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Amit a kézikönyvről tudni kell
Az ebben a kézikönyvben található leckék egységekbe 
vannak rendezve, amelyek Jézus Krisztus visszaállított 
evangéliumának alapvető tantételeivel foglalkoznak. 
Minden lecke a fiatalokban felmerülő kérdésekre össz-
pontosít, valamint olyan tanbéli tantételekre, amelyek 
segítenek nekik megtalálni azokra a választ. A leckék 
úgy vannak kialakítva, hogy a tan elsajátításával segít-
senek 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 fiatal nők kér-
dései 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. Inkább 
arra tervezték őket, hogy segítsenek elsajátítanod 
a tant, és olyan tanulási élményeket előkészítened, 
melyeket az általad tanított fiatal nők szükségletei-
hez igazítottál.

Készülj fel lelkileg!
Ahhoz, hogy segíteni tudj a fiatal nőknek megtanul-
ni az ebben a vázlatban szereplő tantételeket, saját 
magadnak is értened kell azokat, és azok szerint kell 
élned. Tanulmányozd a szentírásokat és az óravázla-
tokban található egyéb forrásokat, és keress bennük 
olyan kijelentéseket, történeteket vagy példákat, 

melyek különösen témába vágók vagy inspirálók 
lehetnek a fiatal nők számára, akiket tanítasz. Azután 
a tanulási vázlatok segítségével tervezd meg, miként 
fogsz segíteni a fiatal nőknek abban, hogy saját maguk 
fedezzék fel az igazságokat, bizonyságot nyerjenek 
róluk és a tanultak szerint éljenek. Óra előtt megoszt-
hatsz a fiatal nőkkel néhány beszédet vagy videót is.

Tanácskozzatok egymással!
Tanácskozz az osztályelnökséggel, illetve más taní-
tókkal és vezetőkkel a fiatal nőkről. Milyen kérdé-
seik és szükségleteik vannak? Miről tanulnak más 
környezetben, például otthon, az ifjúsági hitoktatá-
son és a Vasárnapi Iskolán? Hogyan befolyásolja ez a 
felkészülésedet? (Amennyiben e beszélgetések során 
bizalmas közlések hangzanak el, kérjük, megfelelő 
titoktartással kezeld őket!)

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 gyak-
ran látogasd őket.

• Videók, képek és egyéb médiák hivatkozásai, ame-
lyeket a lelki felkészülésedre és a fiatalok tanításá-
hoz használhatsz.

• Olyan videók, amelyek a hatásos tanítást mutat-
ják be, hogy fejleszteni 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 segíteni fog a fiatal nőknek megérteni az 
Istenség tagjainak valódi természetét és a Mennyei Atya szabadításra vonatkozó ter-
vében betöltött szerepüket. Ez a tudás segíteni fog jobban megérteniük a saját isteni 
kilétüket és céljukat Isten leányaiként.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mit tudunk az Istenség természetéről?
Hogyan ismerhetem meg Mennyei Atyámat?
Miért fontos az életemben Jézus Krisztus?
Mik a Szentlélek szerepei?
Ki vagyok, és kivé válhatok?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 

szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Január: Az Istenség
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Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenysé-
gei kapcsolódnak az ebben az egységben szereplő 
leckékhez:

Hit, 5. értéktapasztalat

Isteni természet, 1., 2. és 6. értéktapasztalat

Egyéni érték, 1. értéktapasztalat

Megjegyzés a tanítónak

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

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit tudunk az Istenség 
természetéről?
Az Istenség magába foglalja Istent – az Örökkévaló Atyát –, Jézus Krisztust 
– a Szabadítót – és a Szentlelket. Habár az Istenség tagjai külön szerepekkel 
rendelkező, különálló lények, céljukban egyek. Tökéletesen egyek Mennyei 
Atyánk szabadítást hozó isteni tervének megvalósításában.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és beszédek segítenek a fiatal nőknek megérteni az Istenség természe-
tét és azt a szerepet, melyet az Istenség tagjai betöltenek az ő életükben?

1 Mózes 1:27 (Az ember Isten képmá-
sára teremtetett)

Máté 3:16–17; János 14:16; Cseleke-
detek 7:55–56; 3 Nefi 11:4–11; Joseph 
Smith története 1:17; Hittételek 1:1 
(Az Istenségnek három tagja van)

Lukács 24:39; János 1:14; T&Sz 130:22 
(Az Istenség két tagjának fizikai 
teste van)

János 17:21; 1 János 5:7; Alma 11:44; 
T&Sz 20:28 (Az Istenség egysége)

Istenség. Hűek a hithez (2004). 94–95.

Boyd K. Packer: A bizonyság. Liahóna, 
2014. máj. 94–97.

Robert D. Hales: Örök élet: megismer-
ni Mennyei Atyánkat és Fiát, Jézus 
Krisztust. Liahóna, 2014. nov. 80–82.

Jeffrey R. Holland: Az egyedül igaz 
Isten és a kit Ő elküldött, a Jézus 
Krisztus. Liahóna, 2007. nov. 40–42.

Rövidfilm: A visszaállítás; lásd még 
Doctrine and Covenants Visual Resources 
DVD

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan segít az Istenség 
megértése tudnod, hogy ki 
vagy? Miben különbözik 
az Istenségről való isme-
retünk attól, amiben más 
vallások hisznek?

Értik- e a fiatal nők, hogyan 
dolgozik össze az Istenség 
három tagja? Hogyan fog 
segíteni a fiatal nőknek az 
Istenség természetéről való 
tudásuk?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Mit tudunk az 
Istenség természetéről?” Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el a Hittéte-
lek 1:1- et vagy a Tan és a szövetségek 
130:22- t e kérdések megválaszolásához.

• Írd fel a táblára a Tan és a szövetsé-
gek 130:22 szövegét úgy, hogy számos 
kulcsfontosságú szó helyét kivona-
lazod. Biztasd a fiatal nőket, hogy 
gondolják át, milyen szavak illenek 

a vonalak helyére, majd osztályként 
írjátok is be azokat.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
játsszák el, hogyan tanítanának vala-
kit, akinek más a vallása, az Istenség 
három különálló tagjáról. Milyen 
szentírásokat használnának fel? 
Miért érzik úgy, hogy ennyire fontos 
ezt tudni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni az Istenség termé-
szetét. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Írd fel a táblára a következő szava-
kat: „Atyaisten”, „Jézus Krisztus” és 
„Szentlélek”. Válassz ki olyan része-
ket Boyd K. Packer elnök A bizonyság 
című beszédéből, melyek segítenek 
majd a fiatal nőknek az Istenség meg-
értésében. Adj ki egy részt minden fia-
tal nőnek, hogy magukban elolvassák, 
majd foglalják össze a történetüket 
az osztály többi tagjának. Amikor az 
egyes fiatal nők beszámolnak az olva-
sottakról, írják fel a megfelelő címszó 
alá, mit tanultak az Istenség adott tag-
járól. A fiatal nők szerint miért fontos, 
hogy ismerjék ezeket az igazságokat 
az Istenségről? Hogyan magyaráznák 
el a hitelveiket azoknak, akik másként 
vélekednek az Istenségről?

• Minden fiatal nő olvassa el az 
Istenség szócikket a Hűek a hithez 
értelmező szótárból. Kérd meg az 
egyiküket, hogy mondja el, mit tanult 

az olvasmányból. Ezután kérj meg 
egy másik fiatal nőt, hogy ismételje el, 
amit az előtte szóló fiatal nő mondott, 
és utána mondjon valamit, amit ő 
tanult. Ezt addig folytassátok, amíg 
minden fiatal nőnek lehetősége volt 
megosztani a többiekkel a gondolata-
it. Kérdezd meg a fiatal nőket, hogy 
miben különböznek az Istenségről 
való nézeteink más vallások nézete-
itől? Hogyan áldhatja meg a fiatal 
nőket az, ha pontos ismereteik vannak 
az Istenségről?

• Osztályként olvassátok el Jeffrey R. 
Holland elder leírását arról, hogyan 
vélekednek más keresztény vallások 
az Istenségről (Az egyedül igaz Isten, 
és a kit Ő elküldött, a Jézus Krisztus 
című beszédében). Mutasd be a fiatal 
nőknek A visszaállítás című DVD- 
ről az első látomásról szóló jelene-
tet, vagy mutass egy képet az első 

Tanítási ötlet

Az ebben a részben talál-
ható tanulási tevékeny-
ségeket felhasználhatod 
annak meghatározására, 
hogy mi az, amit a fiatal 
nők már tudnak a tanról, 
és mi az, amit még meg 
kell tanulniuk. Állj készen 
arra, hogy ha szükséges, 
az ő szükségleteikhez iga-
zítsd a lecketervet.
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látomásról (lásd Evangéliumi művészeti 
könyv, 90.). Mit tudott meg Joseph az 
Istenségről? Az, amit ő megtudott, 
miben tért el attól, amit más kereszté-
nyek hittek? Miért fontos, amit meg-
tudott? A fiatal nők mit gondolnak, 
ez az élmény hogyan változtatta meg 
azt, amit Joseph saját magáról hitt?

• Írd fel a táblára a következő cím-
szavakat: „Az Istenségnek három 
tagja van”, „Az Istenség egy egységet 
alkot”, és „Mennyei Atyánk és Jézus 
Krisztus fizikai testtel rendelkezik”. 
Kis kártyákra írj fel az Istenséggel 
kapcsolatos szentírásutalásokat (pél-
dául az ebben a vázlatban felsoroltak 
közül). Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
felváltva válasszanak kártyát, olvas-
sák fel hangosan a szentírást, és írják 
fel a megfelelő címsor alá az utalást a 
táblára (egyes szentírások több mint 
egy címsor alá is felkerülhetnek). 

Hogyan áldhatja meg a fiatal nőket 
az, ha ismerik ezeket az igazságokat 
az Istenségről? Biztasd a fiatal nőket, 
hogy a szentírásukban tartsanak egy 
listát ezekről az utalásokról, hogy 
használhassák, amikor valakinek az 
Istenségről tanítanak.

• Adj a fiatal nőknek egy lapot, 
melyen a következő kérdések szere-
pelnek: Hogyan jellemeznéd a Szaba-
dító kapcsolatát Atyjával? Az Atya és 
a Fiú milyen értelemben egyek? Mik 
a Szentlélek szerepei? Gondolkodja-
nak el ezeken a kérdéseken, miköz-
ben megnézik, meghallgatják vagy 
elolvassák Robert D. Hales elder Örök 
élet: megismerni Mennyei Atyánkat 
és Fiát, Jézus Krisztust című beszédét. 
Adj nekik időt leírni a válaszaikat, és 
kérd meg őket, hogy mondják el, mit 
írtak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e az Istenség ter-
mészetét? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Memorizálhatják az első hittételt, 
elgondolkodhatnak rajta és megoszt-
hatják valakivel.

• Elvégezhetik az Isteni természet, 2. 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés 
füzetből.

• Tarthatnak egy tanítást családi esten 
az Istenségről, felhasználva az órán 
tanulmányozott szentírásrészeket.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító Mennyei 
Atyánk útmutatására 
törekedve készült fel a 
tanításra. Mit tehetsz, hogy 
Mennyei Atyánk útmuta-
tására törekedj, ami segít 
felkészülnöd a Lélek általi 
tanításra?
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Válogatott források

Istenség. Hűek a hithez (2004). 94–95.

Az első hittétel kijelenti: „Hiszünk Istenben, az 
Örökkévaló Atyában, és az Ő Fiában, Jézus Krisztus-
ban, valamint a Szentlélekben.” E három lény alkot-
ja az Istenséget. Ők elnökölnek e világ, és Mennyei 
Atyánk minden más teremtménye felett.

Az Istenség igaz tana elveszett a Szabadító halandó 
szolgálatát és apostolainak halálát követő hiteha-
gyás során. A tan visszaállítása akkor vette kezdetét, 
amikor a 14 éves Joseph Smith részesült első látomá-
sában (lásd Joseph Smith története 1:17). A próféta 
első látomásáról szóló beszámolójából és egyéb 
tanításaiból tudjuk, hogy az Istenség tagjai három 
különálló lény. Az Atyának és a Fiúnak húsból és 
csontból való teste van, a Szentlélek pedig léleksze-
mély (lásd T&Sz 130:22).

Jóllehet az Istenség tagjai egymástól megkülönböz-
tethető lények, akik eltérő szerepekkel rendelkez-
nek, mégis céljukban és a tanban egyek. Tökéletesen 
egyesülnek Mennyei Atyánk szabadítást hozó isteni 
tervének megvalósításában.

Részlet Jeffrey R. Holland Az egyedüli igaz Isten és a kit 
Ő elküldött, a Jézus Krisztus című beszédéből.  Liahóna, 
2007. nov. 40–42.

Kr. u. 325–ben Konstantin római császár összehívta a 
niceai zsinatot, hogy sok egyéb dolog mellett meg-
beszéljék Isten, egyre több vitát kiváltó, állítólagos 
„három az egyben” természetét. A papok, a filozófu-
sok és az egyházi méltóságok heves vitáinak (és még 
125 évnek és három nagy zsinatnak) a niceai hitval-
lás lett az eredménye, amit később átszövegeztek, 
így keletkezett többek között az atanázi hitvallás. A 
zsinatok különféle átalakulásai és későbbi finomítá-
sai – majd ezt követően az évszázadok során a többi 
zsinat –  kijelentette, hogy az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek elvont, abszolút, érzékelésen felüli, időben és 
térben mindenütt jelenlévő, egylényegű, egyképpen 
örökkévaló, megismerhetetlen, továbbá nem ren-
delkezik testtel, testrészekkel és nincsenek érzései, 
és időn és téren kívül helyezkedik el. Ezekben a hit-
vallásokban a három tag különálló személy, de egy 
lényt alkotnak, amit gyakran a „szentháromság titká-
nak” neveznek. Három különálló személy, mégsem 
három Isten, hanem csak egy. Mind a három személy 
felfoghatatlan, mégis egy Isten, aki felfoghatatlan.
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan ismerhetem meg 
Mennyei Atyámat?
Mennyei Atyánk lányai vagyunk, aki szeret minket, és szeretné, ha közeled-
nénk Őhozzá. Lehetőséget adott nekünk arra, hogy imádkozzunk Őhozzá, és 
megígérte, hogy meghallgatja az imáinkat és válaszol rájuk. Azáltal is megis-
merhetjük Őt, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat és az utolsó napi próféták 
szavait, és akaratának követése által igyekszünk hasonlóbbakká válni Őhozzá.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek Mennyei Atyjuk 
megismerésében?

János 17:3 (Mennyei Atya megismeré-
sének fontossága)

1 János 2:3–5; 4:7–8; Énós 1:1–7; Mózi-
ás 4:9–12; 5:13; T&Sz 88:63–65; 93:1 
(Hogyan ismerhetjük meg Mennyei 
Atyánkat)

Richard G. Scott: Az ima mennyei 
ajándékának használata. Liahóna, 
2007. máj. 8–11.

Robert D. Hales: Isten, a mi Mennyei 
Atyánk és az Ő Fia, Jézus Krisztus 
megismerésére törekedve. Liahóna, 
2009. nov. 29–32.

Jeffrey R. Holland: Isten nagysága. 
Liahóna, 2003. nov. 70–73.

Videó: “He Knows Me,”Az ima

Tudom, hogy Atyám él. Himnuszok, 
192. sz.; Én jó Atyám. Himnuszok, 
182. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondold át a Mennyei 
Atyáddal való kapcsolato-
dat. Mikor érezted magad 
legközelebb Őhozzá? Mit 
tettél, ami lehetővé tette 
számodra azt, hogy köze-
lebb érezd magad Hozzá?

Osztályod fiatal nőiben 
milyen érzések vannak 
magukkal kapcsolatban? 
Hogyan erősítheti az 
önértékelésüket az, ha erős 
kapcsolatuk van Mennyei 
Atyjukkal? Hogyan segít-
hetsz a fiatal nőknek mege-
rősíteni ezt a kapcsolatot?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Énekeljétek el a Tudom, hogy 
Atyám él (Himnuszok, 192. sz.) vagy 
az Én jó Atyám (Himnuszok, 182. sz.) 
című himnuszt. Beszéljétek meg a 
fiatal nőkkel, mit tanítanak ezek a 
himnuszok Mennyei Atyánkról és 
arról, ahogyan megismerhetjük Őt.

• A püspök engedélyével kérd fel az 
egyik fiatal nő édesapját, hogy ossza 
meg az apasággal kapcsolatos érzése-
it. Elmondhatja, milyen érzések van-
nak benne a leánya iránt, reményei 
szerint mit ér el a leánya az életben, 

és hogyan kíván segíteni neki, hogy 
ez sikerüljön. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy hasonlítsák össze az édesapa 
által elmondottakat azzal, ahogyan 
Mennyei Atyjuk érez irántuk.

• Írd fel a táblára a következő kérdé-
seket: Mikor érezted magad legköze-
lebb Mennyei Atyádhoz? Mit tettél, 
ami lehetővé tette számodra azt, hogy 
közel érezd magad Hozzá? Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy írják le válaszai-
kat, és ha úgy gondolják, osszák meg 
azokat az osztállyal.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, hogyan ismerhe-
tik meg még jobban Mennyei Atyjukat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Tegyél ki az imát, a Szentlelket, 
valamint a próféták szavait jelképe-
ző tárgyakat (például mobiltelefont, 
zseblámpát és térképet). Mondd el 
a fiatal nőknek, hogy ezek a tárgyak 
olyan dolgokat jelképeznek, amelye-
ket azért adott Mennyei Atyánk, hogy 
segítsen nekünk jobban megismerni 
Őt. Kérd meg őket, hogy mondják el, 
szerintük mit jelképezhetnek ezek 
a tárgyak. Az osztállyal közösen 
olvassátok el Robert D. Hales elder 
beszédét: Isten, a mi Mennyei Atyánk, 
és az Ő Fia, Jézus Krisztus megisme-
résére törekedve. (Azt is megtehe-
ted, hogy a fiatal nőket megkéred a 
beszéd óra előtti elolvasására.) Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy keressenek 

olyan kijelentéseket, amelyek meg-
tanítják nekik, hogyan segíthet az 
ima, a Szentlélek és a próféták szavai 
Mennyei Atya megismerésében. Még 
mi inspirálja őket ebben a beszédben 
arra, hogy jobban meg akarják ismer-
ni Mennyei Atyjukat? Kérd meg őket, 
hogy meséljenek a Mennyei Atyjukkal 
kapcsolatos érzéseikről.

• Adj ki minden fiatal nőnek egyet az 
alábbi szentírások közül: 1 János 2:3–
5; 4:7–8; Énós 1:1–7; Móziás 4:9–12; 
5:13; T&Sz 88:63–65; 93:1. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy tanulmányozzák a 
nekik adott szentírásrészt, és keresse-
nek benne módokat Mennyei Atyjuk 
megismerésére. Kérd meg őket, hogy 

Tanítási tipp

„Miután valaki válaszolt 
egy kérdésre, vagy elmon-
dott egy gondolatot, kérd 
meg a többieket, hogy 
vagy tegyenek hozzá, vagy 
fejezzék ki eltérő vélemé-
nyüket. Amikor valaki fel-
tesz egy kérdést, irányítsd 
azt át mások felé, ahelyett, 
hogy te válaszolnád meg. 
Például megkérdezheted: 
»Szeretne valaki válaszolni 
erre a kérdésre?«” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 67.).
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mondják el, mit tanultak, és mesél-
jenek olyan élményekről, amikor ily 
módon jobban megismerték Mennyei 
Atyjukat.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a János 17:3- at, és magya-
rázzák el, mi a különbség aközött, ha 
tudunk valakiről, és aközött, ha isme-
rünk valakit. Kérd meg őket, hogy 
gondoljanak valakire, akit nagyon 
jól ismernek. Mit tettek azért, hogy 
megismerjék az illetőt? Válaszaikat 
sorold fel a táblán! Hogyan használ-
hatunk hasonló módszereket Mennyei 
Atyánk megismerésére? Kérd meg 
az osztály egyik felét, hogy olvas-
sák el az Énós 1:1–7- et, a másik felét 
pedig, hogy olvassák el Richard G. 
Scott elder Az ima mennyei ajándé-
kának használata című beszédének 
első két szakaszát. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy keressenek ebben módo-
kat a Mennyei Atyjukkal folytatott 
kommunikáció javítására. Miután 

megbeszélték, mit találtak, kérd meg 
őket, hogy néhány percig gondolkoz-
zanak el a Mennyei Atyjukhoz fűződő 
kapcsolatukon, és fontolják meg, mit 
tehetnének annak javításáért.

• Írd fel a táblára: „Mennyei Atyánk 
szeret minket, és az akarja, hogy köze-
ledjünk Őhozzá. Lehetőséget adott 
nekünk arra, hogy imádkozzunk 
Hozzá.” Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák fel hangosan ezeket a kije-
lentéseket, és kérd meg az osztályt, 
hogy meséljenek az imával kapcsola-
tos élményeikről. Mutasd be Az ima 
című videót. Mire figyeltek fel a fiatal 
nők Monson elnök bizonyságában? 
Mit vettek észre a fiatal nők Ogando 
nőtestvér Mennyei Atyához fűző-
dő kapcsolatában? Milyen szerepet 
játszott az ima ebben a kapcsolatban? 
Adj néhány percet a fiatal nőknek 
arra, hogy átgondolják a Mennyei 
Atyjukhoz fűződő kapcsolatukat és 
azt, hogy miként javíthatnának ezen.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan ismerhetik meg jobban Mennyei Atyánkat? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Írják le a naplójukba, mit terveznek, 
hogyan javítanak Mennyei Atyjukkal 
való kapcsolatukon, majd vigyék 
véghez a tervüket.

• Elvégezhetik az Egyéni érték, 1. 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés 
füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal készült 
a tanításra, hogy időt 
fordított a magányos 
imádkozásra és böjtölésre. 
Mennyei Atyja útmutatá-
sát kereste. Amikor felké-
szülsz rá, hogy megtanítsd 
a fiatal nőknek, hogyan 
ismerhetik meg Mennyei 
Atyjukat, kövesd a Sza-
badító példáját, fordíts 
időt imára és böjtölésre, 
és keresd Mennyei Atyád 
útmutatását. A felkészü-
lés során igyekezz közel 
kerülni Őhozzá, és oszd 
meg a fiatal nőkkel a 
Mennyei Atyánkat illető 
bizonyságodat.
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Válogatott források

Részlet Richard G. Scott Az ima mennyei ajándéknak 
használata című beszédéből.  Liahóna, 2007. máj. 8–11.

Az ima ajándéka

Az ima Mennyei Atyánk mennyei ajándéka min-
den lélek számára. Gondolj csak bele: az abszolút 
Legfelsőbb Lény, a mindenttudó, mindentlátó, min-
denek felett hatalommal rendelkező Személy arra 
bátorít téged és engem, bármilyen jelentéktelenek 
is vagyunk, hogy beszélgessünk Vele úgy, mint az 
Édesapánkkal. Valójában mivel tudja, hogy mennyi-
re kétségbeesetten szükségünk van az Ő irányításá-
ra, ezt parancsolja: „[H]angosan is imádkozz, éppen 
úgy, mint a szívedben; igen a világ előtt éppen úgy, 
mint titokban, nyilvánosan éppen úgy, mint magad-
ban!” (T&Sz 19:28).

A körülményeink nem számítanak, legyünk bár 
alázatosak vagy arrogánsak, szegények vagy gaz-
dagok, szabadok vagy rabszolgák, tanultak vagy 
tudatlanok, szeretve vagy elhagyatva, megszólíthat-
juk Őt. Nincs szükségünk időpontra. Könyörgésünk 
lehet rövid, vagy telhet annyi időbe, amennyire csak 
szükségünk van. Lehet a szeretet és a hála kiterjesz-
tett kifejezése, vagy segítségért kiáltó sürgős kérés. 
Számtalan világegyetemet teremtett már, és világok-
kal népesítette be őket, mégis te és én személyesen 
beszélgethetünk vele, és Ő mindig válaszolni fog.

Hogyan imádkozzunk?

Mennyei Atyánkhoz az Ő Szeretett Fiának, Jézus 
Krisztusnak a szent nevében imádkozunk. Az ima 

akkor hatékony, amikor tisztaságra és engedelmes-
ségre törekszünk, amikor érdemesek a céljaink, és 
hajlandóak vagyunk megtenni azt, amit kér. Az 
alázatos, bizalomteljes ima útmutatást és békét hoz.

Ne aggódj az esetlenül kifejezett érzéseid miatt. 
Csak beszélgess az együtt érző, megértő Atyáddal. 
Az Ő drága gyermeke vagy, akit Ő tökéletesen 
szeret, és akinek segíteni akar. Miközben imádko-
zol, vedd észre, hogy a Mennyei Atya közel van, és 
hallgat téged.

A tökéletesített ima kulcsa az, hogy megtanuld a 
helyes kérdéseket feltenni. Fontold meg azt, hogy 
ahelyett, hogy olyan dolgokat kérnél, amelyeket te 
akarsz, inkább őszintén törekedj azokra, amelyeket 
Ő akar a számodra. Majd miután megismerted az 
Ő akaratát, imádkozz azért, hogy vezessen téged, 
hogy legyen erőd teljesíteni azt.

Ha valaha is távol érzed magad atyánktól, annak 
sok oka lehet. Bármi is legyen az oka, ha továbbra is 
segítséget kérsz, Ő irányítani fog téged, hogy meg-
tedd azt, ami visszaállítja a bizodalmadat abban, 
hogy Ő közel van. Imádkozz még akkor is, amikor 
semmi kedved nincs az imádkozáshoz. Talán néha 
egy gyermekhez hasonlóan rosszul viselkedsz, és 
úgy érzed, nem viheted a problémádat az Atyához. 
Ekkor van a leginkább szükséged arra, hogy imád-
kozz. Soha ne érezd úgy, hogy túl méltatlan vagy 
ahhoz, hogy imádkozz.



11

JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos az életemben 
Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus lett kiválasztva, hogy a Szabadítónk legyen. Az Ő engesztelése 
tette lehetővé számunkra, hogy feltámadjunk, bűnbánatot tartsunk és bűn-
bocsánatot nyerjünk, hogy így visszatérhessünk Mennyei Atyánk jelenlétébe. 
Azon kívül, hogy megmentett a bűneinktől, Jézus Krisztus, a Szabadítónk, 
békét és erőt nyújt nekünk a próbatétel idején. Ő tökéletes példát mutat 
nekünk, és tanításai jelentik a boldogság alapját ebben az életben és az örök 
életben, amely ezután következik.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és egyéb források fognak segíteni a fiatal nőknek megérteni Jézus 
Krisztust és az Ő hatását a mindennapjaikra?

János 14:6 (Jézus Krisztus az út, az 
igazság és az élet)

János 15:4–5 (Jézus Krisztus nélkül 
nem tehetünk semmit)

Móziás 3:17; Hélamán 14:15–18; T&Sz 
18:11–12; 76:41–42 (Krisztus legyőzte a 
bűnt és a halált)

Ésaiás 41:10, 13; Máté 11:28–30; 
János 14:27; Filippibeliek 4:13; Móziás 
24:14–15; Alma 7:11–12; 36:3, 27; Ether 
12:27 (Krisztus engesztelése békét és 
erőt kínál a megpróbáltatás és kísértés 
idején)

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

még Hűek a hithez, 96–98.; Személyes 
fejlődés, 102.)

José A. Teixeira: Keresd az Urat! 
Liahóna, 2015. máj. 96–98.

Dallin H. Oaks: Jézus tanításai. 
 Liahóna, 2011. nov. 90–93.

David A. Bednar: Hogy könnyen el 
tudják viselni a terheiket. Liahóna, 
2014. máj. 87–90.

Rövidfilmek: Helyreállítva, Az egye-
dül igaz Isten és a kit Ő elküldött, a 
Jézus Krisztus, #Halleluja – Húsvéti 
üzenet Jézus Krisztusról

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Nézd át néhány kedvenc 
szentírásrészedet a Sza-
badítóról, és gondolkodj 
el az Őróla való bizonysá-
godról. Hogyan ismerted 
Őt meg? Mely élményeid 
miatt vagy hálás Jézus 
Krisztusért és az Ő engesz-
telő áldozatáért?

Hogyan áldhatná meg a 
fiatal nőket egy erősebb 
bizonyság Jézus Krisz-
tusról? Mit tehetnének 
azért, hogy még teljeseb-
ben rábízzák magukat a 
Szabadító tanításaira és 
engesztelésére?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutass képeket a Szabadítóról, 
amint másoknak segít (lásd Evangé-
liumi művészeti könyv, 36–60.). Adj 
néhány percet a fiatal nőknek, hogy 
átgondolják és megosszák, milyen 
módokon segített nekik, családjuknak 
és ismerőseiknek a Szabadító. Kérd 
meg őket, hogy osszák meg érzéseiket 
a Szabadítóról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
dolkodjanak el a Szabadító életéről 
és tanításairól, miközben elénekel-
nek vagy meghallgatnak egy Jézus 
Krisztusról szóló himnuszt (például: 
Tudom, hogy jó Megváltóm él. Him-
nuszok, 78. sz.). Mindegyiküket kérd 
meg, hogy írják le a saját válaszaikat 
arra a kérdésre, hogy „miért fontos az 
életemben Jézus Krisztus?”.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, miért fontos Jézus 
Krisztus az életükben. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék át José A. Teixeira elder Keresd az 
Urat! című beszédét, és találják meg, 
milyen áldásokat ígér Teixeira elder 
azoknak, akik keresik Jézus Krisztust. 
Osszák meg, amit a beszédben talál-
tak, valamint azt, amit személy sze-
rint tesznek azért, hogy a Szabadítót 
a mindennapi életük fontos részévé 
tegyék. A beszélgetés részeként közö-
sen átnézhetitek azokat az egyszerű 
szokásokat is, amelyeket Teixeira 
elder javasol a beszédében. Biztasd a 
fiatal nőket arra, hogy tűzzék ki célul 
az egyik közösen megbeszélt javaslat 
alkalmazását abból a célból, hogy 
közelebb kerüljenek Krisztushoz.

• Tegyél ki egy képet a Szabadítóról. 
Írd fel a táblára a következő kérdése-
ket: Kicsoda Jézus Krisztus? Mit tett 
értünk? Honnan tudjuk, hogy ma is 

él? Kérd meg a fiatal nőket, hogy e 
kérdések megválaszolásához tanul-
mányozzák át Az élő Krisztus: Az 
apostolok bizonysága című kiáltványt. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, mit 
találtak. Néhányukat kérd fel, hogy 
magyarázzák el, hogyan nyertek 
bizonyságot Jézus Krisztusról. Milyen 
hatással van mindennapi életükre a 
bizonyságuk? Bemutathatod a #Halle-
luja – Húsvéti üzenet című rövidfilmet 
Jézus Krisztusról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressék ki a Jézus Krisztus címszót a 
Kalauz a szentírásokhoz segédletből, 
és nézzék át a szócikk alatt felsorolt 
témákat. A himnuszos könyv Témák 
tárgymutatójában a Jézus Krisztus 
– Szabadító címszó alatt is keres-
hetnek olyan himnuszokat, melyek 
arról tanítanak, hogy mit tett értük 

Tanítási ötlet

„[Vigyáznod kell], hogy 
ne beszélj a szükségesnél 
többet, vagy hogy ne han-
goztasd túl gyakran saját 
véleményedet. Az ilyen 
cselekedetek elvehetik a 
tanulók kedvét. Gondolj 
magadra úgy, mint egy 
idegenvezetőre, aki a 
megfelelő hozzászólásokat 
beilleszti, hogy a helyes 
úton tartsd azokat, akiket 
tanítasz” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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Jézus Krisztus. Kérd meg őket, hogy 
keressenek olyan szavakat és kifejezé-
seket, melyek Jézus Krisztus szerepeit 
és küldetését írják le. Mi mindent 
tudhatnak meg Jézus Krisztusról, ha 
átnézik ezt a felsorolást? Mit éreznek 
iránta, miután elolvassák, mi mindent 
tett értünk?

