nagyon közeli felvételt egy amúgy 
ismerős tárgyról (olyan közelit, hogy 
a tárgy felismerhetetlen legyen), és 

megkérheted őket, hogy találják ki, 
mi az. Ezután mutasd be a tárgyat. 
Hogyan változik a megértésünk az 
adott dologról, amikor megfelelő 
nézőpontból tekintünk rá? Kérd meg 
a fiatalokat, gondolják végig, mit tanít 
számukra ez a bemutató arról, hogy 
miért fontos az örökkévaló nézőpont? 
(További ötletekért lásd Rafael E. 
Pino: Az evangélium örökkévaló 
látószöge. Liahóna, 2015. máj. 117–19.) 
Miközben a fiatalok nehéz kérdé-
sekkel küszködnek, hogyan segít-
het nekik az örökkévaló nézőpont 
fenntartása?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan keres-
senek hithűen válaszokat a bonyolult kérdésekre. A Lélek sugalmazását követve válassz 
ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az osztály egyik tagját, 
hogy készüljön fel az órára a Márk 
9:14–27- ben található történet elmon-
dására, vagy el is olvashatjátok azt 
osztályként. Oszd három csoportra az 
osztályt, és mindegyik csoportnak adj 
egyet Jeffrey R. Holland elder három 
meglátása közül, melyeket a „Hiszek, 
Uram!” című beszédében fogalmazott 
meg. Hogyan használhatják a fiata-
lok Holland elder meglátásait akkor, 
amikor bennük vagy valakiben, akit 
ismernek, nehéz kérdések és kétségek 

merülnek fel az evangéliummal 
kapcsolatban?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el az oxigénmaszkról szóló hason-
latot Neil L. Andersen elder Joseph 
Smith című beszédéből (vagy vetítsd 
le Andersen eldernek ezt a konferen-
ciai beszédét. Az említett történet 
kb. a 10. percnél kezdődik). Miben 
hasonlít a személyes hitünk megerősí-
tése az oxigénmaszk felvételéhez? Mit 
tanít Andersen elder a saját oxigén-
maszkunk megigazításáról? Milyen 
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette azo-
kat, akiket tanított. Amikor 
küszködtek, nem mondott 
le róluk, hanem továbbra 
is szerette és szolgálta 
őket. Mit tehetsz, hogy 
kövesd a példáját?

további tanácsra lelhetnek a fiatalok 
ebben a beszédben a bonyolult kérdé-
sek megoldásával kapcsolatban?

• Rosemary M. Wixom a Visszaté-
rés a hithez című beszédében egy 
édesanyáról mesél, akinek kétségei 
vannak. Oszd meg ezt a történetet 
az osztállyal. Mit tanít a történet a 
fiataloknak arról, hogy mit tegyenek, 
amikor nem kapnak választ a nehéz 
kérdésekre? Mit tanulhatnak az osz-
tály tagjai a történet azon szereplőitől, 
akik segítettek a fiatal édesanyának?

• Oszd az osztályt kis csoportokra, 
és adj mindegyiknek egy példányt 
L. Whitney Clayton elder Válaszd a 
hitet! című beszédéből, vagy egy pél-
dányt Vern P. Stanfill elder Válasszuk 
a világosságot! című beszédéből. 
Kérd meg mindegyik csoportot, 
hogy olvassák el a beszéd egy részét, 
és emeljék ki azokat a szakaszokat, 

amelyek a témába vágóak vagy ame-
lyeket fontosnak tartanak. Kérd meg a 
fiatalokat, osszák meg, mit tanultak a 
Lélektől, miközben tanulmányozták a 
beszédet. Milyen párhuzamot látnak 
Sailor Gutzler története vagy Stanfill 
elder biciklitúrája, illetve a között, 
amikor legyőzzük a kételyt és hittel 
megyünk tovább?

• Boyd K. Packer elnök azt tanította: 
„A bizonyság annak megosztásában 
rejlik!” (“The Candle of the Lord,” 
Ensign, Jan. 1983, 54). Miért segít a 
bizonyságunk megosztása erősíteni 
azt? Olvassátok el a János 7:17- et; az 
Ether 12:6, 12- t; és a Jakab 2:17–18, 
22- t és beszéljétek meg, mit taníta-
nak ezek a szentírások a hittel való 
cselekvésről. Hogyan mutatjuk meg 
Mennyei Atyánknak, hogy készek 
vagyunk további világosság és igaz-
ságok befogadására azzal, ha a már 
meglévő hitünk szerint cselekszünk?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e, hogyan 
kezeljék hithűen az evangéliummal kapcsolatos bonyolult kérdéseiket? Jobban értik- e, 
hogyan tudnak segíteni másoknak, akik ilyen kérdésekkel küszködnek? Ha aggódsz 
az osztályod bármelyik tagjáért, akkor bizalmasan javasolhatod neki, hogy beszéljen a 
kérdéseiről szüleivel, egy ifjúsági vezetővel vagy a püspökével.

Ösztönözz cselekvésre!

Biztathatod a fiatalokat, hogy írjanak egy kedves üzenetet egy kevésbé tevékeny egyház-
tagnak vagy valakinek, aki kérdésekkel küszködik.

Arra is buzdíthatod őket, hogy most kötelezzék el magukat bizonyságuk megerősítése 
mellett, a mindennapos ima és szentírás- tanulmányozás által.
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Dallin H. Oaks: Jó, jobb, legjobb. Liahóna, 2007. nov. 
104–108., részlet.

Először is fel kell ismernünk azt a tényt, hogy azért, 
mert valami jó, nem elegendő indok arra, hogy 
azt meg is tegyük. Az elvégezhető jó dolgok szá-
ma jóval meghaladja az elvégzésükhöz szükséges 
rendelkezésünkre álló időt. Vannak dolgok, melyek 
jobbak az egyszerű jónál, és ezeknek előtérbe kell 
kerülniük az életünkben.

Jézus ezt a tantételt tanította Mártha otthonában. 
Miközben ő „foglalatos volt a szüntelen való szol-
gálatában” (Lukács 10:40), a nővére, Mária, „Jézus 
lábainál leülvén, hallgat[ta] vala az ő beszédét” (39. 
v.). Amikor Mártha panaszkodott, hogy a testvére 
magára hagyta őt a munkában, Jézus megdicsérte 
őt a szolgálatáért (41. v.), de megtanította neki, hogy 
„egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt válasz-
totta, mely el nem vétetik ő tőle” (42. v.). Dicséretre 
méltó volt Márthától, hogy „szorgalmas… és sokra 
igyekez[ik]” (41. v.), a Mester Tanítótól tanulni az 
evangéliumot azonban „szükségesebb dolog” volt. 
A szentírások más tanításokat is tartalmaznak arról, 
hogy egyes dolgok áldottabbak, mint mások (pl.: 
Cselekedetek 20:35; Alma 32:14–15). […]

Miközben végiggondoljuk a különféle lehetősége-
inket, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem elegen-
dő, ha valami csupán jó. Más lehetőségek jobbak, 
és vannak olyanok, amelyek a legjobbak. Lehet, 
hogy egy adott döntésért nagyobb árat kell fizetni, 
mégis a nagyobb értéke miatt talán az lesz a legjobb 
választás mindenek közül.

Gondoljatok bele, hogyan használjuk az időnket, 
amikor úgy döntünk, hogy televíziót nézünk, vide-
ojátékokat játszunk, internetezünk, vagy könyveket 
és magazinokat olvasunk. Természetesen jó dolog 
helyénvaló szórakoztató műsorokat nézni vagy 
érdekes információra szert tenni. De nem minden 
ilyen természetű dolog éri meg azt az időt, amit 
az életünkből rá szánunk. Vannak dolgok, melyek 
jobbak, és vannak, melyek a legjobbak. Amikor az 
Úr azt mondta nekünk, hogy törekedjünk a tanulás-
ra, akkor így szólt: „Keressétek ki a legjobb köny-
vekből a bölcsesség szavait” (T&Sz 88:118; kiemelés 
 hozzáadva). […]

Íme néhány további példa a jó, a jobb és a legjobb 
dolgokra:

Jó dolog Mennyei Atyánk igaz egyházához tartozni, 
betartani minden parancsolatát, és eleget tenni a 
feladatainknak. Ha azonban azt szeretnénk, hogy a 
„legjobb” minősítést kapja, akkor azt szeretettel és 
önteltség nélkül kell végeznünk. Ahogyan az egyik 
nagyszerű himnuszunk mondja, „jóság[unkat] test-
vériséggel koronáz[zuk] meg” [“America the Beauti-
ful,” Hymns, no. 338], szeretetet és törődést mutatva 
mindazok iránt, akikre hatással van az életünk.

A több ezer házi- és látogatótanítónknak azt üze-
nem, hogy jó dolog meglátogatni a hozzánk kijelölt 
családokat; jobb egy rövid látogatást tenni, melynek 
során tant és tantételt tanítunk; és mind közül a 
legjobb, ha a látogatások [által változást hozunk] az 
életükbe. Ugyanez érvényes a számos gyűlésre is, 
melyet tartunk: jó dolog gyűlést tartani, jobb tanté-
telt tanítani, de a legjobb életeken javítani a gyűlés 
eredményeképpen.
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tanulhatok meg 
önálló döntéseket hozni?
Az önellátás fontos része, hogy megtanuljunk önállóan döntéseket hozni. 
Mennyei Atyánk hajlandó ellátni minket útmutatással, de nem mindig mondja 
meg, pontosan mit tegyünk. Önrendelkezést adott nekünk, és elvárja, hogy 
saját döntéseink meghozatalában használjuk a tudásunkat, a tapasztalatunkat 
és a hitünket. Ezután kérhetjük Őt, hogy erősítse meg, döntésünk helyes- e.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Mi fog a fiataloknak segíteni a döntéshozatallal kapcsolatos evangéliumi tantételek 
megtanulásában?

Alma 37:37 (Tanácskozz az Úrral!)

T&Sz 9:7–9 (Mennyei Atyánk irá-
nyít minket a döntéseinkben, miu-
tán tanulmányoztuk azokat az 
elménkben)

T&Sz 58:26–29 (Nem kell, hogy min-
den dologban parancsoljanak nekünk; 
buzgón kell munkálkodnunk a jó 
ügyben)

Dallin H. Oaks: Jó, jobb, legjobb. 
 Liahóna, 2007. nov. 104–108.

Robert D. Hales: Az ároni papsághoz: 
a döntéshozatal évtizedére való felké-
szülés. Liahóna, 2007. máj. 48–51.

Richard G. Scott: Az ima mennyei 
ajándékának használata. Liahóna, 
2007. máj. 8–11.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen fontos döntéseket 
hoztál már? Hogyan hoz-
tad meg ezeket a döntése-
ket? Hogyan segített az Úr 
ebben?

Milyen fontos döntések 
várnak a fiatalokra? Mely 
evangéliumi tantételek 
segíthetnek nekik e dönté-
sek meghozatalában?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondoljanak a világ olyan aktuális 
eseményeire, amelyek a lelki és fizikai 
önellátás fontosságát mutatják.

• Olvassátok el együtt a Tan és 
a szövetségek 58:26–29- et. Miért 
nem akar az Úr „minden dologban 

parancsol[ni]” nekünk? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy sorolják fel a táblán 
azokat a fontos döntéseket, melyeket 
valószínűleg a következő 10 évben 
meg kell hozniuk. Kérd meg őket, 
hogy gondolják át, az e lecke során 
tanultak hogyan segíthetnek nekik 
meghozni ezeket a döntéseket.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiataloknak megérteni, hogy miként 
hozzanak önálló döntéseket. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 
9:7–9- et és az Alma 37:37- et, majd 
gondolkodjanak el, hogy miként 
tudják alkalmazni az Úr e versek-
ben található tanácsát azon fontos 
döntéseikben, melyeket a következő 
néhány évben fognak meghozni. 
Mit jelent „tanácskozni az Úrral” 
ezekben a döntésekben? Mit jelent 
„tanulmányoz[nunk]… azt az 
elmé[nkben]”? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy osszák meg a gondolataikat 
vagy bármilyen élményüket arról, 
amikor tanácskoztak az Úrral a dönté-
seikről. Te is oszd meg a saját élmé-
nyeidet és a bizonyságodat.

• Kérd meg az osztályt, hogy gon-
dolják végig, mit tanulnak a döntések 
meghozataláról, miközben elolvassák 
Robert D. Hales elder történetét a 
pilótáról, aki nem volt hajlandó részt 
venni a szimulátoros képzésen (Az 
ároni papsághoz: a döntéshozatal 
évtizedére való felkészülés című 
beszédében). Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, mit találtak. Kérd meg 
mindegyik fiatalt, hogy olvassa el 

az egyik Most van itt az ideje kezdetű 
bekezdést Hales elder beszédéből, 
majd mondja el az osztálynak, mit 
tanácsol Hales elder, mit tegyenek, 
és hogy a most meghozott dön-
téseik milyen hatással lesznek az 
életük későbbi szakaszában hozott 
döntéseikre.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el Dallin H. Oaks elder Jó, jobb, 
legjobb című beszédének I. szaka-
szát, és mondják el, mit tanít nekik a 
döntéshozatalról. Milyen kritérium 
alapján tudnak a fiatalok különbséget 
tenni a jó, a jobb és a legjobb dolgok 
között. (Felhívhatod a figyelmüket 
Oaks elder következő kijelentésé-
re: „Le kell mondanunk néhány jó 
dologról azért, hogy a jobbakat vagy 
a legjobbakat válasszuk, mert azok 
alakítják ki bennünk az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hitet, és erősítik 
meg a családunkat.”) Írd fel a táb-
lára a következő fejléceket: Jó, Jobb 
és Legjobb, és kérd meg a fiatalokat, 
hogy soroljanak fel alattuk odaillő 
döntéseket (példákért elolvashatják 
Oaks elder beszédének IV. szakaszát). 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Elmélkedés. E rész első 
tevékenységében a fia-
taloknak el kell gondol-
kodniuk, hogy egy adott 
szentírásrész miként 
vonatkozik az általuk 
hozandó fontos dönté-
sekre. Az elmélkedés 
– amikor időt szakítunk 
arra, hogy mélyen elgon-
dolkodjunk valamin, amit 
olvastunk vagy hallottunk 
– segíthet benyomásokat 
kapnunk a Lélektől. Az 
elmélkedésnek jó módja, 
hogy kérdéseket teszünk 
fel magunknak arról, 
amit olvasunk. Biztasd a 
fiatalokat, hogy szánja-
nak időt az elmélkedésre 
a személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során.
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító ima, böjtölés 
és a Mennyei Atyja segít-
ségére való törekvés által 
készítette fel magát külde-
tése teljesítésére. Hogyan 
követheted a Szabadító 
példáját, amikor a fiatalok 
tanítására készülsz?

Hogyan fogják a fiatalok az e 
tevékenység során tanultakat alkal-
mazni a saját döntéseikben?

• Oszd két csoportra az osztályt. 
Kérd meg az egyik csoportot, hogy 
olvassa el Richard G. Scott elder Az 
ima mennyei ajándékának használata 
című beszédének Hogyan imádkozz? 
című részét, a másik csoport pedig 

olvassa el a Hogyan kapunk választ 
az imákra? című részt. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy keressenek választ az 
általuk olvasott szakaszban a címre, 
és beszéljék meg a csoportjukkal, 
hogy mit találtak. Ezután mindegyik 
csoport tanítsa meg a másiknak, mit 
tanult arról, hogy az Úr útmutatására 
törekedjünk a döntéshozatalunkban.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan hozzák meg a 
saját döntéseiket? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.
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Válogatott források

Hogyan kell célokat kitűzni? Prédikáljátok evangéliu-
momat! (2008). 146.

A célok szívünk vágyait tükrözik, és azt az elkép-
zelésünket, hogy mit érhetünk el. A célok és tervek 
segítségével reményeinket tettekre váltjuk. A célok 
kitűzése és a tervezés a hit cselekedetei. Imádságo-
san tűzz ki célokat, amelyek összhangban vannak a 
Szabadító azon parancsával, hogy „tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében” 
(Máté 28:19).