• Minden fiatal nőnek add ki felada-
tul, hogy olvasson el egyet az ebben a 
vázlatban javasolt szentírások közül, 
vagy David A. Bednar elder Hogy 
könnyen el tudják viselni a terheiket 
című beszédének egyik ide illő részét. 
Kérd meg őket, hogy magyarázzák el 
saját szavaikkal, hogy milyen segítsé-
get kínál Jézus Krisztus azoknak, akik 
követik Őt. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy mondjanak példákat arra, hogy 
miképpen látták saját vagy mások 
életében a Szabadítótól eredő békét 
vagy erőt.

• A falra tegyél ki az Első Elnökség 
tagjaitól elhangzott bizonyságokat 
Jézus Krisztusról a Liahóna folyóirat 
legutóbbi konferenciai számából (e 
bizonyságok gyakran a beszédek 
végén találhatók). Kérdezd meg, mit 
éreznek, amikor a Szabadító külön-
leges tanúinak bizonyságait olvassák 
vagy hallgatják. Kérdezd meg, milyen 
hatással van bizonyságuk Krisztusról 
a mindennapi cselekedeteikre. Hagyj 
időt az osztály tagjainak arra, hogy 

kifejezzék a Jézus Krisztus iránti sze-
retetüket és bizonyságukat.

• Olvasd el Dallin H. Oaks elder 
Jézus tanításai című beszédéből 
az „Amit értünk tett” alcím alatti 
bekezdést. A fiatal nők mit válaszol-
nának a nő azon kérdésére, hogy 
„mit is tett értem?”. Írd fel a táblára a 
beszéd következő kilenc alcímét („A 
világ élete” című résztől a „Kihívás 
és bizonyság” című résszel bezáró-
lag). Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
válasszanak ki egyet vagy többet ezen 
alcímekből, és egy- két mondatban 
foglalják össze belőlük, mit tanítaná-
nak a nőnek arról, hogy mit tett érte 
Jézus Krisztus. Felhasználhatják Oaks 
elder beszédét, ide vonatkozó szent-
írásokat (mint például az ebben a 
vázlatban javasoltakat), valamint saját 
élményeiket és bizonyságukat. Buz-
dítsd őket, hogy osszák meg, amivel 
felkészültek.

• Mutasd be a Helyreállítva című 
videót. Mit tanultak a fiatal nők a 
videóból arról, hogy mit tehet értük 
Jézus Krisztus? Hogyan tudnák fel-
használni e videó üzenetét arra, hogy 
segítsenek olyanoknak, akiknek nehe-
zükre esik megbocsátani saját maguk-
nak, vagy úgy érzik, hozzájuk nem 
ér el a Szabadító segítsége? Milyen 
szentírásokat osztanának meg? (lásd 
például: Ésaiás 1:18; Alma 36:3, 27; 
Ether 12:27; T&Sz 58:42–43).

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik, miért fontos az életükben Jézus Krisztus? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító megkérte 
követőit, hogy tegyék 
bizonyságukat, és ami-
kor így tettek, a Lélek 
megérintette szívüket. 
Miközben arra buzdítod a 
fiatal nőket, hogy osszák 
meg a Krisztusról és az 
életükben betöltött szere-
péről való bizonyságukat, 
a Lélek bizonyságot tehet 
nekik annak igazságáról, 
amit mondanak. A fiatal 
nők bizonyságait az is 
megerősítheti, ha másokat 
hallgatnak (különösen 
a kortársaikat), amint 
bizonyságot tesznek a 
Szabadítóról.
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik a Hit, 5. értéktapasz-
talatát a Személyes fejlődés füzetből.

• Törekedhetnek, hogy még inkább 
a Szabadítóhoz hasonlóan éljenek, és 
megoszthatják majd élményeiket egy 
másik órán.

• Gondolhatnak valakire, akinek 
jót tenne, ha tudná, mit tett értünk a 
Szabadító, és megtervezhetik, hogyan 
fogják megosztani a bizonyságukat 
azzal az illetővel.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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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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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mik a Szentlélek szerepei?
A Szentlélek az Istenség tagjaként tanúbizonyságot tesz Mennyei Atyánkról és 
Jézus Krisztusról. Ő a személyes bizonyság és kinyilatkoztatás forrása. Vezetni 
tud minket a döntéseink során, és képes megóvni a fizikai és lelki veszélyektől.  
A Vigasztalóként is ismert, aki képes lecsendesíteni félelmeinket és reménnyel 
eltölteni bennünket. Amikor bűnbánatot tartunk, részesülünk a szabadító 
szertartásokban és betartjuk szövetségeinket, akkor az Ő hatalma által megtisz-
tulunk. A Szentlélek hatására szerzünk tudomást Mennyei Atyánkról és Jézus 
Krisztusról, és érezzük az Ő hatalmukat, jóságukat és szeretetüket.

Készülj fel lelkileg!

Mely tevékenységek és más források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni a Szentlé-
lek szerepeit?

1 Királyok 19:11–12; Hélamán 5:30; 
T&Sz 85:6 (A Szentlélek szelíd, halk 
hangon szól)

János 14:26 (A Vigasztaló taníthat ben-
nünket és mindenre emlékeztethet)

Rómabeliek 8:16 (A Lélek bizonysá-
got tesz róla, hogy Isten gyermekei 
vagyunk)

Galátziabeliek 5:22–23 (Pál leírja a 
Lélek gyümölcseit)

2 Nefi 32:5 (A Szentlélek megmutatja 
nekünk, mit tegyünk)

3 Nefi 27:20 (A Szentlélek befogadása 
megtisztít bennünket)

Moróni 8:26 (A Szentlélek reménnyel 
és szeretettel tölt el bennünket)

Moróni 10:5 (A Szentlélek az igazság-
ra tanít)

Robert D. Hales: A Szentlélek. Liahó-
na, 2016. máj. 105–107.

Larry R. Lawrence elder: „Mi fogyat-
kozás van még bennem?” Liahóna, 
2015. nov. 33–35.

Henry B. Eyring: Legyen társatok a 
Szentlélek! Liahóna, 2015. nov. 104–107.

T&Sz 42:17; Mózes 1:24 (A Szentlélek 
bizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról)

A Szentlélek szerepei, Hűek a hithez 
(2004), 184–185.

Videó: A Lélek hangja

Mely élmények tanítottak 
neked a Szentlélek szere-
péről?

Hogyan tud a Szentlélek 
segíteni a fiatal nőknek 
életük minden területén? 
Hogyan segíthetsz nekik 
felismerni az Ő hatását?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
írjanak egy olyan alkalomról, amikor 
érezték a Szentlélek hatását az életük-
ben. Mit tettek azért, hogy befogad-
hassák ezt a hatást? Min változtatott 
az Ő hatása? Ha megfelel, kérd meg 
néhányukat, hogy osszák meg az 
élményeiket.

• Kérd fel a fiatal nőket, hogy éne-
keljék el A Szentlélek vezessen című 
himnuszt (Himnuszok, 82. sz.), és 
emeljék ki azokat a szavakat, kifejezé-
seket, melyek a Szentlélek szerepéről 
tanítanak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni a Szentlélek szere-
peit. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Oszd a fiatal nőket csoportokra, és 
kérd meg mindegyik csoportot, hogy 
olvassanak el egy- egy szakaszt Hen-
ry B. Eyring elnök Legyen társatok 
a Szentlélek! című beszédéből vagy 
Robert D. Hales elder A Szentlélek 
című beszédéből. Kérd meg a csopor-
tokat, hogy osszák meg az osztállyal, 
amit a Szentlélekről megtudtak. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy meséljék 
el egy- egy olyan élményüket, ami-
kor segített nekik a Szentlélek, vagy 
amikor hálásak voltak a Szentlélek 
társaságáért.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
a himnuszos könyv „Témák” 

mutatójában a „Szentlélek” címszó 
alatt keressenek olyan himnuszt, 
mely arról szól, hogyan tud segíteni 
nekünk a Szentlélek. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg az általuk válasz-
tott himnuszok egy- egy sorát. Osz-
tályként el is énekelhetitek az egyik 
himnuszt.

• Oszd a fiatal nőket kis csoportok-
ra. Kérj meg minden csoportot, hogy 
olvassanak el néhány szentírást a 
Szentlélekről (mint például az ebben 
a vázlatban felsoroltak). Kérj meg 
minden csoportból egy fiatal nőt, 
hogy ossza meg az osztály többi tag-
jával, mit tanít a csoportja szentírása a 

Tanítási tipp

„Amint imádságos lélek-
kel készülsz a tanításra…, 
[ösztönzést érezhetsz], 
hogy bizonyos tantétele-
ket kihangsúlyozz. Jobban 
megértheted, hogy miként 
mutass be bizonyos 
elképzeléseket. Az… élet 
[egyszerű] tevékenységei-
ben példákat, szemléltető 
leckéket és sugalmazó tör-
téneteket fedezhetsz fel. 
Késztetést érezhetsz arra, 
hogy felkérj egy bizonyos 
személyt, hogy segítsen az 
órán. Eszedbe juthat egy 
személyes élmény, amit 
megoszthatsz” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 47–48.).
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Szentlélek szerepéről. Kérd fel a fiatal 
nőket, hogy osszanak meg személyes 
élményeket arról, amikor a Szentlélek 
a felsorolt módok bármelyikén segí-
tett nekik.

• Mutasd meg A Lélek hangja című 
rövidfilmet, és kérd meg a fiatal 
nőket, figyeljék meg, hogy milyen 
válaszokat ad a következő kérdések-
re: Miért van szükségünk a Szent-
lélekre? Hogyan segíthet nekünk a 
Szentlélek? Számolj be azon tapaszta-
lataidról, amelyeket akkor szereztél, 
amikor a Szentlélekre hallgattál, és 
kérd meg a fiatal nőket, hogy ők is 
számoljanak be a saját tapasztalataik-
ról. A fiatal nők átnézhetik Larry H. 
Lawrence elder „Mi fogyatkozás van 
még bennem?” című beszédét továb-
bi példákért arra vonatkozóan, hogy 
miként segíthet nekünk a Szentlélek. 
Az osztállyal közösen írjatok össze 
olyan dolgokat, amelyek megtétele 
által jobban hallhatják a Szentlélek 
késztetéseit.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el A Szentlélek szerepei 
című szócikket a Hűek a hithez értel-
mező szótárból (184–185. oldal). 
Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 

válasszon egyet a Szentlélek szerepei 
közül, és keressen olyan szentíráso-
kat vagy szentírásbeli történeteket, 
melyek ezen szerepről tanítanak. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy osszák 
meg egymással a találtakat. Biztasd 
őket, hogy osszák meg azon élménye-
iket, mikor a Szentlélek ily módokon 
segített nekik. Milyen eljövendő hely-
zetekben lehet szükségük a Szentlé-
lek segítségére?

• Keressetek néhány olyan történetet 
a legutóbbi általános konferenciáról, 
amelyek a Szentlélek különböző sze-
repeit szemléltetik. (Például a 2015. 
májusi Liahónában szerepelnek többek 
között a Henry B. Eyring elnök által 
elmondott történetek a gyászoló csa-
ládról [A Vigasztaló. 19–20. oldal] és 
a rákos férfiról [A papság és a szemé-
lyes ima. 87. oldal].) Kérj meg minden 
fiatal nőt, hogy olvassák el az egyik 
történetet, majd mondják el azt az 
osztálynak a saját szavaikkal, és fogal-
mazzák meg, hogy milyen szerepet 
játszott a Szentlélek az adott törté-
netben. Biztasd a fiatal nőket, hogy 
osszanak meg személyes élményeket 
arról, amikor a Szentlélek a felsorolt 
módok bármelyikén segítette őket.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak! Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e a Szentlélek szerepeit? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette azo-
kat, akiket tanított. Imád-
kozott értük, és állandóan 
szolgálta őket. Hogyan 
növelheted az általad 
tanított fiatal nők iránti 
szeretetedet?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Meghatározhatják, hogyan készül-
hetnek fel jobban a Szentlélek szelíd, 
halk hangjának meghallására.

• Leírhatják azon benyomásaikat, 
melyeket a Szentlélektől kapnak a hét 
során, és alkalmazhatják azokat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Válogatott források

A Szentlélek szerepei. Hűek a hithez (2004). 183–184.

A Szentlélek tökéletes egységben működik a 
Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal, számos sze-
repet betöltve, amelyekkel segít nektek igazlelkűen 
élni, és elnyerni az evangélium áldásait.

Ő „tanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról” 
(2 Nefi 31:18), és kinyilatkoztatja és megtanítja 
„minden dolgot illetően… az igazat” (Moróni 10:5). 
A Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról tényleges 
bizonyságot csak a Szentlélek ereje által nyerhettek. 
Lelketeknek tett közlései sokkal biztosabbak, mint 
bármely más kommunikációs forma, amelyet termé-
szetes érzékeitekkel felfoghattok.

Miközben igyekeztek megmaradni az örök élethez 
vezető ösvényen, a Szentlélek „minden olyan dolgot 
meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek” 
(lásd 2 Nefi 32:1–5). Irányíthat benneteket döntései-
tekben, és megóvhat a fizikai és lelki veszélytől.

Rajta keresztül részesülhettek a Lélek ajándékaiban 
önmagatok és azok javára, akiket szerettek és szol-
gáltok (lásd T&Sz 46:9–11).

Ő a Vigasztaló (János 14:26). Mint ahogy egy sze-
rető szülő megnyugtató hangja lecsendesít egy síró 
gyermeket, a Lélek suttogásai elcsendesíthetik félel-
meteket, elnémíthatják életetek gyötrő aggályait, és 
megvigasztalhatnak, amikor szomorkodtok. A Szent-
lélek „reménnyel és tökéletes szeretettel” tölthet el 
benneteket, és megtaníthat benneteket a királyság 
békés dolgaira (Moróni 8:26; lásd T&Sz 36:2).

Hatalma által megtisztultok, amikor bűnbánatot 
tartotok, részesültök a keresztelés és konfirmáció 
szertartásában, és hűek maradtok szövetségeitekhez 
(lásd Móziás 5:1–6; 3 Nefi 27:20; Mózes 6:64–68).

Ő az ígéret Szent Lelke (lásd Efézusbeliek 1:13; 
T&Sz 132:7, 18–19, 26). E minőségében megerősíti, 
hogy a papsági szertartások – melyekben részesül-
tetek – és a szövetségek – melyeket megkötöttetek 
– elfogadhatóak Isten szemében. Ez az elfogadás 
folyamatos hithűségetektől függ. 
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JANUÁR: AZ ISTENSÉG

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Ki vagyok és kivé válhatok?
Mennyei szülők szeretett lélekleányai vagyunk, és mint ilyenek, isteni termé-
szettel és rendeltetéssel rendelkezünk. Isteni terv szerint különleges ajándékok-
kal és tehetségekkel áldattunk meg, melyek segítenek betöltenünk sorsunkat 
Isten leányaiként. Az, hogy tudjuk, kik vagyunk, célt ad az életünknek és segít 
jó döntéseket hoznunk.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és beszédek segítenek a fiatal nőknek megérteni, hogy kik ők és kivé 
válhatnak?

1 Mózes 1:26–27 (Isten képmására 
teremtettünk)

Zsoltárok 82:6; Mózes 1:39; Ábrahám 
3:22–26 (Isteni lehetőségeink közé 
tartozik az örök élet öröklése)

Lukács 15:4–6, 11–32; János 3:16; 
T&Sz 18:10–15 (A lelkek értéke nagy)

Dale G. Renlund: Az utolsó napi 
szentek nem adják fel a próbálkozást. 
Liahóna, 2015. máj. 56–58.

Rosemary M. Wixom: A bennünk 
rejlő isteni mivolt felfedezése. Liahóna, 
2015. nov. 6–8.

Dieter F. Uchtdorf: Örömmel megélni 
az evangéliumot. Liahóna, 2014. nov. 
120–23.

D. Todd Christofferson: A nők erkölcsi 
ereje. Liahóna, 2013. nov. 29–32.

Üzenet a fiataloknak az Első Elnökség-
től, A fiatalság erősségéért (2011), II–III.

Rövidfilmek: Minden tekintetben 
jelentős, Valódi kilétünk

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Mit jelent számodra Isten 
leányának lenni? Hogyan 
áld meg téged és milyen 
hatással van a döntéseid-
re az a tudás, hogy Isten 
leánya vagy?

Hogyan segíthetsz a fiatal 
nőknek megérteni, miért 
fontos tudniuk azt, hogy 
ők Isten leányai? Ennek 
tudása milyen hatással van 
döntéseikre, az önmaguk 
iránti érzéseikre és a jövő-
képükre?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a fiatal nők neveit külön 
papírcédulákra. Kérd meg őket, hogy 
találomra húzzanak egyet a cédulák-
ból, és a cédulán szereplő fiatal nőről 
mondjanak egy- egy isteni tulajdon-
ságot. Mutass rá a fiatal nő más isteni 
tulajdonságaira is.

• Írd fel a táblára: „Ki vagyok, és kivé 
válhatok?” Buzdítsd a fiatal nőket, 
hogy keressenek választ erre a kérdés-
re a Fiatal Nők mottójában. Miközben 
felmondják a mottót, milyen érzések 
támadnak bennük a Mennyei Atyával 
való kapcsolatukról?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiatal nőknek megérteni, hogy kik ők 
és kikké válhatnak. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Gondolj ki egy egyszerű tevékeny-
séget, amely segíteni fog a fiatal 
nőknek megérteni, hogy az Isten-
hez hasonlóvá váláshoz türelemre 
és kitartástra van szükség. Olyan 
tevékenység legyen, amelyet csak 
többszöri próbálkozásra lehet megol-
dani. A fiatal nők megpróbálhatnak 
például a fejüket elfordítva – vagy 
csukott szemmel – célba dobni egy 
szemetesbe. Mit tanít nekünk ez a 
tevékenység a kitartó erőfeszítésről? 
Miként vonatkozhat ezt a folyamat 
arra, ahogyan hasonlóbbá válunk a 
Mennyei Atyához? Kérd meg mind-
egyik fiatal nőt, hogy keressen ki és 
osszon meg egy olyan kijelentést Dale 
G. Renlund elder Az utolsó napi szen-
tek nem adják fel a próbálkozást című 
beszédéből, amely kifejezi azt, amit 
megtanultak a tevékenységből.

• Kérd meg a fiatal nőket, képzel-
jék el, hogy az egyik jó barátjuk 

önértékelési gondokkal küszködik. 
Tanulmányozzák át Rosemary M. 
Wixom nőtestvér A bennünk rejlő 
isteni mivolt felfedezése című beszé-
dét, és keressenek olyan ötleteket, 
amelyek segíthetnek az illetőnek 
megérteni a saját értékét. Mit tanít 
Wixom nőtestvér az isteni termé-
szetünkről? Min kell változtatnunk 
ahhoz, hogy hűek lehessünk isteni 
természetünkhöz?

• Mutass a fiatal nőknek egy magot, 
és kérdezd meg, hogy szerintük 
milyen növény fejlődik majd ki 
belőle. Mutasd meg nekik a növényt, 
amely kifejlődik belőle (vagy egy 
képet a növényről). Kérdezd meg a 
fiatal nőktől, hogy Isten gyermeke-
iként miben hasonlítunk a maghoz. 
Kérd meg őket, hogy keressék ki a 
következő szentírásrészeket, és azok 
alapján mondjanak olyan dolgokat, 
amelyek arra tanítják őket, hogy kik 

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 gondolat-
ra összpontosítani” (Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 98.).
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ők és kivé válhatnak: 1 János 3:1–3; 
T&Sz 84:37–38; 88:107; 132:20. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mondják 
el, ez a tudás miként befolyásolja 
a döntéseiket és azt, ahogyan Isten 
többi gyermekével bánnak. E beszél-
getés részeként megoszthatod velük 
Gordon B. Hinckley elnök következő 
kijelentését: „Az egész evangélium 
célja az, hogy magasabb és nagyobb 
teljesítményhez vezessen bennünket, 
sőt, végül elvezessen az istenségre” 
(“Don’t Drop the Ball,” Ensign vagy 
Liahona, Nov. 1994, 48).

• Óra előtt írd fel a következő három 
szót a táblára: eredet, cél, küldetés 
(Uchtdorf elnök Örömmel megélni 
az evangéliumot című beszédéből). 
Énekeljétek el együtt az Isten gyer-
meke vagyok című éneket (Gyermekek 
énekeskönyve, 2–3.), és kérdezd meg a 
fiatal nőktől, hogy mit tanít nekik ez 
az ének az eredetükről, céljukról és 
küldetésükről. Gondolataikat írják fel 
a táblára az általad felírt szavak mellé. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el Uchtdorf elnök beszédéből az 
Isten leányai és az Örömmel megélni 
az evangéliumot részeket, és írjanak 
le más olyan igazságokat, melyeket az 
eredetükről, céljukról és küldetésük-
ről tanultak belőle. Hogyan befolyá-
solják döntéseiket ezek az igazságok?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
soroljanak fel néhány olyan dolgot, 

melyet a világ üzen a nőknek arról, 
hogy kik ők és mely vonások teszik 
őket fontossá. Mutasd be a Minden 
tekintetben jelentős vagy a Valódi 
kilétünk című rövidfilmet, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy állítsák 
szembe a videók üzeneteit a világ 
üzeneteivel. Kérd meg őket, hogy 
keressenek olyan szentírásokat, ame-
lyek az Isten leányaiként való érté-
kükről tanítják őket (mint például az 
ebben a vázlatban szereplő szentírá-
sok)! Mit tehetnek a fiatal nők, hogy 
támogassák egymást, miközben Isten 
leányaiként igyekeznek valódi kilé-
tüknek megfelelően élni?

• Osztályként közösen olvassátok 
el D. Todd Christofferson elder A 
nők erkölcsi ereje című beszédének 
első két bekezdését, és keressetek 
benne olyan adományokat, melyeket 
Isten adott a leányainak. A püspök 
engedélyével kérj meg néhány nőt az 
egyházközségből, hogy nézzék át a 
beszédet, és osszák meg a fiatal nők-
kel, ők maguk mit tettek azért, hogy 
legyőzzék azokat a negatív hatásokat, 
melyek a női mivoltuk miatt érte őket, 
és azért, hogy ápolják az isteni ajándé-
kaikat? Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondják el a saját tapasztalataikat 
önnön női szerepük szempontjából, 
és hogy mit fognak tenni azért, hogy 
pozitív erkölcsi hatással legyenek 
másokra.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, kik ők, és kivé válhatnak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító segített 
másoknak tanulni, lelkileg 
növekedni, illetve megtér-
ni evangéliumához. Tudta, 
kik ők, és kivé válhatnak. 
Miközben a fiatal nőket 
tanítod, segíts megérteni-
ük, hogy ők Isten leányai, 
és hogy olyanná válhat-
nak mint Ő, és újra Vele 
élhetnek.
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Kitölthetik az Isteni természet 1., 2., 
vagy 6. értéktapasztalatát a Személyes 
fejlődés füzetben.

• Memorizálhatják a Zsoltárok 82:6- 
ot, és elismételhetik gyakran, hogy 
emlékezzenek isteni természetükre.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Válogatott források

Dieter F. Uchtdorf: Örömmel megélni az 
evangéliumot.Liahóna, 2014. nov. 120–123., részlet.

Isten leányai

Amikor az Isten gyermeke vagyok című dalt énekel-
jük, a szavak megérintik a szívünket. Ha elgondol-
kozunk ezen az igazságon – hogy mennyei szülők 
gyermekei vagyunk –, elárasztanak bennünket az 
érzések eredetünkkel, célunkkal és küldetésünkkel 
kapcsolatban.

Jó emlékeznetek arra, hogy mindig Isten gyermekei 
vagytok. Ez a tudás átsegít benneteket az életetek 
legnehezebb szakaszain, és figyelemre méltó dolgok 
véghezvitelére ösztönöz majd benneteket. Fontos 
azonban arra is emlékeznetek, hogy örökkévaló szü-
lők leányának lenni nem olyan tulajdonság, amelyet 
valamivel kiérdemeltetek, vagy valaha is elveszíthet-
tek. Mindig, örökre Isten leányai maradtok. Mennyei 
Atyátoknak komoly elvárásai vannak veletek szem-
ben, isteni származásotok azonban önmagában nem 
garantálja számotokra az isteni örökséget is. Isten 
azért küldött benneteket ide, hogy felkészítsen a 
jövőre, amely nagyszerűbb lehet, mint amit el tudtok 
képzelni.

Isten áldásai, melyeket a hithűeknek ígért, dicsősége-
sek és sugalmazók. Ezek között találunk „trónokat, 
királyságokat, fejedelemségeket, és hatalmakat, biro-
dalmakat, minden magasságot és mélységet” [T&Sz 
132:19]. Ahhoz, hogy ezekre a felfoghatatlan áldások-
ra jogot formáljunk, több kell, mint egy lelki születési 
kivonat vagy egy „Isten gyermeke tagsági kártya”.

De hogyan nyerhetjük el ezeket?

A Szabadító megadta a választ e kérdésre napjaink-
ban:

„…ha nem maradtok meg törvényemben, nem jut-
hattok el erre a dicsőségre.

Mert szoros a kapu, és keskeny az út, amely felma-
gasztosuláshoz… vezet. […]

Fogadjátok be tehát a törvényemet.”[Tan és a szö-
vetségek 132:21–22, 24.].

Ezen ok miatt beszélünk arról, hogy a tanítványság 
ösvényén kell járnunk.

Ezért beszélünk az Isten parancsolatai iránti enge-
delmességről.

Ezért beszélünk arról, hogy vidáman éljük meg az 
evangéliumot, teljes szívünkkel, erőnkkel, elménk-
kel és lelkünkkel. […]

Örömmel megélni az evangéliumot

Kedves nőtestvéreim az evangéliumban, legyetek 
akár 8, akár 108 évesek, remélem, egy dolgot igazán 
megértetek és tudtok:

Szeretnek benneteket. 

Becsesek vagytok mennyei szüleiteknek. 

A világosság és az élet végtelen és örök Teremtője 
ismer benneteket! Gondja van rátok. 

Igen, Isten szeret benneteket ebben a pillanatban is 
és mindig.

Nem vár a szeretetével, amíg legyőzitek a gyen-
geségeiteket és a rossz szokásaitokat. Ma is szeret 
benneteket úgy, hogy teljesen tudatában van küzdel-
meiteknek. Tudja, hogy szívből jövő és reménnyel 
teli imában fordultok Őhozzá. Tud azokról az alkal-
makról, amikor ragaszkodtatok az egyre halványuló 
fényhez és hittetek – még a növekvő sötétség ellenére 
is. Ismeri szenvedéseiteket. Ismeri a bánatot, melyet 
akkor éreztetek, amikor kevésnek bizonyultatok vagy 
elbuktatok. Ő ilyenkor is szeret benneteket.

Isten ismeri a sikereiteket is; még ha ezek apró-
nak is tűnnek számotokra, Ő elismeri és értékeli 
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mindegyiket. Szeret benneteket, mert mások felé 
fordultok. Szeret benneteket, mert kezet nyújtotok 
és segítetek másoknak nehéz terheik hordozásában 
– még akkor is, amikor a saját terheitekkel is küsz-
ködnötök kell.

Mindent tud rólatok. Tisztán lát benneteket – olyan-
nak ismer titeket, amilyenek valójában vagytok. És 
szeret benneteket – most és mindig!

Szerintetek számít Mennyei Atyánknak, hogy a smin-
ketek, a ruhátok, a hajatok és a körmötök tökéletes- e? 
Szerintetek attól teszi függővé, mennyire vagytok 
értékesek számára, hogy hány követőtök van az Ins-
tagramon vagy a Pinteresten? Úgy vélitek, azt várja el 
tőletek, hogy azon aggódjatok vagy amiatt legyetek 
lehangoltak, mert valaki törölt benneteket a barátai 
vagy a követendő személyek közül a Facebookon 
vagy a Twitteren? Szerintetek külső megjelenésetek, 
a ruhaméretetek vagy a népszerűségetek bír- e akár 
a legcsekélyebb befolyással is arra, hogy mennyire 
vagytok értékesek az Ő számára, aki a világegyete-
met teremtette?

Nem csupán azért szeret benneteket, amik ebben a 
pillanatban vagytok, hanem azért is, amilyen dicsősé-
ges és fényes személlyé válhattok és szeretnétek válni.

Jobban szeretné, ha beteljesítenétek a rendelteté-
seteket – vagyis, hogy tisztességgel visszatérjetek 
mennyei otthonotokba –, mint azt valaha is el tud-
nátok képzelni.

Részlet D. Todd Christofferson A nők erkölcsi ereje című 
beszédéből. Liahóna, 2013. nov.

A társadalmak időtlen idők óta a nők erkölcsi erejére 
támaszkodnak. Bár kétségkívül nem ez az egyet-
len jó hatás a társadalomban, a nők által biztosított 
erkölcsi alap rendkívül hasznos a közjó számá-
ra. Annyira áthat mindent az, amit a nők adnak, 
hogy gyakran nem is értékeljük eléggé. Szeretném 
kifejezésre juttatni, milyen hálás vagyok a jóravaló 
asszonyok hatásáért, rá szeretnék mutatni, milyen 
filozófiák és divatok veszélyeztetik a nők erejét és 
szerepét, és arra szeretném kérni a nőket, hogy gon-
dozzák a bennük lévő erkölcsi erőt.

A nők olyan erénnyel, olyan isteni ajándékkal 
születnek erre a világra, mely a hit, a bátorság, az 
együttérzés elültetésének, a kapcsolatok és a kul-
túrák felvirágoztatásának szakértőjévé teszi őket. 
Amikor Pál a Timótheushoz írt levélben méltatja 
annak „képmutatás nélkül való hit[ét]”, megjegyzi, 
hogy „először a te nagyanyádban Loisban és anyád-
ban Eunikában” [2 Timótheus 1:5] lakozott ilyen.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„[E]z munkám és dicsőségem – hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét” 
(Mózes 1:39).

Egy fiatal nőnek nehéz döntéseket kell meghoznia, melyek közül sok könnyebbé válik, 
amikor megérti a szabadítás tervét. Ha tudja, hogy mielőtt megszületett, Mennyei Aty-
jával élt, aki egy isteni céllal küldte őt ide, az segít örökkévaló szemszögből tekintenie a 
megpróbáltatásaira és kihívásaira. Tudván, hogy női mivoltja részét képezi örökkévaló 
személyiségének, segíthet isteni adományai kifejlesztésében és a jövőre való felkészü-
lésben. Annak ismerete, hogy az önrendelkezés egy ajándék, és hogy felelősségre lesz 
vonva a választásaiért, ösztönözhetik, hogy örökkévaló tantételek alapján hozza meg a 
döntéseit.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mi a szabadítás terve?
Mi történt a halandóság előtti életemben?
Mi az élet célja?
Miért számítanak a döntéseim?
Miért érnek bennünket csapások?
Hogyan találhatok vigaszt, amikor meghal valaki, akit szerettem?
Miért bánjak a testemmel templomként?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékenysé-
geket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által tanultak-
hoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági tevékenységek 
honlap. Az ezekben a vázlatokban megtalálható 
tanulási tevékenységek zöme szintén szolgálhat haté-

kony Közös tevékenységként. Az osztályelnökségekkel 
közösen válasszatok és tervezzetek olyan helyénvaló 
tevékenységeket, amelyek megerősítik mindazt, amit a 
fiatal nők vasárnap tanulnak.

Február: A szabadítás terve



28

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenységei kap-
csolódnak az ebben az egységben szereplő leckékhez:

Egyéni érték, 1. értéktapasztalat

Választás és felelősség értéktapasztalatok és értékfel-
adatok

Erény, 1. és 2. értéktapasztalat

Megjegyzés a tanítónak

Ha gondolod, megkérheted a fiatal nőket, hogy készít-
senek egy vázlatot vagy ábrát a szabadítás tervéhez 
ennek az egységnek az elején. Az egység tanítása 
közben visszautalhatnak rá és bővíthetik azt olyan 
szentírásokkal vagy meglátásokkal, melyeket a szaba-
dítás tervének tanulmányozása közben nyernek.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi a szabadítás terve?
Mennyei Atyánk készített egy tervet, amellyel képessé tesz bennünket arra, 
hogy olyanná váljunk, mint Ő. A terv magában foglalja a teremtést, a bukást, 
Jézus Krisztus engesztelését, valamint az evangélium összes törvényét, szertar-
tását és tanát. Ez a terv lehetővé teszi a számunkra, hogy tökéletessé váljunk az 
engesztelés által, részesüljünk az öröm teljességében, és örökre Isten jelenlété-
ben éljünk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mi fog 
segíteni a fiatal nőknek jobban megérteni a szabadítás tervét?

1 Korinthusbeliek 15:20–22 (Minden 
ember meghal)

Zsidók 12:9 (Isten a lelkünk Atyja)

Jelenések 20:12–13; 2 Nefi 9:10–11; 
Alma 5:15–21 (Minden ember fel-
támad, és Isten elé áll majd, hogy 
megítéltessen)

2 Nefi 2:22–25 (Ádám bukása idézte 
elő a halandóságot)

Alma 34:32–33 (Ez az élet a bűnbánat 
ideje)

Alma 40:11–14 (Az ember halál utáni 
állapota)

Alma 42:5–15 (Alma fiának, Korián-
tonnak tanít a szabadítás tervéről)

T&Sz 76:30–113 (A dicsőség királysá-
gainak jellemzése)

Thomas S. Monson: Az élet versenye. 
Liahóna, 2012. máj. 90–93.

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

Videó: Az emberek szíve megfélemlik

Videó: A szabadítás terve

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen hatással volt a dön-
téseidre és az életszemlé-
letedre az, hogy ismered 
Mennyei Atyánk tervét? 
A szabadítás tervét mely 
szemszögből szeretnéd 
jobban megismerni?

Hogyan segíthet a szaba-
dítás tervének megértése a 
fiatal nőknek fontos dönté-
sek meghozatalában?



30

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből egyet, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Mi a szabadítás 
terve?” Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
tegyenek javaslatokat, hogy mikép-
pen válaszolhatnák meg ezt a kérdést. 
Buzdítsd őket, hogy gondolkodjanak 
a válaszaikon, miközben a mai órán a 
szabadítás tervéről tanulnak.

• Hozz három képet vagy tárgyat, 
melyek a teremtést, a bukást és az 
engesztelést jelképezik (például egy 
darab agyagot a teremtéshez, egy 
almát a bukáshoz és egy úrvacsorai 
pohárkát az engeszteléshez). Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy osszák meg, 
mit tanultak ezekről az eseményekről, 
és hogy miért fontosak.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni a szabadítás tervéről. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Pár nappal előre kérj meg több 
fiatal nőt, hogy készüljenek fel a 
szabadítás tervének egy- egy meg-
közelítéséből (például a halandóság 
előtti élet, a halandó élet, a lélekvilág 
stb. szemszögéből) való tanítására, 
és ehhez használják a Prédikáljátok 
evangéliumomat! kézikönyvet vagy a 
Hűek a hithez értelmező kéziszótárt. 
Vázold fel a táblára a szabadítás 
tervét (példákért lásd a Prédikáljátok 
evangéliumomat!54. oldalát), és kérj 
meg minden fiatal nőt, hogy tanítsa 
meg a többieknek a rá bízott témát. 
Kérdezd meg a fiatal nőket, mennyit 
számít az életükben, hogy tudnak a 
szabadítás tervéről.

• Adj ki minden fiatal nőnek egy 
vagy több szentírásrészt ebből a váz-
latból. Kérd meg őket, hogy olvassák 
el az adott részt annak eldöntéséhez, 
hogy az a szabadítás tervének mely 
részére utal. Kérd meg, hogy mondják 

el, mit tanultak a szentírásrészből. 
Milyen hatással van a terv ismerete 
arra, ahogyan önmagunkat, másokat 
és a minket körülvevő világot látjuk?

• Osztályként olvassátok el az Alma 
12:30- at és az Alma 42:13–15- öt. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy keressenek 
bennük olyan kifejezéseket, melyek-
kel a szabadítás tervét jellemzik. Mit 
tanítanak ezek a kifejezések a tervről? 
Mutasd meg Az emberek szíve megfé-
lemlik című videót, és kérd meg a fia-
tal nőket, hogy nézzék meg, hogyan 
áldotta meg Russell M. Nelson eldert 
a szabadítás tervének ismerete. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy osszák meg, 
milyen módokon áldotta meg őket ez 
a tudás.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el az Alma 42:5–15- öt, és 
keressenek benne olyan kifejezéseket, 
melyekkel Alma jellemzi Isten tervét 
az Ő gyermekei számára. Amikor 

Tanítási tipp

„Saját [lelki] felkészültsé-
ged nagyban hozzájárul a 
tanulás légköréhez otthon 
vagy a teremben. Amikor 
[lelkileg] fel vagy készül-
ve, magaddal hozod a 
békesség, a szeretet és az 
áhítat [lelkületét]. Tanulóid 
sokkal magabiztosabbnak 
érzik magukat az örök 
értékű dolgok átgondolása 
és megbeszélése közben” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 79.).
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találtak egy ilyen kifejezést, kérd 
meg őket, hogy írják fel a táblára. Mit 
tanítanak ezek a kifejezések Mennyei 
Atyánk tervéről?

• Gondoskodj róla, hogy az osztály-
ban mindenkinél legyen egy példány 
a Hűek a hithez értelmező szótárból, 
és adj minden nőnek egy számot 1 és 
3 között. Azokat, akik az 1- es számot 
kapták, kérd meg, hogy amit csak 
tudnak, tanuljanak meg a halandóság 
előtti életről a Hűek a hithez értelmező 
szótárból (175–176. oldal); azokat, 
akik a 2- es számot kapták, kérd meg, 
hogy tanuljanak a halandó életről 
(176. oldal); azokat pedig, akik a 3- as 
számot kapták, kérd meg, hogy tanul-
janak a halál utáni életről (176–177. 
oldal). Hadd dolgozzanak a kapott 

számuknak megfelelő csoportokban 
hogy összefoglalják röviden a tanul-
takat, és előadják azt az osztály többi 
tagjának. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy képzeljék el, milyen lenne az 
életük, ha nem tudnák ezeket a szaba-
dítás tervéről.

• Kérd meg őket, hogy Thomas S. 
Monson elnök Az élet versenye című 
beszéde és az e vázlatban felsorolt 
szentírások felhasználásával vála-
szoljanak a következő kérdések 
valamelyikére: Honnan jöttünk? 
Miért vagyunk itt? Hová megyünk, 
miután elhagyjuk ezt az életet? Kérd 
meg őket, hogy válaszoljanak úgy, 
mintha egy más vallású barátjukhoz 
beszélnének. Miért fontos tudnunk a 
válaszokat ezekre a kérdésekre?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak! Jobban értik a szabadítás 
tervének mibenlétét? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megoszthatják a szabadítás tervéért 
érzett hálájukat.

• Megtaníthatják egy barátjuk-
nak vagy családtagjuknak, amit a 

szabadítás tervéről tanultak. A taní-
tásukhoz használhatnak egy vázlatot 
vagy ábrát, melyet a szabadítás tervé-
hez készítettek.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító kérdéseket 
tett fel, ami a tanítványait 
mélyebb gondolkodásra 
ösztönözte. A válaszaik 
valóban érdekelték Őt. 
Miképpen használhatod 
a kérdéseket a fiatal nők 
arra való ösztönzésére, 
hogy mélyebben elgondol-
kodjanak az evangéliumi 
igazságokon?
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Szabadítás terve. Hűek a hithez (2004). 175–177.

Halandóság előtti élet

Mielőtt a Földre születtél volna, Mennyei Atyád 
színe előtt éltél, az Ő lélekgyermekeként. E halan-
dóság előtti létben, Mennyei Atyánk többi gyerme-
kével együtt, részt vettél egy tanácskozáson. Azon a 
tanácskozáson Mennyei Atyánk elénk tárta nagysze-
rű boldogság tervét (lásd Ábrahám 3:22–26).

A boldogság tervével összhangban a halandóság 
előtti Jézus Krisztus, az Atya Elsőszülöttje lélekben, 
szövetségben vállalta, hogy ő lesz a Szabadító (lásd 
Mózes 4:2; Ábrahám 3:27). Akik Mennyei Atyát és 
Jézus Krisztust követték, lejöhettek a Földre, hogy 
megtapasztalják a halandóságot, és az örök élet 
felé haladjanak. Lucifer, Isten egy másik lélekfia, 
fellázadt a terv ellen, és az „önrendelkezés elpusz-
títására törekedett” (Mózes 4:3). Belőle lett Sátán, és 
követőivel együtt kivetették a mennyből, megtagad-
ták tőle a fizikai test elnyerésének és a halandóság 
megtapasztalásának kiváltságát (lásd Mózes 4:4; 
Ábrahám 3:27–28).

Halandóság előtti életed során kialakult a személy-
azonosságod, és növelted a lelki képességeidet. Az 
önrendelkezés ajándéka áldásának segítségével 
fontos döntéseket hoztál, köztük, hogy követed a 

Mennyei Atya tervét. Ez a döntés akkor is és most is 
hatással van az életedre. Növekedtél az intelligenci-
ában, és megtanultad szeretni az igazságot; felké-
szültél, hogy a Földre jöjj, ahol tovább fejlődhetsz.

Halandó élet

Most épp a halandó életet tapasztalod meg. A lelked 
egyesült a testeddel, lehetőséget adván neked a 
növekedésre és fejlődésre, olyan módokon, melyek-
re nem volt lehetőséged a halandóság előtti életed-
ben. Létednek ez a része a tanulás ideje, amelyben 
fejlesztheted magad, Krisztus követését választ-
hatod, és felkészülhetsz, hogy érdemes legyél az 
örök életre. Olyan idő is egyben, amikor segíthetsz 
másoknak meglelni az igazságot, és bizonyságot 
nyerni a szabadítás tervéről.

Élet a halál után

Amikor meghalsz, lelked belép a lélekvilágba, és 
ott várja a feltámadást. A feltámadáskor a lelked és 
a tested majd újraegyesül, utána pedig megítéltetsz 
és befogadnak a dicsőség valamely királyságába. Az 
általad örökölendő dicsőség megtérésed mélységé-
től, valamint az Úr parancsolatai iránti engedelmes-
ségedtől függ majd. Attól függ majd, hogy miként 
fogadtad el a tanúbizonyságot Jézusról (lásd T&Sz 
76:51; lásd még 74, 79, 101).
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi történt a halandóság 
előtti életemben?
Születésünk előtt Mennyei Atyánkkal éltünk az Ő lélekgyermekeiként. A 
mennyei tanácsban az Atya elénk tárta a szabadítás tervét, és Jézus Krisztus lett 
kiválasztva arra, hogy a Szabadítónk legyen. Sátán megpróbálta módosítani 
a tervet, el akarta venni az önrendelkezésünket, ezért őt és a követőit kiűzték. 
Mi elfogadtuk Atyánk tervét, és úgy döntöttünk, hogy Jézus Krisztust fogjuk 
követni.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat! Melyek vonatkoznak leginkább az általad tanított fiatal nőkre?

Jelenések 12:7–9, 11 (A halandóság 
előtti életben a Jézus Krisztusról való 
bizonyságunkkal győztük le Sátánt)

T&Sz 138:55–56; Ábrahám 3:22–26 
(A halandóság előtti életben nemes 
lelkeket választottak ki és készítettek 
fel Isten munkájának végzésére ebben 
az életben)

Mózes 4:1–4 (Sátán igyekszik elpusz-
títani az ember önrendelkezését, és 
kiűzetik)

A család: Kiáltvány a világhoz. Liahó-
na, 2010. nov. 129.

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

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondold végig életed igaz-
lelkű döntéseit! Milyen 
hatással voltak rád ezek 
az igazlelkű döntések? 
Milyen hatással lesznek 
örökkévaló sorsodra? A 
halandóság előtti életről 
való tudásod milyen hatás-
sal lehet a döntéseidre?

Gondolj az osztályodba 
járó fiatal nőkre. Milyen 
döntéseket hoznak? 
Hogyan lehet hatással a 
halandóság előtti életről 
való tudásuk arra, hogy 
igazlelkű döntéseket hoz-
zanak ebben az életben?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Mi történt a 
halandóság előtti életünkben?” 
Buzdítsd őket, hogy soroljanak fel 
annyi választ, amennyit csak tudnak, 
és bővítsék a listájukat, miközben az 
óra folyamán egyre többet tanulnak a 
halandóság előtti életről.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
dolják végig és osszák meg igazlelkű 
döntéseiket, melyeket a múltban hoz-
tak, és hogy most miképpen áldják 
meg életüket ezek a döntések. Ezután 
kérd meg őket, hogy nevezzenek 
meg egy döntést, melyet meghoztak, 
mielőtt megszülettek. Milyen hatással 
volt életükre ez a döntés?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni a halandóság előtti 
életről. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
osztályként, kisebb csoportokban 
vagy egyénileg tanulmányozzák ezt a 
vázlatot. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit tanultak a halandóság előtti 
életről, és miért fontos számukra ez a 
tudás. Oszd meg a saját gondolataidat 
és meglátásaidat is.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el A család: Kiáltvány a 
világhoz első három bekezdését, és 
azonosítsák be, mit tanultak belőle a 
saját örökkévaló mivoltukról. Kér-
dezd meg őket, milyen hatásuk lehet 
az igazlelkű nőknek másokra.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy a 
Hűek a hithez című értelmező szótár-
ban olvassák el a „szabadítás terve” 

szócikkből a halandóság előtti életről 
szóló részt (175–176. oldal), és írjanak 
kérdéseket, melyekre ez a szakasz 
választ adhat. Cseréljék ki egymás-
sal a kérdéseket, és keressék meg a 
válaszokat rájuk. Buzdítsd őket, hogy 
osszák meg, milyen meglátásokra 
tettek szert.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy egyé-
nileg vagy csoportokban dolgozzanak 
az Egyéni érték 1. értéktapasztalatán a 
Személyes fejlődés füzetből. Adj az órán 
minden fiatal nőnek időt egy plakát 
elkészítésére. Tüntessék fel rajta azon 
fontos igazságokat, melyeket arról 
tanultak, mit jelent Isten leányának 
lenni. Engedd, hogy a plakátjukat 
megmutassák az osztálynak.

Tanítási tipp

„Légy óvatos, és ne kér-
dezz olyan kérdéseket, 
melyek vitára buzdítanak, 
vagy szenzációs dolgokat 
emelnek ki! Ne tegyél fel 
olyan kérdéseket, melyek 
kétséget támasztanak, 
vagy tanításra alkalmatlan 
beszélgetésekhez vezet-
nek! Győződj meg róla, 
hogy kérdéseid a hitbeli 
és szeretetbeli egységhez 
vezetik a tanulókat” (Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 69.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító azt mondta: 
„Az én tudományom nem 
az enyém, hanem azé, a 
ki küldött engem” (János 
7:16). Azt a tant tanította, 
melyet Atyjától tanult. 
Hogyan biztosíthatod, 
hogy az igaz tant tanítsd?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak! Jobban értik a halandóság 
előtti élet mibenlétét? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ennek a tannak a tanulmányozásával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Tanítsanak a földi élet előtti lét-
ről egy fiatalabb testvérüknek vagy 
egy olyan barátjuknak, aki még nem 
hallott róla.

• Gondolkozz el a következő kérdé-
sen: A halandóság előtti életről való 
tudásom milyen hatással lehet az 
ebben az életben meghozott döntése-
imre? Javasold a fiatal nőknek, hogy 
válaszaikat írják le a naplójukba.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

Részlet Dieter F. Uchtdorf Az igazlelkű nők hatása című 
beszédéből. Első elnökségi üzenet, 2009. szept.

Különleges női öntudat

Az egyház nőtestvéreinek élete erőteljes tanú-
ságként szolgál arra, hogy az Úrtól kapott lelki 
ajándékok, ígéretek és áldások mindazok számára 
elérhetők, akik érdemesek rájuk, „hogy [azok által] 
mindenkinek jobb lehessen” (T&Sz 46:9; lásd a 9–26. 
verseket). A visszaállított evangélium tanai egy cso-
dálatos és „különleges női öntudatot teremtenek, és 
arra ösztönzik a nőket, hogy fejlesszék a képessége-
iket” Isten igaz és szó szerinti leányaiként. [Women, 
Roles of: Historical and Sociological Development, 
in Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 vols. (1992), 4:1574.] A Segítőegylet, a Fiatal Nők és 
az Elemi szervezeteiben szolgálva – nem is szólva a 
többi szeretetteljes cselekedeteikről és szolgálatuk-
ról – a nők mindig is komoly szerepet játszottak, és 
tetteik továbbra is alapvetően fontosak Sion ügyé-
nek napvilágra hozatalában és megalapozásában” 
(lásd T&Sz 6:6). Gondoskodnak a szegényekről és a 
betegekről, hittérítőként, valamint jóléti és ember-
baráti szervezetekben, illetve egyéb missziókon 
szolgálnak; tanítják a gyermekeket, a fiatalokat és a 
felnőtteket, és ezek mellett még számtalan módon 
hozzájárulnak a szentek fizikai és lelki jólétéhez.

A nők szerepköre, mivel nagyszerű hatást képesek 
gyakorolni másokra, és tehetségeik is oly változa-
tosak és sokszínűek, életkörülményeiktől függően 
nagy változatosságot mutat. Vannak olyan nők, 
akiknek egyszerre több szerepet kell betölteniük. Az 
utolsó napi szent nőket emiatt arra ösztönzik, hogy 

tanuljanak szakmát, és vegyenek részt olyan képzé-
sekben, melyek felkészítik őket az otthonteremtésre 
és egy igazlelkű család felnevelésére, valamint arra 
is, hogy ha a körülmények megkövetelik, képesek 
legyenek biztosítani a megélhetésüket.

Nagyszerű időszak ez az egyház nőtestvérei számá-
ra! Nőtestvérek, nélkülözhetetlenek vagytok Mennyei 
Atyánk örök boldogságra vonatkozó tervében. Isteni 
születési joggal ruháztak fel benneteket. Bárhol is 
éltek, országotok valódi építőmunkásai vagytok, 
hiszen a szeretetteljes és békés otthonok bármely 
nemzet számára biztonságot hoznak. Remélem, 
hogy megértettétek mindezt, mint ahogy az egyház 
férfitestvérei is.

Amit ti, nőtestvérek, ma tesztek, az fogja meghatároz-
ni, hogy a visszaállított evangélium tantételei hogyan 
befolyásolják majd holnap a világ nemzeteit. Ez fogja 
eldönteni, hogy az evangélium mennyei sugarai 
miképpen ragyogják majd be a jövő országait.

Bár sokat beszélünk a nők azon hatásáról, melyet a jövő 
nemzedékeire fejtenek ki, kérlek titeket, ne becsüljétek 
alá azokat a képességeiteket sem, melyekkel már most 
hatással lehettek másokra. David O. McKay elnök 
(1873–1970) azt mondta, az egyház megszervezésének 
elsődleges célja, „hogy már ma megédesítse az életet, 
hogy már most megelégedést nyújtson a szívnek, és 
még ma elhozza a szabadulást… 

Néhányan az eljövendő világban beköszöntő szaba-
dulás és felmagasztosulás után sóvárogva a távoli 
jövőbe tekintünk, pedig a jelen része az örökkéva-
lóságnak” [David O. McKay Pathways to Happiness, 
comp. Llewelyn R. McKay (1957), 291–92.]
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi az élet célja?
Ezen élet folyamán fizikai testet kapunk, és próbára tesznek bennünket, hogy 
kiderüljön, engedelmeskedünk- e Isten parancsolatainak. A földre jöttünk, hogy 
felkészüljünk az örökkévaló családra, megáldjuk Isten gyermekeit, és felépít-
sük a királyságát. A halandóságban szerzett tapasztalatainknak az a célja, hogy 
segítsenek nekünk egyre inkább olyanná válni, mint Mennyei Atyánk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mire 
ösztönöz a Lélek, hogy megoszd a fiatal nőkkel?

2 Nefi 2:25 (Azért teremtettünk, hogy 
örömünk legyen)

Alma 12:24; 34:32; 42:4; Ábrahám 
3:25–26 (Ez az élet a próbatétel és 
az Istennel történő találkozásra való 
felkészülés ideje)

3 Nefi 12:3–12 (A Szabadító megnevez 
több isteni tulajdonságot)

3 Nefi 12:48 (Mennyei Atyánk azt 
akarja, hogy olyan tökéletessé vál-
junk, mint Ő)

T&Sz 138:53–56 (Azért vagyunk itt, 
hogy segítsünk felépíteni Isten király-
ságát)

A család: Kiáltvány a világhoz. Liahó-
na, 2010. nov. 129.

Thomas S. Monson: Az élet versenye. 
Liahóna, 2012. máj. 90–93.

Dieter F. Uchtdorf: Hogy örökké 
boldogan éljetek. Liahóna, 2010. máj. 
124–127.

Gary E. Stevenson: A ti négy percetek. 
Liahóna, 2014. máj.

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

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan leltél örömre 
ebben az életben? Milyen 
élmények segítettek lelki-
leg növekedned?

Mit tesznek a fiatal nők 
azért, hogy egyre inkább 
hasonlóvá váljanak 
Mennyei Atyánkhoz?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Mi az élet célja?” 
Kérdezd meg a fiatal nőket, hogy 
szerintük milyen válaszokat adhatnak 
erre a kérdésre azok, akik nem rendel-
keznek az evangélium teljességével. 
Miben különböznek ezek a válaszok 
attól, amit Jézus Krisztus evangéliu-
ma ad?

• Mutass egy zsinórt a közepén cso-
móval, és beszélgessetek róla, hogy 

miképpen jelképezheti ez a csomó a 
jelen életet, míg a zsinór egyik fele a 
halandóság előtti életet, a másik fele 
pedig a halandóság utáni életet jel-
képezi. Az ezen élet előtti döntéseink 
milyen hatással voltak a halandóság-
ra? A mostani életünkben meghozott 
döntéseink milyen hatással lesznek a 
jövőnkre ebben az életben és az örök-
kévalóságban?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni az élet céljáról. A 
Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztá-
lyodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a boldogmondásokat a 
3 Nefi 12:3–12- ben, és keressenek 
olyan tulajdonságokat, melyeket 
Mennyei Atyánk szeretne, hogy kifej-
lesszünk halandó életünk folyamán. 
Kérd meg őket, hogy gondoljanak 
olyan emberekre a szentírásokból 
vagy a saját életükből, akik meg-
testesítik ezeket a tulajdonságokat. 
Hogyan segítenek a Szabadító ebben 
a fejezetben található tanításai megér-
teni a nőkként betöltendő céljainkat?

• Oszd fel részekre Az élet versenye 
vagy a Hogy örökké boldogan éljetek 
című beszédeket, és kérd meg a fiatal 
nőket, hogy nézzenek át egy- egy 
részt, és osszák meg, mi olyat tanultak 
belőle, ami segít megérteniük az élet 
célját. Kérd meg őket, hogy gondolják 
végig, mit tesznek és mit kellene ten-
niük, hogy jobban betöltsék céljukat. 

Kérd meg néhányukat, hogy osszák 
meg a gondolataikat.

• Kérd fel a fiatal nőket, hogy keres-
senek egy vagy több olyan szentírás-
részt, melyet felhasználnának, hogy 
segítsenek valakinek, aki nem ismeri 
az élet célját (például felhasználhatják 
az ebben a vázlatban található szentí-
rásokat). Kérd meg őket, hogy vala-
kivel az osztályból osszák meg, amit 
találtak. Buzdítsd őket, hogy találja-
nak ki módokat arra, hogy megosszák 
az adott szentírást egy barátjukkal 
vagy családtagjukkal, aki esetleg nem 
teljesen érti az élet célját.

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassanak Noelle Pikus- Pace- 
ről Gary E. Stevenson püspök A ti 
négy percetek című beszédében, 
a kvórum másik fele pedig olvas-
son Torah Brightról ugyanebben a 

Tanítási ötlet

„Használj szemkontaktust, 
mint egyfajta módot arra, 
hogy bevond a tanulókat 
az órába! Amikor szemtől 
szembe tanítasz, a figyel-
med azokra összpontosul, 
akiket tanítasz, és nem 
a leckeanyagokra. Ha 
szemkontaktust teremtesz, 
miközben hozzászólásai-
kat és kérdéseiket hallga-
tod, az segíteni fog nekik 
megtudni, hogy téged 
érdekel, amit mondani 
akarnak” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 71.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette 
azokat, akiket tanított. 
Tudta, kik ők, és kivé 
válhatnak. Egyedülálló 
módokat talált arra, hogy 
növekedjenek – olyan 
módokat, melyek kifeje-
zetten rájuk voltak szabva. 
Amikor küszködtek, nem 
mondott le róluk, hanem 
továbbra is szerette és 
szolgálta őket. Mit tehetsz 
azért, hogy úgy szeresd 
és szolgáld a fiatal nőket, 
ahogyan a Szabadító?

beszédben. Ezután osszák meg egy-
mással, mit tanultak az élet céljáról 
ezekből a történetekből. Adj a fiatal 
nőknek néhány percet, hogy nézzék 
át Stevenson püspök beszédét, és 
gondolkodjanak el, ők hogyan teljesí-
tenek az ő „négy percükben” – milyen 
elengedhetetlen szertartások vagy 
mérföldkövek várnak rájuk a jövőben, 
és mit tesznek azért, hogy felkészül-
jenek ezekre? Kérj meg néhány fiatal 
nőt, hogy ossza meg a gondolatait.

• Adj minden fiatal nőnek egy pél-
dányt A család: Kiáltvány a világhoz 
című kiadványból, és kérd meg őket, 
hogy olvassák el és jelöljék meg azo-
kat a szavakat, kifejezéseket, melyek 
Isten leányaként betöltött céljaikról 
tanítanak nekik. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszák meg, mit találtak, 
és magyarázzák el, miért fontosak 
számukra azok a szavak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik az élet célját? 
Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megoszthatnak valamit, amit az 
órán tanultak, ami arra inspirálta 
őket, hogy továbbra is jó döntéseket 
hozzanak, vagy változtassanak vala-
min az életükben.

• Kitalálhatnak valami konkrét dol-
got, amit ezen a héten tesznek majd 
azért, hogy jobban betöltsék örökké-
való céljaikat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

 Ezt a kiáltványt Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel üzenete részeként a Segítőegylet általános gyűlésén, 
melyet 1995. szeptember 23-án tartottak Salt Lake Cityben, Utah államban. 

  AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA 
ELSŐ ELNÖKSÉGE ÉS A TIZENKÉT APOSTOL TANÁCSA    M I,  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepélyesen 
kijelentjük, hogy a férfi  és nő közötti házasságot Isten rendelte 
el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekei-
nek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében.

   MINDEN EMBERI LÉNY  – férfi  és nő – Isten képmására terem-
tetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfi a vagy 
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendelte-
téssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető jellemvonása 
az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságá-
nak, valamint rendeltetésének.

   A HALANDÓ ÉLET  előtti birodalomban a lélekfi ak és lélekleá-
nyok Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hódoltak Neki, 
valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fi zikai testhez 
és földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy 
tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök 
élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. A boldogság 
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron 
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent 
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számá-
ra, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára 
pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

   AZ ELSŐ PARANCSOLAT , melyet Isten Ádámnak és Évának 
adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők 
egyszer mint férj és feleség, szülőkké válhatnak. Kijelentjük, 
hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely sze-
rint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvény-
ben van. Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta, 
hogy csak olyan férfi  és nő között használható a szent nemző-
erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

   KIJELENTJÜK , hogy a halandó élet megteremtésének mód-
ját Isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, és Isten 
örökkévaló tervében játszott fontos szerepét.

   MIND A FÉRJNEK , mind a feleségnek komoly kötelessége, 
hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint 
gyermekeikkel. „Az Úrnak öröksége, a fi ak [gyermekek]” 

( Zsoltárok 127:3 ). A szülők szent kötelessége, hogy gyermekei-
ket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fi zi-
kai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol 
is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampol-
gárok legyenek. A férjek és feleségek – anyák és apák – felelni 
fognak Isten előtt ezen kötelezettségek teljesítéséért.

   A CSALÁDOT  Isten rendelte el. A férfi  és a nő közötti házasság 
nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló tervének. A gyer-
mekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül 
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, 
akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. 
Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az 
az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és 
családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, 
a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős 
tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak 
fenn. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz mó-
don kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk 
kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák 
elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak 
és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő part-
nerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. 
Cselekvőképtelenség, halál vagy más körülmények szük-
ségessé tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség 
esetén a tágabb család nyújtson segítséget.

   FIGYELMEZTETJÜK  azokat az egyéneket, akik megszegik 
az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy 
gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi köte-
lezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten 
előtt. Továbbá felhívjuk a fi gyelmet arra is, hogy a családok 
széthullása ősi és újkori próféták által megjósolt csapásokat 
fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

   FELHÍVJUK  mindenhol a felelős polgárokat és kormánytiszt-
viselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja 
a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása 
és megerősítése.   

 A CSALÁD
   KIÁLTVÁNY 
A VILÁGHOZ
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért számítanak a döntéseim?
Mennyei Atyánk erkölcsi önrendelkezést, vagyis olyan képességet adott nekünk, 
amely által saját magunk választhatunk és cselekedhetünk. Noha a döntésein-
ket szabadon hozhatjuk, az azokkal járó következményeket nem választhatjuk 
meg. A jó döntések tartós boldogsághoz és örök élethez vezetnek. Ha megkérjük, 
akkor Mennyei Atyánk segíteni fog bölcs döntéseket hoznunk.

Készülj fel lelkileg!

Tanulmányozd az alábbi szentírásokat, és végezd el a Választás és felelősség egyik 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés füzetből. Miközben elvégzed, készíts jegyze-
tet mindarról, amit az önrendelkezésről tanultál, és amit meg tudnál osztani a fiatal 
nőkkel.

Józsué 24:15 (Választhatjuk azt, hogy 
az Urat szolgáljuk)

János 14:15 (Jó döntéseink megmutat-
ják a Mennyei Atyánk iránti szerete-
tünket és azon vágyunkat, hogy az Ő 
akaratát tegyük)

2 Nefi 2:16, 27; Hélamán 14:30–31 
(Szabadon, saját magunk dönthetünk 
és cselekedhetünk)

Moróni 7:14–15 (Megadatott nekünk, 
hogy különbséget tehessünk jó és 
gonosz között)

Thomas S. Monson: Választá-
sok.  Liahóna, 2016. máj. 86.

Carole M. Stephens: „Ha engem sze-
rettek, az én parancsolataimat meg-
tartsátok” Liahóna, 2015. nov. 118–120.

Russell M. Nelson: Döntések az 
örökkévalóságra. Liahóna, 2013. nov. 
106–109.

D. Todd Christofferson: Mindörökre 
szabadok, hogy maguk cselekedjenek. 
Liahóna, 2014. nov. 16–19.

Választás és felelősség. Személyes 
fejlődés, 46–49.

Önrendelkezés. Hűek a hithez (2004). 
147–148.

Önrendelkezés és felelősségre von-
hatóság és Zene és tánc. A fiatalság 
erősségéért (2011). 2–3, 22–23.

Videó: Megbánás nélkül

Milyen tapasztalatokat 
szereztél az életedben, 
melyek tanítottak neked az 
önrendelkezésről? Hogyan 
tanultál meg a saját életed-
ben jó döntéseket hozni?

Milyen döntésekkel kell 
szembenézniük a fiatal nők-
nek? Mit taníthatsz nekik, 
amivel segítesz meglátniuk 
a jó döntések meghozatalá-
nak fontosságát?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolják át, mi mindent tehetnek, 
amikor valaki megkérdőjelezi a 
normáikat. Hogyan próbál meg Sátán 
összezavarni bennünket a választása-
ink következményeiről? Biztasd őket, 
hogy keressenek olyan igazságokat 

ezen az órán, melyek segíthetnek 
legyőzniük Sátán hazugságait.