Tűzz ki célokat az egyes főbb mutatókhoz! Egyéni 
fejlődésedhez is kitűzhetsz célokat. Minden tőled 
telhetőt tegyél meg céljaid elérése érdekében, miköz-
ben mások [önrendelkezését] is tiszteletben tartod. 
A sikert végső soron nem csupán a célok elérésével 
lehet mérni, hanem az általad nyújtott szolgálattal 
és mások fejlődésével. A célok segítenek sok jót 
tenni Mennyei Atyánk gyermekei között. Nem az 
elismertség elérését szolgálják.

Az alaposan átgondolt célok tiszta irányt mutatnak 
majd, és segíteni fognak olyan tevékenységekkel 
tölteni a napjaidat, melyek segítenek megerősíteni az 
emberek hitét a Szabadítóban, valamint a kereszte-
lés, konfirmáció és a teljes egyházi tevékenység felé 
haladni. A kihívást jelentő célok segíteni fognak haté-
konyan dolgozni, és a növekedés felé vezetnek. A 
célok kitűzése közben kövesd az alábbi irányelveket:

• Kövesd a Lelket!

• Koncentrálj a főbb mutatókra!

• Koncentrálj az emberekre! Noha számokat 
használsz, a számadatokat támaszd alá az emberek 
nevével, ahol lehetséges.

• Légy konkrét és [realisztikus], de olyan célokat 
tűzz ki, melyektől növekszel!

• Tűzz ki heti és napi célokat!

• Tűzz ki célokat az egyéni és társas tanulásban, 
köztük a nyelvtanulásban is, ha másik nyelvet 
tanulsz!

• Mérd fel a fejlődésedet mindennap, minden 
héten, és minden hathetes időszak után! Ha nem 
érsz el egy célt, értékeld ki az erőfeszítéseidet, és 
keresd a cél elérésének a módját! Ha kell, alakíts az 
elvárásaidon!

Idővel a misszióelnököd megállapíthat kiválósági 
normákat vagy missziós célokat, azzal a szándékkal, 
hogy erősítse a bizonyságodat és növelje a hitedet. 
A kerületi, zóna és misszió normák segíteni fognak 
növekedni, hatékonyan dolgozni, és magasabb 
szinten teljesíteni. Nem szabad olyan kvótákként 
használni őket, amelyek konkrét célokat kényszerí-
tenek rád és a társadra.

„Mély meggyőződésem, hogy ha nem tűzünk ki célokat az 
életünkben, és nem tanuljuk meg az elérésükhöz szük-
séges technikákat, akkor elérhetünk egy érett öregkort, 
melyből életünkre visszatekintve csak azt fogjuk látni, 
hogy lehetőségeinknek csak kis részével éltünk. Amikor 
az ember elsajátítja a célok kitűzésének alapelveit, akkor 
képes lesz nagy változást hozni az életben elért eredmé-
nyeiben” (M. Russell Ballard elder egy beszédéből, 
mely a Sóstó környékének fiataljaihoz szólt, 1981. 
okt. 18-án.).
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan segíthet önellátóvá 
válnom, ha célokat tűzök ki?
A jelentőségteljes célok és az alapos tervezés segíthet elvégeznünk azt a 
munkát, melyet az Úr nekünk szán. Saját életcéljaink kitűzése fontos része az 
önellátóvá válásnak. Több ez, mint csupán kívánni valamit, vagy álmodozni 
valamiről. Ahogyan Thomas S. Monson elnök tanította: „A vágy önmagá-
ban nem elég. Az Úr elvárja, hogy gondolkodjunk. Hogy cselekedjünk. Hogy 
munkálkodjunk. Hogy bizonyságot tegyünk. Hogy áldozatot hozzunk” 
(lásd Mentésre fel! Liahóna, 2001. júl. 58.). Amikor imádságos lélekkel ter-
vezünk és szorgalmasan dolgozunk céljaink eléréséért, a Úr felmagasztalja 
 erőfeszítéseinket, és segít kiaknázni a bennünk rejlő lehetőségeket.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Mi fog segíteni a fiataloknak megtanulni, milyen fontos a célok kitűzése az önellátóvá 
válásban?

1 Királyok 18:21; Máté 6:24 (Nem 
szolgálhatunk két mestert)

Filippibeliek 3:13–14 (Törekedhetünk 
céljaink elérésére)

2 Nefi 32:9 (Az Úr útmutatását kell 
kérnünk mindenben, amit teszünk)

Alma 34:32–33 (Ez az élet az Istennel 
való találkozásra való felkészülés 
ideje)

T&Sz 58:27–29 (Buzgón kell 
 munkálkodnunk a jó ügyekben)

Quentin L. Cook: Válasszatok 
 bölcsen! Liahóna, 2014. nov. 46–49.

L. Tom Perry: A mérce megemelése. 
Liahóna, 2007. nov. 46–49.

Hogyan kell célokat kitűzni? 
 Prédikáljátok evangéliumomat! (2004). 
146.

Videó: Folyamatos erőfeszítés

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen célokat tűztél ki 
magadnak az életed során? 
Mit tettél, hogy elérd a 
céljaidat? Céljaid elérése 
hogyan segített önellátób-
bá válnod?

Tudomásod szerint a fiata-
lok milyen célokat tűztek 
ki maguk elé? Hogyan 
tudod arra biztatni őket, 
hogy érdemes célokat 
tűzzenek ki?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
osszanak meg olyan közelmúltbeli 
élményeket, amelyek az általuk tanult 
evangéliumi igazságok valamelyikét 
erősítették.

• Ossz meg a fiatalokkal néhány célt, 
melyet az életed során kitűztél magad 

elé. Legyenek közöttük hosszú távú 
és rövid távú célok is. Magyarázd 
el, hogy döntötted el, hogy kitűzöd 
ezeket a célokat, mit tettél az elérésü-
kért, és hogy az erőfeszítéseid hogyan 
áldották meg az életedet. Bátorítsd a 
fiatalokat, hogy osszanak meg hason-
ló élményeket a saját életükből.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak önellátóbbá válni azáltal, 
hogy megtanulják, hogyan tűzzenek ki személyes célokat. A Lélek útmutatását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az osztály egyik fele olvassa el 
Quentin L. Cook elder történetét a 
tizenéves fiatalemberrel való beszél-
getéséről (A Válasszatok bölcsen! 
című beszédéből), az osztály másik 
fele pedig olvassa el L. Tom Perry 
elder történetét arról, amikor a fia 
a magasugrást gyakorolta (A mérce 
megemelése című beszédéből). Kérd 
meg a fiatalokat, hogy foglalják össze 
a számukra kijelölt történetet az 
osztály többi tagjának, és magyaráz-
zák el, mit tanultak a történetekből 
a célkitűzésről. Kérd meg őket, hogy 
osszanak meg hasonló történeteket 
a saját életükből. Hogyan fogják a 
történetekből tanultakat alkalmazni 
arra, hogy hatékonyabbak legyenek a 
céljaik kitűzésében és elérésében?

• Kérdezd meg a fiataloktól, milyen 
célokat tűztek már ki maguk elé, és 
miért fontos, hogy legyenek céljaink. 
Kérd meg őket, hogy olvassák el a 
Hogyan kell célokat kitűzni? című 
részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 
című könyvből (146. oldal), keressék 
ki, miért fontosak a célok, majd pedig 
osszák meg, amit találtak. A püspök 
engedélyével kérd meg a teljes idejű 

misszionáriusokat vagy egy nemré-
giben hazatért misszionáriust, hogy 
magyarázza el a célok kitűzésének 
fontosságát a misszionáriusi munká-
ban. Hogyan segíthet a fiataloknak 
jobb misszionáriussá válni, ha már 
most megtanulják, hogyan tűzzenek 
ki célokat? Fontold meg, hogy meg-
hívsz más egyházközségi tagokat, 
akik elbeszélgetnek a fiatalokkal arról, 
miért fontos célokat kitűzni egyéb 
életszakaszokban is.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy sorol-
ják fel a maguk elé kitűzött célokat. 
Nézd át velük a célok kitűzésére 
vonatkozó irányelveket a Prédikáljátok 
evangéliumomat! 146. oldalán. Ezen 
irányelvek közül melyek segíthetnek 
a fiataloknak elérni az általuk felso-
rolt célokat? Kérd meg őket, hogy 
válasszák ki az egyik céljukat, és írják 
le, hogyan fogják ezeket az irányelve-
ket alkalmazni arra, hogy elérjék azt. 
Kérd meg néhányukat, hogy osszák 
meg, amit leírtak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Tan és a szövetségek 58:27–29- 
et, majd készítsenek egy listát azon 

Tanítási ötlet

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azon-
nal bevonhatják azokat, 
akiknek láthatóan hanyat-
lik az érdeklődése és a 
figyelme” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
72.).
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célokról, amelyeket kitűznének annak 
érdekében, hogy „buzgón munkál-
kodjanak a jó ügyben” és „sok igazlel-
kűséget [vigyenek véghez]”. Biztasd 
őket, hogy mutassák meg a listájukat 
az egyik osztálytársuknak, és magya-
rázzák el, mit tesznek vagy tehetnek 
azért már most, hogy elérjék ezeket a 
célokat. Kérd meg őket, hogy olvassák 
el az ebben a vázlatban javasolt továb-
bi szentírásokat, és osszák meg az e 
szentírásokból szerzett meglátásaikat 
a célok kitűzéséről.

• Mutasd meg a Folyamatos erőfeszí-
tés című videót, és adj a fiataloknak 

néhány percet, hogy leírják, mit 
tanultak a videóból a célok kitűzésé-
ről és eléréséről. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg gondolataikat az osztály 
egészével. Miért választotta Tyler, 
hogy a missziós szolgálatra kitűzött 
célját követi, még ha ez keresztbe 
is húzta azon célját, hogy kosárlab-
dázzon? (A beszélgetés részeként 
felolvashatjátok az 1 Királyok 18:21- et 
és a Máté 6:24- et.) Kérd meg a fiata-
lokat, hogy gondoljanak valamire, 
amit nagyon szeretnek. Kellett már 
választaniuk e dolog és egy másik 
nemes cél között? Mit tanulnak Tyler 
példájából?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tűzzenek ki 
személyes célokat? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette azo-
kat, akiket tanított. Ismer-
te érdeklődési körüket, 
reményeiket és vágyaikat, 
és tudta, mi történik velük 
az életükben. Mit tehetsz 
azért, hogy megértsd, mi 
érdekli az általad tanított 
fiatalokat és mire van 
szükségük? Milyen hatás-
sal lesz ez arra, ahogyan 
tanítod őket?
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudok felkészülni arra, 
hogy anyagilag önálló legyek?
Az Úr megáldott minket különböző forrásokkal, és elvárja, hogy bölcsen sáfár-
kodjunk velük. Azt szeretné, hogy legyünk anyagilag önállóak, hogy gondos-
kodni tudjunk magunkról, és szolgálni tudjunk másokat. Ehhez fizetnünk kell 
a tizedünket és a felajánlásainkat, el kell kerülnünk a szükségtelen adósságot, 
be kell osztani a pénzünket, és anyagi erőforrásaink keretein belül kell élnünk.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és egyéb források segítenek a fiataloknak megérteni az anyagi 
 önállóság fontosságát és készítik fel őket az előrelátó életmódra?

Malakiás 3:10–11 (A tized áldásai)

2 Nefi 9:30, 51; Jákób 2:13–14, 17–19; 
Alma 1:29–30; 4:6–8 (A vagyonunkat 
mások megáldására kell használnunk)

T&Sz 19:35 (Az Úr az adósságot a 
rabsághoz hasonlítja)

Robert D. Hales: Előrelátóan 
gondoskodni a fizikai és lelki 

szükségletekről. Liahóna, 2009. máj. 
7–10.; lásd még az Előrelátóan 
 gondoskodni című videót

Adósság. Hűek a hithez (2004). 5.

Tized és felajánlások. A fiatalság 
 erősségéért (2011). 38–39.

Készítsetek elő minden szükséges dolgot: 
Családi pénzügyek (füzet, 2007)

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Hogyan áldatott meg az 
életed, miközben követted 
az egyházi vezetők anyagi 
önállóságra vonatkozó 
tanácsát? Szerinted miért 
fontos tantétele a vissza-
állított evangéliumnak az 
önellátás?

Mit kell a fiataloknak meg-
tanulniuk a saját magukról 
és másokról való gondos-
kodásról? Milyen áldá-
sokban részesülnek majd 
ők és a jövőbeli családjuk, 
ha követik azt a tanácsot, 
hogy legyenek anyagilag 
önállóak?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
osszanak meg valamit, amit nemré-
giben tanultak a személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy magya-
rázzák el, miként lehet néhány eszköz 
egyszerre hasznos és káros is, attól 
függően, hogy mire használják azokat 

(például egérfogó, kalapács vagy 
gyufa; az egyiket akár szemléltető-
eszközként is elhozhatod). Mutass 
néhány pénzérmét a fiataloknak, és 
kérd meg őket, hogy magyarázzák 
el, hogyan lehet a pénzt jól és rosszul 
is felhasználni. Hogyan tudjuk arra 
használni, hogy megáldjunk másokat 
és előmozdítsuk az Úr munkáját?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni az anyagi önál-
lóság fontosságát. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára Robert D. Hales 
elder következő kijelentését: „…a 
legtöbb szeretetet sugárzó szó a »sze-
retlek«, a négy leginkább gondoskodó 
szó… pedig az, hogy »nem enged-
hetjük meg magunknak«.” Kérd meg 
a fiatalokat, hogy olvassák el Hales 
elder történetét arról, amikor ruhát 
szeretett volna vásárolni a feleségének 
(az Előrelátóan gondoskodni a fizikai 
és lelki szükségletekről című beszédé-
ben), vagy mutasd be az Előrelátóan 
gondoskodni című videót. Kérd meg 
a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el, 
illetve mondjanak lehetséges okokat 
arra, hogy Hales elder szerint miért a 
»nem engedhetjük meg magunknak« 
a négy leginkább gondoskodó szó. 
Milyen áldásokkal jár, ha lehetősé-
geink határain belül élünk? Hogyan 
követhetik a fiatalok Hales nőtestvér 
példáját? A példája hogyan segíthet 
nekik, amikor kísértést éreznek rá, 
hogy lehetőségeik határain kívül 
éljenek?

• Kérd meg az osztályt, hogy készít-
sen két listát a táblán: az egyikben 
sorolják fel, mit mond a világ nekünk 

a pénzről, a másikban pedig, hogy mit 
mond az Úr nekünk a pénzről. Kérd 
meg őket, hogy olvassák el az ebben 
a vázlatban javasolt szentírásokat, és 
keressenek bennük olyan dolgokat, 
melyeket hozzáadhatnak a listákhoz. 
Kérdezd meg a fiataloktól, hogy mit 
tehetnek már most, hogy azon tanítá-
sok szerint kezdjenek élni, melyeket 
az Úr adott a pénzről. Kérd meg őket, 
hogy sorolják fel ötleteiket a táblán. A 
fiatalok önállóan válasszanak egyet a 
listán szereplő ötletek közül, és kezd-
jenek el dolgozni rajta ezen a héten. 
Kérd meg őket, hogy ha gondolják, 
osszák meg az ezzel kapcsolatos 
tervüket.

• Kérd meg az osztály egyik tagját, 
hogy olvassa fel a T&Sz 19:35- öt. 
Miért hasonlítja az Úr rabsághoz az 
adósságot? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy olvassák el az Adósság címszó 
alatti részt a Hűek a hithez evangéli-
umi szótárból. Kérd meg az osztály 
egyik felét, hogy keresse meg azokat 
az okokat, amiért el kell kerülnünk 
az adósságot, az osztály másik fele 
pedig keressen javaslatot arra, hogy 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Tan keresése. Ebben a 
részben a fiataloknak 
szentírásokat kell átta-
nulmányozniuk ahhoz, 
hogy kikeressék, mit 
tanít az Úr a pénzről. 
Miközben a szentíráso-
kat olvassák, kérd meg 
őket, hogy keressék ki a 
tant (vagy örök igazsá-
got), melyről a szentírás 
tanít. Buzdítsd őket, hogy 
tegyenek fel maguknak a 
következőkhöz hasonló 
kérdéseket: Mit tanulok a 
tanról? Különbözik attól, 
amit a múltban gondol-
tam vagy tanultam róla? 
Ösztönöz rá, hogy bár-
mit is megváltoztassak 
az életemben? Biztasd a 
fiatalokat, hogy használ-
janak hasonló kérdéseket 
a személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során is.
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miként kerülhetjük el azt. Kérd meg 
őket, hogy tanítsák meg egymásnak, 
amit tanultak, és hogy szerintük miért 
fontos az Úrnak, hogy elkerüljük az 
adósságot. Hogyan befolyásolja a lel-
kiségünket az, ahogyan a pénzünket 
kezeljük?