• Kérd meg őket, hogy készítsenek 
listát az utóbbi időben meghozott 
néhány döntésükről. Milyen hatás-
sal voltak rájuk a döntéseik? Milyen 
hatással voltak a döntéseik másokra?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni az önrendelkezés 
tanát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

Kérd meg a fiatal nőket, hogy keresse-
nek Carole M. Stephens nőtestvér „ Ha 
engem szerettek, az én parancsolata-
imat megtartsátok”  című beszédének 
négy kiemelt részében meglátásokat 
a parancsolatok betartásáról, és hogy 
miért fontos igazlelkű döntéseket 
hozni. A püspök engedélyével hívj 
meg néhány példás nőtestvért az 
egyházközségből, hogy egy beszélge-
tés keretében meséljenek róla, miként 
áldotta meg az életüket az, hogy a 
parancsolatok betartását választot-
ták. Legyenek köztük egyedülálló és 
házas nőtestvérek is.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
végezzék el a Választás és felelősség 
egyik értéktapasztalatát a Személyes 
fejlődés füzetükben (egyedül vagy 
csoportokban). Az óra vége előtt kérd 
meg mindegyik fiatal nőt, hogy osszon 
meg valamit abból, amit az önren-
delkezésről tanult. Kérj fel egy fiatal 
nőt, hogy ossza meg az osztály többi 
tagjával, ő maga mit tett annak érde-
kében, hogy elvégezze a Választás és 
felelősség egyik értéktapasztalatát.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
magában olvassa el az Önrendelkezés 
és felelősségre vonhatóság részt A 

Tanítási ötlet

„Ne aggódj, ha a tanulók 
pár pillanatig csendben 
vannak, miután feltetted 
a kérdést. Ne válaszold 
meg a saját kérdésedet; 
hagyj időt a tanulóknak a 
válaszokon gondolkozni! A 
túl hosszú csend azonban 
azt jelezheti, hogy nem 
értik a kérdést, és újra kell 
fogalmaznod” (lásd Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 69.).
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fiatalság erősségéért füzetben, és ossza 
meg veletek, mi volt rá a legnagyobb 
hatással. Ekkor az osztály tagjai 
választhatnak egy másik normát a 
füzetben, és megoszthatják néhány 
döntésüket ezen normával kapcsolat-
ban, valamint a döntéseikből követ-
kező áldásokat. Például elolvashatják 
a Zene és tánc részt A fiatalság erőssé-
géért füzetben és megbeszélhetitek, 
milyen áldásokat kaptak azon tanács 
követéséért, hogy kerüljék az ártalmas 
zenét és táncot.

• Adj minden fiatal nőnek egy sza-
kaszt D. Todd Christofferson elder 
Mindörökre szabadok, hogy maguk 
cselekedjenek vagy Thomas S. Mon-
son elnök Választások című beszé-
déből.  Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el magukban a nekik kijelölt 
szakaszt, majd osszák meg a meglátá-
saikat. Ezt tehetik kisebb csoportok-
ban vagy az egész osztály előtt. Mit 
tudnak meg hitelveink és cselekede-
teink következményeiről? Kérd meg 
őket, hogy beszéljék meg, a tanulmá-
nyozott tanács miként segíthet nekik 
jobb döntéseket hozni. 

• Egy ragasztószalag vagy zsinór 
segítségével alakíts ki egy „V” alakot 
az osztályterem padlóján. Kérj meg 
egy fiatal nőt, hogy a „V” alakzat csú-
csától indulva sétáljon végig rajta úgy, 
hogy az egyik lábát az alakzat egyik 
szárán, a másikat pedig a másik szá-
rán tartja. Idővel döntenie kell majd, 
hogy melyik száron halad végig. Kérj 

meg minden fiatal nőt, hogy mondja 
el, mit tanult a döntésekkel kapcso-
latosan ebből a gyakorlatból. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy olvassák el 
az első bekezdést Russell M. Nelson 
elder Döntések az örökkévalóságra 
című beszédéből, és határozzanak 
meg olyan kifejezéseket, amelyekre 
szeretnének emlékezni. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy mondják el, hogyan 
tapasztalták meg azt, hogy „dön-
téseink sorsdöntőek”, illetve egyéb 
kifejezések igazságát Nelson elder 
beszédéből.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
keressen egy példát a szentírások-
ból valakire, aki valamilyen döntést 
hozott (például kiemelhetitek a Mária 
és Márta választása közötti különb-
séget a Lukács 10:38–42- ben). Milyen 
következményei voltak a döntéseik-
nek? Milyen hatással voltak másokra 
a döntéseik?

• Mutasd meg az ebben a vázlatban 
javasolt videók egyikét. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy figyeljék meg, 
milyen következményei voltak a vide-
óban szereplő emberek döntéseinek. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, mit 
találtak. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg élményeiket arról, mikor olyan 
döntést hoztak, melynek hosszabb 
távú következményei lettek. Kérj meg 
minden fiatal nőt, hogy olvasson fel 
egy- egy szentírást ebből a vázlatból, 
és ossza meg, hogyan segíthet neki jó 
döntést hoznia a jövőben. 

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik az önrendel-
kezés tanát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Írják le a naplójukba, hogy milyen 
kísértésekkel néznek szembe és 
hogyan terveznek ellenállni nekik a 
Szentlélek irányítása által.

• Tovább dolgozhatnak a Személyes 
fejlődés program Választás és felelős-
ség értéktapasztalatain.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal taní-
tott másokat szeretni és 
szolgálni, hogy szerette és 
szolgálta őket. Megtanítot-
ta őket imádkozni azáltal, 
hogy velük együtt és értük 
imádkozott. Tanítványai-
nak ezt mondta: Jöjjetek és 
kövessetek! (lásd Lukács 
18:22). Arra tanította a 
nefitákat, hogy legyenek 
olyanok, mint Ő (lásd 3 
Nefi 27:27). A példája volt 
a leghatékonyabb tanítási 
módszere. Mit tehetsz 
azért, hogy a példáddal 
taníts?
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Válogatott források

D. Todd Christofferson: Mindörökre szabadok, hogy maguk 
cselekedjenek. Liahóna, 2014. nov. 16–17., részlet.

Isten… elvárja minden gyermekétől, hogy az általa 
biztosított erkölcsi önrendelkezés szerint cselekedjen, 
„hogy minden embert felelősségre lehessen vonni 
saját bűneiért az ítélet napján” [T&Sz 101:78]. Az Ő 
terve és szándéka az, hogy saját életünk drámájában 
a miénk legyen a fő döntéshozó szerepe. Isten nem 
fogja leélni helyettünk az életünket, és nem is úgy 
irányít bennünket, mintha a bábjai lennénk, ahogyan 
azt Lucifer javasolta. És a prófétái sem hajlandóak 
a bábos szerepét eljátszani Isten helyett. Brigham 
Young kijelentette: „Nem kívánom egyetlen utolsó 
napi szenttől sem ezen a világon, sőt a mennyben 
sem, hogy elfogadjon bármit, amit én teszek, hacsak 
az Úr Jézus Krisztus Lelke, a kinyilatkoztatás lelke 
ezt nem mondja nekik. Azt kívánom, hogy saját 
maguk szerezzék meg erről a tudást és a megértést” 
[Brigham Young, “Sermon,” Deseret News, Oct. 31, 
1855, 267].

Isten tehát nem ment meg bennünket „ahogy 
vagyunk”, először is azért, mert „ahogy vagyunk”, 
úgy tisztátalanok vagyunk, és „semmi tisztátalan 
dolog nem lakhat… az ő jelenlétében; mert Ádám 
nyelvén a Szentség Embere az ő neve, az ő Egy-
szülöttjének neve pedig [a Szentség] Ember[ének] 
Fia” [Mózes 6:57]. Másodszor pedig Isten nem 
tesz semmi olyat, ami arra kényszerítene bennün-
ket, hogy a cselekedeteink által választottól eltérő 
emberré váljunk. Ő igazán szeret bennünket, és 
mivel szeret bennünket, nem kényszerít, de nem 
is hagy magunkra minket, hanem inkább segít és 
irányít bennünket. Valóban, Isten szeretetének igazi 
megnyilvánulása a parancsolataiban keresendő.

Örvendeznünk kell (és tesszük is) az Isten- rendelte 
terv miatt, amely lehetőséget biztosít számunkra, 
hogy döntéseket hozzunk, hogy saját magunk cse-
lekedjünk és tapasztaljuk meg a következményeket, 
illetve ahogyan a szentírás kifejezi ezt, hogy „megíz-
leljük a keserűt, hogy értékelni tudjuk a jót” [Mózes 
6:55]. Örökké hálásak vagyunk, hogy a Szabadító 
engesztelése legyőzte az eredendő bűnt, hogy ezáltal 
a világba születhessünk, és ne legyünk büntetésnek 
kitéve Ádám vétke miatt. A bukástól ilyetén módon 
történő megváltás által Isten előtt ártatlanul kezd-
hetjük életünket, és mindörökre szabadok leszünk, 
felismervén a jót a gonosztól; hogy önmagunk 
cselekedjünk, és ne velünk cselekedjenek [lásd 2 Nefi 
2:26; lásd még T&Sz 93:38]. Megválaszthatjuk, hogy 
milyen emberek kívánunk lenni, és Isten segítségével 
olyanok lehetünk, mint Ő.

Russell M. Nelson: Döntések az örökkévalóságra. Liahó-
na, 2013. nov., részlet.

Drága fivéreim és nőtestvéreim, minden napunk a 
döntések napja. Thomas S. Monson elnök azt taní-
totta, hogy „döntéseink sorsdöntőek” [vö. Thomas 
S. Monson: Döntéseink sorsdöntőek. (Egyházi Okta-
tási Szervezet, esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 
2005. nov.6.), 3, lds.org/broadcasts]. A lelki növe-
kedésetekhez most és az örökkévalóságra nézve is 
kulcsfontosságú, hogy milyen bölcsen használjátok 
azon szabadságotokat, hogy saját döntéseket hoz-
zatok. Soha nem vagytok túl fiatalok a tanulásra, 
és soha nem vagytok túl idősek a változáshoz. A 
tudásra és változásra irányuló vágyaitok egy, az 
örök fejlődésre irányuló, mennyből fakadó vágyból 
erednek. Mindennap adódik lehetőség örökkévaló 
döntések meghozatalára.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért érnek bennünket 
csapások?
Mennyei Atyánk tervének részeként a halandóság alatt csapásokat is el kell 
szenvednünk. Néha a csapások a saját vagy mások rossz döntéseinek ered-
ményeként érnek bennünket. Más megpróbáltatások egyszerűen természetes 
velejárói a halandó tapasztalatszerzésünknek. Jóllehet ezek nagyon nehezek, 
a próbatételeink azonban segítenek nekünk lelkileg fejlődni, és egyre inkább 
olyanná válni, mint Jézus Krisztus.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülésed közben imádságos lélekkel tanulmányozd ezen és más olyan szentírásokat 
és forrásokat, melyekből a csapásokról tanultál.

1 Sámuel 1; 1 Királyok 17; Ruth 1; 
Eszter 4; 1 Nefi 5:1–9 (Olyan szentí-
rásbeli nők példái, akik csapásokkal 
szembesültek)

2 Nefi 2:11 (A csapások részét képezik 
Mennyei Atyánk számunkra alkotott 
tervének)

Móziás 23:21 (Isten csapásokkal teszi 
próbára a hitünket)

Ether 12:27 (Isten gyengeségeket ad, 
hogy alázatosak legyünk)

T&Sz 58:3–4 (A csapások után követ-
keznek az áldások)

T&Sz 121:7–8 (Ha jól kitartunk a csapá-
sokban, Isten felmagasztal bennünket)

T&Sz 122:4–9 (A csapások tapasztala-
tokat nyújtanak és a javunkra válnak)

Dallin H. Oaks: Ellentét minden 
dologban. Liahóna, 2016. máj. 114–117.

Aojagi Koicsi: Tarts ki utadon! Liahó-
na, 2015. nov. 126–28.

Neil L. Andersen: Lelki forgószelek. 
Liahóna, 2014. máj. 18–21.

Linda S. Reeves: Tartsatok igényt szö-
vetségeitek áldásaira. Liahóna, 2013. 
nov. 118–120.

Gyötrelem. Hűek a hithez (2004). 66–70.

Videók: Isten felemel minket, A pap-
ság megerősítheti családunkat a meg-
próbáltatásokban, Életek újjáépítése

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen csapásokat éltél át? 
Mit tanultál belőlük? Mi 
segített kezelned azokat? 
Vannak olyan helyénvaló 
élményeid, melyeket meg-
oszthatsz a fiatal nőkkel?

Gondolkodj az osztályod-
ba járó fiatal nőkön és 
imádkozz róluk. Milyen 
kihívásokon és megpró-
báltatásokon mennek 
keresztül? Hogyan kezelik 
az életükben jelen lévő 
csapásokat?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Az osztállyal közösen nézzétek 
át Neil L. Andersen elder leírását a 
szeles környezetben növekvő fáról (a 
Lelki forgószelek című beszédében). 
Mit tanít ez a hasonlat a fiatal nőknek 
a csapásokról? A fiatal nők nézzék át 
a beszédet, és keressenek benne olyan 

tanácsot, amely szerintük segít nekik 
kiállni a lelki forgószeleket.

• Meséld el a fiatal nőknek Linda S. 
Reeves nőtestvér történetét a Provói 
Tabernákulumról (a Tartsatok igényt 
szövetségeitek áldásaira című beszé-
déből). Mit tanulnak a fiatal nők ebből 
a történetből a csapásokról?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni a csapások céljáról. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el a történetet Aojagi Koicsi elder 
Tarts ki utadon! című beszédéből, attól 
a bekezdéstől, amelyikben egy autóba-
lesetről beszél. Mit tanít ez a történet a 
fiatal nőknek arról, hogy miért nézünk 
szembe életünkben megpróbáltatások-
kal? Fontold meg, hogy előre felkérj 
egy fiatal nőt, hogy ossza meg egy 
olyan élményét, amikor ő vagy egy 
másik családtagja egy megpróbál-
tatáson keresztül gyarapodott vagy 
erősödött. Akár a családtörténetéből is 
megoszthat egy történetet, mely ezt a 
tantételt példázza.

• Olvassatok el együtt néhány szent-
írást, melyben a Szabadító csapá-
sokkal nézett szembe (például Máté 
4:1–11; 26:38- 39; Lukács 23:33–34). Mit 
tanulhatnak a fiatal nők a csapásokról 
a Szabadító életéből? Ő hogyan nézett 
szembe a megpróbáltatásaival? Kérj 
meg minden fiatal nőt, hogy írjon le 
egy olyan megpróbáltatást, mellyel ő 

vagy egy szerette küszködik. Buz-
dítsd a fiatal nőket, hogy gondolkod-
janak el, mit tanulhatnak a Szabadító 
példájából, ami segíthetne nekik az 
adott megpróbáltatásukban.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak olyan nőkre a szentírásokból, 
akiknek csapásokkal kellett szembe-
nézniük (lásd az e vázlatban javasolt 
példákat). Kérd meg őket, hogy olvas-
sanak ezekről a szentírásbeli nőkről, 
és foglalják össze a történetüket az 
osztály többi tagjának. Mit tanulnak 
ezekből a történetekből a csapásokról, 
amik segítenek nekik a saját nehézsé-
geik legyőzésében?

• Oszd két csoportra az osztályt. 
Az egyik csoportot kérd meg, hogy 
keressen a Mormon könyvéből olyan 
személyeket vagy csoportokat, akik 
nagy kihívásokkal néztek szembe 
(lásd például: Móziás 24:8–17; 3 Nefi 
1:4–21; Moróni 1). Kérd meg a másik 

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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csoportot, hogy keressen a himnuszos 
könyvben olyan himnuszt, mely segít 
nekik a nehézségeik idején. Kérd meg 
a csoportokat, hogy osszák meg a töb-
biekkel, mi olyat tanultak, ami segít-
het nekik a csapások legyőzésében.

• Egy vonallal oszd ketté a táblát. 
Az egyik oldal tetejére írd fel, hogy 
„Miért érnek bennünket csapások?”, 
a másik oldal tetejére pedig, hogy 
„Hogyan nézhetünk szembe a kihí-
vásokkal az életünk során?”. Oszd 
részekre Dallin H. Oaks elder Ellentét 
minden dologban című beszédét, és 
adj ki olvasásra egy- egy részt minden 

fiatal nőnek. Kérd meg őket, hogy 
keressenek ebben választ a két kérdés-
re, és írják azt a megfelelő oszlopba 
a táblán. Milyen felismerések lettek 
gazdagabbak a fiatal nők e beszédek 
kapcsán?

• Mutasd meg az ebben a vázlatban 
javasolt videók egyikét. Buzdítsd a 
fiatal nőket, hogy közben gondolkod-
janak el azon a kérdésen, hogy „miért 
érnek bennünket csapások?”. Mit 
tanulnak ebből a filmből, ami segít 
nekik, hogy tudják, mit tegyenek a 
csapások idején?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik, miért érnek bennün-
ket csapások? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Kitalálják, hogyan vigasztalják meg 
egy megpróbáltatással küzdő szeret-
tüket a csapásokról tanultak alapján.

• Beszélgethetnek a családjukkal 
azon családtagokról, akik túljutottak 
valamilyen csapáson.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító személyesen 
ismerte azokat, akiket 
tanított – és tudta, kivé 
válhatnak. Amikor küsz-
ködtek, nem mondott le 
róluk, hanem továbbra 
is szerette őket. Milyen 
küzdelmekkel kell szem-
benézniük a fiatal nőknek? 
Hogyan mutathatod ki az 
irántuk érzett szeretetedet 
és a támogatásodat?
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Válogatott források

A Hűek a hithez (2004) „gyötrelem” címszava (66–70.) 
alapján.

Mennyei Atya megváltástervének részeként meg-
tapasztalod a csapásokat. A megpróbáltatások, a 
csalódások, a szomorúság és a szívfájdalom az élet 
nehezebbik része, melyek azonban lelki fejlődéshez, 
finomodáshoz és fejlődéshez vezethetnek, miközben 
az Úrhoz fordulsz.

A csapás különböző forrásokból származik. Néha 
talán olyan megpróbáltatásokkal kell szembenéz-
ned, melyek a saját kevélységed és engedetlensé-
ged következményei. Ezeket a megpróbáltatásokat 
igaz élettel elkerülheted. A többi megpróbáltatás 
egyszerűen az élet természetes része, és akkor 
is érkezhetnek, amikor igaz életet élsz. Például: 
megpróbáltatások érhetnek betegség vagy bizony-
talanság idején, vagy szeretteid halálakor. Mások 
rossz döntései, fájdalmat okozó szavai vagy tettei is 
okozhatnak gyötrelmet.

Thomas S. Monson: „El nem hagylak téged, sem el nem 
maradok tőled”. Liahóna, 2013. nov. 85., 87., részlet.

Testvéreim! Bizonyosan feltételezhetjük, hogy soha 
nem élt olyan ember, akinek az élete teljességgel 
mentes lett volna a szenvedéstől és a bánattól, aho-
gyan soha nem volt olyan időszak sem az emberi-
ség történelmében, amely ne vette volna ki a maga 
részét a viharokból és a nyomorúságból.

Amikor az élet ösvénye kegyetlen kanyart vesz, 
nagy a kísértés, hogy feltegyük a kérdést: „Miért 
én?” Időnként úgy tűnik, nem pislákol a leghalová-
nyabb fény sem az alagút végén, nem dereng haj-
nalpír, hogy elűzze az éjt. Úgy érezzük, körülvesz 
minket a szertefoszlott álmok okozta csalódás és a 
meghiúsult remények miatti kétségbeesés. Magunk 
is felkiáltunk a bibliai esdekléssel: „Nincsen- é 

balzsamolaj Gileádban?” [Jeremiás 8:22]. Elhagya-
tottnak, sebzett szívűnek és magányosnak érezzük 
magunkat. Hajlamosak vagyunk személyes csapá-
sainkat a pesszimizmus torz üvegén át szemlélni. 
Türelmetlenül várjuk a megoldást a problémáinkra, 
megfeledkezve arról, hogy gyakorta épp a türelem 
mennyei erényére van szükségünk.

A minket érő nehézségek jelentik a kitartásra való 
képességünk valódi próbáját. A mindannyiunk által 
megválaszolandó legalapvetőbb kérés így hangzik: 
Megingok- e vagy célba érek? Néhányan igenis meg-
inognak, amikor úgy érzik, nem képesek felülkere-
kedni a kihívásaikon. A célba érésnek pedig része az 
életünk végéig való kitartás. […]

Mennyei Atyánk, aki oly sok mindent ad nekünk, 
amiben gyönyörködhetünk, azt is tudja, hogy tanul-
ni és növekedni és erősödni fogunk, amikor szembe-
nézünk a megpróbáltatásokkal, amelyeken által kell 
haladnunk, és amelyeket túl kell élnünk. Tudjuk, 
hogy vannak olyan időszakok, amikor szívettépő 
fájdalmat élünk át, amikor gyászolni fogunk, és 
amikor tűrőképességünk határait feszegető megpró-
báltatások tornyosulnak elénk. Az ilyen nehézségek 
azonban lehetővé teszik számunkra, hogy jobbá 
váljunk és életünket oly módon építsük újjá, aho-
gyan Mennyei Atyánk tanítja, valamint hogy mások 
legyünk, mint addig voltunk: jobbak, mint azelőtt, 
megértőbbek, mint azelőtt, együttérzőbbek, mint 
azelőtt, és erősebb bizonysággal rendelkezők, mint 
azelőtt.

Ez legyen a célunk: hogy kitartsunk, igen, emellett 
pedig hogy lelkileg kifinomultabbá váljunk, miköz-
ben akár napfényben, akár szomorúságban járunk. 
Ha nem lennének legyőzendő kihívások és megol-
dandó problémák, nagyjából olyanok maradnánk, 
mint voltunk, alig vagy semennyit sem haladva 
célunk, az örök élet irányában.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan találhatok 
vigaszt, amikor meghal 
valaki, akit szeretek?
A halál elengedhetetlen része a szabadítás tervének. Ahhoz, hogy olyanná 
válhassunk, mint Mennyei Atyánk, meg kell tapasztalnunk a halált, majd 
pedig tökéletes és feltámadt testet kell kapnunk. Amikor megértjük, hogy a 
halál része Mennyei Atyánk tervének, és hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált 
az engesztelése által, akkor reményt és békességet nyerhetünk egy szerettünk 
elvesztésekor.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Érzé-
sed szerint, mi válna az általad tanított fiatal nők hasznára?

1 Korinthusbeliek 15:22 (A feltámadás 
Krisztus ajándéka az egész emberiség 
számára)

Móziás16:7–8 (Jézus Krisztus feltáma-
dása felemészti a halál fullánkját)

Móziás 18:8–10 (Megvigasztaljuk azo-
kat, akik vigasztalásra szorulnak)

Alma 11:42–45 (A Szabadító feltáma-
dásának köszönhetően visszakapjuk a 
testünket)

Alma 28:12; T&Sz 42:45–46 (Gyászol-
juk azokat, akik meghalnak, de akik 
az Úrban halnak meg, azoknak édes 
a halál)

Alma 40:11–14 (Miután meghaltunk, a 
lelkünk tovább él)

T&Sz 137:5–10 (Joseph Smith látja a 
fivérét, Alvint, a kisgyermekeket és 
másokat a celesztiális királyságban)

T&Sz 138 (Joseph F. Smith elnök láto-
mása a lélekvilágról)

Thomas S. Monson: Mrs. Patton – A 
történet folytatódik. Liahóna, 2007. 
nov. 21–24. Lásd még a Míg újra talál-
kozunk című videót.

Shayne M. Bowen: „Mert én élek, ti is 
élni fogtok”. Liahóna, 2012. nov. 15–17.

Videók: Mi így is egy család vagyunk; 
Ő segíteni fog

Hogyan áldotta meg a 
halál utáni életről való 
tudásod az életedet? 
Milyen szentírások segítet-
tek neked megérteni, hogy 
mi történik a halál után?

Néhány fiatal nő már meg-
tapasztalta, milyen érzése-
ket vált ki egy szerettének 
az elvesztése. Egy napon 
ezt mindannyian meg 
fogják tapasztalni. Mit sze-
retnél, hogy tudjanak, ami 
átsegíti majd őket ezen?



51

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Meséld el egy saját élményedet 
vagy valaki másét arról, amikor egy 
szerette elvesztése után békére lelt. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy mesélje-
nek élményeikről!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
osszák meg egy szerettük elvesztésé-
vel kapcsolatos bármely élményüket. 
Hogyan segített nekik az engesztelés-
sel és a szabadítás tervével kapcsola-
tos tudásuk vigaszra lelni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni a halál utáni életről. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy írják 
le a halállal kapcsolatos kérdéseiket, 
gondolataikat vagy félelmeiket, majd 
keressenek rájuk választ az e vázlat-
ban felsorolt szentírásokban. Buzdítsd 
őket, hogy jelöljék meg különösen 
azokat a szentírásokat vagy kijelen-
téseket, melyek kiemelik, hogy a Sza-
badító milyen szerepet játszott abban, 
hogy segítsen legyőznünk a halált. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, 
amit tanultak! Kérd meg őket, hogy 
osszák meg érzéseiket arról, amit a 
Szabadító tett értünk.

• Vetítsd le az Ő segíteni fog című 
videót, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg benyomásai-
kat. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 

képzeljék el, mennyire más lenne a 
világ, ha mindenki tudná azt, amire 
a filmben szereplő fiatal férfi rájött. 
Milyen hatással van ez a tudás 
mindennapi életünkre? Kérj fel egy 
fiatal nőt, hogy ossza meg a bizonysá-
gát a halál utáni életről és arról, hogy 
mi ad számára reményt.

• Oszd meg Mrs. Patton történetét 
Thomas S. Monson Mrs. Patton – A 
történet folytatódik című beszédéből, 
vagy mutasd be a Míg újra találko-
zunk című videót. Kérdezd meg a 
fiatal nőket, hogyan válaszolnának 
Mrs. Patton kérdésére, melyet az ifjú 
Thomas S. Monsontól kérdezett. Osz-
tályként olvassátok el a Móziás 18:8–
10- et. Beszéljétek meg mindannyiunk 

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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felelősségét abban, hogy vigaszt, 
segítséget vagy más szolgálatot 
nyújtsunk azon családoknak, melyek 
elveszítik egy szerettüket. Meghív-
hatod a Segítőegylet elnökségének 
egyik tagját, hogy vegyen részt ebben 
a beszélgetésben.

• Kérd meg az osztály egyik felét, 
hogy olvassák el Ramirez nőtestvér 
történetét Shayne M. Bowen elder 
„Mert én élek, ti is élni fogtok” című 
beszédében, a másik felét pedig, hogy 
olvassák el a történetet Bowen elder 
fiáról, Tysonról. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, mit tanultak arról, hogy 
miként találhatnak vigaszra, amikor 
valaki, akit szeretnek, meghal, és arról, 
hogy miként vigasztalhatnak meg 
másokat. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
osszák meg egy szerettük elvesztésével 

kapcsolatos bármely élményüket. 
Hogyan segített nekik az engesztelés-
sel és a szabadítás tervével kapcsolatos 
tudásuk vigaszra lelni? Ha ideillő, 
oszd meg egy saját élményedet!

• Oszd két csoportra az osztályt. 
Az egyik csoport olvassa el a Tan és 
a szövetségek 137:5–10- et, a másik 
csoport pedig a Tan és a szövetségek 
138:57–58- at. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy beszéljék meg a csoportjukkal, 
mit tanítanak ezek a szentírások 
arról, hogy mi történik a halál után. 
Ezután osztályként beszéljétek meg, 
hogyan segíthet ez a tudás valakinek, 
aki elveszítette egy szerettét. Hogyan 
kapcsolódik ez a tudás azon felelőssé-
günkhöz, hogy végezzük a családtör-
téneti és a templomi munkát?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Megértik- e, hogyan talál-
hatnak vigaszra, amikor egy szerettük meghal? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a 
tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérdezd meg a fiatal nőket, hogyan mutathatják ki részvétüket valaki iránt, aki 
elvesztette egy szerettét. Vannak- e az egyházközségben vagy a közösségetekben olyan 
özvegyek, akiknek jót tenne egy kis támogatás?

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kér-
déseket tett fel, melyek 
gondolkodásra késztették 
és mély érzésekre ébresz-
tették a követőit. Hogyan 
tudod arra ösztönözni a 
fiatal nőket, hogy gon-
dolkozzanak el és töre-
kedjenek sugalmazásra? 
Hogyan tudsz segíteni 
nekik abban, hogy maga-
biztosan osszák meg a 
személyes érzéseiket?
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Válogatott források

Részlet Russell M. Nelson Doors of Death [A halál kapui] 
című beszédéből. Ensign, 1992. máj. 72–74.

Nekünk, akik itt vagyunk, még van néhány becses 
pillanatunk hátra, hogy „felkészül[jünk] az Istennel 
való találkozásra” (Alma 34:32). Nincs is rosszabb 
annál, mint mikor nem jutunk valaminek a végé-
re. Az örökös halogatásnak át kell adnia a helyét 
a gondos felkészülésnek. Ma még van időnk arra, 
hogy megáldjunk másokat, azzal, hogy kedveseb-
bek, könyörületesebbek, adakozóbbak vagyunk és 
nagyobb odaadással törődünk velük. 

Így amikor eljön az időnk, hogy mi álljunk a halál 
kapujában, úgy szólhatunk, ahogy Pál, aki ezt 
mondta: „Mert én immár megáldoztatom, és az 
én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot 
megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam” (2 Timótheus 4:6–7).

A halálra nem ellenségként kell tekintenünk. A teljes 
tudás birtokában és a megfelelő felkészülés ellené-
ben a hit elnyomja a félelmet, a kétségbeesést pedig 
remény váltja fel. Az Úr ezt mondta: „Ne féljetek 
tehát, mindhalálig se; mert ebben a világban nem 

teljes az örömötök, de énbennem teljes az örömö-
tök” (T&Sz 101:36). Az Úr a következő ajándékot 
hagyta velünk: „Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek: nem úgy adom én 
néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27).

Jézus Krisztus különleges tanújaként arról teszek 
tanúbizonyságot, hogy Ő él! Arról is bizonyságom 
van, hogy a halál fátyla lehellet vékony. Saját tapasz-
talatom – mely azonban túl szent ahhoz, hogy most 
megosszam –, hogy az egyház vezetőinek nem isme-
retlenek azok, akik már eltávoztak az élők sorából. 
Szeretteink akár karnyújtásnyira is lehetnek tőlünk, 
csupán a halál kapuja elválaszt minket.

Kedves testvérek! Ennek tudatában szeressétek az 
életet! Tekintsetek minden egyes percre Isten aján-
dékaként, és tartsátok becsben azokat! (Lásd Móziás 
2:21.) Úgy éljétek életeteket, hogy miden magasztos 
pillanatot kihasználtok. Így a halálra való várakozás 
nem fog a rabjává tenni. Az Úr segítségével cseleke-
deteid és vágyaid feljogosítanak arra, hogy az örök 
boldogság, a dicsőség, a halhatatlanság és az örök 
élet részesévé válj.
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FEBRUÁR: A SZABADÍTÁS TERVE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért bánjak a testemmel 
templomként?
A testünk Isten képmására lett teremtve. Ajándékba kaptuk Mennyei Atyánk-
tól, hogy megtapasztalhassuk a halandóságot, és folyamatosan egyre inkább 
olyanná válhassunk, mint Ő. Ez a tudás hatással van arra, hogy miként bánunk 
a testünkkel, és hogy mit érzünk Mennyei Atyánk és saját magunk iránt. Ami-
kor a testünket Isten templomaként kezeljük, fizikai, érzelmi és lelki áldások-
ban részesülünk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mire 
ösztönöz a Lélek, hogy megoszd a fiatal nőkkel?

1 Mózes 29:1–21; Dániel 1:3–21 (József 
és Dániel saját teste iránti tisztelete)

1 Korinthusbeliek 6:19–20; T&Sz 
93:33–35 (Isten templomai vagyunk)

T&Sz 88:15–16 (A lélek és a test alkot-
ja az ember lényét)

T&Sz 130:22; Mózes 6:9 (Isten képmá-
sára teremtettünk)

Gordon B. Hinckley: „Nagy lesz fiaid 
békessége”. Liahóna, 2001. jan. 61–68.

Susan W. Tanner: A test szent mivolta. 
Liahóna, 2005. nov. 13–15.

Erény, Fiatal Nők Személyes fejlődés 
(2009). 69–72.

Videó: Erkölcsi tisztaság: Mik a kor-
látok?

Videó: 195 báli ruha

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen áldásokat kaptál, 
mikor Isten templomaként 
kezelted a tested? Hogyan 
növekedett a tested szent-
ségéről való tudásod, 
miközben tapasztalatokat 
gyűjtöttél az életben és 
figyelted mások életét?

Milyen kihívásokkal 
néznek szembe a fiatal 
nők, miközben igyekeznek 
Isten szent ajándékaként 
bánni a testükkel? Hogyan 
segíthetsz megérteniük 
azt, hogy milyen fontos 
szerepet játszik testük a 
szabadítás tervében?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd be a 195 báli ruha című 
videót, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy keressenek benne olyan áldá-
sokat, melyek a visszafogott öltözkö-
désből származnak. Mit mondanának 
valakinek, aki megkérdezi tőlük, 
miért fontos a visszafogottság?

• Mutasd meg egy templom képét. 
Kérdezd meg a fiatal nőket, miért 
olyan szép a templom, és miben 
hasonlít a testünk Isten templomaira. 
Az óra folyamán keressenek válaszo-
kat a „miért kell Isten templomaként 
bánnom a testemmel?” kérdésre.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, hogy a testük 
szent. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Adj ki minden fiatal nőnek egy 
szentírásrészt ebből a vázlatból. Kérd 
meg őket, hogy tanulmányozzák a 
részt, és egy mondatban foglalják 
össze, mit tanultak arról, hogy miért 
szent a testünk. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy gondolják át, milyen 
módokon igyekszik Sátán megtévesz-
teni a fiatal nőket ezen igazságokról? 
Mit tehetnek, amivel támogatják 
egymást azon igyekezetükben, hogy 
megőrizzék szentnek a testüket?

• Osztályként olvassátok el, nézzétek 
vagy hallgassátok meg az e vázlat-
ban javasolt beszédek egyikét. Kérd 
meg a fiatal nőket, gondoljanak egy 
ismerősükre, akinek javára válnának 
ezek az üzenetek a test szentségéről 
(emlékeztesd őket, hogy az osztályban 
ne beszéljenek konkrét személyekről). 
A beszéd mely részei lennének legin-
kább segítségére az illetőnek? Kérd 
meg őket, hogy tervezzék meg, milyen 
módokon oszthatják meg ezt az üze-
netet azzal, akire gondoltak. Buzdítsd 

őket, hogy idézzenek a beszédből, és 
osszák meg saját tapasztalataikat és 
bizonyságukat.

• Osztályként olvassátok el az 
1 Korinthusbeliek 6:19–20- at és a Tan és 
a szövetségek 93:33–35- öt. Oszd a fiatal 
nőket csoportokra, és kérj meg minden 
csoportot, hogy készítsen listát arról, 
miben hasonlít a testünk Isten temp-
lomához. Vonjátok össze a listákat, és 
kérd meg az osztályt, hogy beszélges-
senek néhány olyan kihívásról, mely a 
fiatal nőket éri, miközben igyekeznek a 
testüket úgy kezelni, mint egy templo-
mot. Mit tehetnek azért, hogy leküzd-
jék ezeket a kihívásokat?

• Rendezd a fiatal nőket párokba. 
Minden pár egyik tagját kérd meg, 
hogy olvassa el az 1 Mózes 39:1–21- 
et, a másik tagját pedig, hogy olvassa 
el a Dániel 1:3–21- et (a történetekről 
szóló képekért lásd az Evangéliumi 
művészeti könyv 11., 23. képét). Kérd 
meg őket, hogy keressék ki, József 
és Dániel milyen módokon mutattak 

Tanítási tipp

„Ne próbálj meg mindent 
megtanítani, amit csak 
mondani lehet egy bizo-
nyos témáról! A tanulóid-
nak már valószínűleg lesz 
némi tudása a témáról. 
[…] Ne feledd, hogy a te 
leckéd nem az egyetlen 
alkalom, amikor a témáról 
hallanak!” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 98).
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tiszteletet a testük iránt, majd osszák 
meg egymással, amit találtak. Hogyan 
követhetik József és Dániel példáját?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nézzék meg A fiatalság erősségéért füzet 
tartalomjegyzékét, és azonosítsák be, 
a normák közül melyek vonatkoznak 
a test és az elme tisztántartására. Oszd 
a fiatal nőket csoportokra, kerestesd 
ki velük ezeket a részeket, és keresse-
nek válaszokat arra a kérdésre, hogy 
„miért szent a testem?”. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg, mit tehet-
nek azért, hogy ezen normák szerint 
éljenek.

• Írd fel az alábbi kérdéseket a táblá-
ra és kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
válasszon egyet, amelyet szeretne 
megválaszolni: Melyek az Úr normái 
a visszafogottságra vonatkozóan? 
Miért fontos, hogy kövessem ezeket 
a normákat? Milyen hatással van a 
visszafogottság az erkölcsi tisztaság 
törvénye iránti hozzáállásunkra? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy használják 
az Öltözködés és megjelenés részt 
A fiatalság erősségéért füzetből, hogy 
válaszokat keressenek a kiválasztott 
kérdésre. Buzdítsd őket, hogy osszák 
meg, amit találtak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak! Értik- e, hogy a fizikai 
testük szent? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elkötelezhetik magukat, hogy a ma 
tanultak alapján változtatnak azon, 
ahogyan a testükkel bánnak.

• Elvégezhetik az Erény 1. vagy 2. 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés 
füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette 
azokat, akiket tanított. 
Tudta, kik ők, és kivé 
válhatnak. Egyedülálló 
módokat talált arra, hogy 
növekedjenek – olyan 
módokat, melyek kifeje-
zetten rájuk voltak szabva. 
Amikor küszködtek, nem 
mondott le róluk, hanem 
továbbra is szerette és 
szolgálta őket. Mit tehetsz 
azért, hogy úgy szeresd 
és szolgáld a fiatal nőket, 
ahogyan a Szabadító?
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Válogatott források

Öltözködés és megjelenés. A fiatalság erősségéért, 6–8.

Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az 
Isten Lelke lakozik bennetek? […] Az Istennek temploma 
szent, ezek vagytok ti. 1 Korinthusbeliek 3:16–17

A tested szent. Tiszteld és semmilyen módon ne 
szennyezd be azt! Öltözködéseddel és megjelené-
seddel megmutathatod, hogy tisztában vagy azzal, 
milyen értékes is a tested. Azt is megmutathatod, 
hogy Jézus Krisztus tanítványa vagy és szereted Őt.

Isten prófétái szüntelenül azt tanácsolták az Ő gyer-
mekeinek, hogy visszafogottan öltözködjenek. Ha 
ápolt vagy, és visszafogottan öltözködsz, élvezheted 
a Lélek társaságát, és jó hatást gyakorolhatsz a körü-
lötted lévőkre. Öltözködésed és ápoltságod hatással 
van a te és mások cselekedeteire.

Soha ne engedj az öltözködési normáidból! Ne hasz-
nálj különleges alkalmakat kifogásként arra, hogy 
szemérmetlen legyél. Amikor szemérmetlenül öltöz-
ködsz, olyan üzenetet küldesz magadról, amely 
ellentétben áll azzal az identitással, mellyel Isten 
fiaként vagy leányaként rendelkezel. Továbbá azt az 
üzenetet közvetíted, hogy testedet figyelemfelkeltés 
és elismerésszerzés céljára használod.

Minden olyan ruha szemérmetlen öltözék, amely 
szűk, áttetsző vagy bármilyen módon túl sokat 
mutat a testedből. A fiatal nők kerüljék a rövid 
sortnadrágokat és a rövid szoknyákat, a hasat nem 
takaró felsőket, valamint az olyan ruhákat, melyek 

nem takarják a vállukat, illetve elöl vagy hátul mély 
a kivágásuk. A fiatal férfiak is legyenek visszafogot-
tak a megjelenésükben. A fiatal férfiak és a fiatal nők 
egyaránt legyenek ápoltak és tiszták, és tartózkod-
janak a szélsőséges vagy hanyag ruházattól, hajvi-
selettől és viselkedéstől. Sporttevékenységekkor is 
alkalomhoz illő, visszafogott öltözéket viseljenek. A 
világ divatja ugyan változni fog, ám az Úr normái 
ugyanazok maradnak.

Ne csúfítsd el magad tetoválásokkal vagy testéksze-
rekkel! Fiatal nők, ha fülbevalót szeretnétek hordani, 
csak egy párat viseljetek.

Mutass tiszteletet az Úr és önmagad iránt azál-
tal, hogy az egyházi gyűléseken és programokon 
alkalomhoz illő ruhában jelensz meg. Ez különösen 
fontos, amikor úrvacsorai gyűlésen veszel részt. A 
fiatal férfiak öltözködése és megjelenése legyen mél-
tóságteljes, amikor kiszolgálják az úrvacsorát.

Ha nem vagy biztos abban, milyen ruha viselése 
lenne helyénvaló, tanulmányozd a próféták szavait, 
imádkozz útmutatásért, és kérd szüleid vagy veze-
tőid segítségét. Mostani öltözködésed és megjelené-
sed segít felkészülnöd arra az időre, amikor elmész 
a templomba, hogy szent szövetségeket köss Isten-
nel. Tedd fel magadnak a kérdést: „Jól érezném-e 
így magam az Úr jelenlétében?”

Miként befolyásolja az evangéliumról való bizony-
ságom az öltözködésemet?
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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 fiatal nőknek, hogy „Krisz-
tushoz jö[jjenek…] és részesül[jenek] az ő szabadításában, és megváltásának hatal-
mában” (Omni 1:26). Miközben a fiatal nők jobban megértik az engesztelést és annak 
erejét az életükben, erőt kapnak majd ahhoz, hogy legyőzhessék a bűnt és a csapáso-
kat a Szabadító kegyelme által. Békességre lelnek és gyógyulást tapasztalnak majd. 
El fog mélyülni a Szabadító iránti szeretetük és elkötelezettségük, és nagyobb vágyat 
éreznek majd arra, hogy megosszák másokkal az Úrról való bizonyságukat.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mit jelent Jézus Krisztus engesztelése?
Mit jelent hinni Jézus Krisztusban?
Hogyan segíthet nekem a bűnbánat nap mint nap?
Mit jelent a kegyelem?
Miért kell megbocsátanom másoknak?
Mi a feltámadás?
Hogyan segíthet nekem a Szabadító a megpróbáltatásaim idején?

Március: Jézus Krisztus engesztelése
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 
szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő értéktapaszta-
latai kapcsolódnak az ebben az egységben szereplő 
leckékhez:

Hit, 5. értéktapasztalat

Erény, 4. értéktapasztalat



61

MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent Jézus Krisztus 
engesztelése?
Az engesztelés azt az áldozatot jelenti, amelyet Jézus Krisztus hozott azért, 
hogy segítsen legyőznünk a bűnt, a csapásokat és a halált. Jézus engeszte-
lő áldozatára a Gecsemáné kertjében és a Kálvárián álló kereszten került 
sor. Megfizette bűneink árát, magára vette a halált, majd pedig feltámadt. 
Az engesztelés Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szeretetének legnagyobb 
 megnyilvánulása.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segíthetnek a fiatal nőknek átérezni az engesztelés jelen-
tőségét és megérteni, milyen áldozatot hozott értük a Szabadító?

Máté 26–27 (Jézus Krisztus a Gecse-
máné kertjében és a kereszten megfi-
zette a bűneink árát, és magára vette a 
fájdalmainkat)

Máté 28:1–10 (Jézus Krisztus legyőzte 
a halált a feltámadása révén)

2 Nefi 9:6–16 (Jézus Krisztus legyőz-
te a bűnt és a halált az engesztelése 
révén)

Alma 7:11–13 (Jézus Krisztus magára 
vette fájdalmainkat, betegségeinket, 
gyengeségeinket és bűneinket)

Az élő Krisztus: Az apostolok bizony-
sága. Liahóna, 2000. ápr. 2–3. (lásd 
még Hűek a hithez, 96–98.; Személyes 
fejlődés, 102.)

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

Linda K. Burton: Szívünkbe véstük- e 
a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett 
hitet? Liahóna, 2012. nov.

Jézus Krisztus engesztelése. Hűek a 
hithez (2004). 98–105.

Videó: Egy apostol húsvéti gondolatai 
Krisztusról

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Az engesztelés az emberi-
ség történelmének legfon-
tosabb eseménye. Mi volt 
Jézus Krisztus engesztelé-
se? Mit jelent számodra az 
engesztelés?

Mit tudnak a fiatal nők 
arról, hogy mi történt a 
Gecsemáné kertjében és a 
kereszten? Mit fedezhet-
nek fel a szentírásokból, 
ami elmélyítheti Jézus 
Krisztus engeszteléséről 
szóló bizonyságukat? Mit 
taníthatnának egymásnak?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, képzeljék 
el, hogy egy más hitet valló barátjuk 
eljött istentiszteletre, és hallotta, ami-
kor valaki említést tett Jézus Krisztus 
engeszteléséről. Mit válaszolnának, 
ha barátjuk megkérdezné tőlük, mit 
jelent Jézus Krisztus engesztelése?

• Mutass be egy képet, amely az 
engesztelés egyik eseményét ábrázolja 
(például a Szabadító szenvedéséről 
a Gecsemáné kertjében, a keresztre 
feszítéséről vagy a feltámadásáról), 
és kérd meg a fiatal nőket, osszák 
meg, mit tudnak erről az eseményről! 
Milyen kérdéseik vannak?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek Jézus Krisztus engesz-
teléséről tanulni. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
párosítsák össze a Szabadító élete 
utolsó óráinak eseményeit a Máté 
26–28- ból vett szentírásutalásokkal. 
Mit tanulnak a fiatal nők a Szabadí-
tóról és az Ő engeszteléséről ezekből 
az eseményekből? Kérj fel néhány 
tanulót, hogy osszák meg érzéseiket 
a Szabadítóról!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassanak az engesztelésről az e 
vázlatban felsorolt szentírásokból 
vagy Thomas S. Monson elnök Fel-
támadott! című beszédéből (illetve 
bemutathatod a vázlatban feltüntetett 
videofilmek egyikét). Kérd meg őket, 
hogy írásban fogalmazzanak meg 
rövid meghatározást az engesztelésre, 
valamint írják le érzéseiket arról, amit 
a Szabadító értük tett az engesztelése 
során! Kérj fel néhány fiatal nőt, hogy 
ossza meg, mit írt!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mindannyian olvassák el az 

engesztelés valamely tantételét Linda 
K. Burton Szívünkbe véstük- e a Jézus 
Krisztus engesztelésébe vetett hitet? 
című beszédében! Kérd meg őket, 
keressenek valakit az osztályban, 
aki ugyanarról a tantételről olva-
sott, és beszéljék meg, mit tanultak, 
majd pedig osszanak meg egy ezt a 
tantételt szemléltető élményt a saját 
életükből vagy egy általuk ismert sze-
mély életéből! Kérd fel a párok vagy 
csoportok egy- egy tagját, hogy ossza 
meg a többiekkel, amiről beszélgettek!

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
tanulnak a Szabadítóról és engeszte-
léséről a kereszten elhangzott utolsó 
szavaiból (lásd Lukács 23:34, 39–43, 
46; János 19:26–30)!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a 2 Nefi 9:6–26- ot, és 
keressenek olyan verseket, amelyek 
az engesztelés szükségéről taníta-
nak! Adj időt több fiatal nőnek, hogy 
megosszák a választott verseket és 

Tanítási tipp

Az osztály tagjai nagyobb 
valószínűséggel fognak 
érdemben részt venni, 
amikor hatékony kérdé-
seket tesznek fel nekik, és 
elég időt kapnak a válasz 
átgondolására, mielőtt 
felelnének. Ennek érdeké-
ben felírhatod a kérdéseket 
a táblára, vagy megkérhe-
ted az osztály tagjait, hogy 
írják le válaszaikat egy 
papírlapra. (Lásd Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 
68–70.)



63

elmondják, mit tanítanak! Biztasd 
őket, hogy írjanak levelet valakinek, 
aki nem hisz Istenben, és e versek 
segítségével magyarázzák el, miért 
fontos az engesztelés, illetve miért 
van szükségünk egy Szabadítóra! 
Kérd meg őket, hogy osszák meg 
egymással a leveleiket!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
soroljanak fel a táblán néhány meg-
próbáltatást, kihívást vagy betegséget, 
amellyel az embereknek szembe kell 
nézniük! Kérd meg őket, hogy olvas-
sák el az Alma 7:11–13- at, valamint a 

„Jézus Krisztus engesztelése” címszó 
alatti utolsó három bekezdést a Hűek a 
hithez című könyvben (104–105. oldal, 
»A bűn fájdalmától…«). Mit tanulnak 
a fiatal nők az engesztelésről ezekből 
a forrásanyagokból? Hogyan jutha-
tunk hozzá az engesztelés erejéhez, 
hogy segítségünkre legyen a meg-
próbáltatások idején (lásd Móziás 
24:12–14)? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondolják át, miként tudnák 
megosztani az engesztelésről tanul-
takat segítségképp a táblán felsorolt 
megpróbáltatások kapcsán!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma! Jobban értik- e az engeszte-
lést? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még több időt szentelni ennek a tannak?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni! 
Például:

• Írják le naplójukba, mit tudnak és 
hogyan éreznek az engesztelésről! 
A hét során gondolkodjanak arról, 
hogy miként áldja meg életüket az 

engesztelés, és gondolataikat jegyez-
zék fel a naplójukba!

• Osszák meg egyik családtagjukkal 
vagy barátjukkal, hogy mit tanultak!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni! Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használva tanított 
küldetéséről. Arra taní-
totta az embereket, hogy 
maguk is gondolkodjanak 
el a szentírásokon. Te mit 
tehetsz azért, hogy segíts 
a fiatal nőknek a szentí-
rásokhoz fordulni, hogy 
megértsék Jézus Krisztus 
engesztelését?
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Válogatott források

Részlet Thomas S. Monson Feltámadott! című beszédé-
ből.  Liahóna, 2010. máj. 87–90.

Nincs olyan halandó, aki tökéletesen fel tudná 
fogni annak jelentőségét, amit Krisztus tett értünk 
a Gecsemánéban. „A… szenvedés nyomán még én, 
Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkettem a 
fájdalomtól, és minden pórusomból véreztem, és 
testben és lélekben is szenvedtem” (T&Sz 19:18).

A Gecsemáné kínjai után, erejétől megfosztva, 
durva, kegyetlen kezek Annás, Kajafás, Pilátus és 
Heródes elé vonszolták. Vádolták és szidalmazták. 
Fájdalomtól meggyötört testét tovább gyengítették 
a dühödt emberek ütlegelései. Vér patakzott arcán, 
mikor fejére erőltették a szúrós tövisekből készült 
koronát, mely belefúródott a homlokába. Ezután 
újra Pilátus elé vitték, aki ezúttal engedett a fel-
dühödött csőcselék kiáltozásainak: „Feszítsd meg! 
Feszítsd meg őt!” (Lukács 23:21)

Korbáccsal ütlegelték, melynek bőrfonalai közé éles 
fém- és csontdarabokat fűztek. A kegyetlen ostorcsa-
pásokból felkelve, botladozva cipelte saját keresztjét, 
míg végül már nem tudott továbbmenni, így valaki 
átvette tőle a terhét.

Végül – miközben tehetetlen követői csak szemlél-
hették az eseményeket – egy Kálváriának nevezett 
dombon a kereszthez szögezték sebzett testét. 
Könyörtelenül gúnyt űztek belőle, átkozták és kine-
vették. És Ő mégis így kiáltott fel: „Atyám! bocsáss 
meg nékik; mert nem tudják, mit cselekesznek” 
(Lukács 23:34). […]

A Mester visszafordulhatott volna az utolsó pillanat-
ban. De nem tette. Mindenek alá ereszkedett, hogy 
mindent megmenthessen. Élettelen testét sietve, de 
óvatosan egy kölcsönvett sírkamrába helyezték.

A kereszténységben elhangzott szavak közt 
számomra nincs nagyobb jelentőségű azoknál, 
melyeket az angyal mondott a zokogó Mária Mag-
dalénának és a másik Máriának, amikor a hét első 
napján kimentek a sírhoz, hogy gondoskodjanak 
Uruk testéről. Az angyal így szólt:

„Mit keresitek a holtak között az élőt?

Nincs itt, hanem feltámadott” (Lukács 24:5–6).

Jézus Krisztus engesztelése. Hűek a hithez (2004). 
98–105.

A bűn fájdalmától való megváltás ajánlatán kívül, a 
Szabadító békességet kínál a megpróbáltatások idején. 
Engesztelése részeként Jézus magára vette minden 
ember fájdalmát, betegségét és gyengeségét (lásd 
Alma 7:11–12). Érti a szenvedésünket, mert Ő is átélte 
azokat. Ezzel a tökéletes megértéssel tudja, hogyan 
segíthet nektek. Ezért „minden gondotokat ő reá ves-
sétek, mert néki gondja van reátok” (1 Péter 5:7).

Hitetek és igazlelkűségetek, valamint az Ő engeszte-
lése által, az élet minden igazságtalansága, sérelme 
és fájdalma kárpótolható és helyrehozható. Azokat 
az áldásokat, melyeket ebben az életben megta-
gadtak tőletek, megkapjátok az örökkévalóságban. 
Noha nem minden szenvedéseteket enyhíti most 
meg, mégis Ő megvigasztal és megáld megértéssel 
és erővel, „hogy könnyen el tudjátok viselni terhei-
teket” (Móziás 24:15).

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradta-
tok és megterheltettetek – mondta a Szabadító –, és 
én megnyugosztlak titeket” (Máté 11:28). Egy másik 
alkalommal újra megígérte békességét, ezt mond-
ván: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: 
én meggyőztem a világot” (János 16:33). Ezek az 
engesztelés ígéretei, ebben az életben és az örökké-
valóságon keresztül.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent hinni Jézus 
Krisztusban?
Ahhoz, hogy hitünk szabaduláshoz vezethessen minket, az Úr Jézus Krisztus-
ra kell összpontosítania. A Jézus Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy bízunk 
Benne és engedelmeskedünk parancsolatainak. A hit több, mint szemlélődő 
meggyőződés. Tetteinkkel, az életmódunkkal fejezzük ki hitünket.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat 
és forrás anyagokat! Milyen példákat tudnál megosztani a fiatal nőkkel a hitről a 
szentírásokból vagy más emberek életéből?

Jakab 1:5–6; 2:14–20 (A hit meggyőző-
dés és cselekvés)

Alma 32:21, 26–43 (A hit olyan dolgok 
remélése, amelyek nem láthatók, de 
igazak)

Moróni 7:33- 41 (A hit csodákat idéz elő)

Eszter 4–5; Zsidók 11:4–9, 17–29; 
Alma 19; 56:45–48; 57:21; Ether 12:6–
22; Joseph Smith története 1:11–19 
(Példák a hitre)

Kalauz a szentírásokhoz: hit

Neil L. Andersen: A hit választás, nem 
pedig véletlen kérdése. Liahóna, 2015. 
nov. 65–68.

Dieter F. Uchtdorf: Egy nyár Rose 
nénivel. Liahóna, 2015. nov. 15–19.

Russell M. Nelson: Engedjétek, hogy 
megmutatkozzon a hitetek! Liahóna, 
2014. máj.

Hit. Fiatal Nők Személyes fejlődés (2009). 
13–20.

Hit. Hűek a hithez (2004). 79–82.

Videó: Tiszta és egyszerű hit, Bátor-
ság, Kövesd Őt – Húsvéti üzenet 
Jézus Krisztusról

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Mit jelent hinni Jézus 
Krisztusban? Milyen 
példákat láttál életedben 
a Jézus Krisztusba vetett 
hitre? A Jézus Krisztusba 
vetett hited miként hat 
ki a jövővel kapcsolatos 
reményeidre?

Gondolj az osztályodban 
lévő fiatal nőkre! Milyen 
példákat láttál a hitre az 
életükben? Életük mely 
területein bízhatnák magu-
kat jobban az Úrra?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Rajzolj a táblára egy egysze-
rű csónakot, és írd rá: hit. Rajzolj 
továbbá két evezőt is, e felirattal: 
meggyőződés és cselekvés. Kérdezd 
meg a fiatal nőktől, mi történne a 
csónakkal, ha csak egy evezője lenne. 
Mi történik hitünkkel, ha nem cselek-
szünk a meggyőződésünk szerint? 
A szentírások, a Hűek a hithez (79–82. 
oldal) vagy a Kalauz a szentírásokhoz 

használatával segíts a fiatal nőknek 
megérteni, mi a hit, és hogyan kap-
csolódik ez az ábra a hithez.

• Kérd meg őket, hogy írják le egy 
szentírásbeli nőnek a nevét, aki nagy 
hitet tanúsított! Szedd be a papírjai-
kat! Olvasd fel a neveket, és kérd meg 
a fiatal nőket, hogy meséljék el e nők 
történetét!

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, mit jelent 
hinni Jézus Krisztusban. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
írjanak le egy pár választ a Neil L. 
Andersen elder által feltett kérdésre: 
„Vajon hogyan látja a Szabadító az én 
hitemet?” (Lásd A hit választás, nem 
pedig véletlen kérdése.) Biztasd őket, 
hogy osszák meg, milyen módokon 
mutathatják hitüket a Szabadítónak. 
Mit tudnak meg Andersen elder 
beszédéből, ami arra indítja őket, 
hogy mutassák ki és építsék a hitü-
ket? Például megkérheted őket, hogy 
nézzék át a történeteket, melyekben 
Andersen elder a hitüket kimutató 
misszionáriusokról mesél. Behozhatsz 
az órára egy ajándékként becsomagolt 
dobozt is, melybe olyan tárgyakat 
helyezel, melyek építhetik a hitünket 

(példákért lásd az Ajándékok, melyek 
növelik a hitünket című részt). 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
hét közben olvassák el vagy nézzék 
meg Dieter F. Uchtdorf elnök Egy 
nyár Rose nénivel című beszédét, 
és készüljenek fel, hogy megosszák 
az órán az e történetből tanultakat. 
Hogyan áldotta meg Rose nénit a 
Jézus Krisztusba vetett hite? Mit tehe-
tünk azért, hogy növeljük a hitünket?

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák 
el a Jakab 2:14–20- at, és keressék 
meg, milyen példákat használ Jakab 
a hit és a cselekedetek kapcsolatának 
tanítása során! Kérd meg néhányu-
kat, hogy saját szavaikkal foglalják 

Tanítási ötlet

„Amikor a szentírásokból 
tanítasz, gyakran hasznos 
a tanulókkal megkeres-
tetni vagy megfigyeltetni 
[egy konkrét dolgot]” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 55.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító ezt mondta: 
„Az én [tanom] nem az 
enyém, hanem azé, a ki 
küldött engem” (János 
7:16). Azt a tant tanította, 
amelyet Atyjától tanult. 
Te hogyan biztosíthatod, 
hogy igaz tant tanítasz?

össze, mit tanít Jakab a hitről! Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy nézzék át 
Russell M.  Nelson elder Engedjétek, 
hogy megmutatkozzon a hitetek! 
című beszédét, és keressenek példákat 
olyan emberekre, kiknek hite megmu-
tatkozott a cselekedetükben. Osszák 
meg, mit találtak, és beszéljétek meg, 
hogyan tud az ő hitük is megmutat-
kozni.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
(egyénileg vagy csoportokban) 
végezzék el a hithez kapcsolódó 
egyik értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés füzetből! Kérd meg őket, 
hogy mindegyikük osszon meg 
valamit, amit a hit tanulmányozása 
során tanult, és ami segíteni fog neki 
felkészülni az Isten lányaként kapott 
szerepei betöltésére, amilyen például 
a feleség és az anya szerepe!

• Kérd meg mindegyiküket, hogy 
keressenek és osszanak meg egy 
történetet a szentírásokból, amelyben 
valaki a Jézus Krisztusba vetett hite 
alapján cselekedett (lásd például: 
Eszter 4; Márk 5:25–34; Zsidók 11:4–9, 
17–29; 1 Nefi 4; Alma 19:16–29; Ether 
12:11–22). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy írják is le egy olyan élményüket, 
amely során ők vagy egy ismerősük 

Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorol-
tak! Kérd meg mindegyiküket, hogy 
ossza meg, milyen történetet talált 
a szentírásokban, és olvassa fel az 
élményt, amelyet leírt! Fontold meg, 
hogy megmutatod a Bátorság című 
videót e tevékenység részeként.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Máté 17:20- at, és kér-
dezd meg tőlük, szerintük mit jelent 
hegyeket mozdítani meg a hitünkkel. 
Oszd meg a következő kijelentést 
Richard C. Edgley püspöktől: „Még 
soha nem láttam, milyen, amikor 
elmozdul egy hegy. Láttam viszont, 
mikor a hit elmozdította a kétely 
és kétségbeesés hegyét, és helyére 
remény és optimizmus került. Sze-
mélyes tanúja voltam, mikor a hit a 
bűn hegyének helyére bűnbánatot és 
megbocsátást hozott. És személyesen 
láttam, mikor a hit a fájdalom hegyét 
felcserélte a béke, remény és hála 
magaslataival. Igen, láttam, milyen, 
mikor hegyek mozdulnak el” (Hit: a 
döntés a tiétek!Liahóna, 2010. nov. 33.). 
Mutasd be a Tiszta és egyszerű hit 
című videofilmet, és kérd meg a fiatal 
nőket, hogy figyeljék meg, milyen 
hegyek mozdultak el a hit által (vagy 
oszd meg egy saját élményedet)!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy mit jelent hin-
ni Jézus Krisztusban? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Tanítsanak valakinek a hitről (pél-
dául egy fiatalabb testvérnek vagy 
egy barátnak)!

• Keressenek példákat a hitre az 
evangélium személyes tanulmányozá-
sa során, és kövessék életükben ezeket 
a példákat!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Válogatott források

Hittel menj előre! A fiatalság erősségéért, 42–43.

Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű 
dolgokat. Alma 37:6.

Az ebben a füzetben felsorolt normák útmutatóként 
fognak szolgálni ahhoz, hogy helyes döntéseket tudj 
hozni. Nézd át gyakran ezeket a normákat és kér-
dezd meg magadtól: „Úgy élek-e, ahogy azt az Úr 
szeretné?” és „Milyen áldásokban részesültem azért, 
mert e normák szerint élek?”

Ahhoz, hogy teljesen olyan légy, amilyennek az Úr 
szeretne látni téged, minden reggel és este térdelj 
le és imádkozz az Úrhoz! Fejezd ki Neki háládat és 
tudasd vele szíved vágyát. Ő minden bölcsesség 
forrása. Ő meghallgatja és megválaszolja az imáidat.

Tanulmányozd a szentírásokat minden egyes nap, 
és az olvasottakat alkalmazd az életedre! A szentírá-
sok a személyes kinyilatkozatás hatékony forrásai, 
útmutatók, és a bizonyságod állandó erőforrásai.

Igyekezz minden egyes nap engedelmes lenni! 
Kövesd a füzetben található normákat, és másokat 
is buzdíts arra, hogy tegyenek így! Emlékezz a 
szövetségekre, melyeket kötöttél, és arra is, hogy 
minden héten lehetőséged van megújítani azokat, 
amikor veszel az úrvacsorából! Igyekezz betarta-
ni ezeket a szövetségeket! Ha hibát követsz el, ne 
mondj le magadról! Mennyei Atyád szeret téged, és 
azt akarja, hogy kérd a segítségét, és hogy ne add 
fel a próbálkozást.

Amikor csak lehetőséged nyílik rá, menj el a temp-
lomba és érezd azt az örömet és békességet, amely 
az Úr házában való szolgálatból ered. Készítsd fel 
magad azokra a templomi szövetségekre, melyeket 
a jövőben fogsz megkötni!