• Kérdezd meg a fiataloktól, szerin-
tük az Első Elnökség mit mondana a 
pénzügyeink kezeléséről. Írd fel az 
ötleteiket a táblára. Adj az osztály 
minden tagjának egy példányt a 
Készítsetek elő minden szükséges dol-
got: Családi pénzügyek című füzetből. 

Olvassátok el együtt az Első Elnökség 
üzenetét. Milyen tanácsot ad az Első 
Elnökség a pénzügyekre vonatko-
zóan? Milyen áldásokat ígérnek? Az 
osztály minden tagjának jelölj ki egyet 
„A családi pénzügyek alapjai”- ból, és 
a saját szavaikkal foglalják azt össze 
az osztály többi tagjának. Hogyan 
tudják a fiatalok már most alkalmazni 
ezeket a tantételeket? Ossz meg olyan 
élményeket, melyeket ezen tantételek 
alkalmazása során tapasztaltál, és 
buzdítsd a fiatalokat, hogy ugyanezt 
tegyék.

Miután elvégeztétek valamelyik fenti tevékenységet, adj időt a fiataloknak, hogy elkezd-
jék kitölteni a Készítsetek elő minden szükséges dolgot: Családi pénzügyek 
füzetben található „Költségvetési munkalapot”. A munkalapon a tényleges jövedelmük-
kel vagy elképzelt összegekkel is dolgozhatnak. Buzdítsd őket, hogy kérjenek tanácsot és 
útmutatást a szüleiktől.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e annyira az anyagi 
önállóság fontosságát, hogy el tudják másoknak is magyarázni? Vannak- e további 
 kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján mire éreznek késztetést. 
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, hogyan nézel majd 
utána annak, hogy ez megtörtént- e. Például megkérheted őket, hogy osszák meg élmé-
nyeiket a következő heti óra elején.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító segített a 
tanítványainak evangéliu-
mi tanulságokat felfedezni 
a saját tapasztalataikban 
és az őket körülvevő 
világban. Milyen élmé-
nyeket tudsz megosztani a 
mindennapi életből, ame-
lyek segíthetnek a fiata-
loknak meglátni az anyagi 
önállóság lelki előnyeit?



259

Válogatott források

Részlet a Készítsetek elő minden szükséges dolgot!: 
Családi pénzügyek című kiadványból (füzet, 2007).

Üzenet az első elnökségtől

Kedves fivérek és nőtestvérek!

Az utolsó napi szenteknek hosszú évek óta azt 
tanácsolják, hogy tegyenek félre egy kis pénzt és 
úgy készüljenek fel a csapásokra. Amennyiben így 
tesznek, az nagyban hozzájárul majd a biztonsá-
gukhoz és a jólétükhöz. Minden család felelősséggel 
tartozik azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
gondoskodjon saját szükségleteiről.

Arra buzdítunk titeket, bárhol is éltek a világon, 
hogy készüljetek fel a csapásokra azáltal, hogy 
szemmel tartjátok a pénzügyeiteket. Buzdítunk 
benneteket, hogy mértékkel költekezzetek; fegyel-
mezzétek magatokat vásárlásaitok során, hogy 
elkerüljétek az adósságot. Fizessétek vissza adóssá-
gotokat, amilyen gyorsan csak tudjátok, és szaba-
dítsátok ki magatokat a rabságából. Rendszeresen 
tegyetek félre egy kis pénzt, hogy apránként pénzü-
gyi tartalékot gyűjtsetek.

Kérünk benneteket, legyetek bölcsek az élelmi-
szer- és víztartalékolás, valamint a takarékoskodás 
során. Ne essetek túlzásokba; például nem okos 
dolog adósságba kerülni csak azért, hogy egyszerre 
kialakíthassátok az élelmiszertartalékaitokat. Alapos 
tervezés segítségével, idővel létre tudtok hozni egy 
házi raktárkészletet és pénzügyi tartalékot.

Ha visszafizetitek az adósságaitokat, és rendelkez-
tek pénzügyi tartalékkal – bármilyen kicsi legyen 
is az –, ti és a családotok nagyobb biztonságban 
érezhetitek magatokat, és nagyobb békesség költö-
zik a szívetekbe. Az Úr áldjon meg titeket a családi 
pénzügyek rendezéséért tett erőfeszítéseitekért!

Az Első Elnökség

A családi pénzügyek alapjai

Fizessétek a tizedet és a felajánlásokat!

A sikeres családi pénzügyek a becsületes tized, vala-
mint a bőkezű böjti felajánlás fizetésével kezdődnek. 
Az Úr megígérte, hogy megnyitja az egek csatornáit, 
és nagyszerű áldásokkal árasztja el azokat, akik 
hithűen fizetik a tizedüket és a felajánlásaikat (lásd 
Malakiás 3:10).

Kerüljétek az adósságot!

A pénzügyi biztonságotokhoz létszükséges, hogy 
kevesebbet költsetek, mint amennyit kerestek. 
Kerüljétek az adósságot, kivéve, amikor szerény ott-
hont vesztek, illetve oktatásért fizettek vagy egyéb 
létfontosságú szükségletekért. Spóroljátok meg a 
pénzt mielőtt megvásároljátok a szükséges dolgo-
kat. Ha eladósodtatok, akkor a lehető leggyorsabban 
fizessétek vissza a tartozást.

Készítsetek költségvetést!

Vezessetek feljegyzéseket a kiadásaitokról. Havon-
ta rögzítsétek és nézzétek át a bevételeket és a 
kiadásokat. Határozzátok [meg], hogyan tudjátok 
csökkenteni a nem feltétlenül szükséges kiadásokat. 
Használjátok ezeket az információkat a családi költ-
ségvetés létrehozásához. Tervezzétek el, mennyit 
szántok egyházi adományokra, mennyit tesztek 
félre, mennyit költötök ételre, lakásra, rezsire, 
közlekedésre, ruházatra, biztosításra és így tovább. 
Fegyelmezzétek magatokat, hogy a költségvetési 
terven belül költekezzetek.

Gyűjtsetek tartalékot!

Apránként gyűjtsetek pénzügyi tartalékot, és kizáró-
lag vészhelyzetekben használjátok. Ha rendszeresen 
félretesztek egy kis pénzt, meg fogtok lepődni, hogy 
idővel milyen sok lesz belőle.
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Válogatott források

Tanítsátok a család tagjait!

Tanítsátok meg a családtagoknak a pénzügyek keze-
lésének alapelveit. Vonjátok be őket a költségvetés 
megtervezésébe, valamint a családi pénzügyi célok 
kitűzésébe. Tanítsátok meg nekik a kemény munka, 
a takarékosság és a spórolás alapelveit. Nyomatéko-
san hangsúlyozzátok a lehető legtöbb tudás elsajátí-
tásának fontosságát.
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudok Isten 
tanújaként állni?
Amikor megkeresztelkedünk, szövetségben fogadjuk, hogy „Isten tanú[i]ként 
áll[unk] mindig és mindenben, és minden helyen” (Móziás 18:9). Mivel a világi 
normák eltérnek Isten parancsolataitól, gyakran elvárják, hogy megvédjük 
hitünket. Ilyenkor a Szabadító példáját kövessük, aki bátor volt, ugyanakkor 
szeretetteljes, mikor meg kellett védenie az igazságot. Ha a „Megváltónk szik-
lájára” építjük az alapunkat, akkor az utolsó napok „hatalmas zivatar[ának] … 
nem lesz hatalma felet[tünk], hogy lehurcoljon…, a szikla [miatt,] melyre 
épít[ve lettünk]. (Helamán 5:12).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fogja arra 
ösztönözni a fiatalokat, hogy bátran álljanak Isten tanúiként?

1 Nefi 8:24–34. (Lehi látomása az élet 
fájáról és a nagy és tágas épületről)

Rómabeliek 1:16–17 (Ne szégyelld az 
evangéliumot)

1 Timótheus 4:12 (Légy példa a 
hívőknek)

1 Péter 3:12–17 (Mindig légy 
kész megfelelni azoknak, akik a 
 hitelveinkről kérdeznek minket)

T&Sz 100:5–8 (Ígéretek azok számára, 
akik Isten igéjét hirdetik)

1 Nefi 17:48–55; Móziás 13:1–9; 
17:1–4; Moróni 1:1–3 (Példák 

 olyanokról, akik hűek maradtak 
az  evangéliumhoz az üldöztetések 
ellenére)

Thomas S. Monson: Légy bátor és 
erős! Liahóna, 2014. máj. 66–69.

Jeffrey R. Holland: A tanítványság ára 
és áldásai. Liahóna, 2014. máj. 6–9.

Neil L. Andersen: Lelki forgószelek. 
Liahóna, 2014. máj. 18–21.

Videó: A káromkodni nem hajlandók 
klubja

Kellett- e már valaha 
megvédened a hitedet? Mi 
segített felkészülnöd az 
ilyen pillanatokra? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiataloknak?

Mikor láttad a fiatalokat 
Isten tanúiként állni? 
Milyen helyzetekkel szem-
besülnek, amelyekben 
támadás érheti a hitüket? 
Hogyan erősíthetik és 
támogathatják egymást?
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy a barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák 
meg, milyen tanulási vagy tanítási 
élményeik voltak nemrégiben az 
órán kívül! Miben segítettek nekik az 
elmúlt hetekben tanított alapelvek?

• Hozz az órára két mágnest, és 
mutasd be, hogyan vonzzák egymást 
a mágnesek. Ezután fordítsd meg 
az egyiket, és mutasd be, hogyan 

taszítják egymást. Kérdezd meg a 
fiatalokat, hogyan használhatók ezek 
a mágnesek Thomas S. Monson elnök 
következő kijelentésének szemlélte-
tésére: „Ahol egyszer az egyház és a 
társadalom normái nagyjából mege-
gyeztek, ott most hatalmas szakadék 
tátong közöttünk, mely egyre csak 
szélesedik” (Thomas S. Monson: Pap-
sági hatalom. Liahóna, 2011. máj. 66.).

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike arra fogja késztetni a fiatalokat, hogy az ellenzők 
dacára Isten tanúiként álljanak. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az osztállyal olvassátok el az 1 
Nefi 8:24–34- et, és kérdezd meg a 
fiatalokat, hogy milyen kapcsolatot 
látnak Lehi látomásának e része és 
a saját életük között. Mondd el egy 
személyes élményedet, amikor ki 
kellett állnod a hitedért a bírálások 
vagy ellenzések dacára. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy osszák meg, ha eset-
leg vannak hasonló tapasztalataik.

• Buzdítsd az osztály tagjait, hogy 
osszanak meg példákat a szentírások-
ból olyanokra, akik hűek maradtak 
az evangéliumhoz az üldöztetéseik 
ellenére (a szentírásutalások ebben a 

vázlatban javasolnak néhány példát). 
Az osztállyal közösen olvassátok el 
ezeknek az embereknek a beszámoló-
it. Mi olyat tanulnak az osztály tagjai 
ezekből a példákból, ami ma rájuk is 
vonatkozik? E beszélgetés részeként a 
fiatalok tanulmányozhatnak néhányat 
az ebben a vázlatban javasolt többi 
szentírás közül.

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
tekintsék meg A káromkodni nem 
hajlandók klubja című filmet, és 
keressenek benne olyan kijelentése-
ket, melyek ösztönzik őket, hogy Isten 
tanúiként álljanak. Milyen kihívást 

Tanítási ötlet

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azon-
nal bevonhatják azokat, 
akiknek láthatóan hanyat-
lik az érdeklődése és a 
figyelme” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
72.).
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A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette azo-
kat, akiket tanított. Amikor 
küszködtek, nem mondott 
le róluk, hanem továbbra 
is szerette és szolgálta 
őket. Mit tehetsz, hogy 
kövesd a példáját?

jelentő helyzetekkel néznek szembe a 
fiatalok a hitüket és normáikat tekint-
ve? Mit fognak tenni hitük megvédé-
séért? Hogyan követhetik a videóban 
bemutatott példát?

• Oszd három csoportra az osztályt, 
és minden csoportnak adj ki egyet- 
egyet az e vázlatban javasolt beszé-
dekből. Kérd meg a csoportokat, hogy 
nézzék át a beszédeiket, és írjanak egy 

listát olyan hatásos kijelentésekkel, 
melyekkel bátoríthatnak valakit, hogy 
védje meg az evangélium igazságait. 
Minden csoport mondja el az osztály 
többi tagjának, hogyan tudnák meg-
osztani másokkal ezeket a kijelenté-
seket. Például készíthetnek egy képes 
idézetet, melyet megosztanak az 
osztály többi tagjával a hét folyamán, 
emlékeztetőként arra, hogy miről 
beszélgettetek az órán.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Késztetést éreznek- e arra, 
hogy Isten tanúiként álljanak? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, 
hogyan nézel majd utána annak, hogy ez megtörtént- e.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„Haladjon tehát előre Isten királysága, hogy eljöhessen a menny királysága” (T&Sz 65:6).

Az osztályodban lévő fiatalok azért küldettek a földre ebben a konkrét időben, hogy 
segítsenek felkészíteni a világot a Szabadító második eljövetelére. Különleges aján-
dékaik és tehetségeik vannak, amelyeket az Úr szeretné, ha királysága felépítésére és 
evangéliuma megosztására fordítanának. Az ebben az egységben lévő vázlatok segíte-
ni fognak nekik fejleszteni ezeket az ajándékokat, miközben felkészülnek, hogy veze-
tőkké és tanítókká váljanak Isten egyházában és királyságában.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Karácsony: Hogyan tudom megosztani az arról való bizonyságomat, hogy Jézus Krisztus Isten Fia?
Hogyan tanulhatok meg még hatékonyabban szolgálni az egyházban?
Hogyan válhatok jobb vezetővé?
Hogyan válhatok jobb tanítóvá?
Milyen hatékony módjai vannak az evangélium másokkal történő megosztásának?
Hogyan tudom megérteni azokat a jelképeket, melyeket a második eljövetelről való tanítás során alkalmazunk?
Mit tanulhatok a szentírásokból, ami segíthet felkészülnöm a második eljövetelre?

December: Isten királyságának 
felépítése az utolsó napokban
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Karácsony: Hogyan tudom 
megosztani az arról való 
bizonyságomat, hogy Jézus 
Krisztus Isten Fia?
Karácsonykor a Szabadító születésére emlékezünk és ismételten kifejezzük 
hálánkat az Ő életének és engesztelő áldozatának nagyszerű ajándékáért. 
A születéséről szóló szentírásbeli beszámolókban számos példát találunk a 
nagyszerű tanítványi mivoltra. Többek között a lámánita Sámuel példáját, aki 
bátran prófétált az Úr eljöveteléről; a nefitákét, akik kitartóan várták születésé-
nek jelét; a pásztorokét, akik hírül vitték, hogy Isten Fia megszületett; a böl-
csekét, akik felismerték a prófécia beteljesülését és hatalmas távolságot tettek 
meg, hogy láthassák a zsidók Királyát. Az ősi hithű szentekhez hasonlóan mi 
is vágyat érzünk arra, hogy megosszuk másokkal a Jézus Krisztusról szóló 
bizonyságunkat, valamint azt a „nagy örömet”, melyre az Ő visszaállított evan-
géliumában leltünk (Lukács 2:10).

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy utolsó napi prófétáktól származó tanítások erősítették meg a 
Jézus Krisztus isteni voltáról való bizonyságodat? Milyen hatással volt ez a bizony-
ság az életedre? Mikor használtad ezeket a szentírásokat vagy tanításokat, hogy segíts 
mások bizonyságának megerősítésében?

Mikor hallottál fiatalokat bizonyságot tenni a Szabadítóról? Mivel ösztönözheted őket, 
hogy osszák meg  másokkal a bizonyságukat?

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő forrásokat. Érzésed szerint mi készteti 
majd a fiatalokat arra, hogy bizonyságot tegyenek a Szabadítóról?