A fiatal férfiak, akik az ároni papságban szolgálnak, 
kötelezzék el magukat, hogy szolgálni fognak egy 
teljes idejű missziót. Ez papsági kötelesség. Tartsd 
meg magad tisztának és érdemesnek, és szorgalma-
san munkálkodva készülj fel, hogy misszionárius-
ként képviselhesd az Urat!

Minden körülmények között kövesd a próféták, az 
egyház többi felhatalmazottjának és helyi vezetői-
nek tanításait! Ezek a tanítások a boldogság ösvé-
nyein vezetnek majd téged.

Légy alázatos és készségesen figyelj a Szentlélekre, 
és reagálj a sugalmazásaira! Helyezd az Úr bölcses-
ségét a saját bölcsességed elé!

Amennyiben így teszel, az Úr jóval többet hoz majd 
ki az életedből, mint amire saját magad képes lennél. 
Megnöveli lehetőségeid számát, kiszélesíti látókörö-
det és megerősít téged. Megadja a szükséges segítsé-
get, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal 
és a kihívásokkal. A bizonyságod megerősödik, és 
igaz örömre lelsz, miközben megismered Mennyei 
Atyádat és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, és megérzed 
az irántad táplált szeretetüket.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan segíthet nekem a 
bűnbánat nap mint nap?
Jézus Krisztus elszenvedte a bűneinkért járó büntetést, hogy lehetővé tegye 
számunkra a bűnbánatot. A bűnbánat szívbéli és gondolkodásbéli változást 
jelent, amely közelebb visz minket Istenhez. Magában foglalja, hogy elfordu-
lunk a bűntől, és Istenhez fordulunk megbocsátásért. Az Isten iránti szeretet, 
valamint a parancsolatainak való engedelmesség iránti őszinte vágy motiválja.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Téged 
mi indít bűnbánatra?

Ésaiás 1:18; Alma 34:15–16; 36:6–24; 
T&Sz 1:32 (A bűnbánat révén megbo-
csátást nyerhetünk bűneinkre)

Alma 19:33 (A bűnbánat szívbéli vál-
tozást idéz elő)

Móziás 27:35; T&Sz 58:42–43 (A bűn-
bánathoz be kell ismernünk és el kell 
hagynunk bűneinket)

Dieter F. Uchtdorf: Ő a vállára vesz 
és hazavisz titeket. Liahóna, 2016. máj. 
101–104.

Allen D. Haynie: Emlékezni arra, 
hogy kiben bíztunk. Liahóna, 2015. 
nov. 121–23.

D. Todd Christofferson: A bűnbá-
nat isteni ajándéka. Liahóna, 2011. 
nov. 38–41.

Bűnbánat. A fiatalság erősségéért (2011). 
28–29.

Bűnbánat. Hűek a hithez (2004). 25–30.

Erény. Fiatal Nők Személyes fejlődés 
(2009). 4. értéktapasztalat

Videók: Nem egyszeri dolog, Szívbéli 
változás

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen élményeid vannak a 
bűnbánattal kapcsolatban? 
Korábbi bűneid részletezése 
nélkül hogyan oszthatnád 
meg, miként segített neked 
a bűnbánat közelebb kerül-
nöd Mennyei Atyádhoz?

Előfordulhat, hogy néhány 
fiatal nő érdemtelenséggel 
vagy bűntudattal küzd. 
Hogyan lehetsz tekintet-
tel rájuk és hívhatod meg 
a Lelket, hogy segítsen 
vágyat ébreszteni bennük a 
bűnbánatra?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd be a Szívbéli változás című 
videót! Mit tanulnak a fiatal nők a 
bűnbánatról ennek a fiatal férfinak az 
élményéből?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
név nélkül írják le a bűnbánattal 

kapcsolatos kérdéseiket egy lapra, és 
amikor készen vannak, szedd össze 
a lapokat! Hívd meg a püspököt az 
órára, és kérd meg, hogy válaszolja 
meg ezeket a kérdéseket!

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, miért fontos 
a bűnbánat a mindennapi életükben. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérj meg egy fiatal nőt, hogy 
készüljön fel az órára az Allen D. 
Haynie elder Emlékezni arra, hogy 
kiben bíztunk című beszédének elején 
található történet elmondására, vagy 
Dieter F. Uchtdorf elnök Ő a vállára 
vesz és hazavisz titeket című beszé-
déből a Frauenkirche újjáépítésével 
kapcsolatos élmény vagy a Szabadító 
elveszett juhról szóló példázatának 
megosztására. Meg is mutathatod az 
ezekről a beszédekről készült video-
felvételeket. Mit tanítanak nekünk 
ezek a történetek a bűnbánatról? Írj 
fel papírdarabokra a bűnbánatról 
elhangzó kijelentéseket a beszédek-
ből. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
válasszanak egy kijelentést, és először 
párban, majd az egész osztállyal is 
osszák meg, amit tanultak. Adj nekik 
időt elmélkedni arról, hogy milyen 
változtatásokra éreznek késztetést a 
tanultak miatt. 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
(egyénileg vagy közösen) nézzenek át 
néhány forrást, például a Hűek a hithez 

értelmező szótár és a Fiatalság erőssé-
géért füzet bűnbánatról szóló részét, 
vagy az Alma 36:11–20- as verseket. 
Kérd meg őket, hogy osszanak meg 
néhány, számukra kedves kijelentést 
vagy elgondolást ezekből a forrás-
anyagokból, és mondják el, hogy az 
miért bír jelentőséggel a számukra!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
válaszanak ki egy szentírásrészt a 
bűnbánatról (például az e vázlatban 
javasoltak közül), és saját szavaikkal 
mondják el, mit tanulnak a szentírá-
sukból! Hogyan tudnák felhasználni 
ezeket a verseket ahhoz, hogy segít-
senek valakinek, aki úgy érzi, nem 
nyerhet megbocsátást?

• Add ki feladatul a fiatal nőknek, 
hogy mindegyikük olvasson el egyet 
a bűnbánat öt szempontja közül, 
amelyet D. Todd Christofferson elder 
megemlít A bűnbánat isteni ajándéka 
című beszédében! Mit tanulnak a fia-
tal nők ebből a beszédből arról, hogy 
honnan tudhatjuk, hogy valóban 

Tanítási tipp

„…a tanuló az, akit mun-
kára kell fogni. Amikor 
egy tanító kerül a reflek-
torfénybe, ő válik a műsor 
csillagává, és ő beszél 
egyedül, és más módokon 
is uralja az egész tevékeny-
séget, szinte majdnem 
biztos, hogy akadályozza 
az osztálytagok tanulását” 
(Asahel D. Woodruff idé-
zet, Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 61.).
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megbántuk a bűneinket? Mit tanulnak 
még a bűnbánatról Christofferson 
elder üzenetéből?

• Adj időt a fiatal nőknek az órán, 
hogy dolgozzanak a Személyes fejlődés 

könyv Erény részében álló negyedik 
értéktapasztalaton! Ha már elvégez-
ték ezt az értéktapasztalatot, kérd 
meg őket, hogy osszák meg, mit 
tanultak belőle!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma! Jobban értik- e a bűnbánat 
tanát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érde-
mes lenne- e még több időt szentelni ennek a tannak?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni! 
Például:

• Vizsgálják meg életüket, és keres-
senek olyan területeket, ahol bűn-
bánatot tanúsíthatnának és jobbá 
válhatnának!

• Írják le a naplójukba, mit tehetnek 
annak érdekében, hogy bűnbánatot 
tartsanak, jobbá tegyék életüket, illet-
ve továbbra is az evangélium tantéte-
lei szerint éljenek!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni! Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte az 
embereket, hogy hittel 
cselekedjenek, és éljenek 
az Általa tanított igazsá-
gok szerint. Lehetőségeket 
talált arra, hogy erőteljes 
tapasztalatok által tanulja-
nak. Te mit tehetsz azért, 
hogy segíts a fiatal nők-
nek meglátni életükben 
a mindennapi bűnbánat 
erejét?
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Válogatott források

Bűnbánat. A fiatalság erősségéért, 28–29.

Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit – íme, 
beismeri és elhagyja azokat. Tan és a szövetségek 58:43

A Szabadító szenvedett a bűneinkért, és életét adta 
értünk. Ezt a hatalmas áldozatot hívjuk engesztelés-
nek. Az engesztelés által bűnbocsánatot nyerhetsz, 
és a bűnbánat során megtisztulhatsz bűneidtől.

A bűnbánat többet jelent a rossz tettek puszta 
elismerésénél. Gondolkodásmódbeli és szívbéli 
változást jelent. Magába foglalja, hogy elfordulunk 
a bűntől, és Istenhez fordulunk megbocsátásért. 
A bűnbánatot az Isten iránti szeretet, valamint a 
parancsolatainak való engedelmesség iránti őszinte 
vágy motiválja.

Sátán azt akarja, hogy elhidd, nem tarthatsz bűn-
bánatot, pedig ez egyáltalán nem igaz. A Szabadító 
megbocsátást ígért neked, ha alázatot gyakorolsz, és 
megteszed a bűnbánathoz szükséges lépéseket. Ha 
bűnt követtél el, minél hamarabb tartasz bűnbána-
tot, annál hamarabb indulsz el a visszavezető úton, 
és találsz rá a megbocsátásból eredő békére és öröm-
re. Ha halogatod a bűnbánatot, áldásokról, lehetősé-
gekről és lelki útmutatásról maradhatsz le. Továbbá 
még jobban elmélyedhetsz a bűnös viselkedésben, 

nehezebbé téve ezzel azt, hogy megtaláld a vissza-
vezető utat.

Néhányan szánt szándékkal szegik meg Isten paran-
csolatait, arra számítva, hogy majd később bűnbána-
tot tartanak, például mielőtt templomba mennének 
vagy missziót szolgálnának. Az efféle szándékos 
bűn gúnyt űz a Szabadító engeszteléséből.

A bűnbánathoz be kell vallanod a bűneidet az 
Úrnak. Ezután törekedj megbocsátásra azok részé-
ről, akiknek ártottál, és próbáld meg minél jobban 
helyrehozni a tetteid által okozott kárt. Miközben 
bűnbánatra törekszel, kérj segítséget és tanácsot a 
szüleidtől. Ha súlyos bűnt követtél el, mint példá-
ul szexuális vétket vagy pornográfia használatát, 
azt be kell vallanod a püspöködnek. Légy teljesen 
őszinte vele! Ő segíteni fog neked bűnbánatot tarta-
ni. Ha kérdéseid vannak azzal kapcsolatban, mely 
bűnöket kell megvallanod a püspöködnek, beszélj a 
szüleiddel vagy vele.

Amikor megteszed a bűnbánathoz és a bűnbocsánat 
elnyeréséhez szükséges lépéseket, te magad is meg-
ismered az engesztelés erejét és Isten irántad érzett 
szeretetét. Érezni fogod az Úr Jézus Krisztus békéjét, 
amely hatalmas erőt ad majd neked, és ezáltal te is 
hasonlóbbá válsz Őhozzá.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent a kegyelem?
A kegyelem isteni segítségre vagy erőre utal, amelyet Jézus Krisztus engesz-
telése által kapunk. A kegyelem révén megszabadulunk a bűntől és a haláltól. 
Emellett a kegyelem olyan képessé tévő hatalom, amely nap mint nap megerő-
sít bennünket, és segít mindvégig kitartanunk. Erőfeszítést igényel részünkről 
az, hogy részesülni tudjunk az Úr kegyelmének teljességében.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segítettek neked a kegyelem megértésében? 
Minek a megosztására érzel késztetést, ami segíthetne a fiatal nőknek jobban megérteni 
a kegyelmet?

Efézusbeliek 2:8–9; 2 Nefi 25:23 
(Kegyelem által szabadulunk meg)

Filippibeliek 4:13; Jákób 4:6–7 (Jézus 
Krisztus kegyelme erőt ad nekünk)

Moróni 10:32–33 (A kegyelem tökéle-
tessé tehet minket Krisztusban)

Kalauz a szentírásokhoz: kegyelem

Dieter F. Uchtdorf: A kegyelem aján-
déka Liahóna, 2015. máj. 107–110.

David A. Bednar: Hogy könnyen el 
tudják viselni a terheiket. Liahóna, 
2014. máj.

Kegyelem. Hűek a hithez (2004). 
112–114.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Rajzold fel a táblára egy egysze-
rű ábrát, amelyen valaki egy gödör 
mélyén van, egy másik ember pedig 
fent áll, és egy létrát ereszt le a másik-
hoz! Kérdezd meg a fiatal nőktől, mi 
kell ahhoz, hogy a gödörben lévő 

ember kimeneküljön onnan? Mi a 
szerepe a fent álló embernek? Mi a 
szerepe a gödörben lévő embernek? 
Mit tanít ez az ábra a fiatal nőknek 
arról, hogy miként szabadít meg min-
ket a Szabadító kegyelme?

Mit jelent számodra a 
kegyelem? Mi módon segí-
tett megváltoztatnod az 
életedet az, hogy érezted 
Jézus Krisztus erejét?

Mit tudnak a fiatal nők 
a kegyelemről? Hogyan 
segíthetsz nekik meglátni 
a kegyelem erejét a saját 
életükben?
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• Kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
tudnak a kegyelemről! Szerintük 
mit jelent a kegyelem? Miként látják 
megnyilvánulni a kegyelmet a saját 

életükben? Hisznek abban, hogy 
kegyelem által szabadulhatnak meg? 
Milyen kérdéseik vannak a kegyelem-
mel kapcsolatban?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a kegyelem 
tanát. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Rajzolj fel egy nyitott kaput és 
nyitott ablakokat a táblára és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy keressék meg 
Dieter F. Uchtdorf elnök A kegyelem 
ajándéka című beszédének elején, 
hogy milyen párhuzamot állít fel e 
szimbólumok és a kegyelem között. 
Oszd fel a beszéd többi részét a fiatal 
nők között, és kérd meg őket, hogy 
írjanak és osszanak meg egy egymon-
datos összefoglalást arról, hogy mit 
tanulnak belőlük a kegyelemről. Mit 
fognak tenni azért, hogy meríthesse-
nek a Szabadító kegyelméből? 

• Pár nappal előre kérd meg az egyik 
fiatal nőt, hogy nézzen utána a Máté 
11:28–30- ban és David A. Bednar 
elder Hogy könnyen el tudják viselni 
a terheiket című beszédében, hogy 
mit jelent magunkra venni a Szabadí-
tó igáját. Kérd meg, hogy felkészül-
ten jöjjön az órára, és irányítson egy 
beszélgetést arról, amit tanult, és hogy 
miként jelképezi az iga a Jézus Krisz-
tussal való kapcsolatunkat. Buzdítsd, 
hogy osszon meg kijelentéseket Bed-
nar elder beszédéből, melyek szerinte 
segítenek a fiatal nőknek megérteni a 
Szabadító kegyelmét.

• Készíts rövid összegzést az e 
vázlatban álló szentírásokból, és tedd 
ki őket a terem egy- egy falára! Add 
ki feladatul a fiatal nőknek, hogy 

olvassák el valamelyik szentírást, 
majd keressék meg és álljanak ahhoz 
az összegzéshez, amely megfelel az 
olvasott szentírásnak! Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy mondják el, mit 
tanultak a kegyelemről az adott szent-
írásból! Milyen bizonyítékot látnak 
életükben a kegyelemre? Milyen 
példák jutnak eszükbe a szentírások-
ból? (Például Nefi, Ammon vagy az 
ifjabbik Alma.)

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
készítsen felsorolást azokról a dolgok-
ról, amelyeket a kegyelemről tanul a 
Kalauz a szentírásokhoz és a Hűek a 
hithez segítségével! Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszanak meg valamit 
a listájukról, és mondják el, hogy az 
miért bír jelentőséggel a számukra! 
Kérd meg őket, hogy keressenek 
olyan képeket (az Evangéliumi művé-
szeti könyv vagy egy egyházi folyóirat 
képei között), amelyek olyan embere-
ket ábrázolnak, akik kegyelmet vagy 
segítséget kaptak Istentől! Kérd meg 
őket, hogy párokban vagy kisebb cso-
portokban osszák meg, mit találtak! 
Milyen hasonló élményeket tudnának 
mondani saját életükből?

• Hozz egy faágat az órára! Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy nézzék meg, 
miként használta a Szabadító az 
ágakat (a szőlővesszőt) a kegyelemről 

Tanítási ötlet

„…előfordulhat, hogy nem 
tudod a választ egy kérdés-
re. Ha ez megtörténik, egy-
szerűen mondd azt, hogy 
nem tudod. Azt is mond-
hatod, hogy megpróbálod 
megtalálni a választ. Vagy 
megkérheted a tanulókat, 
hogy találják meg a választ, 
időt adva nekik, hogy egy 
másik órán beszámoljanak 
arról, mit tudtak meg” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 64.).
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való tanítás során a János 15:1–10- 
ben! Milyen meglátásokat nyernek a 
kegyelemről ezekből a versekből? Kérj 

fel egy fiatal nőt, hogy a faág hasz-
nálatával foglalja össze a többieknek, 
mit tanult a kegyelemről!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a kegyelem tanát? 
Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Segíts a fiatal nőknek összeírni, mit tehetnének, hogy alkalmazzák a ma tanultakat! 
Kérd meg őket, hogy a felsorolásukból válasszák ki, mit fognak megtenni a következő hét 
folyamán!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító úgy tanította 
a követőit, hogy segített 
nekik példákat találni 
tanításaira a mindenna-
pi életükben. Egyszerű, 
közérthető történeteket, 
példázatokat és a valós 
életből vett példákat hasz-
nált. Te miként használ-
hatsz példákat arra, hogy a 
fiatal nőknek a kegyelem-
ről és annak az életükben 
való munkálkodásáról 
taníts?
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Válogatott források

Dieter F. Uchtdorf: A kegyelem ajándéka. Liahóna, 
2015. máj. 107–110., részlet.

Isten kegyelme a mi nagyszerű és örökkévaló remé-
nyünk.

Jézus Krisztus áldozatán keresztül az irgalom terve 
kielégíti az igazságosság követelményeit, „és lehe-
tővé teszi az emberek számára, hogy bűnbánathoz 
vezető hitük lehessen”.

Bűneink, legyenek akár skarlátvörösek, hófehérré 
válhatnak. Mivel szeretett Szabadítónk „önmagát 
váltságul adta mindenekért”, bemenetelt biztosított 
számunkra az Ő örökkévaló királyságába.

A kapu kinyílt!

Isten kegyelme azonban nem csupán korábbi ártat-
lan állapotunkba állít vissza bennünket. Ha a szaba-
dítás ugyanis csupán hibáink és bűneink eltörlését 
jelenti, akkor ez a szabadítás – bármily csodálatos 
is – nem tölti be az Atya velünk kapcsolatos törekvé-
seit. Az Ő célja sokkal magasabb: azt szeretné, hogy 
fiai és leányai olyanokká váljanak, mint Ő maga.

Isten kegyelmének ajándéka révén a tanítványság 
ösvénye nem visszafelé vezet, hanem felfelé.

Olyan magasságokba visz, melyeket alig tudunk 
felfogni! Mennyei Atyánk celesztiális királyságában 
való felmagasztosuláshoz vezet, ahol szeretteink 
körében elnyerjük „az ő teljességét, valamint az 
ő dicsőségét”. Minden dolog a miénk, mi pedig 

Krisztuséi vagyunk. Mindaz, amivel az Atya rendel-
kezik, valóban megadatik majd nekünk.

Ahhoz, hogy ezt a dicsőséget örököljük, többre van 
szükségünk egy nyitott kapunál; úgy kell belépnünk 
e kapun, hogy változásra vágyik szívünk – oly 
drámai változásra, melyet így jellemeznek a szentí-
rások: „újjá kell születnünk; igen, Istentől kell 
szü letnünk, megváltozva világi és bukott 
állapotu[n]kból az igazlelkűségnek egy állapotába, 
megváltatván Isten által, fiaivá és leányaivá lévén”.

Isten kegyelmének egy másik eleme a mennyek 
ablakainak kitárása, melyeken keresztül Isten az 
erő és hatalom áldásait árasztja ránk, lehetővé téve 
ezzel, hogy olyan dolgokat is megvalósítsunk, 
amelyek máskülönben elérhetetlenek lennének 
számunkra. Isten bámulatos kegyelme által van az, 
hogy gyermekei legyőzhetik a legfőbb megtévesztő 
és csaló örvényeit és futóhomokjait, a bűn fölé emel-
kedhetnek, és „tökéletesek lehetnek Krisztusban”.

Bár mindannyiunknak vannak gyengeségei, ezeket 
legyőzhetjük. Bizony Isten kegyelme révén van az, 
hogy ha megalázkodunk és van hitünk, akkor a 
gyenge dolgok erőssé tétethetnek.

Isten kegyelme egész életünkön át fizikai áldásokat 
és lelki ajándékokat ruház ránk, amelyek megnö-
velik képességeinket és gazdagítják az életünket. 
Kegyelme kifinomultabbá tesz minket. Kegyelme 
segít, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból.
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért kell megbocsátanom 
másoknak?
Ahhoz, hogy elnyerhessük bűneink bocsánatát, meg kell bocsátanunk mások-
nak. A másoknak való megbocsátás lehetővé teszi, hogy legyőzzük haragos, 
keserű vagy bosszúvágyó érzéseinket. A megbocsátás be tudja gyógyítani a 
lelki sebeket, és el tudja hozni számunkra azt a békességet és szeretetet, melyet 
egyedül Isten adhat meg.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások segíthetnének a fiatal nőknek felismerni az áldásokat, amelyek akkor 
adatnak meg nekik, amikor megbocsátanak másoknak?

Máté 5:44; T&Sz 64:9–10 (Azt a paran-
csolatot kaptuk, hogy mindenkinek 
meg kell bocsátanunk)

Máté 6:14–15; 18:21–35 vagy a Bocsáss 
meg hetvenhétszer is! című videó 
(Ahhoz, hogy megbocsátást kaphas-
sunk, nekünk is meg kell bocsátanunk 
másoknak)

Lukács 23:34 (Jézus Krisztus meg-
bocsátott azoknak, akik keresztre 
feszítették)

Kevin R. Duncan: A megbocsátás 
gyógyító balzsama. Liahóna, 2016. 
máj. 33–35.

Gordon B. Hinckley: Megbocsátás. 
Liahóna, 2005. nov. 81–84.

Dieter F. Uchtdorf: Az irgalmasok 
irgalmasságot nyernek. Liahóna, 2012. 
máj. 70–77.

Videók: Megbocsátás: A terhem 
könnyűvé tétetett

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Mit tanultál a másoknak 
való megbocsátás során? 
Fel tudsz- e idézni egy 
olyan alkalmat, amikor 
egy adott személynek való 
megbocsátásod segített 
békességet és szeretetet 
érezned?

Milyen élményeik vannak 
a fiatal nőknek, melyek 
során meg kell bocsá-
taniuk másoknak? Mit 
kell megtanulniuk az 
önmaguknak való meg-
bocsátással kapcsolatban? 
Miként segíthetsz a fiatal 
nőknek megtanulni meg-
bocsátani, hogy békesség-
re lelhessenek?

Megjegyzés: Ha a fiatal 
nőknek bántalmazási 
esetekhez kapcsolódó 
megbocsátásra vonatkozó 
kérdéseik vannak, java-
sold nekik, hogy kérjenek 
tanácsot püspöküktől vagy 
gyülekezeti elnöküktől!
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Oszd meg a fagyasztott pulyka 
történetét Gordon B. Hinckley elnök 
Megbocsátás című beszédéből! Mi 
tett nagy hatást a fiatal nőkre ebben a 
történetben? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondoljanak valakire vagy írják 
le a nevét egy olyan embernek, akinek 
nehéz volt megbocsátaniuk! Kérd 
meg őket, hogy gondoljanak erre a 
személyre az óra folyamán!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak egy olyan alkalomra, amikor 
meg kellett bocsátaniuk valakinek! 
Kérd meg őket, hogy ha gondolják, 
osszák meg az élményüket! Mi tör-
tént a megbocsátás eredményeként? 
Mi történhetett volna, ha nem bocsá-
natak meg?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, miért fontos 
megbocsátani másoknak. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd csoportokra a fiatal nőket, 
majd adj minden csoportnak elegendő 
másolatot az e vázlatban megadott 
beszédek egyikéből (vagy válassz egy 
másik beszédet a megbocsátásról)! 
Kérd meg őket, hogy pár percben 
olvassák el a beszédet, és jelöljenek 
be olyan kijelentéseket, amelyek nagy 
hatással vannak rájuk! (Mondd el 
nekik, hogy nem kell aggódniuk, ha 
nem tudják elolvasni a teljes beszédet 
– inkább hangsúlyozd ki, hogy elmél-
kedjenek el az üzenetén!) Kérd meg 
őket, hogy osszanak meg az osztállyal 
valamit, amit bejelöltek, és mondják 
el, hogy az miért bír jelentőséggel a 
számukra!

• Olvassátok el együtt a könyörtelen 
szolga példázatát a Máté 18:23–35- 
ből (vagy mutasd be a Bocsáss meg 
hetvenhétszer is! című videót). Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy vessék össze, 

mennyi volt a szolga és a szolgatársa 
adóssága (száz dénár körülbelül egy 
szegény munkás háromhavi bérének 
felelt meg, tízezer tálentom pedig 
hozzávetőleg 342 000 kilogrammot 
[342 tonnát] nyomott). Mit tanulnak 
a fiatal nők a megbocsátásról ebből a 
példázatból? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy keressenek és osszanak is meg 
további olyan szentírásokat, amelyek a 
másoknak való megbocsátás fontossá-
gáról tanítanak (mint például az ebben 
a vázlatban szereplő szentírások)!

• Kérd meg őket, hogy vessék össze 
azon szentírásbeli emberek példáit, 
akik megbocsátottak másoknak. Átte-
kinthetitek a következőket: az egyipto-
mi József (lásd 1 Mózes 45:1–7), Nefi és 
fivérei (lásd 1 Nefi 7:21), Jézus Krisztus 
a kereszten (lásd Lukács 23:34), illetve 
megemlíthettek továbbiakat is. Miért 
különösen fontos megbocsátani a 

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.).
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családtagjainknak? Mutasd meg az 
ebben a vázlatban javasolt videók 
egyikét, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg a benyomásaikat. A 
megbocsátás milyen további példáit 
tudnák még megosztani?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek valamit a szentírásokban, 
amit a Szabadító a másoknak való 
megbocsátásról tanított, és osszák 
meg a többiekkel, mit találtak (lásd 
Máté 5:44; 6:14–15; 18:22–23). Kérd 
meg őket, hogy meséljenek arról, 
amikor békesség töltötte el őket azért, 
mert megbocsátottak valakinek!

• Írd fel különálló papírlapokra a 
következő kérdéseket, és az osztály 
minden tagjának adj egyet: Miért 
kell mindenkinek megbocsátanunk, 
beleértve saját magunkat is? Miért az 
Úr az egyetlen, aki meghatározhatja, 
hogy meg kell- e bocsátani egy adott 
személynek? Miért olyan nagy bűn 
a megbocsátás elmulasztása? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy gondolják át 
a kérdésüket, miközben elolvassák a 
Tan és a szövetségek 64:9–11- et, majd 
pedig osszák meg gondolataikat és 
meglátásaikat!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a másoknak való 
megbocsátás fontosságát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e továb-
bi kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni! 
Például:

• Írják le naplójukba a másoknak 
való megbocsátással kapcsolatban 
támadt benyomásaikat! Kinek kell 
megbocsátaniuk? Miként fogja 

megáldani életüket a másoknak való 
megbocsátás?

• Tanuljanak meg egy megbocsátás-
ról szóló himnuszt vagy szentírást!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni! Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító minden 
körülmények közepette 
tanítványai példaképe és 
útmutatója volt. Megta-
nította őket imádkozni 
azáltal, hogy velük együtt 
imádkozott. Megtanította 
őket szeretni és szolgálni 
azzal, hogy szerette és 
szolgálta őket. Megtaní-
totta őket megbocsátani 
másoknak azáltal, hogy 
Ő is megbocsátott nekik. 
Hogyan szolgálhatsz az 
általad tanított tantételek 
példájaként?
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Válogatott források

Részlet Dieter F. Uchtdorf Az irgalmasok irgalmasságot 
nyernek című beszédéből.  Liahóna, 2012. máj. 70–76.

A tan világos. Mindannyian a Szabadítótól függünk; 
egyikünk sem szabadulhat meg Nélküle. Krisztus 
engesztelése végtelen és örökkévaló. A bűneinkre 
kapott bocsánat bizonyos feltételekkel jár. Bűnbá-
natot kell tartanunk, és hajlandónak kell lennünk 
megbocsátani másoknak. „Meg kell bocsátanotok 
egymásnak; mert aki nem bocsá[t] meg…, az kár-
hoztatva van az Úr előtt; mert őbenne marad ott a 
nagyobb bűn” és „boldogok az irgalmasok: mert ők 
irgalmasságot nyernek” (Máté 5:7).

Természetesen e szavak tökéletesen ésszerűen 
hangzanak – másokra vonatkoztatva. Oly világo-
san és könnyen észrevesszük, milyen káros hatásai 
vannak, amikor mások ítélkeznek és haragot tarta-
nak. És természetesen nem tetszik, amikor mások 
ítélkeznek felettünk.

Amikor azonban saját előítéleteinkről vagy sérelme-
inkről van szó, túlságosan gyakran tartjuk azokat 
indokoltnak, véleményünket pedig megbízhatónak 
és az egyedüli helyénvalónak. Noha nem tudunk 
belelátni senki más szívébe, azt feltételezzük, hogy 
felismerjük a rossz szándékot, sőt, akár a rossz 
embert, amikor szembesülünk vele. Kivételt teszünk 
saját keserűségünk esetében, mert úgy érezzük, 
hogy a mi esetünkben rendelkezésünkre áll minden 

információ, mely alapján jogos megvetéssel tekint-
hetünk a másikra.

Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében azt mondta, 
hogy aki ítélkezik mások felett, az „menthetetlen”. 
Elmagyarázta, hogy mihelyt megítélünk valakit, 
önmagunkat kárhoztatjuk, hiszen senki sem bűn 
nélkül való. (Lásd Rómabeliek 2:1.) Ha valaki nem 
hajlandó megbocsátani, súlyos bűnt követ el – olyan 
bűnt, amely ellen a Szabadító intett. Még Jézus 
tanítványai is „alkalmat kerestek egymás ellen, és 
szívükben nem bocsátottak meg egymásnak; és ezen 
gonoszság miatt sanyargattattak és súlyos fenyítést 
kaptak” (lásd T&Sz 64:8).

Szabadítónk oly világosan szólt e témát illetően, 
hogy nem hagyott teret az egyéni értelmezésnek. 
„Én az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbo-
csátok – mondta –, de tőletek megköveteltetik, hogy 
minden embernek megbocsássatok” (János 64:10; 
kiemelés hozzáadva).

Hadd szúrjak be egy kis lábjegyzetet! Amikor az 
Úr azt kívánja, hogy minden embernek megbocsás-
sunk, annak részét képezi az önmagunknak való 
megbocsátás is. Néha a világon élő összes ember 
közül annak a legnehezebb megbocsátani – pedig 
talán neki lenne a legnagyobb szüksége a bocsána-
tunkra –, aki visszatekint ránk a tükörből.



82

MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi a feltámadás?
Jézus Krisztus engesztelése által minden ember fel fog támadni. Testünk és 
lelkünk újra egyesülni fog egy tökéletes, halhatatlan állapotban. Ha megértjük 
a feltámadást és bizonyságot nyerünk róla, az segíthet reménnyel és megfelelő 
perspektívából szemlélnünk az élet kihívásait és diadalait.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírásokat és egyéb forrásanyagokat használhatsz, hogy segíts a fiatal nők-
nek a feltámadásról tanulni? Hogy érzed, mit kellene megosztanod velük?

Lukács 24 (Jézus Krisztus feltámadása)

1 Korinthusbeliek 15 (Mivel a Szaba-
dító legyőzte a halált, mindannyian 
fel fogunk támadni)

Alma 11:41–45 (Amikor feltámadunk, 
lelkünk és testünk újra egyesül, és 
meg leszünk ítélve)

Alma 40–41 (Alma elmagyarázza a 
feltámadást fiának, Koriántonnak)

Paul V. Johnson: A halál nem lesz töb-
bé. Liahóna, 2016. máj. 121–123.