Máté 2; Lukács 2 (Jézus Krisztus 
megszületik)

Hélamán 14 (A lámánita Sámuel Jézus 
Krisztus születéséről jövendöl)

3 Nefi 1:4–22 (A nefiták tanúi Krisztus 
születése jelének)

Henry B. Eyring: A tökéletes ajándék. 
A 2012. évi elsőelnökségi karácsonyi 
áhítatból

Az élő Krisztus: Az apostolok 
 bizonysága. Liahóna, 2000. ápr. 2–3.

Videók: Ő az Ajándék; Szabadító 
 született – karácsonyi videó
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Kösd össze a tanultakat!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy a barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mond-
ják el, hogyan alkalmazták a hét során 
a múlt heti órán tanultakat.

• Kérdezd meg a fiataloktól, hogy 
miként ünneplik a Szabadító születé-
sét. Milyen hagyományok segítenek 
nekik közelebb kerülni Krisztushoz?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike arra fogja késztetni a fiatalokat, hogy megosszák 
a Jézus Krisztusról való bizonyságukat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd be az ebben a vázlatban 
javasolt videofilmek egyikét, és kérd 
meg a fiatalokat, hogy osszák meg 
egymással a Szabadítóról való gon-
dolataikat és érzéseiket. Tedd bizony-
ságodat a Szabadító isteni voltáról, 
és kérd meg a fiatalokat, hogy tegyék 
ugyanezt. Biztasd a fiatalokat, hogy 
osszanak meg egyet e videók közül 
az egyik családi estjükön vagy a 
közösségi médián. Egy későbbi órán 
kérd meg őket, hogy meséljék el azzal 
kapcsolatos tapasztalatukat, mikor 
megosztották ezeket az üzeneteket.

• Osztályként nézzétek át a Sza-
badító születéséről szóló beszámo-
lókat – mind az Újszövetségben, 
mind pedig a Mormon könyvében 
– azáltal, hogy együtt felolvassátok 
az ebben a vázlatban javasolt szent-
írásrészek némelyikét. E szentírások 

közül melyek inspirálják a fiatalokat 
arra, hogy megosszák a bizonyságu-
kat másokkal, ahogyan a lámánita 
Sámuel és a pásztorok tették? Milyen 
további meglátásokkal gazdagod-
tak? Kérd meg a fiatalokat, hogy 
gondolkodjanak el és beszéljék meg, 
milyen módokon tudják megosztani a 
bizonyságukat Jézus Krisztusról idén 
karácsonykor.

• Énekeljetek együtt szent karácsonyi 
énekeket, és kérd meg a fiatalokat, 
hogy mondják el, a dalokban lévő 
mely üzeneteket találják inspiráló-
nak. Milyen szentírásokat tudnának 
megosztani e himnuszokhoz kapcso-
lódóan? Ha helyénvaló, lehetőséget 
kereshetsz arra, hogy karácsonyi 
dalokat énekeljetek az osztállyal a 
közösségetekben élőknek.

Tanítási ötlet

„Amikor az evangéliu-
mot tanítjuk, alázattal fel 
kell ismernünk, hogy a 
Szentlélek a valódi tanító. 
A mi kiváltságunk, hogy 
eszközök legyünk, melye-
ken keresztül a Szentlé-
lek taníthat, tanúsíthat, 
vigasztalhat, és ösztönöz-
het másokat” (lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
41.).
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Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Késztetést éreznek- e arra, 
hogy megosszák másokkal a Jézus Krisztusról való bizonyságukat? Milyen érzéseik 
vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet 
foglalkozni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold át, 
hogyan nézel majd utána annak, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentíráso-
kat használva tanított és 
tett bizonyságot a külde-
téséről. Arra tanította az 
embereket, hogy maguk is 
gondolkodjanak el a szent-
írásokon, és forduljanak 
hozzájuk, amikor választ 
keresnek saját kérdéseikre. 
Hogyan segíthetsz a fiata-
loknak meglátni, milyen 
hathatós bizonyságok 
 vannak a szentírásokban?
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tanulhatok meg 
még hatékonyabban 
szolgálni az egyházban?
Amikor az Úr szolgálatra hív minket, alkalmassá is tesz minket a hithű szol-
gálatra. Miközben megtanuljuk, mi a feladatunk, majd pedig szorgalmasan 
elvégezzük azt, az Úr felmagasztalja az erőfeszítéseinket. Áldottak vagyunk 
elhívásainkban akkor is, amikor követjük egyházi vezetőink tanácsait. Ily 
módon munkálkodunk együtt az Úrral királysága felépítésében és gyermekei 
szolgálatában.

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat. Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

Jeremiás 1:5–9; Móziás 2:11; Mózes 
6:31–34 (Próféták, akik erőt kaptak az 
Úrtól elhívásuk teljesítéséhez)

János 15:16; Hittételek 1:5 (Isten 
kinyilatkoztatás útján hív el minket 
szolgálatra)

Jákób 1:17–19; T&Sz 4; 107:99; 
121:34–36 (Teljes szorgalommal 

kell munkálkodnunk elhívásaink 
teljesítésén)

T&Sz 25 (Emma Smith tanácsot 
kap felelősségeinek teljesítésére 
vonatkozóan)

Thomas S. Monson: A Szabadító 
szolgálatra hívó szava. Első elnökségi 
üzenet, 2012. aug.

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, családi tanítások, ifjúsági 
hitoktatás, egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan 
segíthetsz nekik észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? 
Az alábbi ötletek segíthetnek ebben:

Hogyan segít neked az Úr, 
amikor törekszel eleget 
tenni az elhívásaidnak? 
Milyen élményekről 
mesélhetnél a fiataloknak?

Az általad tanított fiata-
lok közül kik szolgálnak 
elhívásokban? Miért fontos 
megtanulniuk most, hogy 
miként szolgáljanak haté-
konyan az egyházban?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
osszák meg az evangélium tanításá-
val kapcsolatos egyik közelmúltbeli 
élményüket. Szerintük mi sikerült jól 
benne? Min szeretnének javítani?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
beszéljenek eddigi egyházi elhívá-
saikról. Milyen felelősségeik vol-
tak? Mit éreztek nehéznek vagy mit 
tartottak kihívásnak az elhívásban? 
Hogyan segített nekik az Úr? Oszd 
meg egy saját élményedet, és tedd 
bizonyságodat.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan szol-
gáljanak hatékonyan az egyházban. A Szentlélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a tanulókat, hogy 
mindannyian olvassanak el egyet az 
e vázlatban szereplő szentírásokból, 
és figyeljék meg, mit tanít az Úr az 
elhívások teljesítéséről. Kérd meg a 
fiatalokat, osszák meg, amit találtak. 
Minek a megtételére ösztönzik őket 
ezek a szentírások?

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg néhány olyan szentírásbeli 
történetet, amelyben valakinek nehéz 
megbízás adatott, de az illető segítsé-
get kapott az Úrtól (lásd például az e 
vázlatban javasolt szentírásokat). Ha 
lehet, segíts nekik képeket találni a 
történetekhez az Evangéliumi művé-
szeti könyv kiadványban. Mi hat rájuk 
ösztönzőleg ezekből a történetekből? 
Mit tanulnak belőlük az elhívások 
teljesítéséről?

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák el 
Thomas S. Monson elnök A Szabadító 
szolgálatra hívó szava című üzene-
tét, és keressenek benne egy olyan 
idézetet, amelyet megoszthatnának 

arról, hogyan szolgáljunk hithűen az 
egyházi elhívásainkban. Kérd meg 
a tanulókat, osszák meg idézeteiket, 
és mondják el, miért találták jelentő-
ségteljesnek Monson elnök tanácsát. 
Hogyan fogják alkalmazni a tanulta-
kat mostani és jövőbeli elhívásaikban?

• Írd fel a táblára a Tanácsok és az 
Ígéretek címszavakat. Kérd meg a 
fiatalokat, fussák át a Tan és a szövet-
ségek 25- öt, és keressék meg, milyen 
tanácsokat adott és milyen ígéreteket 
tett az Úr Emma Smithnek az elhívá-
sával kapcsolatban. Kérd meg őket, 
hogy írják fel a táblára, amit találtak. 
Hogyan vonatkozhatnak ezek a taná-
csok és ígéretek azokra az elhívások-
ra, amelyeket a fiatalok kapnak? Kérd 
meg azokat a fiatalokat, akiknek már 
voltak elhívásaik, hogy osszanak meg 
valamit, amire emlékeznek abból, 
milyen tanácsokat vagy ígéreteket 
kaptak, amikor elválasztották őket. 
Te is megoszthatod, amire emlékszel. 
Mi módon teljesedtek be ezek az 
ígéretek?

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Tantételek megkeresése. Az e 
részben álló első tevékeny-
ség arra kéri a fiatalokat, 
hogy kutassák a szentírá-
sokat, tantételeket (vagyis 
örök igazságokat) keresve 
az Isten királyságában vég-
zett szolgálattal kapcso-
latban. Biztasd őket arra, 
hogy tegyenek fel maguk-
nak ehhez hasonló kérdé-
seket: „Milyen tantételeket 
tanulok ebből a szakasz-
ból? Ezek különböznek- e 
attól, amit gondoltam 
vagy a múltban tanul-
tam? Arra ösztönöznek- e, 
hogy bármin is változ-
tassak az életemben?” 
Biztasd a fiatalokat, hogy 
tegyenek fel maguknak 
hasonló kérdéseket a 
személyes szentírás- 
tanulmányozásuk során.
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• Az osztállyal közösen olvassátok 
el a Tan és a szövetségek 107:99- et. 
Kérd meg a fiatalokat, képzeljék el, 
hogy egy konkrét elhívást kaptak 
az egyházközségben vagy a cövek-
ben, és mondják el, milyen elhívásra 
gondolnak (lásd Elhívások táblázata, 
a 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása 
173–180. oldalán). Mit tennének, 
hogy megtudják, milyen felelősségeik 

vannak az elhívásukban? (Fordul-
hatnak például a szentírásokhoz, a 
2. kézikönyvhöz, illetve olyasvalaki-
hez, aki jelenleg az adott elhívásban 
szolgál.) Kérd meg a fiatalokat, hogy 
az órán vagy a jövő hét folyamán 
fordítsanak némi időt arra, hogy 
ismeretet szerezzenek az elhívásról, és 
a következő heti órán osszák meg, mit 
tanultak.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
 benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan szolgáljanak hatékonyan az egyházban? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket arra, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Töre-
kedj a Lélek útmutatására, miközben imádságos lélekkel átgondolod, hogyan kísérd 
 figyelemmel, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító bízott a 
követőiben. Felkészítette 
őket, majd pedig fontos 
megbízatásokat adott 
nekik mások tanítására, 
megáldására és szolgála-
tára. Milyen lehetőségeket 
tudsz biztosítani a fiata-
loknak egymás tanítására?
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Válogatott források

Henry B. Eyring: Emelkedjetek fel elhívásotokhoz! 
Liahóna, 2002. nov. 75–78., részlet.

[A] harmadik dolog, melyről tudnotok kell: éppen 
úgy, ahogy Isten elhívott benneteket és vezetni fog 
titeket, fel is magasztal elhívásotokban. Szüksége-
tek lesz erre a felmagasztalásra. Elhívásotok telje-
sítése során minden bizonnyal ellenállást fogtok 
tapasztalni. A Mester szolgálatában álltok. Az Ő 
képviselői vagytok. Örök életek múlnak rajtatok. 
Ő is ellenállásba ütközött, és azt mondta, hogy ez 
lesz azok sorsa is, akiket elhívott. Az ellenetek gyűlt 
erők nemcsak munkátokat akarják megakadályozni, 
hanem le is akarnak dönteni benneteket. Pál apostol 
ily módon írta ezt le: „Mert nem vér és test ellen 
van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemsé-
gek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétsé-
gének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen” 
 [Efézusbeliek 6:12].

Lesznek olyan időszakok, amikor a teendők sokasá-
ga nyomaszt majd titeket. A támadás egyik módja az 
lesz, hogy alkalmatlannak érzitek magatokat. Nos, 
alkalmatlanok is vagytok arra, hogy elfogadjátok az 
Isten képviseletére vonatkozó elhívást, ha csupán 
saját erőtökre támaszkodtok. De saját természetes 
képességeiteken felül több minden áll rendelkezése-
tekre, és bizony nem dolgoztok egyedül.

Az Úr felnagyítja az általatok szolgált emberek 
szemében mindazt, amit mondotok és amit tesztek. 
Elküldi a Szentlelket, hogy tanúsítsa nekik, hogy 
amit mondotok, az igaz. Amit mondotok és tesz-
tek, az természetes képességeiteken és felfogáso-
tokon túli reményt és irányt ad az embereknek. Ez 
a csoda az Úr egyházának jellemzője volt minden 
adományozási korszakban. Olyannyira elhívásotok 

része, hogy talán kezditek magától értetődőnek 
tekinteni. […]

Az Úr nemcsak erőfeszítéseitek erejét fogja naggyá 
tenni. Saját maga fog veletek dolgozni. A Joseph 
Smith próféta által elhívott négy misszionáriushoz 
intézett szavai, akiknek komoly feladatot kellett 
teljesíteniük, bátorságot öntenek mindenkibe, akit 
Isten elhív a királyságában: „[Én] magam is velük 
megyek és közöttük leszek; és én vagyok a szószó-
lójuk az Atyánál, és semmi nem diadalmaskodik 
felettük” [lásd T&Sz 32:3].

Mivel a Szabadító egy feltámadott és megdicsőült 
lény, nem fizikailag van minden egyes pillanat-
ban minden egyes szolgájával. Azonban pontosan 
tudatában van körülményeiknek és figyel rájuk, és 
képes közbelépni hatalmával. Ezért tudja megígérni 
a következőt: „[A]ki befogad titeket, ott leszek én is, 
mert az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb 
és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben lesz, 
angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak” 
[T&Sz 84:88]. […]

A lehető legnagyobb bizonyossággal hihetitek, 
hogy erőtöket az Úr sokszorosára fogja növelni. Ő 
csak annyit kér, hogy adjátok neki a tőletek telhető 
legtöbb erőfeszítést és teljes szíveteket. Tegyétek ezt 
derűsen és hittel mondott imával! Az Atya és Szere-
tett Fia el fogja küldeni a Szentlelket, hogy társatok 
legyen és vezessen titeket. Erőfeszítéseitek felma-
gasztaltatnak azoknak szemében, akiket szolgáltok. 
És amikor visszanéztek arra, ami ma a szolgálat 
megpróbáló időszakának tűnik, az áldozat áldássá 
válik, ti pedig tudni fogjátok, hogy láttátok Isten 
karját, amint felemeli azokat, akiket érte szolgáltok, 
és felemel benneteket is.
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan válhatok jobb vezetővé?
Jézus Krisztus az igazlelkű vezetés tökéletes példája. Az egyházában lévő 
vezetők azáltal követik a példáját, hogy szeretik és szolgálják azokat, akiket 
vezetnek. Akkor tudunk segíteni másoknak erős bizonyságot kifejleszteni és 
közelebb kerülni a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz, ha először arra 
törekszünk, hogy hithű tanítványok legyünk.

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat. Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

2 Mózes 18:13–26 (Mózes tanácsot kap 
Jethrótól arra vonatkozóan, miként 
lehet hatékonyabb vezető)

Máté 20:20–28; 23:11; T&Sz 50:26 (A 
krisztusi vezetők szolgálják azokat, 
akiket vezetnek)

János 13:4–15; 3 Nefi 18:16; 27:21, 
27 (Jézus Krisztus a példaképünk a 
vezetés terén)

Móziás 2:11–19 (Benjámin király 
 szolgálja a népét)

T&Sz 121:34–46 (Az igazlelkű vezetés 
alapelvei)

Stephen W. Owen: A legnagyszerűbb 
vezetők a legnagyszerűbb követők. 
Liahóna, 2016. máj. 70–76.

Thomas S. Monson: Az igazlelkűség 
példái. Liahóna, 2008. máj. 65–68.

Tad R. Callister: A papság hatalma a 
fiúban. Liahóna, 2013. máj. 52–54.

Vezetés Jézus Krisztus egyházában. 2. 
kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010). 
12–15.