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

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

Videó: Feltámadott!

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutass egy képet a feltámadt 
Szabadítóról (például: Evangéliumi 
művészeti könyv, 59–60). Kérdezd meg 
a fiatal nőktől, hogyan magyaráznák 
el, mi a feltámadás, olyasvalakinek, 
aki nem tudja!

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
ünnepelnek húsvétkor! Milyen jelké-
pei vannak a húsvétnak? Mit taníta-
nak ezek a jelképek a feltámadásról?

Mit tudsz a feltámadás-
ról? Milyen meglátásokat 
kapunk a feltámadással 
kapcsolatban az újkori 
szentírásokból?

Mit tudnak a fiatal nők a 
feltámadásról? Hogyan 
befolyásolhatja a feltáma-
dás alaposabb megértése a 
fizikai testükkel kapcsola-
tos érzéseiket?
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Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a feltáma-
dást. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Válassz ki néhány verset az 
1 Korinthusbeliek 15- ből a feltá-
madásról! Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy olvassák el a verseket – kisebb 
csoportokban vagy egyénileg –, és 
fogalmazzanak meg egy összegző 
kijelentést arról, amit a feltámadásról 
tanultak (például az 1–8. vers össze-
foglalható e szavakkal: „vannak tanúi 
a feltámadásnak”). A fiatal nők szerint 
miért fontos, hogy ismerjék ezeket az 
igazságokat a feltámadással kapcso-
latban?

• Kérd meg a fiatal nőket, képzeljék 
el, hogy egy nem egyháztag barátjuk 
elveszített valakit, akit szeretett! Az 
osztály egyik fele olvassa el az Alma 
40- et, a másik fele pedig az Alma 
41- et! Kérd meg őket, hogy készítse-
nek egy listát a feltámadásról szóló 
tanításokról ezekből a fejezetekből, 
amelyeket meg tudnának osztani 
barátjukkal! Ezután az egyes csopor-
tok osszák meg listájukat az osztály 
másik felével!

• Az osztállyal közösen készítsetek 
egy listát olyan szentírásbeli szemé-
lyekről, akik tanúi voltak a Szabadító 
feltámadásának. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy további példákért tanul-
mányozzák D. Todd Christofferson 
elder Jézus Krisztus feltámadása 
című beszédét. Buzdítsd őket, hogy 
keressék meg ezeket a tanúkat a 
szentírásokban (Christofferson elder 
beszédében találnak néhány utalást 

ehhez). Mit tanulunk a Szabadító-
ról és az Ő feltámadásáról ezektől 
a tanúktól? Tegyél bizonyságot a 
Szabadító feltámadásáról, és kérj meg 
néhány fiatal nőt, hogy ők is tegyenek 
bizonyságot.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a történeteket Thomas 
S. Monson elnök Feltámadott! című 
beszédéből és Paul V. Johnson elder A 
halál nem lesz többé című beszédéből. 
Kérd meg őket, hogy saját szavaikkal 
foglalják össze ezeket a történeteket, 
és mondják el, mit tanulnak belőlük 
a feltámadásról! Van- e még valami, 
ami nagy hatással van rájuk ezekben 
a történetekben? 

• Ossz ki több példányt Az egyház 
elnökeinek tanításai könyvből (vagy 
néhány általad választott fejezet 
másolatát), és kérd meg a fiatal nőket, 
keressenek bennük a feltámadásról 
szóló tanításokat az utolsó napi pró-
fétáktól! Kérd meg őket, hogy osszák 
meg az osztállyal, amit találtak!

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek a feltámadásról szóló 
himnuszokat! Közösen énekeljetek 
el néhányat közülük! Biztasd a fiatal 
nőket, hogy olvassák el a himnuszok 
alatti szentírásokat, és beszéljétek 
meg, mit tanulnak az énekekből és a 
szentírásokból! Kérd meg őket, hogy 
osszák meg a bizonyságukat és érzé-
seiket a feltámadásról!

Tanítási ötlet

„Amikor változatos tanulá-
si tevékenységeket hasz-
nálsz, a tanulók hajlamosak 
jobban megérteni az evan-
géliumi tantételeket, és több 
mindent megjegyeznek. 
Egy gondosan kiválasztott 
módszer érthetőbbé, érde-
kesebbé és emlékezetesebbé 
tehet egy tantételt” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 89.).
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a feltáma-
dást? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érde-
mes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni! 
Például:

• Osszák meg bizonyságukat a 
feltámadásról! Kivel oszthatnák meg 
bizonyságukat az elkövetkező napok-
ban vagy hetekben? Hogyan adhat-
nák át valaki másnak a tanultakat?

• Keressetek válaszokat a feltáma-
dással kapcsolatban esetlegesen még 
felmerülő kérdésekre!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni! Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus a szentírá-
sokat használva tanított 
küldetéséről. Arra taní-
totta tanítványait, hogy 
maguk is gondolkodja-
nak el a szentírásokon, 
és forduljanak hozzájuk, 
amikor választ keresnek 
saját kérdéseikre. Hogyan 
segíthetsz a fiatal nőknek 
a szentírásokhoz fordulni 
azért, hogy jobban megért-
sék Isten tervét és a rájuk 
váró áldásokat?
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Válogatott források

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

Két héttel ezelőtt kaptam egy megható levelet 
egy hétgyermekes édesapától, aki a családjáról írt 
nekem, külön megemlítve Jason fiát, aki tizenegy 
évesen megbetegedett. A rákövetkező néhány évben 
többször is kiújult a fiú betegsége. Az édesapa 
mesélt Jason pozitív hozzáállásáról és derűs termé-
szetéről, mely az egészségi állapota ellenére is jelle-
mezte. Jason 12 évesen nyerte el az ároni papságot, 
és „mindig hajlandó volt tökéletesen felmagasztalni 
a feladatait, akár jól érezte magát, akár nem”. Tizen-
négy évesen elnyerte a sascserkész elismerést.

Tavaly nyáron, nem sokkal 15. születésnapja után 
Jason ismét kórházba került. Az egyik látogatáson 
apja csukott szemmel találta ágyán a fiút. Mivel 
nem tudta, Jason ébren van- e vagy alszik, halkan 
beszélni kezdett hozzá.  „Jason – mondta –, tudom, 
hogy sok mindenen kellett keresztülmenned rövid 
életed alatt, és hogy eléggé súlyos a mostani állapo-
tod. Bár óriási harc előtt állsz, szeretném, ha soha 
nem veszítenéd el a hitedet Jézus Krisztusban!” Azt 
mondta, nagyon meglepődött, amikor a fiú azon-
nal kinyitott a szemét, és tiszta, elszánt hangon azt 
mondta: „Soha!” Jason ezután lehunyta a szemét, és 
mást nem mondott.

Édesapja ezt írta: „Jasonnek ez az egyszerű kijelen-
tése egyike volt volt a legerőteljesebb és legtisztább 
bizonyságoknak Jézus Krisztusról, melyeket valaha 
is hallottam. […] Ez a »soha!« aznap beivódott a 
lelkembe; szívemet öröm töltötte el, mert Mennyei 
Atyám megáldott azzal, hogy egy ilyen rendkívüli 

és nemes fiú édesapja lehetek. […] [Ez] volt az 
utolsó alkalom, hogy hallottam őt bizonyságot tenni 
Krisztusról.”

Bár a családja arra számított, hogy ez ismét csak egy 
rutinkezelés lesz a kórházban, Jason alig két héttel 
később elhunyt. Ebben az időben az egyik bátyja és 
nővére épp missziót szolgáltak. Egy másik bátyja, 
Kyle, éppen előtte kapta meg missziós elhívását. Mi 
több, az elhívás a vártnál korábban érkezett meg, és 
augusztus 5- én, csupán egy héttel Jason halála előtt, 
mindannyian összegyűltek a kórteremben, hogy 
Kyle ott, az egész család jelenlétében nyithassa fel a 
missziós elhívását.

Levelébe az édesapa egy képet is illesztett, melyen 
Jason a kórházi ágyában fekszik, bátyja, Kyle pedig 
az ágya mellett áll, kezében tartva a missziós elhí-
vását. A kép alatt a következő felirat állt: „Együtt 
hívták el őket missziót szolgálni – a fátyol mindkét 
oldalára.”

Jason bátyja és nővére, akik ekkor már a misszióju-
kon voltak, gyönyörű vigasztaló leveleket küldtek 
haza, hogy azokat Jason búcsúztatásán olvassák fel. 
Nővére, aki az Argentínai Buenos Aires Nyugati 
Misszióban szolgált, ezt írta: „Tudom, hogy Jézus 
Krisztus él, és mert Ő él, mindannyian – szeretett 
Jasonünket is beleértve – újra élni fogunk. […] 
Vigaszt meríthetünk abból a biztos tudásunkból, 
hogy örökkévaló családként egymáshoz pecsételtek 
bennünket. […] Ha minden tőlünk telhetőt megte-
szünk, hogy engedelmesek legyünk és jobbá váljunk 
ebben az életben, akkor [újra] látni fogjuk [őt].”
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MÁRCIUS: JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan segíthet 
nekem a Szabadító a 
megpróbáltatásaim idején?
Engesztelő áldozata során a Szabadító magára vette fájdalmainkat és betegsé-
geinket. Mivel megtapasztalta megpróbáltatásainkat, tudja, hogyan segítsen 
nekünk. Amikor hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, Ő erőt ad nekünk és 
könnyít a terheinken.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülésed során imádságos lélekkel tanulmányozd ezeket a forrásokat és további 
olyanokat is, amelyek segítettek a Szabadítóhoz fordulnod a szükség óráján!

Máté 11:28–30; Filippibeliek 4:13; 
1 Nefi 17:3; Hélamán 5:12; T&Sz 
19:23; 68:6 (Jézus Krisztus erőt adhat 
nekünk és könnyíthet a terheinken)

Móziás 23:21–22; 24:8–17 (Az Úr 
megerősíti Alma népét, hogy segítsen 
elviselni a terheiket)

Ésaiás 53:3–5; Alma 7:11–13 (Jézus 
Krisztus megérti a szenvedésünket, 
mert Ő is átélte)

W. Christopher Waddell: A békesség 
mintája. Liahóna, 2016. máj. 90–92.

Neill F. Marriott: Szívünk átengedése 
Istennek. Liahóna, 2015. nov. 30–32.

Dallin H. Oaks: Jézus Krisztus engesz-
telése által megerősítve. Liahóna, 2015. 
nov. 61–64.

David A. Bednar: Az engesztelés 
és a halandóság útja. Liahóna, 2012. 
ápr. 12–19.

Gyötrelem. Hűek a hithez (2004). 66–70.

Videó: Isten felemel minket, Meg-
mászásra váró hegyek

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondolj egy megpróbál-
tatásra, amellyel szembe 
kellett nézned! Hogyan 
merítettél erőt az engeszte-
lésből?

Gondolj az osztályodban 
lévő fiatal nőkre! Milyen 
megpróbáltatásokkal 
néznek szembe jelenleg? 
Milyen személyes élmé-
nyeket, szentírásokat és 
idézeteket szeretnél meg-
osztani velük? Vannak- e 
olyan személyes élmé-
nyek, amelyeket a fiatal 
nők megoszthatnának 
egymással?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák el 
a Bízni Mennyei Atyánkban és Jézus 
Krisztusban című részt a Hűek a hithez 
68–69. oldalán. Mit tanulnak arról, 
hogy miként segíthet nekik Jézus 
Krisztus a megpróbáltatásaik idején? 

• Adj mindegyiküknek egy kis papír-
lapot, és kérd meg őket, hogy írjanak 

le egy megpróbáltatást, amellyel jelen-
leg szembe kell nézniük! Kérd meg 
őket, hogy gondolkodjanak el azon, 
miként adhat nekik erőt Jézus Krisz-
tus e megpróbáltatás idején! Kérd 
meg őket, hogy ha gondolják, osszák 
meg a gondolataikat és érzéseiket!

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogy miként 
segíthet nekik az engesztelés a megpróbáltatásaik idején. A Lélek útmutatását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd csoportokra a fiatal nőket! 
Mindegyik csoport olvasson el egyet 
vagy többet az e vázlatban szereplő 
szentírásokból, és foglalják össze, 
hogy mit olvastak! Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy írják le, miként segíthet-
nek nekik az e szentírásokból tanultak 
felülkerekedni a megpróbáltatása-
ikon! Buzdítsd őket, hogy ha gon-
dolják, osszák meg, amit írtak! Te is 
megoszthatod a saját élményeidet.

• Az osztály olvassa fel a Móziás 
24:8–17- et! Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg, mit tanulnak Alma 
és népe élményéből! A püspök enge-
délyével hívd meg néhányuk édes-
anyját az órára, és kérd fel őket, osszák 
meg, hogyan erősítette meg őket a 
Szabadító a megpróbáltatásaik idején.

• Mutasd meg az Isten felemel 
minket című videót! Milyen választ 
adnának a fiatal nők arra a kérdésre, 
amelyet Robert D. Hales elder a film 

elején feltesz? Mit tett Brittany, hogy 
erőt leljen megpróbáltatása legyőzé-
séhez? Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolják át és írják le, miként tudnák 
követni Brittany példáját, amikor saját 
kihívásaikkal kell megbirkózniuk.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
soroljanak fel néhány tragédiát és 
nehézséget, melyekkel az embe-
rek szembenéznek. Nézzétek át 
az osztállyal Dallin H. Oaks elder 
Jézus Krisztus engesztelése által 
megerősítve című beszédét vagy 
W. Christopher Waddell püspök A 
békesség mintája című beszédét, 
és keressetek meglátásokat arra, 
hogyan segíthet minket a Szabadító 
a nehéz időszakokban. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy szerepjátékként 
adják elő, hogyan segítenének egy 
barátjuknak, aki a felsorolt nehézsé-
gek valamelyikét tapasztalja. Kérd 
meg őket, hogy a szerepjáték köz-
ben osszanak meg meglátásokat a 

Tanítási tipp

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azonnal 
bevonhatják azokat, akik-
nek láthatóan hanyatlik az 
érdeklődése és a figyelme” 
(Lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 72.).
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beszédekből. Bemutathatod a Meg-
mászásra váró hegyek című rövid-
filmet, és megkérheted őket, hogy 
osszák meg a meglátásaikat.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el vagy nézzék meg a történetet 
arról, hogy Neill F. Marriot nőtestvér 
hogyan dolgozta fel a lánya halálát 
(a Szívünk átengedése Istennek című 

beszédben). Kérd meg, hogy olvasás 
vagy filmnézés közben gondolkozza-
nak el a következőn: Hogyan segített 
az engesztelés Marriott nőtestvérnek 
az ő megpróbáltatása idején? Kérd meg 
őket, hogy osszák meg a gondolataikat. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak egy olyan megpróbáltatásra, 
melyben jelenleg részük van. Hogyan 
meríthetnek erőt az engesztelésből?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma! Értik- e, hogy miként segít-
het nekik az engesztelés a megpróbáltatásaik idején? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt szentelni ennek a 
tannak?

Éljünk a tanultak szerint!

Biztosíts időt a fiatal nőknek, hogy leírják, mit tehetnek, hogy nagyobb hitet gyakorol-
janak Jézus Krisztusban, hogy erőt nyerjenek megpróbáltatásaik során! Kérd meg őket, 
hogy a következő órán osszák meg a tapasztalataikat!

Mondd el a fiatal nőknek, hogy jövő órán miről fognak tanulni! Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használva tanított 
és tett bizonyságot a 
küldetéséről. Ez a lecke 
sok erőteljes szentírást 
tartalmaz, amelyek arról 
tanítanak, hogy a Szaba-
dító miként erősít meg 
minket a megpróbáltatá-
sok idején. Miközben a 
fiatal nők tanulmányozzák 
és megbeszélik ezeket a 
szentírásokat, a Szentlélek 
bizonyságot fog tenni az 
igazságukról.
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Neill F. Marriott: Szívünk átengedése Istennek. 
 Liahóna, 2015. nov. 31., részlet.

[F]érjemmel és gyermekeinkkel ezt választottuk csa-
ládi mottóként: „Minden rendben lesz.” De hogyan 
mondhatjuk egymásnak e szavakat, amikor komoly 
problémák adódnak, a válaszok pedig késnek?

Amikor elbűvölő és eszményi 21 éves lányunk, 
Georgia életveszélyes állapotban kórházba került 
egy biciklis baleset után, a családunk ezt mondta: 
„Minden rendben lesz!” Azonnal repülőre szálltam, 
hogy brazíliai missziónkból mielőbb az Amerikai 
Egyesült Államokbeli Indiana államban található 
Indianapolisba érjek a lányomhoz, és útközben a 
családi mottónkba kapaszkodtam. Drága lányunk 
azonban néhány órával az érkezésem előtt átlépett a 
lélekvilágba. Családunkat áramütésszerűen járta át 
a gyász és a sokk; hogyan is nézhetnénk így egymás 
szemébe és mondhatnánk továbbra is, hogy „minden 
rendben lesz”?

Georgia fizikai halálát követően a fájdalom heves 
érzésével küszködtünk, és még ma is vannak mély 
gyásszal áthatott pillanataink, de erősen kapasz-
kodunk a tudásba, hogy valójában az ember soha 

nem hal meg. Gyötrelmünk ellenére, amiért Geor-
gia testének működése leállt, hittünk abban, hogy 
lélekként tovább folytatta létezését, és hisszük, hogy 
örökre együtt élhetünk majd vele, ha hűek mara-
dunk templomi szövetségeinkhez. A Megváltónkba 
és az Ő feltámadásába vetett hit, a papságának 
hatalmába vetett hit, az örök pecsételésekbe vetett 
hit miatt vagyunk képesek meggyőződéssel kijelen-
teni a mottónkat. […]

Családunk mottója nem úgy hangzik, hogy 
„minden rendben lesz már most”. A dolgok örök 
kimenetelébe vetett reménységünkről szól – nem 
feltétlenül a jelen eredményeiről. A szentírásban ez 
áll: „Kutassatok szorgalmasan, mindig imádkoz-
zatok, és higgyetek, és minden dolog összefog a 
javatokért” [T&Sz 90:24]. Ez nem azt jelenti, hogy 
minden dolog jó, de a szelídek és hithűek számára 
mind a pozitív, mind a negatív dolgok összefognak a 
javukért, az Úr időzítése szerint. Várunk Rá, néha a 
szenvedő Jóbhoz hasonlatosan, tudván, hogy Isten 
„megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg 
is gyógyítanak” [Jób 5:18]. A szelíd szív elfogadja a 
próbatételt, és azt is, hogy várnia kell a gyógyulás és 
teljesség idejére.
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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.).

Az ebben az egységben található vázlatok segítenek a fiatal nőknek, hogy megértsék a 
nagy hitehagyást és azt, hogyan állította vissza Jézus Krisztus egyházát és evangéliu-
mának teljességét Joseph Smith prófétán keresztül. Ebben az egységben a fiatal nők a 
visszaállítás kulcseseményeiről tanulnak és felfedezik ezen események vonatkozásait 
a saját életükben.

A hitehagyásról és a visszaállításról tanultak segíthetnek a fiatal nőknek, hogy értékel-
jék és megbecsüljék azokat a becses igazságokat, melyeket Isten napjainkban állított 
vissza. Ehhez az egységhez kapcsolódó élményeik megerősíthetik bizonyságukat a 
Mormon könyvéről, Joseph Smith próféta küldetéséről, valamint Mennyei Atyánk 
gyermekei iránt érzett szeretetéről.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miért volt szükség visszaállításra?
Miért van szükségünk a Mormon könyvére?
Hogyan került visszaállításra a papság?
Mi volt Joseph Smith szerepe a visszaállításban?
Miért fontos az első látomás?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 

szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

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

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért volt szükség 
visszaállításra?
Halandó szolgálata során Jézus Krisztus papsági felhatalmazással alapította 
meg egyházát. Ezt próféták és apostolok vezették, akik igaz tant tanítottak és 
kinyilatkoztatást kaptak, melyet szentírásként jegyeztek fel. Az apostolok halá-
lával a papsági felhatalmazás elvétetett a földről, a kinyilatkoztatás megszűnt, 
és alapvető tanok vesztek vagy ferdültek el. Joseph Smith prófétán keresztül 
visszaállításra került az egyház, melyet Jézus Krisztus alapított.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat:

Ámós 8:11–12; 2 Thessalonikabeliek 
2:3; 1 Nefi 13:24–29; Joseph Smith 
története 1:5–6 (Az egyház elveszett 
az aposztázia során)

Ésaiás 29:13–14; Apostolok cseleke-
detei 3:20–21 (Az ősi időkben előre 
megjövendölték az aposztáziát és a 
visszaállítást)

T&Sz 1:17–23, 30 (Jézus Krisztus 
Joseph Smith prófétán keresztül 
visszaállította az egyházát)

Hitehagyás és az evangélium vissza-
állítása, Hűek a hithez (2007). 82–83., 
61–65.

D. Todd Christofferson: Minek az egy-
ház? Liahóna, 2015. nov. 108–111.

Robert D. Hales: Előkészületek a 
visszaállításra és a második eljövetel-
re: „Feletted lesz a kezem”. Liahóna, 
2005. nov. 88–92.

Videók: Az igazság keresése, A vissza-
állítás üzenete

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

A hitehagyás milyen 
hatásait láttad a világban? 
Hogyan áldotta meg a 
családodat az evangélium 
visszaállítása?

Mit kell tudni a fiatal 
nőknek a hitehagyásról és 
a visszaállításról? Hogyan 
segíthet nekik, ha megértik 
a hitehagyást és a vissza-
állítást?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd a következő meghatározásokat 
a táblára: „Az evangélium igaz tanté-
teleitől való elfordulás” és „Valamit 
korábbi állapotába vagy helyzetébe 
hozni”. Készíts négy cédulát a követ-
kező kifejezésekkel és szentírás- 
utalásokkal: aposztázia (hitehagyás), 
visszaállítás, Ésaiás 29:13 és Ésaiás 
29:14. Adj minden fiatal nőnek egy 

cetlit, és kérd meg, hogy párosítsa 
össze valamelyik táblán lévő megha-
tározással.

• Kérd meg mindegyik fiatal nőt, 
hogy írjon választ arra a kérdésre: 
„Miért volt szükség visszaállításra?”. 
Gyűjtsd össze a válaszokat, és beszél-
jétek meg azokat az osztállyal.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, miért volt szük-
ség az evangélium visszaállítására. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nézzék át D. Todd Christofferson elder 
Minek az egyház? című beszédét, és 
keressenek benne fontos gondola-
tokat a visszaállításról és az egyház 
utolsó időkben betöltött szerepéről. 
Felkérhetsz előre több fiatal nőt, hogy 
készüljenek fel annak megosztására, 
hogy miért hálásak a visszaállított 
egyházért. A püspök engedélyével 
meghívhatsz egy nemrégiben megke-
resztelkedett egyháztagot is az órádra, 
hogy tegyen bizonyságot az egyházról 
és a visszaállított evangéliumról.

• Írd fel a táblára következő szava-
kat: hitehagyás és visszaállítás. Kérdezd 
meg a fiatal nőktől, hogy mit jelente-
nek ezek a szavak (lásd Hűek a hithez, 
82–83., 61–65.). Írd fel a vázlatban 
felsorolt vagy egyéb általad fellelt 
szentírásokat a táblára. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el azokat 
egyenként, és határozzák meg, hogy 

a hitehagyás vagy a visszaállítás alá 
tartoznak- e. Kérdezd meg a fiatal 
nőket, hogy miben lenne más az éle-
tük, ha soha nem került volna vissza-
állításra az evangélium.

• Oszd ketté az osztályt, és kérd meg 
az egyik csoportot, hogy tanítsanak a 
hitehagyásról, a másikat pedig, hogy 
tanítsanak a visszaállításról. Adj nekik 
időt, hogy a Hűek a hithez könyv és a 
vázlatban javasolt szentírások segítsé-
gével felkészüljenek. Érdemes ezeket 
a feladatokat a gyűlés előtt néhány 
nappal kiosztani.

• Mutass képeket a visszaállítás 
eseményeiről (néhány példát találsz 
az Evangéliumi művészeti könyv 90–95. 
oldalán). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy olvassák el az evangélium 
visszaállítása: A visszaállítás ese-
ményei részt a Hűek a hithez könyv-
ből (62–64.), és párosítsák össze 
a képeket az eseményekkel. Kérj 

Tanítási ötlet

„Odafigyelésedet kimutat-
hatod azzal, hogy érdeklő-
dést tanúsítasz. A beszélőre 
nézhetsz a tananyag, vagy 
más, a teremben lévő tárgy 
helyett. Bátoríthatod a 
beszélőt, hogy félbeszakítás 
nélkül fejtse ki a gondola-
tait. Elkerülheted, hogy a 
tanácsod vagy a vélemé-
nyed elhamarkodott köz-
bevetésével avatkozz bele 
a beszélgetésekbe.” (Lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhívás 
[2000], 66.)
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meg mindenkit, hogy mondjon egy 
eseményt, és hogy mi került ekkor 
visszaállításra. Milyen áldásban van 
részünk mindezen dolgok visszaállí-
tásának köszönhetően?

• Minden fiatal nőnek adj egy nevet 
azok közül, melyeket Robert D. 
Hales elder említ az Előkészületek a 
visszaállításra és a második eljöve-
telre: „Feletted lesz a kezem” című 
beszédében (mint például William 
Tyndale, Gutenberg János vagy Lu-
ther Márton). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy olvassák el vagy nézzék meg a 
beszédet, hogy megtudják, mit tett 
az illető, hogy előkészítse a világot a 

visszaállításra. Kérd meg őket, mond-
ják el, mit találtak. Milyen hatással 
volt ezen személyek áldozata a fiatal 
nők életére napjainkban?

• Az osztállyal olvassátok el a Joseph 
Smith története 1:5–6- ot. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy nevezzenek meg 
olyan hamis vagy hiányos tant, amely-
ben ma hisznek emberek (például, 
hogy Istennek nincsen teste; hogy a 
kisgyermekeket meg kell keresztelni; 
hogy napjainkban nincsen szükség 
prófétákra stb.). Kérd meg őket, mond-
ják el, hogyan segíthetnek a zűrzavar 
leküzdésében a visszaállítás igazságai.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, miért volt szük-
séges az evangélium visszaállítása? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Készítsenek listát azokról az 
áldásokról, melyeket az evangéli-
um visszaállításának köszönhetően 
élveznek, és mutassák meg ezt a listát 
a családjuknak.

• Írják le a naplójukba, hogy miként 
segítenek most és a jövőben is a csa-
ládjuknak, hogy elnyerjék a visszaállí-
tott evangélium áldásait.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek a követői-
ben. Tudták, hogy szereti 
őket, és biztonságban 
érezték magukat, amikor 
elmondták gondolataikat 
és személyes érzéseiket. 
Amikor őszintén meghall-
gatod a fiatal nők válaszait 
és meglátásait, valamint 
érdeklődést mutatsz ezek 
iránt, akkor segítesz nekik, 
hogy érezzék a Szabadító 
szeretetét.
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Hitehagyás. Hűek a hithez, 82–83., részlet

Amikor az emberek egyénenként vagy csoportosan 
elfordulnak az evangélium tantételeitől, akkor a 
hitehagyás állapotában vannak.

A világtörténelemben időszakonként előfordult az 
általános hitehagyás. Az igazlelkűség ideje után az 
emberek gyakran fordultak a gonoszsághoz. Erre 
példaként szolgál a nagy hitehagyás, amely az után 
következett be, hogy a Szabadító megalapította az 
egyházát. A Szabadító és az apostolai halála után az 
emberek meghamisították az evangélium tantételeit, 
és felhatalmazás nélküli változtatásokat hoztak az 
egyház szervezetében és a papsági szertartásokban. 
A széles körben elterjedt gonoszság miatt az Úr 
visszavonta a papsági felhatalmazást a földről.

A nagy hitehagyás idején az emberek nem kaptak 
mennyei útmutatást élő prófétáktól. Számos egyhá-
zat alapítottak, de ezek nem rendelkeztek papsági 
hatalommal, hogy az embereket az Atyaisten és 
Jézus Krisztus valódi megismeréséhez vezessék. 
Meghamisították vagy elvesztették a szentírások 
egyes részeit, és senki sem rendelkezett azzal a 
felhatalmazással, hogy a Szentlélek ajándékát kon-
firmálja, vagy más papsági szertartásokat végez-
zen. Ez a hitehagyás addig tartott, amíg 1820-ban 
Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia megjelentek 
Joseph Smithnek, és megvetették az evangélium 
teljessége helyreállításának alapját.

Mi most olyan időszakban élünk, amikor Jézus 
Krisztus evangéliuma helyreállíttatott. A múltbéli 
egyházaktól eltérően, Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházán nem lesz úrrá a nagy hite-
hagyás. A szentírások azt tanítják, hogy az egyház 
soha többé nem pusztul el (lásd T&Sz 138:44; lásd 
még Dániel 2:44).

Evangélium visszaállítása. Hűek a hithez, 61–65., részlet

Amikor Jézus Krisztus a földön volt, megszervezte 
az egyházát a követői között. Keresztre feszítése és 
az apostolainak halála után az evangélium teljes-
sége elvétetett a Földről a széleskörű hitehagyás 
miatt (lásd „hitehagyás”). Sok férfi és nő kereste az 
evangélium igazságát a nagy hitehagyás évszázadai 
alatt, de nem tudták meglelni. Bár sokan őszintén 
prédikáltak a Szabadítóról és tanításairól, egyikük 
sem rendelkezett az igazság vagy az Istentől kapott 
papsági felhatalmazás teljességével.

A nagy hitehagyás a lelki sötétség időszaka volt, 
most azonban olyan időben élünk, amikor része-
sülhetünk „Krisztus dicsőséges evangyéliomának 
világosságá[ban]” (2 Korinthusbeliek 4:4; lásd még 
T&Sz 45:28). Az evangélium teljessége visszaállítta-
tott, és Jézus Krisztus igaz egyháza ismét a Földön 
van. Semmi más szervezethez sem fogható. Nem 
egy reformáció eredménye, ahol jóakaratú férfiak és 
nők minden tőlük telhetőt megtettek, hogy változást 
idézzenek elő. Ez a Jézus Krisztus által alapított egy-
ház visszaállítása. A Mennyei Atyának és szeretett 
Fiának a munkája.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egy-
háza tagjaként olyan áldásokban részesülhetsz, 
amelyek közel 2000 éven át hiányoztak a Földről. A 
keresztelés és konfirmáció szertartása által elnyer-
heted a bűneid bocsánatát, és a Szentlélek állandó 
társaságát élvezheted. Az evangélium szerint élhetsz 
annak teljességében és egyszerűségében. Jobban 
megértheted az Istenség természetét, Jézus Krisztus 
engesztelését, a földi élet célját és a halál utáni élet 
valóságát. Abban a kiváltságban lehet részed, hogy 
élő próféták irányítanak, akik Isten akaratát tanítják 
napjainkban. A templomi szertartások által útmuta-
tást és békét találhatsz, felkészülhetsz az örök életre, 
a családodhoz lehetsz pecsételve mindörökre, és sza-
badító szertartásokat végezhetsz elhunyt őseidért.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért van szükségünk a 
Mormon könyvére?
A Mormon könyvét nekünk írták, a mi időnkre. Tanúságot tesz Jézus Krisztus-
ról, tartalmazza evangéliumának teljességét, valamint visszaállít a hitehagyás 
során elveszett igazságokat. Joseph Smith azt tanította, hogy a Mormon könyve 
„vallásunk záróköve, és aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, 
mint bármely más könyv által” (Bevezetés a Mormon könyvéhez).

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat! Mit használhatsz fel ezekből, hogy segíts a fiatal nőknek többet 
 megtudni a Mormon könyvéről?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12; Hittételek 1:8 
(A Mormon könyve kiegészíti a Bibli-
át, értékes igazságokat állít vissza, és 
megcáfolja a hamis tanokat)

2 Nefi 25:23, 26; 33:10–11 (A Mormon 
könyve írói tanúságot tesznek Jézus 
Krisztusról)

2 Nefi 29:7–11 (A Mormon könyve 
megmutatja, hogy Isten számos nem-
zetben szól gyermekeihez)

T&Sz 20:8–16 (A Mormon könyve 
Jézus Krisztus evangéliuma teljessé-
gét tartalmazza)

A Mormon könyve címoldala és 
bevezetése

Kevin W. Pearson: Maradj a fánál! 
Liahóna, 2015. máj. 114–116.