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit 
különböző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, 
egyéb egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik 
észrevenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Segíthetnek az 
alábbi ötletek:

Gondolj valakire az isme-
rőseid közül, aki krisztusi 
vezető. Milyen vezetői 
tulajdonságai vannak? 
Milyen hatással volt a 
vezetése rád és másokra?

Miért szükséges a fiatalok-
nak megtanulni, hogyan 
legyenek vezetők? Milyen 
lehetőségeik vannak a 
vezetésre az egyházban, 
az otthonukban és a 
közösségeikben?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
meséljék el egy olyan közelmúltbeli 
élményüket, amely az egyházi osztá-
lyokban tanultakra emlékeztette őket.

• Tegyél ki egy képet a Szabadítóról 
(lásd például az Evangéliumi művészeti 

könyv képeit), és írd fel a táblára a 
vezető szót. Kérd meg a fiatalokat, 
írjanak fel a táblára további szavakat, 
melyek eszükbe jutnak, amikor Jézus 
Krisztusra mint tökéletes vezetőre 
gondolnak.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan 
válhatnak hatékonyabb vezetőkké. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely illik az osztályodhoz:

• Osztályként olvassátok fel a Máté 
20:20–28- at. Mit tanít a Szabadító az 
apostolainak az Isten királyságában 
lévő vezetésről? Kérd meg a fiatalo-
kat, hogy készítsenek egy felsorolást 
a táblán, összehasonlítva és szem-
beállítva egymással a világi vezetést 
és az egyházi vezetést. Hogyan lesz 
valaki vezető egy vállalatnál vagy egy 
országban? És az egyházban? Milyen 
vezetői tulajdonságokat tartanak 
értékesnek a világban? És az egyház-
ban? E beszélgetés részeként kérd 
meg a fiatalokat, hogy olvassanak el 
olyan szentírásokat, amelyek a krisz-
tusi vezetés alapelveit tanítják (mint 
például az ebben a vázlatban javasolt 
szentírások). Miért fontos, hogy a 
fiatalok megértsék ezeket az alapelve-
ket? Hogyan fogják használni ezeket 
a családjukban? Az egyházi szolgála-
tukban? A közösségeikben?

• Válassz ki olyan szakaszokat a 2. 
kézikönyv 3. fejezetéből (Vezetés Jézus 
Krisztus egyházában), amelyek a 
Szabadító által példázott alapelveket 
tanítanak (például a következő szaka-
szok: 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 és 3.3.6). 

Kérd meg az osztály minden tagját, 
hogy olvasson el egyet e szakaszok 
közül, és gondoljon egy olyan törté-
netre a Szabadító életéből, amely az 
adott szakaszban tanított alapelvet 
szemlélteti (ötletet meríthetnek az 
Evangéliumi művészeti könyv 34–51- es 
képeiből). Megkérheted őket arra is, 
hogy nézzék át Stephen W. Owen A 
legnagyszerűbb vezetők a legnagy-
szerűbb követők című beszédét, és 
keressenek tantételeket vagy törté-
neteket a krisztusi vezetésről. Kérd 
meg a fiatalokat, osszák meg, mit 
tanultak a kézikönyvből és a történe-
tekből. Milyen példákat láttak ezekre 
a tantételekre a saját életükben?

• Osztályként olvassátok el a 3 Nefi 
27:21, 27- et. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy gondoljanak e szentírásversek 
üzenetére, miközben megosztod 
velük Thomas S. Monson elnök 
történetét a füle mozgatásáról Az 
igazlelkűség példái című beszédé-
ből (vagy játszd be nekik a beszéd 
e részét). Mit tanít ez a történet a 
fiataloknak a vezetésről? Kérd meg 
őket, hogy gondolkodjanak el azon, 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Tantételek megkeresése. A 
tantétel olyan örök igaz-
ság, amely irányítja a tet-
teinket. A tantételek néha 
egyértelműen meg vannak 
fogalmazva a szentírások-
ban vagy a próféták sza-
vaiban, máskor történetek 
vagy példák utalnak rájuk. 
Miközben a krisztusi veze-
tésről tanítod a fiatalokat, 
segíts nekik megtanulni, 
hogyan azonosíthatják be 
ezeket a tantételeket az 
ehhez hasonló kérdések 
által: „Mit tanulok ezek-
ből a szentírásokból, ami 
segíteni fog jobb vezetővé 
válnom? Van- e bennük 
olyasvalami, ami arra 
tanít, hogyan lehetek még 
inkább hasonló a Szaba-
dítóhoz?” Buzdítsd őket, 
hogy a szentírások tanul-
mányozása során keresse-
nek tantételeket.
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milyen üzenetet közvetítenek mások 
felé azzal, ahogyan élnek. Ösztönözd 
őket arra, hogy osszanak meg olyan 
élményeket, amelyek során áldás-
ban részesültek az osztály valamely 
tagjának példamutatása miatt. Milyen 
további vezetői tulajdonságokat lát-
nak egymásban?

• Kérd meg az osztály egyik tag-
ját, hogy vegyen fel egy hátizsákot. 
Rakodjátok meg a hátizsákot köny-
vekkel vagy más tárgyakkal, amíg 
nagyon nehézzé nem lesz. Kérdezd 
meg a fiataloktól, hogyan jelképezhet 
ez a hátizsák egy vezetői elhívást. 
Kérd meg őket, tanulmányozzák a 2 
Mózes 18:13–26- ot, és keressék meg, 
milyen tanácsot adott Mózesnek 
Jethró arról, hogyan lehet jobb vezető. 
Mi történhetett volna, ha Mózes nem 
fogadja meg a tanácsot? Kérd meg 

a fiatalokat, képzeljék el, hogy azt a 
feladatot kapják, szervezzenek meg 
egy cövekszintű ifjúsági konferen-
ciát. Hogyan vonatkoztatnák Jethró 
tanácsát erre a helyzetre? Adj időt 
számukra, hogy megtervezzék az 
elképzelt ifjúsági konferenciát. Kit 
kérnének meg, hogy segítsen? Mire 
kérnék őket?

• Írj le külön papírokra számos veze-
tésre vonatkozó tantételt, amelyeket 
Tad R. Callister elder tanít A papság 
hatalma a fiúban című beszédében. 
Adj egy papírt minden tanulónak, és 
kérd meg őket, fussák át a cikket az 
adott tantételre vonatkozó informáci-
ókat keresve. Kérd meg a tanulókat, 
osszák meg, mit tanulnak a vezetésről 
Callister eldertől. Buzdítsd őket, hogy 
osszák meg az e tantételekkel kapcso-
latos személyes élményeiket.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy miként vál-
hatnak jobb vezetőkké? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket arra, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Gondold 
át, hogyan kísérd figyelemmel, hogy ez megtörtént- e.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

Gondolkodj el egy pilla-
natra azon, hogy mit tudsz 
a Szabadítóról! Mit veszel 
észre tanítási és vezeté-
si módszerei kapcsán? 
Miként segített másoknak 
tanulni és növekedni? 
Hogyan követheted a 
tanításban és vezetésben 
mutatott példáját, hogy 
segíts a fiataloknak tanulni 
és növekedni? Hogyan 
inspirálhatod őket arra, 
hogy krisztusi vezetőkké 
váljanak?
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Válogatott források

Thomas S. Monson: Az igazlelkűség példái. Liahóna, 
2008. máj. 65–68., részlet.

Sokan emlékeztek talán N. Eldon Tanner elnökre, 
aki az egyház négy elnöke mellett szolgált tanácsos-
ként. Az igazlelkűség állhatatos példáját mutatta 
a munkájában, a kanadai kormánynak tett szolgá-
latában, valamint a magánéletében. A következő 
sugalmazott tanácsot adta nekünk:

„Semmi sem fog nagyobb örömet és sikert hozni, 
mint az, ha az evangélium tanításainak megfele-
lően élünk. Legyetek példák! Legyetek jó hatással 
 másokra! […]

Mindannyiunkat előre elrendeltek valamilyen mun-
kára [Isten] választott szolgájaként, akit Ő alkalmas-
nak talált arra, hogy ráruházza a papságot, valamint 
a hatalmat, hogy az Ő nevében cselekedjen. Soha 
ne feledjétek, hogy az emberek hozzátok fordulnak 
irányításért, és jó vagy rossz hatással lehettek mások 
életére, mely hatás az elkövetkezendő nemzedé-
kekre is kihat majd” [“For They Loved the Praise 
of Men More Than the Praise of God,” Ensign, Nov. 
1975, 74.].

Fivéreim, megismételném, hogy Isten papságának 
viselőiként, a mi feladatunk, hogy úgy éljük az 
életünket, hogy igazlelkű példát mutassunk mások 
számára, amit követhetnek. Miközben azon gon-
dolkodtam, miként mutathatnánk ilyen példát, 
eszembe jutott egy eset, ami néhány évvel ezelőtt 
történt, amikor részt vettem egy cövekkonferencián. 
Az általános gyűlés alatt észrevettem egy fiatal fiút, 

aki a cövekközpont első sorában ült a családjával. 
Én az emelvényen foglaltam helyet. A gyűlés során 
kezdett feltűnni, hogy amikor keresztbe tettem 
egyik lábamat a másikon, a kisfiú ugyanezt tette. Ha 
ellenkező irányba tettem át egyik lábamat a mási-
kon, ő is utánozta. Kezemet az ölembe tettem, és ő 
is ezt tette. Fejemet megtámasztottam a kezemmel, 
és ő ugyanígy tett. Akármit csináltam, utánozta a 
mozdulataimat. Ez addig folytatódott, amíg el nem 
jött az ideje, hogy én beszéljek a gyülekezethez. 
Úgy döntöttem, próbára teszem a fiút. Egyenesen a 
szemébe néztem, meggyőződve arról, hogy figyel, 
és megmozgattam a füleimet. Gyenge kísérletet 
tett rá, hogy utánozzon, de ezzel megfogtam! Nem 
tudta megmozdítani a füleit. Odafordult az édes-
apjához, aki mellette ült, és odasúgott neki valamit. 
Rámutatott a fülére, majd pedig énrám. Amint az 
édesapa felém fordult, nyilvánvalóan azért, hogy 
lássa, mozgatom-e a fülemet, én komolyan ültem, 
összefont karral, egyetlen izmom sem rándult. Az 
apa kétkedően a fiára pillantott, aki kissé csalódott-
nak tűnt. Végül szégyenlősen rám mosolygott, és 
megrántotta a vállát.

Az évek során sokszor visszagondoltam erre az 
esetre, miközben azon elmélkedtem, mennyire 
hajlamosak vagyunk, különösen fiatalon, szüleink, 
vezetőink és társaink példáját utánozni. Brigham 
Young próféta ezt mondta: „Soha ne engedjük meg 
magunknak, hogy valami olyat tegyünk, amit nem 
szeretnénk a gyermekeinknél látni. Olyan példát 
kell mutatnunk nekik, amit szeretnénk, ha utánoz-
nának” [Deseret News, June 21, 1871, 235.].
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan válhatok jobb tanítóvá?
A hatékony tanítás fontos részét képezi az Úr királysága felépítésének, és 
mindannyiunknak sok lehetősége adódik a tanításra. Noha talán nincs hivata-
los tanítói elhívásunk, vannak tanítási lehetőségeink a családunkban, valamint 
szomszédaink és barátaink körében. Azáltal válhatunk jobb tanítókká, hogy 
őszintén felmérjük saját erősségeinket és gyengeségeinket, alázatosan kérjük az 
Úr segítségét, valamint szorgalmasan törekszünk kifejleszteni az evangélium 
tanítása szempontjából legfontosabb képességeket és tulajdonságokat.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni, hogyan válhatnak jobb tanítókká?

Ether 12:27 (Az Úr segíteni fog erőssé 
tennünk a gyenge dolgokat)

T&Sz 42:14 (Velünk kell lennie a 
Léleknek, hogy taníthassunk)

T&Sz 88:78 (Tanítsunk szorgalmasan)

Dallin H. Oaks: Evangéliumi tanítás. 
Liahóna, 2000. jan. 94–98.

David M. McConkie: Isten hatalmával 
és felhatalmazásával tanítani. Liahóna, 
2013. nov.

Terv kidolgozása tanításod 
 fejlesztéséhez. Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás (2000). 24–27.

Evangélium tanítása. Hűek a hithez 
(2004). 58–61.

A Szabadító módján tanítani. 
A  Szabadító módján tanítani az 
 evangéliumot (2012). 4–5.

Keress összefüggéseket!

Minden óra elején néhány percben segíts a fiataloknak összekötni mindazt, amit külön-
böző alkalmakkor tanulnak (például egyéni tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb 
egyházi órák vagy barátaikkal szerzett élményeik során). Hogyan segíthetsz nekik ész-
revenni az evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek 
segíthetnek ebben:

Téged mi módon áldottak 
meg a hatékony tanítók? 
Mit tettél, hogy jobb taní-
tóvá válj?

Milyen lehetőségeket 
biztosítottál eddig a fiata-
loknak a tanításra? Mik az 
erősségeik és a gyengesé-
geik tanítókként?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy rövi-
den idézzék fel a kedvenc családi 
esti, ifjúsági hitoktatási vagy egyházi 
leckéjüket.

• Kérd meg a fiatalokat, gondolja-
nak egy kedvenc tanítójukra, aki az 
evangélium szerinti életre inspirálta 
őket. Mitől volt hatékony ez a taní-
tó? Milyen tulajdonságai voltak, 

amelyeket a fiatalok maguk is szí-
vesen elsajátítanának? Kérd meg a 
fiatalokat, hogy olvassák el a „Tulaj-
donságok, melyek leginkább számí-
tanak” részt a 26. oldalon a Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás könyvben, és 
keressék meg a hatékony tanító továb-
bi jellemvonásait. Mi módon segíte-
nek az evangélium hatékony tanítói 
Isten királyságának felépítésében?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan vál-
hatnak jobb tanítókká. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
illik az osztályodhoz:

• Oszd három csoportra az osztályt, 
és kérd meg mindegyik csoportot, 
hogy olvassák el a következő szent-
írások egyikét: Ether 12:27; T&Sz 
42:14; T&Sz 88:78. Kérd meg őket, 
hogy gondolják át és beszéljék meg, 
mit tanítanak ezek a szentírások arról, 
hogyan válhatunk jobb tanítókká. 
Ösztönözd őket arra, hogy keressék 
ki az e versekhez tartozó lábjegyze-
tekben felsorolt szentírásokat is, hogy 
további bepillantást nyerjenek a jobb 
tanítóvá válás kérdésébe, majd pedig 
kérd meg őket, hogy osszák meg, amit 
találtak. Kérd meg a fiatalokat, olvas-
sák el az Evangélium tanítása című 
részt a Hűek a hithez 58–61. oldalán, és 
sorolják fel, tanítóként miként válhat-
nak szorgalmasabbá.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy keres-
sék meg és sorolják fel a táblán a taní-
tás hat alapvető tantételét  Dallin H. 
Oaks elder Evangéliumi tanítás című 
beszédének III. szakaszából. Kérd 

meg őket, értékeljék ki, mennyire 
alkalmazzák ezeket a tantételeket, 
amikor tanítanak. Válasszanak ki 
egyet e tantételek közül, amelyről 
szeretnének többet tanulni, illetve 
amelyben szeretnének jobbá válni 
a saját tanításuk során. Kérd meg 
őket, hogy tanulmányozzák az adott 
tantételt Oaks elder beszédében, 
majd osszák meg, mit tanultak, illetve 
miként tervezik alkalmazni ezt a tan-
tételt a következő alkalommal, amikor 
másokat tanítanak majd.

• Oszd két csoportra az osztályt. Az 
egyik csoportnak add ki olvasásra 
a „Saját erősségeid és gyengeségeid 
számbavétele” részt a Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás 24–25. oldalán, a 
másiknak pedig a „Terv készítése a 
fejlődéshez” részt a 25. oldalon. Kérd 
meg őket, hogy beszéljék meg, mit 
tanultak a csoportjukban, és osszák 
meg a másik csoporttal beszélgetésük 
fő pontjait. Kérd meg a fiatalokat, 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

Lábjegyzetek használata. 
Az e részben álló első 
tevékenység arra ösztönzi 
a fiatalokat, hogy hasz-
nálják a szentírásokban 
lévő lábjegyzeteket. Segíts 
nekik felismerni, hogy 
a lábjegyzetek miként 
segíthetnek elmélyíteni 
bennük az olvasottak 
megértését. Biztasd a fiata-
lokat arra, hogy gyakorta 
forduljanak a lábjegyze-
tekhez, hogy fokozzák 
a személyes szentírás- 
tanulmányozásukat.
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gondoljanak egy friss tanítási élmé-
nyükre (például családi esten, egyházi 
órán vagy házitanítóként). Kérd meg 
őket, készítsenek és töltsenek ki a 25. 
oldalon állóhoz hasonló táblázatot, 
hogy tervet készítsenek arra, hogy az 
evangélium jobb tanítói legyenek.

• Írd fel a táblára: „Mit tehetek, hogy 
jobb tanítóvá váljak?” Kérd meg a 
fiatalokat, hogy olvassák el David M. 
McConkie elder Isten hatalmával 
és felhatalmazásával tanítani című 
beszédét vagy A Szabadító módján 
tanítani című fejezetet A Szabadító 
módján tanítani az evangéliumot 4–5. 
oldalán, válaszokat keresve erre a 
kérdésre. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit találtak, és mondjanak 

konkrét módokat, miként fogják alkal-
mazni a tanultakat, amikor ők maguk 
tanítanak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el A tanítás módszerei 
részt a Hűek a hithez 60–61. oldalán, 
és sorolják fel a táblán az itt talált 
tanítási módszereket. Látták- e már a 
fiatalok e módszerek alkalmazását? 
Mikor? Kérj meg minden egyes fiatalt, 
hogy válassza ki az egyik hittételt, 
és pár percben készüljön fel arra az 
órán, hogy a táblán lévő egyik mód-
szer segítségével megtanítja azt egy 
gyermekekből álló csoportnak. Kérd 
meg a fiatalokat, osszák meg, mivel 
készültek.

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan válhatnak 
jobb tanítókká? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg, milyen benyomásaik támadtak az órán. Mit 
fognak tenni, hogy jobb tanítókká váljanak? Buzdítsd őket, hogy a következő órák vala-
melyikén osszák meg a tapasztalataikat.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító fontos meg-
bízatásokat adott tanítvá-
nyainak mások tanítására, 
megáldására és szolgálatá-
ra. Miként fogja megáldani 
a fiatalokat az, ha lehető-
séget kapnak arra, hogy 
megtanítsák másoknak, 
amit tanulnak?
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Válogatott források

Thomas S. Monson: Az igazlelkűség példái. Liahóna, 
2008. máj. 66., részlet.

Fivéreim, megismételném, hogy Isten papságának 
viselőiként, a mi feladatunk, hogy úgy éljük az 
életünket, hogy igazlelkű példát mutassunk mások 
számára, amit követhetnek. Miközben azon gon-
dolkodtam, miként mutathatnánk ilyen példát, 
eszembe jutott egy eset, ami néhány évvel ezelőtt 
történt, amikor részt vettem egy cövekkonferencián. 
Az általános gyűlés alatt észrevettem egy fiatal fiút, 
aki a cövekközpont első sorában ült a családjával. 
Én az emelvényen foglaltam helyet. A gyűlés során 
kezdett feltűnni, hogy amikor keresztbe tettem 
egyik lábamat a másikon, a kisfiú ugyanezt tette. Ha 
ellenkező irányba tettem át egyik lábamat a mási-
kon, ő is utánozta. Kezemet az ölembe tettem, és ő 
is ezt tette. Fejemet megtámasztottam a kezemmel, 
és ő ugyanígy tett. Akármit csináltam, utánozta a 
mozdulataimat. Ez addig folytatódott, amíg el nem 
jött az ideje, hogy én beszéljek a gyülekezethez. 
Úgy döntöttem, próbára teszem a fiút. Egyenesen a 

szemébe néztem, meggyőződve arról, hogy figyel, 
és megmozgattam a füleimet. Gyenge kísérletet 
tett rá, hogy utánozzon, de ezzel megfogtam! Nem 
tudta megmozdítani a füleit. Odafordult az édes-
apjához, aki mellette ült, és odasúgott neki valamit. 
Rámutatott a fülére, majd pedig énrám. Amint az 
édesapa felém fordult, nyilvánvalóan azért, hogy 
lássa, mozgatom- e a fülemet, én komolyan ültem, 
összefont karral, egyetlen izmom sem rándult. Az 
apa kétkedően a fiára pillantott, aki kissé csalódott-
nak tűnt. Végül szégyenlősen rám mosolygott, és 
megrántotta a vállát.

Az évek során sokszor visszagondoltam erre az 
esetre, miközben azon elmélkedtem, mennyire hajla-
mosak vagyunk, különösen fiatalon, szüleink, veze-
tőink és társaink példáját utánozni. Brigham Young 
próféta azt mondta: „Soha nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy bármi olyat tegyünk, amit a gyer-
mekeinktől nem akarunk látni. Olyan példát kell 
mutatnunk nekik, amit szeretnénk, ha követnének.”
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Milyen hatékony módjai vannak 
az evangélium másokkal 
történő megosztásának?
Az evangélium megosztása minden utolsó napi szent felelőssége. Keresnünk 
és imában kérnünk kell a lehetőségeket arra, hogy beszélhessünk másoknak 
a visszaállított evangéliumról. Képesek lehetünk eleget tenni e felszólításnak: 
„Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a 
bennetek levő reménységről” (1 Péter 3:15).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fog 
segíteni a fiataloknak megérteni, hogyan osszák meg az evangéliumot másokkal?

Máté 28:19–20 (A Szabadító meg-
parancsolta tanítványainak, hogy 
minden nemzetnek tanítsák az 
evangéliumot)

Rómabeliek 1:16 (Pál nem szégyelli 
Krisztus evangéliumát)

1 Timótheus 4:12 (Légy példa a 
hívőknek)

1 Péter 3:15 (Legyünk készek megfe-
lelni az evangéliumi kérdésekre)

T&Sz 1:23 (Az evangéliumot az 
 erőtlenek és egyszerűek hirdetik)

T&Sz 11:21 (Isten szavának elnyerésé-
vel kell felkészülnünk az evangélium 
hirdetésére)

T&Sz 33:8–10 („Nyissátok ki a 
szájatokat”)

T&Sz 88:81 (Azt a parancsolatot 
kaptuk, hogy figyelmeztessük a 
felebarátainkat)

T&Sz 100:5–8 (A Szentlélek által 
megadatik majd nekünk, hogy mit 
mondjunk, és ő tanúságot is fog tenni 
az evangéliumi igazságokról)

Neil L. Andersen: Ez egy csoda! 
 Liahóna, 2013. máj. 77–80.

Russell M. Nelson: Légy példa a 
 hitben! Liahóna, 2010. nov. 47–49.

Videók: Hitelveid megosztása; “I’ll Go 
Where You Want Me to Go”

Milyen lehetőségeid 
adódtak eddig arra, hogy 
megoszd az evangéliumot 
másokkal? Mit tettél, hogy 
megoszd az evangéliumot 
másokkal?

Milyen élményekben volt 
már része a fiataloknak az 
evangélium megosztásá-
val kapcsolatban? Milyen 
lehetőségeik vannak a 
fiataloknak az evangélium 
megosztására?
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Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

• Kérd meg a fiatalokat, hogy mesél-
jenek egy olyan alkalomról, amikor 
egy barátjuk szavaiból vagy cseleke-
deteiből tanultak meg egy evangéliu-
mi tantételt.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy ossza-
nak meg bármilyen közelmúltbeli 

élményt, amikor lehetőségük volt 
megosztani az evangéliumot, vagy te 
is megoszthatod egy saját élménye-
det. Mit tanulnak a fiatalok ezekből 
az élményekből, ami segíthet hatéko-
nyabban tanítaniuk az evangéliumot?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megtanulni, hogyan oszt-
hatják meg hatékonyan az evangéliumot. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely illik az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára a következő kérdé-
seket: „Miért osszuk meg az evangé-
liumot?” és „Hogyan osszuk meg az 
evangéliumot?” Oszd a fiatalokat két 
csoportra, és kérd meg őket, keres-
senek olyan szentírásokat, amelyek 
választ adnak ezekre a kérdésekre 
(lásd az e vázlatban javasolt szent-
írásokat; ha szükséges, ösztönözd 
a fiatalokat a szentírások többszöri 
elolvasására, hogy biztosan megért-
sék, amit olvasnak). Kérd meg őket, 
hogy mondják el, mit találtak, és írják 
fel a táblára a válaszaikat a megfele-
lő kérdés alá. Kérd meg a fiatalokat, 
hogy válasszanak egyet a táblára felírt 
válaszaik közül, amelyet megpróbál-
nak majd alkalmazni az evangélium 
megosztására tett saját erőfeszítéseik 
során.

• Kérd meg a fiatalokat, fussák át az 
„Egyháztag misszionáriusok” részt 
Russell M. Nelson elder Légy példa 
a hitben! című beszédében. Kérd 
meg őket, keressenek olyan tanácsot, 
amely segíteni fog hatékonyabbá 
válniuk az evangélium megosztá-
sában. Osszák meg, mit találtak, és 
beszéljétek meg, milyen konkrét 
módokon tudják majd alkalmazni azt. 
Ha lehetséges, adj nekik időt az órán, 
hogy gyakoroljanak egy megbeszélt 
módszert.

• Játszd le a Hitelveid megosztása 
című videofilmet, és kérdezd meg 
a fiataloktól, milyen példákat láttak 
arra, hogyan használják az emberek 
a technika vívmányait az evangélium 
megosztására. Milyen további mód-
szereket tudnának még mondani? 

Tanítási ötlet

„Néha az emberek hajla-
mosak azon gondolkozni, 
mit fognak mondani, 
ahelyett, hogy arra figyel-
nének, mások mit mon-
danak. Győződj meg róla, 
hogy igazán a beszélőre 
koncentrálsz ahelyett, 
hogy saját válaszodat ter-
vezgetnéd” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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Biztosíts időt számukra az órán, 
hogy megtervezzék, milyen módon 
tudják még használni a technika 
vívmányait arra, hogy megosszák 
az evangéliumot a barátaikkal és a 
családtagjaikkal.

• Oszd az osztályt két csoportra, és 
mindkét csoportnak adj elegendő pél-
dányt Neil L. Andersen elder Ez egy 
csoda! című beszédéből. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy közösen olvassák el 

a beszédet innen kezdve: „Ha nem 
vagy teljes idejű misszionárius…”. 
Az egyik csoport figyelje meg, milyen 
tanácsot ad Andersen elder, hogyan 
oszthatjuk meg az evangéliumot 
hatékonyan, a másik csoport pedig 
keresse meg, milyen ígéreteket tesz 
azoknak, akik szavai szerint cselek-
szenek. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit találtak. Mit gondolnak, mit 
tehetnek azért, hogy alkalmazzák 
Andersen elder tanításait?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan osszák meg 
az evangéliumot? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni 
ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, imádkozzanak lehetőségekért, hogy meg tudják osztani az 
evangéliumot másokkal az órán tanultak felhasználásával. Egy későbbi órán kérd meg a 
fiatalokat, hogy osszák meg a tapasztalataikat.

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító példaként és 
mentorként szolgált azok 
számára, akiket taní-
tott. A te példád hogyan 
indíthatná a fiatalokat 
arra, hogy megosszák az 
evangéliumot barátaikkal 
és családtagjaikkal?
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Válogatott források

Russell M. Nelson: Légy példa a hitben! Liahóna, 2010. 
nov. 47–49., részlet.

Minden egyháztag példa lehet a hívőknek. Test-
vérek, Jézus Krisztus követőiként mindannyian 
élhettek az Ő tanításai szerint. Lehet tiszta a szívetek 
és tiszta a kezetek. Az ábrázatotokra lehet vésve 
Isten képmása. [Lásd Alma 5:19]. Jó cselekedetei-
tek nyilvánvalóak lesznek mások számára. [Lásd 
Máté 5:16; Alma 7:24.] Az Úr világossága ragyoghat 
a szemetekből. [Lásd Tan és a szövetségek 88:11.] 
Ilyen kisugárzással pedig jobb lesz, ha felkészül-
tök a kérdésekre. Péter apostol ezt a tanácsot adta: 
„Mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, 
a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménység-
ről…” [1 Péter 3:15].

Válaszotok legyen barátságos és örömteli. És legyen 
találó a kérdező számára. Ne felejtsétek el, hogy ő is 
Isten gyermeke, azé az Istené, aki nagyon is sze-
retné, hogy ez az ember kiérdemelje az örök életet, 
és egy napon visszatérjen Őhozzá. Talán ti lesztek 
azok, akik kinyitják az ajtót a szabadulása és Krisz-
tus tanának megértése előtt. [Lásd 2 Nefi 31:2, 21.]

Első reakciójuk után legyetek készen a követke-
ző lépésre. Lehet, hogy elhívjátok a barátotokat 
egy egyházi gyűlésre. A barátaink közül sokan 
nem tudják, hogy szívesen látjuk őket az egyházi 
épületeinkben. A Szabadító így hívta azokat, akik 
szerették volna jobban megismerni Őt: „Jőjjetek és 
lássátok” [János 1:39]. Ha meghívtok valakit, hogy 
jöjjön el veletek valamelyik vasárnapi gyűlésre, 
vagy vegyen részt egy egyházi összejövetelen vagy 
szolgálati tevékenységen, az segíteni fog a tévképze-
tek eloszlatásában, és a látogatók jobban érzik majd 
magunkat közöttünk. […]

Buzdíthatjátok egy barátotokat, hogy olvassa el 
a Mormon könyvét. Magyarázzátok el, hogy ez 

nem egy regény vagy történelemkönyv, hanem egy 
másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Célja az, 
hogy „meggyőzzön zsidót és nemzsidót arról, hogy 
Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki minden 
nemzetnek kinyilatkoztatja magát” [A Mormon 
könyve címoldala]. Olyan erő van ebben a könyv-
ben, amely megérintheti a szíveket és felemelheti 
az igazságot igazán kereső emberek életét. Kérjétek 
meg a barátotokat, hogy imádságos lélekkel olvassa 
el a könyvet. […]

Az evangéliumot úgy is megoszthatjuk, hogy felkér-
jük barátainkat: találkozzanak nálunk a teljes idejű 
misszionáriusokkal. A misszionáriusokat elhívták 
és felkészítették az evangélium tanítására. Ottho-
notok kényelmében és állandó megerősítésetek 
mellett barátaitok ráléphetnek a szabaduláshoz és 
felmagasztosuláshoz vezető útra. Az Úr azt mondta: 
„Elhívást kaptok, hogy véghezvigyétek választotta-
im összegyűjtését; mert az én választottaim hallják a 
hangomat, és nem keményítik meg a szívüket” [Tan 
és a szövetségek 29:7]. […]

Az internet korában új és izgalmas módjai is vannak 
a misszionáriusi munka végzésének. Meghívhat-
játok a barátaitokat és a szomszédjaitokat, hogy láto-
gassanak el az új mormon.org weboldalra. Ha van 
blogotok, és fent vagytok online közösségi oldala-
kon, akkor hivatkozhattok a mormon.org honlapra, 
ahol saját személyes profilt is létrehozhattok. […]

Jézus Krisztus minden példás követője hatékony 
egyháztag misszionáriussá válhat. Az egyháztagok 
a teljes idejű misszionáriusokkal karöltve elvihetik 
az evangélium áldásait kedves barátainknak és 
szomszédjainknak. Sokan Izráelből valók, és most 
az ígéret szerint összegyűjtetnek. Ez részét képezi az 
Úr második eljövetelére való felkészülésnek. Ő azt 
akarja, hogy mindannyian valóban legyünk példák 
a hívőknek.
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ 
NAPOKBAN

További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Hogyan tudom megérteni 
azokat a jelképeket, melyeket 
a második eljövetelről való 
tanítás során alkalmazunk?
Amikor a Szabadító és az Ő szolgái a második eljövetelről tanítottak, gyakorta 
használtak jelképeket és példázatokat. Elmélyíthetjük magunkban a második 
eljövetelhez vezető események megértését, ha megtanuljuk, hogyan értelmez-
zük e jelképek jelentését.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi 
fog segíteni a fiataloknak megérteni a második eljövetellel kapcsolatos jelképeket és 
példázatokat?

Máté 13:24–30; T&Sz 86:1–7 (A búza 
és a konkoly példázata)

1 Thessalonikabeliek 5:2–8; 2 Péter 
3:10–14; T&Sz 106:4–5; Joseph Smith 
– Máté 1:46–48 (A második eljövetel 
úgy fog elérkezni, mint a tolvaj éjjel)

Máté 25:1–13; T&Sz 45:56–57; 63:54 (A 
tíz szűz példázata)

T&Sz 45:34–39; Joseph Smith – Máté 
1:38–39 (A fügefa példázata)

Joseph Smith – Máté 1:49–54 (A máso-
dik eljövetelt ahhoz hasonlítják, ami-
kor egy úr meglátogatja hű szolgáját 
és gonosz szolgáját)

Dallin H. Oaks: Felkészülés a második 
eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 7–10.

Hasonlatok és szemléltetős leckék. 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (2000). 
164.

Videók: „Azok, akik bölcsek”; „Ne 
nyugtalankodjatok”

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

Milyen szentírásbeli 
jelképek és példázatok 
segítettek neked jobban 
megérteni a második eljö-
vetelt? Mi módon ösztö-
nöztek téged e hasonlatok 
arra, hogy felkészülj a 
Szabadító visszatérésére?

A második eljövetellel 
kapcsolatos mely jelképek 
és példázatok kelthetik fel 
az általad tanított fiatalok 
érdeklődését? Hogyan 
segíthetsz nekik meglátni 
e jövendölések betelje-
sülését a körülöttük lévő 
világban?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
készítsenek listát olyan evangéliumi 
igazságokról, melyekről tanultak, 
és beszéljék meg, hogy azok miként 
kapcsolódnak egymáshoz.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
olvassák el a Boyd K. Packer elnöktől 
származó idézetet a hasonlatok hasz-
nálatáról a Hasonlatok és szemléltetős 

leckék részben a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás könyv 164. oldalán. Hogyan 
segíthetnek nekünk a hasonlatok 
(mint például a jelképek vagy a 
példázatok) megérteni az evangéliu-
mi tantételeket? Milyen szentírásbeli 
hasonlatokat ismernek a fiatalok, 
amelyek a második eljövetelről taníta-
nak minket?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni a második 
eljövetel tanítása során használt jelképeket. A Szentlélek sugalmazását követve válassz 
ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatalokat, olvassák 
el azokat a szentírásokat e vázlat-
ból, amelyek a tíz szűz példázatáról 
szólnak (illetve játszd le az „Azok, 
akik bölcsek” című videót). Kérd meg 
őket, osszanak ketté egy papírlapot, 
és adják a következő címeket az oszlo-
poknak: „A tíz szűz példázata” és 
„Második eljövetel”, majd magukban 
gondolják át, milyen hasonlatokat 
alkalmazott a Szabadító. Kérd meg a 
fiatalokat, hogy az első oszlopba írják 
be a példázat alkotóelemeit – úgymint 
bölcs szüzek, Vőlegény, olaj –, a máso-
dikba pedig írják be, mit jelképeznek 
ezek a dolgok a második eljövetelt 
illetően. Beszéljétek meg, mit tanul-
tak, és minek a megtételére éreznek 
késztetést e példázat tanulmányozása 
után.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
mindannyian olvassák el az e váz-
latban található szentírásutalásokat, 
amelyekben Jézus Krisztus második 
eljövetelét az éjszaka leple alatt eljövő 
tolvaj érkezéséhez hasonlítják. Beszél-
jék meg, mit tanulnak a második 
eljövetelről. Kinek a számára lesz a 

második eljövetel olyan, mint a tolvaj 
érkezése? Mit mondanak a szentírá-
sok, mit tehetünk, hogy felkészültek 
legyünk? Kérd meg a fiatalokat, 
hogy találjanak ki saját hasonlatokat 
a második eljövetel jellemzésére, és 
osszák meg azokat az osztállyal.

• Közösen olvassátok el a Joseph 
Smith – Máté 1:49–54- et. Kérd meg 
a fiatalokat, beszéljék meg, miben 
különbözik egymástól a két szolga. 
Miben hasonlít néhány mai ember 
a gonosz szolgához? Milyen követ-
kezményekkel jártak a szolgák tettei? 
Kérd meg a fiatalokat, hogy válassza-
nak egy szentírást a versekhez tartozó 
lábjegyzetekből, és olvassák el. Kérd 
meg őket, hogy osszanak meg bár-
milyen egyéb meglátást, amelyet e 
további szentírások elolvasása által 
tanultak a hasonlatról.

• Kérd meg a fiatalokat, képzeljék 
el, hogy egy barátjuk félelmének ad 
hangot a második eljövetelt megelőző 
események miatt. Mit mondanának 
neki, hogy vigaszt nyújtsanak? Játszd 
le a „Ne nyugtalankodjatok” című 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A jelképek megértése. A 
fiataloknak képesnek kell 
lenniük a szentírásbeli 
szimbólumok felisme-
résére, a szimbólumok 
részeinek meghatáro-
zására, valamint azok 
értelmezésére ahhoz, 
hogy megértsék a szent-
írásbeli példázatokat és 
szimbólumokat. A szim-
bólumok felismerésének 
egyik módja az, hogy 
olyan kifejezéseket kere-
sünk, mint például: mint, 
vonatkoztat, hasonló, olyan, 
illetve mintha. A fiatalok 
ezután listát készíthetnek a 
szimbólum egyes részeiről 
(például olaj, lámpások, 
szüzek és a Vőlegény). A 
szimbólumok értelme-
zéséhez egyéb egyházi 
forrásokhoz fordulhatnak 
(mint az egyházi magazi-
nok, konferenciai beszédek 
vagy egyéb szentírások), 
és átgondolhatják, hogyan 
segít nekik a szimbólum 
egy- egy evangéliumi 
tantétel megértésében. 
Ösztönözd őket arra, hogy 
minden olyan alkalommal 
tegyék ezt meg, amikor 
személyes evangélium- 
tanulmányozásuk során 
hasonlattal vagy szimbó-
lummal találkoznak.
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videofilmet, és kérd meg a fiatalokat, 
írjanak le további dolgokat, amelye-
ket megoszthatnának a barátjukkal, 
köztük szentírásokat is. Kérd meg a 
tanulókat, hogy a tanultak felhasz-
nálásával játsszák el, hogyan nyújta-
nának vigaszt egy barátjuknak, aki 
aggódik a második eljövetel miatt.

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassák el Dallin H. Oaks elder 
Felkészülés a második eljövetelre 
című beszédének III. szakaszát, az 
osztály másik fele pedig olvassa el a 
IV. szakaszt. Találják meg és osszák 

meg egymással a második eljöve-
telhez kapcsolódó azon jelképeket, 
amelyekre Oaks elder utalást tesz. 
Mit fejezhetnek ki ezek a jelképek? 
Adj időt a fiataloknak, hogy leírják 
válaszaikat Oaks elder következő kér-
déseire: „Mi lenne, ha holnap lenne 
eljövetelének napja? [M]it tennénk 
ma? Milyen bűnöket vallanánk be? 
Mely cselekedeteinkkel hagynánk fel? 
Miféle kötelezettségeinknek tennénk 
eleget? Mit bocsátanánk meg mások-
nak? Miről tennénk bizonyságunkat?” 
(Liahóna, 2004. máj. 9.).

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e a második eljövetelhez kapcsolódó példázatokat és jelképeket? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy a mai napon tanultak alapján minek a megtételére 
éreznek késztetést. Buzdítsd őket arra, hogy cselekedjenek ezen érzések szerint. Milyen 
lehetőségei vannak a fiataloknak arra, hogy a második eljövetel jelképeiről tanítsanak 
másoknak?

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító egyszerű 
történeteket, példázatokat 
és a valós életből vett pél-
dákat osztott meg, melyek 
jelentőséggel bírtak azok 
számára, akiket tanított. 
Segített nekik felfedezni 
evangéliumi tanulságokat 
saját tapasztalataikban és 
az őket körülvevő világ-
ban. Hogyan használhatsz 
fel példázatokat és jelképe-
ket, hogy segíts a fiatalok-
nak megérteni a második 
eljövetelt?
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További tanítási és tanu-
lási ötletek találhatók a 
Függelékben.

Mit tanulhatok a szentírásokból, 
ami segíthet felkészülnöm 
a második eljövetelre?
Jézus Krisztus megígérte, hogy hatalommal és dicsőséggel újra vissza fog térni 
a földre. Utolsó napi szentekként kapott egyik kötelességünk az, hogy felké-
szítsük magunkat és segítsünk felkészíteni a világot a második eljövetelre. Az 
igazlelkűek számára a második eljövetel a béke és a győzelem napja lesz. Nem 
tudjuk pontosan, hogy mikor fog újból eljönni a Szabadító, de a jövendölések 
tanulmányozása, valamint jövetele jeleinek megfigyelése megerősítheti bizony-
ságunkat a második eljövetelről, és segíthet készen állnunk, bármikor érkezzen 
is az Úr.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat. 
Érzéseid szerint mit kellene megosztanod a fiatalokkal?

Lukács 21:34–36 (Vigyázzunk és 
imádkozzunk, hogy érdemesek 
maradjunk megállni az Úr színe előtt)

1 Nefi 22:17 (Az igazlelkűeknek nem 
kell félniük)

T&Sz 45:26–44; Joseph Smith – Máté 
1:21–36 (A második eljövetel jelei)

T&Sz 49:7; Joseph Smith – Máté 1:40 
(Ember nem tudja az órát és a napot, 
amikor az Úr visszatér)

Jézus Krisztus második eljövetele. 
Hűek a hithez (2004). 105–107.

Keress összefüggéseket!

Minden óra első pár percében segíts a tanulóknak összekötni a különböző helyeken 
(például személyes tanulmányozás, ifjúsági hitoktatás, egyéb egyházi órák, illetve 
barátokkal szerzett élmények során) tanultakat. Hogyan segíthetsz nekik észrevenni az 
evangélium mindennapi életben való alkalmazhatóságát? Az alábbi ötletek segíthetnek 
ebben:

A második eljövetelről 
szóló mely szentírások 
nyújtanak békét neked? 
Mit teszel, hogy felkészülj 
a második eljövetelre?

Az osztályodban lévő 
fiatalok könnyedén 
használják- e a szentí-
rásokban lévő tanulási 
segédleteket? Milyen 
áldásokat eredményez a 
fiatalok életében, ha meg-
tanulják tanulmányozni a 
szentírásokat?
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• Kérd meg a fiatalokat, hogy 
beszéljenek meg olyan témaköröket, 
amelyekről személyes tanulmányo-
zásuk során vagy az egyházi órákon 
tanulnak. Milyen kérdéseik vannak a 
tanultakkal kapcsolatban?

• Tegyél ki képeket a Szabadító 
születéséről és második eljöveteléről 
(lásd Evangéliumi művészeti könyv, 
30., 66.). Kérd meg a fiatalokat, hogy 
énekeljék el, hallgassák meg vagy 
olvassák fel a Jézus egykor csendben 

jött című himnuszt (Himnuszok, 119. 
sz.), és sorolják fel az egyes képek 
alatt azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek azt jellemzik, miben 
különbözik az Úr földi szolgálata a 
második eljövetelétől. Kérdezd meg a 
fiataloktól, milyen kérdéseik vannak a 
második eljövetellel kapcsolatban. Írd 
fel a táblára a kérdéseiket, és biztasd 
őket arra, hogy keressenek válaszo-
kat, miközben a második eljövetelről 
szóló szentírásokat tanulmányozzák 
ebben a leckében.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiataloknak megérteni, hogyan 
készüljenek fel a második eljövetelre. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely illik az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára a következő 
kérdéseket a második eljövetelről: 
Mi fog történni? Mit tehetek, hogy 
felkészüljek? Mit tanulok még? Kérd 
meg a fiatalokat, nyissák ki a Kalauz 
a szentírásokhoz részt a Jézus Krisz-
tus második eljövetele címszónál. 
Válasszanak ki és olvassanak el több 
szentírást, válaszokat keresve ezekre a 
kérdésekre. Kérd meg őket, mondják 
el, mit találtak.

• Kérd meg a fiatalokat, hogy olvas-
sák el a Jézus Krisztus második eljö-
vetele címszó alattiakat a Hűek a hithez 
könyvből. Mutasd meg a fiataloknak, 
hogyan készítsenek szentírásláncot 
az e részben utalásként feltüntetett 
szentírásokkal. Készíthetnek szentí-
rásláncot a 106–107. oldalon felsorolt 
megjövendölt események és jelek 
mindegyikéhez. Például a „Jelek az 
égen és a földön” szentírásai össze-
kapcsolásához lapozzanak a Jóel 
2:30–31- hez, és írják a margóra a 

következő szentírásra vezető uta-
lást: Máté 24:29–30. A Máté 24:29–30 
melletti margóra írják oda: T&Sz 
29:14–16, és így tovább. Ösztönözd 
a fiatalokat a témához kapcsoló-
dó további szentírások keresésére, 
amelyeket hozzáadhatnak a láncuk-
hoz. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy 
szerintük miért hasznosak a szentírás-
láncok. A második eljövetel mely jeleit 
ismerték meg ezekből a szentírások-
ból, amelyekről korábban nem volt 
tudomásuk? Miért tartják fontosnak, 
hogy ismerjék a második eljövetel 
jeleit? (Lásd T&Sz 45:34–39.)

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el a Tan és a szövetségek 45:44- et. 
Mutasd meg az osztálynak, hogy az 
e vershez kapcsolódó lábjegyzetek 
elolvasása hogyan segíthet jobban 
megérteniük a verset. Például a c 
lábjegyzet a Márk 13:32–37- re utal, 
amely azt tanítja, hogy senki sem 
ismeri a második eljövetel napját 

Evangélium- 
tanulmányozási 
készségek

A Kalauz a szentírásokhoz 
használata. Az e részben 
álló első tevékenység arra 
kéri a fiatalokat, hogy a 
Kalauz a szentírásokhoz 
segítségével keressenek 
szentírásokat Jézus Krisz-
tus második eljöveteléről. 
A Kalauz a szentírások-
hoz minden bejegyzése 
alatt olyan kapcsolódó 
szavak vagy kifejezé-
sek vannak felsorolva, 
amelyek segíthetnek a 
fiataloknak többet tanulni 
arról a témáról, amelyet 
épp tanulmányoznak. A 
tanulók kigondolhatnak 
a témájukhoz kapcsolódó 
további szavakat is, és 
azokat is kikereshetik a 
kalauzban. Buzdítsd őket, 
hogy forduljanak a Kalauz 
a szentírásokhoz részhez, 
ha többet szeretnének 
tanulni egy adott evangéli-
umi témáról.
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vagy óráját. Ez segít megértenünk, 
miért kell vigyáznunk. Adj ki egy 
szakaszt minden fiatalnak a második 
eljövetellel kapcsolatban, például az 
e vázlatban javasoltak vagy a Hűek 
a hithez 105–107. oldalán találhatók 
közül. Kérd meg a fiatalokat, tanul-
mányozzák ezeket a verseket, és 

írjanak le minden meglátást, amelyet 
a lábjegyzetekben lévő versek kikere-
sésével szereztek. Adj időt a fiatalok-
nak, hogy megosszák, mit tanultak a 
tanulmányozásukból. Hogyan fognak 
segíteni nekik a tanultak abban, hogy 
felkészültebbek legyenek a második 
eljövetelre?

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tanulmá-
nyozzák a szentírásokat, hogy tanuljanak a második eljövetelről? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Ösztönözz cselekvésre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg, milyen benyomásaik támadtak az órán. Mit 
fognak tenni, hogy felkészüljenek a második eljövetelre? Mit tanultak ma, amit alkal-
mazni fognak a személyes szentírás- tanulmányozásuk során?

A Szabadító  módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
azokat, akiket tanított, 
hogy hittel cselekedjenek, 
és éljenek az Általa tanított 
igazságok szerint. Minden 
tanításában arra összpon-
tosított, hogy segítsen 
követőinek teljes szívükkel 
az evangélium szerint élni. 
Te hogyan ösztönzöd a fia-
talokat arra, hogy a tanul-
tak szerint cselekedjenek?
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Ezen ötletek internetes megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

Tanulási és tanítási ötletek 

A Szabadító a szentírásokat használva tanított küldetéséről és tett arról bizonyságot. 
Azt tanította az embereknek, hogy gondolkodjanak el a szentírásokon, és azok segít-
ségével válaszolják meg a kérdéseket. Segített nekik evangéliumi leckéket felfedezni 
a saját élményeikben és a körülöttük lévő világban azáltal, hogy olyan példákat hasz-
nált, melyekkel azonosulni tudtak. Hívta őket, hogy tanúskodjanak tanításairól azál-
tal, hogy tanítanak és bizonyságot tesznek másoknak, és így elmélyítik tudásukat a 
tanról.

A fiatalok tanítójaként kötelességeid közé tartozik, hogy olyan tanulási tevékenysé-
gekkel készülj, amelyek a Szabadító által példázott tantételeket követik. Az ebben a 
függelékben található ötleteket vagy az általad kigondolt egyéb tanítási módszereket 
felhasználva segíthetsz a fiataloknak a próféták szavait kutatni, példákat nézni a meg-
tanult tantételekre, valamint megosztani az evangéliumot másokkal. Ezeket az ötlete-
ket bármelyik lecke témájához átalakíthatod.

Miközben a tevékenységeket tervezed, ne feledd, hogy az egyik fő célod a fiatalok 
tanításában az, hogy buzdítsd őket a tanultak megosztására. Amikor a fiatalok evan-
géliumi igazságokról beszélnek, a Szentlélek ereje megerősíti ezeket az igazságokat a 
szívükben és az elméjükben. Az evangélium másokkal történő megosztása továbbá 
lehetőséget ad a fiataloknak egymás megerősítésére – ha az evangéliumi igazságot 
egy kortársuktól hallják, az olykor erőteljesebben hat rájuk, mintha egy vezetőtől 
vagy egy tanítótól hallanák.

FÜGGELÉK
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Tevékenységek összefüggések kereséséhez 

Az alábbi tevékenységek:

• Segítenek a fiataloknak összefüggéseket találni 
az otthon, az egyházban, az ifjúsági hitoktatáson 
tanultak és a mindennapi életükben tapasztaltak 
között. 

• Bevezetik a tant, melyet a fiatalok az órán fog-
nak tanulni.

A fiatalok egyénileg, kis csoportokban vagy osztályként is végezhetik ezeket a tevékenységeket. Ne 
feledd, hogy a legjobb ötleteid akkor születnek majd, amikor figyelembe veszed az általad tanított fiatalok 
szükségleteit.

Segíts a fiataloknak összefüggéseket 
találni az otthon, az egyházban és 
máshol tanultak között.
Készítsenek listát az igazságokról!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek listát olyan 
evangéliumi igazságokról, melyekről tanultak, és 
beszéljék meg, hogy azok miként kapcsolódnak 
egymáshoz.

Írjanak le egy szót vagy kifejezést!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondjanak egy olyan 
szót vagy kifejezést, amely összefoglal valamit, 
amit nemrégiben tanultak.

Osszanak meg egy szentírást!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszanak meg egy 
olyan szentírást, amelyet nemrégiben tanulmányoz-
tak, és mondják el, mit tanultak belőle.

Osszanak megy egy tanulási tapasztalatot!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg egy olyan 
tapasztalatukat, melynek során mélyrehatóan volt 
lehetőségük tanulni az evangélium egyik tanáról.

Osszanak megy egy tanítási tapasztalatot!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg az evan-
gélium tanításával kapcsolatos egyik közelmúltbeli 

élményüket. Szerintük mi sikerült jól benne? Min 
szeretnének javítani?

Mondják el, hogyan alkalmazzák!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, hogyan 
alkalmazzák a tanultakat.

Tegyenek fel kérdéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy tegyenek fel kér-
déseket az egyik olyan tanról, amelyet éppen 
tanulmányoznak.

Osszanak meg kérdéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg azokat 
a kérdéseket, melyeket az egyházról vagy más 
hitelveikkel kapcsolatban tettek fel nekik, és hogy 
miként válaszolnák meg őket.

Vezesd be a tant, melyet a fiatalok az 
órán fognak tanulni!
Keressék meg a tant a szentírásokban!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek egy olyan 
verset a szentírásokban, amely a leckében lévő 
tanról tanít.
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Válaszoljanak meg egy kérdést!

Kérd meg a fiatalokat, hogy válaszoljanak meg egy 
kérdést a tanról.

Énekeljenek el egy himnuszt!

Kérd meg a fiatalokat, hogy énekeljenek el egy, a 
tanhoz kapcsolódó himnuszt.

Válaszolják meg a lecke címében lévő kérdést!

Írd fel a táblára a lecke címében lévő kérdést, 
és kérd meg a fiatalokat, hogy gondolják át, ők 
hogyan válaszolnának rá.

Adják elő szerepjátékkal!

Kérd meg a fiatalokat, hogy játsszanak el egy olyan 
szituációt, amikor valaki kérdést tesz fel nekik az 
evangéliumról. Hogyan válaszolnának rá?

Magyarázzák el, amit tudnak!

Kérd meg az osztály tagjait, hogy magyarázzák el, 
amit a tanról tudnak.

Magyarázzák el a tan egyes részeit!

Oszd a tant részekre, majd kérj meg egy- egy fia-
talt, hogy magyarázza el a tan valamely részének 
jelentését.

Adjanak magyarázatot egy képről vagy tárgyról!

Mutass a fiataloknak egy olyan képet vagy tárgyat, 
amely kapcsolódik az e heti leckéhez, és kérd meg 
őket, hogy magyarázzák el azt.

Rajzoljanak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy rajzolják le, ők hogyan 
értelmezik a tant, melyet meg fogtok beszélni.

Keressenek szentírásokat, és 
osszák meg egymással!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek olyan szent-
írásokat, amelyek segítenek megválaszolni a lecke 
címében található kérdést.

Foglalják össze, amit tudnak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy néhány szóban vagy 
kifejezésben foglalják össze, mit tudnak vagy 
tapasztaltak a tannal kapcsolatban.

Névtelen kérdőív

Töltess ki az osztály tagjaival egy rövid, névtelen 
kérdőívet, amely a tannal kapcsolatos érzéseikről 
vagy tapasztalataikról kérdezi őket.

Teszt

Írass a fiatalokkal egy rövid tesztet, hogy megtudd, 
milyen ismereteik vannak már a tanról.

Készítsenek szólistát!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondoljanak olyan 
szavakra, amelyek az órán megbeszélendő tanhoz 
kapcsolódnak. Mely szavakkal vagy kifejezésekkel 
kapcsolatban vannak kérdéseik?

Tevékenységek az együtt tanuláshoz 

A következő tevékenységek segíthetnek a fiataloknak:

• Kutatni a szentírásokat és a próféták szavait, és 
átgondolni a jelentésüket.

• Példákat nézni a megbeszélt tanra.

• Megosztani a tannal kapcsolatos gondolataikat 
és érzéseiket másokkal.

A fiatalok egyénileg, kis csoportokban vagy osztályként is végezhetik ezeket a tevékenységeket. Ne 
feledd, hogy a legjobb ötleteid akkor születnek majd, amikor figyelembe veszed az általad tanított fiatalok 
szükségleteit.
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Kutassák a szentírásokat és a próféták 
szavait, és gondolják át a jelentésüket!
Keressenek válaszokat a kérdésekre!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek válaszokat 
a kérdéseidre, vagy azon kérdésekre, amelyek a 
tannal kapcsolatban felmerülnek bennük, és beszél-
jék meg, amit találtak.

Keressenek szavakat és kifejezéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek olyan sza-
vakat, kifejezéseket és példákat, amelyek segítenek 
megérteniük a tant.

Készítsenek néhány szavas összefoglalást!

Kérd meg a fiatalokat, hogy néhány szóban fog-
laljanak össze egy szentírást vagy egy prófétai 
üzenetet.

Készítsenek listát!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek listát olyan 
kulcsfontosságú dolgokról, amelyeket a szentírá-
sokban vagy a próféták szavaiban lévő tanról tanul-
nak. Kérd meg őket, mondják el, mit találtak.

Kössék össze a verseket!

Adj a fiataloknak néhány szentírásutalást és rövid 
kijelentéseket, amelyek összefoglalják, hogy az 
egyes szentírásrészek mit tanítanak. Kérd meg őket, 
hogy olvassák el a szentírásokat, majd kössék össze 
mindegyiket a hozzá tartozó kijelentéssel.

Kapcsoljanak képet a szentíráshoz!

Kérd meg a fiatalokat, hogy kapcsoljanak képe-
ket a szentírásrészekhez. Ösztönözd őket, hogy 
osszák meg a szentírásokból és a képekből szerzett 
meglátásaikat.

Egészítsék ki a mondatot!

Írj fel a táblára egy kijelentést úgy, hogy hiányoz-
zanak belőle szavak. Kérd meg a fiatalokat, hogy 
keressenek olyan szavakat vagy kifejezéseket a 

szentírásokban, amelyekkel ki tudnák egészíteni a 
kijelentést.

Hasonlítsanak össze példákat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy olvassanak el két vagy 
több történetet vagy részt a szentírásokból, és 
hasonlítsák össze, mit tanítanak az adott tanról.

Rajzoljanak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy rajzolják le, amit a 
szentírásokban és a próféták szavaiban olvastak.

Keressenek szentírást!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek egy szentí-
rásrészt a tanról, és mondják el, mit jelent.

Kössenek össze egymáshoz kap-
csolódó szentírásokat!

Segíts a fiataloknak listát készíteni a tanhoz kapcso-
lódó szentírásokról, olvassák el őket, majd pedig 
írják az utalásokat a szentírásaik margójára.

Keressenek és énekeljenek himnuszokat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy keressenek himnuszo-
kat a tanról, és énekeljék el őket együtt.

Nézzenek példákat a megbeszélt 
tanra!
Készítsenek interjúkat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek interjút 
egymással a tannal kapcsolatos tapasztalataikról.

Nézzenek példákat a szentírásokban!

Kérd meg a fiatalokat, hogy olvassák el vagy hall-
gassák meg olyan szentírásbeli alakok példáit, akik 
a tan szerint éltek.

Nézzék meg más utolsó napi szentek példáit!

Kérd meg a fiatalokat, hogy olvassák el vagy hall-
gassák meg olyan utolsó napi szentek példáit, akik 
a tan szerint éltek.
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Osszanak meg példákat!

Oszd meg olyan emberek példáit, akik a tan szerint 
éltek, majd kérd meg a fiatalokat, hogy ők is osszák 
meg a példáikat.

Beszéljenek meg egy történetet!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondják el, hogy egy 
történet (a szentírásokból vagy a próféták szavai-
ból) hogyan példázza a tant.

Képzeljék el!

Kérd meg a fiatalokat, hogy képzeljék el, ahogyan 
valaki a tan szerint él.

Adják elő szerepjátékkal!

Kérd meg a fiatalokat, hogy adják elő szerepjáték-
kal vagy képzeljenek el egy olyan szituációt, amely 
a tant szemlélteti.

Használják a médiát!

Kérd meg a fiatalokat, hogy nézzenek az egyház 
által kiadott médiaanyagokat (például DVD- ket 
vagy videofilmeket az LDS.org- ról).

Hallgassanak meg kerekasztal- beszélgetéseket!

Engedéllyel hívj meg vendégeket, hogy megvála-
szolják az osztály kérdéseit, vagy beszélgessenek a 
fiatalokkal egy adott témáról.

Hallgassanak meg egy vendégelőadót!

Engedéllyel hívj meg egy vendégelőadót, hogy 
beszéljen a tanról.

Osszák meg a tannal kapcsolatos 
gondolataikat és érzéseiket másokkal!
Írjanak egy beszédet!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készüljenek egy 
beszéddel a tanról.

Tanítsák a leckét!

Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy ő tanítsa a 
lecke egy részét.

Tanítsanak egy másik osztályt!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek egy rövid 
leckét a tanról, és tanítsák le azt egy másik osztály-
ban (a püspök engedélyével).

Tanítsanak valakit!

Segíts a fiataloknak ötleteket gyűjteni arra, hogy 
miként taníthatnák meg a tant valaki másnak.

Tegyenek bizonyságot a tanról!

Kérd meg az osztály néhány tagját, hogy ossza meg 
a bizonyságát a tanról.

Írjanak a tanról!

Kérd meg az osztály néhány tagját, hogy írja le, mit 
tanult, illetve gondol vagy érez a tanról.

Magyarázzák el a jelentését!

Kérdezd meg a fiataloktól, hogy mit jelent számuk-
ra a tan.

Beszéljenek meg kérdéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy beszéljenek meg kérdé-
seket a tan jelentéséről és fontosságáról.

Tegyenek fel kérdéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el a 
tanon, és tegyenek fel róla kérdéseket! Válaszoljá-
tok meg együtt őket.

Adjanak magyarázatot egy képről vagy tárgyról!

Kérd meg a fiatalokat, magyarázzák el, hogy egy 
adott kép vagy tárgy miként illusztrálja a tant.

Rajzoljanak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek egy rajzot 
vagy posztert, amely a tant ábrázolja.

Osszák meg a Személyes fejlődés vagy 
az Isten iránti kötelesség programok-
kal kapcsolatos élményeiket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy meséljenek vagy tanít-
sanak az osztálynak valamit, amit az Isten iránti 
kötelesség vagy a Személyes fejlődés program 
keretében végeztek e tanhoz kapcsolódóan.
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Tevékenységek, melyek cselekvésre ösztönzik a fiatalokat 

Az alábbi tevékenységek segíthetnek a fiataloknak meglátni, hogy az evangélium hogyan vonatkozik az 
életükre. Általában a fiatalokat arra kell buzdítani, hogy saját maguk tervezzék meg, hogyan ültetik át a 
gyakorlatba, amit tanulnak. Ezek a tevékenységek ölteket adhatnak nekik ehhez.

A fiatalok egyénileg, kis csoportokban vagy osztályként is végezhetik ezeket a tevékenységeket. Ne 
feledd, hogy a legjobb ötleteid akkor születnek majd, amikor figyelembe veszed az általad tanított fiatalok 
szükségleteit!

Készítsenek tervet a tan szerinti életre!
Gondolkodjanak el azon, mit tegyenek!

Kérd meg a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el 
azon, hogy miként tudnák alkalmazni a tant.

Írják le, mit tegyenek!

Kérd meg a fiatalokat, hogy írják le, hogyan fogják 
alkalmazni a tant.

Tanácskozzanak az osztállyal!

Kérd meg a fiatalokat, hogy tanácskozzanak az 
osztály más tagjaival arról, hogy miként alkalmaz-
zák a tant.

Osszák meg az érzéseiket és a bizonyságukat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszák meg az érzé-
seiket és a bizonyságukat a tanról, és mondják el, 
miért fontos számukra.

Készítsenek tanítási vázlatot!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek egy váz-
latot, melynek segítségével másokat taníthatnak a 
tanról.

Beszéljék meg a tan jelentőségét!

Kérd meg a fiatalokat, hogy beszéljék meg a tan 
jelentőségét az életükben.

Jegyezzék le a bizonyságukat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy jegyezzék le a bizony-
ságukat a tanról.

Készítsenek interjúkat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek interjút 
másokkal a tannal kapcsolatos tapasztalataikról és 
gondolataikról.

Készítsenek listát!

Kérd meg a fiatalokat, hogy készítsenek listát 
azokról az áldásokról, melyekben a tan alkalmazása 
során részesültek.

Kerekedjenek felül egy kihí-
váson vagy problémán!

Kérd meg a fiatalokat, hogy mondjanak egy olyan 
kihívást vagy kérdést, mellyel jelenleg küzdenek, és 
mondják el, hogyan segít nekik ebben egy tan vagy 
egy szentírás.

Vonatkoztassák magukra!

Kérd meg a fiatalokat, hogy vonatkoztassanak a 
saját életükre valamit a szentírásokból vagy az élő 
próféták szavaiból.

Végezzék az Isten iránti kötelesség vagy 
Személyes fejlődés tevékenységeket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy végezzenek el egy 
tevékenységet az Isten iránti kötelesség vagy a Szemé-
lyes fejlődés könyvből.



Jöjj, kövess engem
!

Vasárnapi Iskola 2017
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