Henry B. Eyring: Tanú. Liahóna, 
2011. nov. 68–71. (lásd még a Tanul-
mányozd a Mormon könyvét! című 
videót is)

Jeffrey R. Holland: Biztonság a lélek 
számára. Liahóna, 2009. nov. 88–90.

Tad R. Callister: A Mormon könyve – 
egy Istentől származó könyv. Liahóna, 
2011. nov. 74–76.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondold át érzéseidet 
a Mormon könyvéről. 
Hogyan vitt közelebb Jézus 
Krisztushoz? Hogyan sze-
reztél bizonyságot a Mor-
mon könyvéről? Hogyan 
segített ez a tudás az életed 
során?

Gondolj az osztályodba 
járó fiatal nőkre. Milyen 
élményeik voltak a Mor-
mon könyvével kapcso-
latosan? Hogyan adhat 
nekik erőt az igaz voltáról 
való bizonyság a kamasz 
éveikben és a jövőben is?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Az osztállyal építsetek vagy 
rajzoljatok egy boltívet zárókővel 
(lásd Prédikáljátok evangéliumomat, 
103.), és kérd meg a fiatal nőket, hogy 
magyarázzák el, miért mondta Joseph 
Smith a Mormon könyvéről, hogy az 
vallásunk záróköve (lásd a Bevezetést 
a Mormon könyvében).

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolkodjanak el azon, a baráta-
iknak milyen kérdéseik vannak a 
Mormon könyvéről. Hogyan vála-
szolhatnak ezekre? Visszatérhetsz 
ehhez a kérdéshez a lecke végén, és 
megnézheted, mivel egészítenék ki a 
válaszaikat.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek tanulni arról, miért fon-
tos a Mormon könyve. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek Jeffrey R. Holland elder 
Biztonság a lélek számára című beszé-
dében vagy Kevin W. Pearson elder 
Maradj a fánál! című beszédében 
gondolatokat a Mormon könyvéről 
és annak fontosságáról. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy osszanak meg 
néhány idézetet a beszédekből, vagy a 
kedvenc idézetüket a Mormon köny-
véből. Buzdítsd őket, hogy írják le és 
osszák meg bizonyságukat a Mormon 
könyvéről. 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy az 
e vázlatban felsorolt szentírásokban 
és a Mormon könyve címoldalán 
keressenek válaszokat arra a kérdésre, 
hogy „Miért van szükségünk a Mor-
mon könyvére?”. Oszd meg a bizony-
ságod a Mormon könyvéről! Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mondják el, 
hogyan szereztek bizonyságot.

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy 
szerintük miért találó az „Egy másik 

tanúbizonyság Jézus Krisztusról” 
alcím a Mormon könyve esetében. 
Kérd meg őket, hogy mondjanak egy 
olyan szentírást a Mormon könyvé-
ből, amely Krisztusról tesz tanúságot 
(mint például 1 Nefi 10:4–6; Móziás 
3:5–10; 3 Nefi 11:7–11). Hogyan erősí-
tette meg bizonyságukat a Mormon 
könyve?

• Segíts a fiatal nőknek felsorolni 
számos olyan tant, amely elveszett 
vagy megváltozott a hitehagyás során, 
mint például az igazságok az Isten-
ségről, a keresztelés módja, valamint 
a szabadítás terve. Bátorítsd a fiatal 
nőket, hogy keressenek szentíráso-
kat a Mormon könyvéből, amelyek 
segítenek tisztázni az igazságot (lásd 
például 3 Nefi 11:3–11; Moróni 8:4–26; 
Alma 34:32–35).

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
osszanak meg egy olyan szentírást a 
Mormon könyvéből, amely hatással 
volt rájuk, vagy segítette őket egy 

Tanítási ötlet

„Amikor valaki hangosan 
olvas, bátorítsd a többieket, 
hogy kövessék a szentírá-
saikban! Kérd meg őket, 
hogy keressenek vagy 
figyeljenek meg bizonyos 
tantételeket vagy elkép-
zeléseket! Adj nekik időt, 
hogy minden szentírás-
részhez odalapozhassanak, 
mielőtt felolvasnák! Ha a 
rész szokatlan vagy nehéz 
szavakat vagy kifejezéseket 
tartalmaz, magyarázd meg 
azokat a felolvasás előtt! 
Ha a csoportban valakinek 
olvasási nehézsége van, kérj 
meg önként jelentkezőket, 
ahelyett, hogy [egymást 
követve olvasnának]” (Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 56.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító bizonysá-
got tett az igazságról, 
és követőit is ugyanerre 
kérte. Határozottan és 
egyszerűen tette ezt, hogy 
a Lélek tanúbizonyságot 
tehessen az igazságról. 
Hogyan segíthet a bizony-
ságod a fiatal nőknek, 
hogy megértsék, milyen 
fontos a Mormon könyve 
az életükben, és megerősít-
sék bizonyságukat a benne 
foglalt igazságokról?

kihívás leküzdésében (vagy ossz 
meg egy számodra jelentőségteljes 
szentírást). Miért bír ez jelentőség-
gel számukra? Milyen élményeket 

osztanának meg arról, ahogyan ez 
a szentírás befolyásolta őket? Mit 
tanítanak ezek az élmények nekünk a 
Mormon könyve jelentőségéről?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, milyen fontos a 
Mormon könyve? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdé-
seik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Készíthetnek személyes tervet a 
Mormon könyve olvasásához, közben 
válaszokat keresve a kérdésre, hogy 
„Miért van szükségünk a Mormon 
könyvére?”. Az eljövendő órákon 
megoszthatják az osztállyal, amit 
találtak.

• Elvégezhetik az Erény értékfelada-
tot a Személyes fejlődés füzetben.

• Megoszthatják a bizonyságukat, 
és adhatnak egy példányt a Mormon 
könyvéből az egyik barátjuknak vagy 
családtagjuknak.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.



100

Válogatott források

Részlet Jeffrey R. Holland Biztonság a lélek számára című 
beszédéből.  Liahóna, 2009. nov. 88–90.

Százhetvenkilenc esztendőn át ezt a könyvet sokan 
vizsgálgatták és támadták, megtagadták és ízekre 
szedték, célba vették és elemeire boncolták úgy, 
ahogy talán egyetlen más könyvet sem a modern 
kori vallástörténetben – sőt, talán egyetlen más 
könyvet sem a teljes vallástörténelemben. És mégis 
fennáll. Eredetét illetően egy sor elhibázott elmélet 
látott napvilágot, melyeket szajkózták egy ideig, s 
végül feledésbe merültek – Ethan Smithtől kezdve 
Solomon Spauldingig, Joseph Smitht hol tévesz-
méktől zavarodott embernek, hol pedig elképesztő 
lángelmének tartották. E válaszok közül – melyek, 
valljuk be őszintén, sokszor valóban nevetségesek 
és szánalmasak voltak – egyik sem állta ki a vizsgá-
lódás kereszttüzét, mivel nem létezik más válasz, mint 
az, amelyet Joseph adott a könyv ifjú fordítójaként. 
Ebben saját dédapám mellett állok, aki meglehe-
tős egyszerűséggel ezt mondta: „Egyetlen gonosz 
ember sem írhatott meg egy ilyen könyvet, és egyet-
len jó ember sem írhatta meg, hacsak nem igaz, és 
nem Istentől kapott parancsot rá” [George Cannon, 
quoted in “The Twelve Apostles,” in Andrew Jen-
son, ed., The Historical Record, 6:175.].

Tanúságomat teszem arról, hogy az ember nem jut-
hat el a hit teljességéhez ebben az utolsó napi mun-
kában – ennélfogva nem találhat rá a napjainkban 
oly szükséges béke és vigasz teljességére –, amíg be 
nem fogadja a Mormon könyve és az Úr Jézus Krisz-
tus isteniségét, akiről a könyv bizonyságot tesz. Ha 
bárki elég balga ahhoz, vagy pedig sikerült annyira 
félrevezetni, hogy elvessen egy 629 oldalas, ezed-
dig ismeretlen szöveget, mely bővelkedik irodalmi 
összetettségben és sémita szófordulatokban, és azt 

úgy teszi, hogy meg sem kísérel őszintén számot 
adni ezen oldalak eredetéről – különösen pedig úgy, 
hogy nem ad számot a Jézus Krisztusról való azon 
erőteljes tanúságról és arról a mély lelki hatásról, 
amelyet e tanúbizonyság idestova olvasók tízmil-
lióira tett – ha ez a helyzet, akkor az ilyen ember, 
akár kiválasztott, akár nem, megtévesztés áldozata 
lett, és ha elhagyja ezt az egyházat, a kijáratot csakis 
úgy éri el, ha átkúszik a Mormon könyve alatt vagy 
fölött, vagy pedig eloson mellette. Ilyen értelemben 
a könyv pontosan az, aminek maga Krisztus mond-
ta: „…megütközésnek köv[e]… s botránkozásnak 
szikláj[a]”, akadály azok útjában, akik nem akarnak 
hinni ebben a munkában [1 Péter 2:8]. Tanúk – még 
olyanok is, akik egy időben ellenségesen viseltettek 
Joseph iránt – mindhalálig tanúságukat tették arról, 
hogy látták az angyalt, és megérintették a lemeze-
ket. „…azokat Isten hatalma mutatta meg nekünk, 
nem emberé – jelentették ki. – …ezért tehát biztosan 
tudjuk, hogy a mű igaz” [A három tanú bizonyság-
tétele. Mormon könyve.]. […]

És kérem, hogy ez a bizonyság, melyet saját esküm-
nek és hivatalomnak megfelelően a Mormon köny-
véről és mindarról teszek, amit e könyv magában 
foglal, jegyeztessék fel az emberek által a földön, és 
írattassék fel az angyalok által a mennyben. Remé-
lem, van még néhány évem az „utolsó napjaimból”, 
de akár van, akár nincs, szeretném, ha teljességgel 
világos lenne, amikor Isten ítélőszéke előtt állok, 
hogy kijelentettem a világnak a segítségemül hív-
ható legvilágosabb nyelvezeten, hogy a Mormon 
könyve igaz, hogy úgy jött napvilágra, ahogyan azt 
Joseph mondta, és hogy azért adatott, hogy bol-
dogságot és reménységet nyújtson a hithűeknek az 
utolsó napok szenvedései közepette.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan került 
visszaállításra a papság?
A papságot Joseph Smith számára azok állították vissza kézrátétellel, akik azt 
az ősi időkben viselték. 1829 májusában Keresztelő János visszaállította az 
ároni papságot, majd röviddel ezt követően Péter, Jakab és János, a Szabadító 
három eredeti apostola, visszaállította a melkisédeki papságot. 1836. április 
3- án Mózes, Éliás és Illés további papsági kulcsokat állítottak vissza.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat! Mire érzel késztetést, melyeket kell megosztanod a fiatal nőkkel?

Zsidók 5:4 (Az embert Istennek kell 
elhívnia, hogy elnyerje a papságot)

T&Sz 2 (Illés fogja kinyilatkoztatni a 
papságot; az apák ígéretei a gyerme-
kek szívébe ültettetnek)

T&Sz 13; Joseph Smith története 
1:66–72 (Keresztelő János állította 
vissza az ároni papságot)

T&Sz 27:12–13 (Péter, Jakab és 
János állították vissza a melkisédeki 
papságot)

T&Sz 110:13–16 (Illés visszatér és 
átadja eme adományozási korszak 
kulcsait, ahogyan Malakiás ígérte)

Hittételek 1:5 (A papságot olyan sze-
mély kézrátétele által adományozzák, 
aki rendelkezik a felhatalmazással)

Jeffrey R. Holland: Ami a leginkább 
megkülönböztet minket. Liahóna, 
2005. máj. 43–45.

Videó: A papság visszaállítása

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Miben tesz bennünket, 
utolsó napi szenteket, 
egyedivé az, hogy azt 
valljuk, rendelkezünk a 
papsági felhatalmazással? 
Miként áldotta meg a pap-
ság az életedet?

Mit tudnak a fiatal nők a 
papság visszaállításáról? 
Hogyan segíthetsz nekik, 
hogy jobban megértsék, 
milyen áldásokban része-
sültek a papság visszaállí-
tásának köszönhetően?



102

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd meg a fiatal nőknek a képet 
Mózesről, amint elrendeli Áront (lásd 
Evangéliumi művészeti könyv, 15.) és a 
képet, amelyen egy fiatal férfit rendel-
nek el a papságba (lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 106.). Milyen hason-
lóságokat fedeznek fel a két képen? 

Milyen evangéliumi igazságokat 
szemléltetnek ezek?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondják el, mit tudnak a papság 
visszaállításának módjáról. Miként 
áldotta meg a papság az életüket?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek a papság visszaállításá-
ról tanulni. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Írj fel a táblára számos szentírás- 
utalást arról, hogy miként és miért 
került sor a papság visszaállítására 
(például T&Sz 13; 27:12–13; Joseph 
Smith története 1:66–72; Hittételek 
1:5). Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a szentírásokat magukban 
vagy kis csoportokban, majd írják a 
táblára mindegyik utalás összegzését. 
Mit tanítanak ezek a szentírások a fia-
tal nőknek a papság visszaállításáról? 
Milyen hatással volt a papság vissza-
állítása az életükre?

• Oszd fel Jeffrey R. Holland elder 
Ami a leginkább megkülönböztet 
minket című beszédét a fiatal nők 
között. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressék meg a számukra kijelölt 
szakaszban a válaszokat a követke-
ző kérdésekre: „Hogyan ruházzák 
rá valakire a papságot?” és „Miért 
ily módon adják át a papságot?”. 
E beszélgetés részeként kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el a Zsidók 
5:4- es és a Hittételek 1:5- ös versét. 

Miért fontos a fiatal nők számára, 
hogy megismerjék a papság visszaál-
lítását?

• Mutass képeket, amelyek a papság 
visszaállításának eseményeit ábrázol-
ják (lásd Evangéliumi művészeti könyv, 
93–95.), vagy nézzétek meg A papság 
visszaállítása című videót. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy határozzák meg 
ezen események egyes kulcsszereplőit 
(például Joseph Smith, Keresztelő 
János vagy Illés), és olvassák el az 
eseményekhez tartozó szentírásokat 
(például azokat, amelyeket ez a vázlat 
javasol). Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
beszélgessenek arról, hogyan áldhatja 
meg a papság visszaállítása jelenlegi 
és jövőbeli életüket. Miként hoz áldást 
a papság a nőkre és az anyákra?

• A püspök engedélyével kérd meg 
az egyik fiatal nő édesapját vagy egy 
másik papságviselőt, hogy látogas-
son el az osztályba, és ismertesse 
papsági felhatalmazási vonalát a 
fiatal nőkkel, valamint magyarázza 

Tanítási ötlet

„Ha több ember is hozzá 
szeretne szólni egy témá-
hoz, ezt mondhatod: »Elő-
ször téged hallgatunk meg, 
utána pedig téged.« Akkor 
majd [megnyugszanak] a 
tanulóid, mert tudják, 
hogy lesz lehetőségük 
beszélni” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 69.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító úgy tanította 
a követőit, hogy segített 
nekik példákat találni 
tanításaira a mindenna-
pi életükben. Egyszerű, 
közérthető történeteket, 
példázatokat és a valós 
életből vett példákat hasz-
nált. Te miként használ-
hatsz példákat arra, hogy 
a fiatal nőknek a papsági 
visszaállításáról, valamint 
arról taníts, hogyan műkö-
dik a papság az életükben?

el nekik, hogy mi is az a papsági 
felhatalmazási vonal. Mit tanít a 
felhatalmazási vonal a fiatal nőknek 
a papság visszaállításáról? Tegyél 

bizonyságot a papság visszaállításá-
ról, és kérd meg a fiatal nőket, hogy 
ők is tegyenek bizonyságot.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a papság vissza-
állítását? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Beszélhetnek egy barátjukkal vagy 
családtagjukkal, aki viseli a papságot, 
és megkérdezhetik őt a papság elnye-
résével kapcsolatos élményeiről.

• Felajánlhatják, hogy a családi esten 
tanítanak a papság visszaállításáról.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy a jövő órán miről fognak tanulni. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

Részlet Jeffrey R. Holland Ami a leginkább megkülönböz-
tet minket című beszédéből.  Liahóna, 2005. máj. 43–45.

1829 májusában a Mormon könyve fordítása közben 
Joseph Smith talált egy utalást a keresztelésre. Meg-
beszélte a dolgot írnokával, Oliver Cowderyvel, és 
ketten fordultak az Úrhoz ezzel kapcsolatban. Oliver 
ezt írta: „Lelkünkben mélységesen imádkoztunk, 
hogy megtudhassuk, hogyan nyerhetjük el a keresz-
telés és a Szent Lélek áldását… Szorgalmasan kutat-
tuk… a szent papság felhatalmazását, és az abban való 
szolgálat hatalmát” [Quoted in Richard Lloyd Ander-
son, “The Second Witness of Priesthood Restoration,” 
Improvement Era, Sept. 1968, 20; kiemelés hozzáadva].

E hő imára válaszként eljött Keresztelő János, és 
visszaállította az ároni papság kulcsait és hatalmát, 
amelyet az itt ülő fiatal férfiaknak is megadtak. 
Pár héttel később Péter, Jakab és János visszatért, 
hogy visszaállítsák a melkisédeki papság kulcsait 
és hatalmát, köztük az apostolság kulcsait. Aztán 
amikor egy templom épült, ahová más mennyei 
hírnökök jöhettek, 1836. április 3-án felvirradt egy 
újkori színeváltozás hegye, olyasmi, amit Hinckley 
elnök részint a kinyilatkoztatás „kirtlandi zuhatag”-
ának nevezett, melyben maga a Szabadító, [továbbá] 
Mózes, Illés és Éliás megjelentek dicsőségben Joseph 
Smith prófétának és Oliver Cowderynek, és ezekre a 
férfiakra ruházták saját sáfárságuk kulcsait és hatal-
mát. Azt a látogatást ez a harsogó kiáltvány zárta: 
„Ezért a ti kezetekbe adattak ennek a sáfárságnak a 
kulcsai” [T&Sz 110:16; lásd még 1–15. v.].

Nem csoda, hogy Joseph próféta belevette a velős 
és ékesszóló hittételekbe: „Hisszük, hogy az embert 
Istennek kell elhívnia, prófécia, valamint felhatal-
mazással rendelkezők kézrátétele által, hogy prédi-
kálhassa az Evangéliumot és szolgálhasson annak 
szertartásaiban” [Hittételek 1:5; kiemelés hozzáad-
va]. Világos, hogy az isteni felhatalmazás alapján 
történő cselekvés többet kíván, mint az emberek 

közti puszta megegyezést. Nem lehet a forrása egy 
teológiai képzés vagy a gyülekezet megbízatása. 
Nem, Isten felhatalmazott munkájában nagyobb 
hatalomnak kell létezni, mint amivel az emberek 
már bírnak a templomi padokban, az utcákon vagy 
a papneveldékben – e tényt sok becsületes isten-
kereső tudta s nyíltan beismerte nemzedékeken át 
egészen a visszaállításig.

Igaz, egyesek akkoriban nem akarták, hogy lelké-
szeik különleges isteni felhatalmazást birtokoljanak, 
de a legtöbb embernek hiányzott az Istentől jóvá-
hagyott papság, és nem tudták, hogy hol találhat-
nák meg. [Lásd David F. Holland, “Priest, Pastor, 
Power,” Insight, fall 1997, 15–22, a papság aktuális 
problémáinak alapos vizsgálatáról a visszaállítás 
korabeli Amerikában.] Ilyen légkörben a papsági 
felhatalmazás Joseph Smith által kinyilatkoztatott 
visszaállítása évszázadok kínját enyhítette azok-
ban, akik érezték, amit a híres Charles Wesley ki 
mert mondani. Nálánál híresebb bátyjával, Johnnal 
egyházi értelemben szakítva az előbbi azon dönté-
se miatt, hogy felhatalmazás nélkül szenteljen fel, 
Charles [így] írt mosolyogva:

Püspököt könnyen csinálhat

Ember kénye-kedvére:

Wesley kezét Coke-ra rakja,

De ki rakta az ő fejére?

[Quoted in C. Beaufort Moss, The Divisions of 
Christendom: A Retrospect (n.d.), 22.].

E kihívást jelentő kérdésre felelve, mi, Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában 
visszakövethetjük papsági felhatalmazásunk vona-
lát az egyházközség legújabb diakónusától, a fölötte 
elnöklő püspöktől, és a mindannyiunk felett elnöklő 
prófétától kezdve. Ez a töretlen lánc angyali szolgá-
lattevőkig vezet vissza, akik magától az Isten Fiától 
jöttek, e páratlan ajándékot elhozva a mennyből.
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ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi volt Joseph Smith szerepe 
a visszaállításban?
Több évszázados hitehagyást követően az Úr Joseph Smith prófétán keresztül 
visszaállította az egyházát és az evangélium teljességét. E visszaállítás Joseph 
Smith első látomásával indult, amikor Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus meg-
jelent neki. Joseph Smith prófétán keresztül az Úr előhozta a Mormon könyvét 
és más szentírásokat, visszaállította a papsági felhatalmazást, és megalapította 
az egyházát.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és for-
rásanyagokat. Melyek lesznek leginkább jelentőségteljesek az általad tanított fiatal nők 
számára?

T&Sz 35:17–18 (Az Úr Joseph Smith 
prófétán keresztül visszaállította az 
evangélium teljességét)

T&Sz 76:22–24 (Joseph Smith bizony-
sága Jézus Krisztusról)

T&Sz 135:3 (Az Úr Joseph Smith pró-
fétán keresztül további szentírásokat 
adott)

Joseph Smith története 1:1–25 (Az 
Atyaisten és Jézus Krisztus megjelent 
Joseph Smithnek az imájára adott 
válaszként)

Neil L. Andersen: A hit választás, nem 
pedig véletlen kérdése. Liahóna, 2015. 
nov. 65–68.

Neil L. Andersen: Joseph Smith. Liahó-
na, 2014. nov. 28–31.

Lawrence E. Corbridge: Joseph Smith 
próféta. Liahóna, 2014. máj. 103–105.

Jézus Krisztus evangéliumának 
visszaállítása Joseph Smithen keresz-
tül. Prédikáljátok evangéliumomat 
(2006). 36–38.

Joseph Smith. Hűek a hithez (2004). 
109–110.

Rövidfilm: Joseph Smith: A visszaállí-
tás prófétája

Dicsérd a férfit. Himnuszok, 17. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Miként áldották meg az 
életedet a Joseph Smithen 
keresztül visszaállított 
igazságok? Hogyan sze-
reztél bizonyságot Joseph 
Smithről? Hogyan bátorít-
hatod a fiatal nőket arra, 
hogy saját bizonyságot 
szerezzenek?

Hogyan segíthet elmélyí-
teni az osztályodban lévő 
fiatal nők bizonyságát, ha 
tanulmányozzák Joseph 
Smith életét, bizonyságát 
és áldozatát? Hogyan 
segíthet ebben mások 
bizonyságának meghall-
gatása?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Körülbelül két- három héttel az 
óra előtt kérd fel a fiatal nőket, hogy 
fogadják el Neil L. Andersen elder 
felhívását, miszerint: „szerezzetek 
személyes tanúságot Joseph Smith 
prófétáról! A hangotok segítsen 
beteljesíteni Moróni prófétai szavait, 
hogy jót fognak mondani a Prófétá-
ról”. Buzdítsd a fiatal nőket, hogy 
kövessék Andersen elder tanácsát, 
és osszanak meg szentírásokat a 
Mormon könyvéből a barátaikkal és 
a családjukkal, „kifejezésre juttatva, 
hogy Joseph Smith eszköz volt Isten 
kezében”, valamint olvassák el a 

Próféta bizonyságát. (Lásd Joseph 
Smith. Liahóna, 2014. nov. 30.) Az óra 
elején kérd meg őket, hogy osszák 
meg azokat a szentírásokat, melye-
ket kiválasztottak, valamint azokat a 
benyomásokat, melyekben akkor volt 
részük, amikor Joseph Smith bizony-
ságát olvasták.

• Írd fel a táblára a következőket: 
„Joseph Smith azért fontos, mert 
__________.” Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy pótolják ki a hiányzó részt. Az 
óra végén kérd meg őket, hogy ismét 
pótolják ki a hiányzó részt, most vala-
mi olyannal, amit a leckéből tanultak.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek Joseph Smith isteni 
küldetéséről tanulni. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
készítsen listát mindarról, amit meg-
tud, miközben Joseph Smithről olvas 
a Hűek a hithez könyvben (109–110. 
oldal) vagy a Tan és a szövetségek 
135:3- ban. Kérj meg minden fiatal 
nőt, hogy osszon meg egyvalamit a 
listájáról, és mondja el, hogy az miért 
bír jelentőséggel a számára!

• Az osztállyal énekeljetek el egy 
himnuszt Joseph Smithről (a him-
nuszoskönyv hátuljában található 
tárgymutató segítségével válassz egy 
himnuszt). Mit tanít ez a himnusz 
a fiatal nőknek Joseph Smithről és 
a visszaállításról? Az osztály tagjai 

mondják el érzéseiket és bizonyságu-
kat a prófétáról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy a 
Joseph Smith története 1:7–25- ből 
olvassanak Joseph Smith első látomá-
sáról, és keressenek ebben fellelhető 
evangéliumi igazságokat (például az 
igazságot Isten természetéről, az ima 
erejéről vagy a nagy hitehagyásról). 
Hogyan befolyásolják ezen igazságok 
az életünket?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
képzeljék el, hogy egy más hitet valló 
barátjuk azt kérdezi tőlük: „Miért 
olyan fontos Joseph Smith az egy-
házatokban?” Kérd meg őket, hogy 

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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keressenek lehetséges válaszokat erre 
a kérdésre a Joseph Smith: A vissza-
állítás prófétája című videóból, vagy 
Lawrence E. Corbridge elder Joseph 
Smith próféta című beszédéből. Felol-
vashatod Neil L. Andersen elder A hit 
választás, nem pedig véletlen kérdése 
című beszédéből az Őszinte kérdések 
című részt, hogy segíts nekik megta-
nulni, hogyan reagálhatnak a Joseph 
Smitht érő kritikákra.

• Mutass meg számos képet, melyek 
Joseph Smith életének eseményeit 
ábrázolják (lásd Evangéliumi művé-
szeti könyv, 89–97.). Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy meséljenek a bemutatott 
eseményekről. Ha lehetséges, segíts 
nekik, hogy megtalálják az eseménye-
ket leíró szentírásokat (a lehetséges 
szentírások az Evangéliumi művészeti 
könyv elején kerültek felsorolásra). 
Kérd meg néhányukat, hogy osszák 
meg bizonyságukat Joseph Smithről.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e Joseph Smith 
szerepét az evangélium visszaállításában? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Leírhatják a bizonyságukat Joseph 
Smithről a naplójukba.

• Megoszthatják bizonyságukat a 
családjukkal.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy tanúsítsák 
másoknak tanításai igaz 
voltát. Azt ígérte, hogy a 
Lélek segít majd nekik, 
hogy megtudják, mikor 
tegyenek bizonyságot és 
mit mondjanak. Hogyan 
segíthetsz a fiatal nőknek, 
hogy felismerjék, amikor 
a Lélek arra indítja őket, 
hogy osszák meg bizony-
ságukat?



108

Válogatott források

Joseph Smith. Hűek a hithez (2004). 109–110.

1820 tavaszán a 14 éves Joseph Smith Jézus Krisz-
tus igaz egyháza után kutatott, amikor egy részt 
olvasott a Bibliában: „Ha pedig valakinek közületek 
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek 
készségesen és szemrehányás nélkül adja; és meg-
adatik néki” (Jakab 1:5; lásd még Joseph Smith tör-
ténete 1:11–12.). Egyszerű, megingathatatlan hittel 
követte az ifjú Joseph ezt a tanácsot. Egyedül kiment 
egy fás ligetbe, ahol azért imádkozott, hogy meg-
tudja, melyik egyházhoz csatlakozzon. Imájára adott 
válaszként Isten, az Atya és Jézus Krisztus jelent 
meg neki. Egyebek között azt mondták neki, hogy 
ne csatlakozzon az akkoriban létező egyházak egyi-
kéhez sem. (Lásd Joseph Smith története 1:13–20.)

Miután Joseph bizonyságot tett érdemességéről, iste-
ni küldetést kapott Isten prófétájaként. Rajta keresz-
tül az Úr egy nagyszerű és csodálatos dolgot vitt 

véghez, többek között napvilágra hozta a Mormon 
könyvét, visszaállította a papságot, értékes evangé-
liumi igazságokat nyilatkoztatott ki, megszervezte 
Jézus Krisztus igaz egyházát, és megalapozta a 
templomi munkát. 1844. június 27-én Josephet és 
testvérét, Hyrumot egy felfegyverzett csőcselék 
megölte. Vérükkel pecsételték meg bizonyságukat.

Bizonyságotok csak akkor lehet teljes a visszaállí-
tott evangéliumról, ha annak részét képezi Joseph 
Smith isteni küldetése is. Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza hitelessége az első 
látomás és további olyan kinyilatkoztatások hite-
lességén múlik, melyeket az Úr Joseph prófétának 
adott. John Taylor elder, az egyház harmadik elnöke 
így írt: „Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, 
– egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek 
megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki 
valaha is élt azon” (T&Sz 135:3).



109

ÁPRILIS: A HITEHAGYÁS ÉS A VISSZAÁLLÍTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos az első látomás?
1820 tavaszán az Atyaisten, valamint Fia, Jézus Krisztus megjelent Joseph 
Smith prófétának. Ez a látomás – mely az evangélium visszaállításának kezde-
tét jelezte – a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta. Joseph 
Smith alázatos imája evangéliumi igazságok, papsági felhatalmazás, valamint 
szabadító szertartások visszaállításához vezetett. „Ez az egyetlen kinyilatkoz-
tatás megválaszolja [az összes kérdést] Istennel és az Ő isteni személyiségével 
kapcsolatosan. […] Nyilvánvaló, hogy érdeklődik az emberiség iránt, hiszen 
felhatalmazást adott az embernek. Bizonyos a munka jövője. Ezeket és további 
dicső igazságokat tett világossá az a dicsőséges első látomás” (Az egyház elnöke-
inek tanításai: David O. McKay [2003]. 99–100.)

Készülj fel lelkileg!

A felkészülés során imádságos lélekkel tanulmányozd ezeket a szentírásokat, forrásokat 
és egyéb anyagokat, amelyeket választasz. Melyek lesznek a legnagyobb hatással az 
általad tanított fiatal nőkre?

Joseph Smith története 1:11–19, 24–25

Videó: A visszaállítás

Dieter F. Uchtdorf: Az első látomás 
gyümölcsei. Liahóna, 2005. máj. 36–38.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést és segít, hogy a fiatal 
nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutass egy képet az első látomás-
ról. Kérj meg az osztályból valakit, 
hogy magyarázza el, mi történik a 
képen. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolkodjanak el néhány pillanatig 

ezen esemény jelentőségén. Kérd meg 
őket, hogy a lecke során keressék 
azokat a meglátásokat, amelyek segí-
tenek nekik megérteni az első látomás 
jelentőségét.

Hogyan kaptál bizony-
ságot arról, hogy Joseph 
Smith látta az Atyaistent 
és Fiát, Jézus Krisztust? 
Milyen áldást hozott ez 
a bizonyság az életedre? 
Milyen jelentőséggel bír 
számodra az első látomás?

Az első látomás tanulmá-
nyozása miként mélyítheti 
el az osztályodban lévő 
fiatal nők bizonyságát? 
Hogyan segíthetsz a fiatal 
nőknek megérteni e nagy-
szerű esemény jelentősé-
gét?
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• Az osztállyal énekeljétek el a 
Joseph Smith első imája című him-
nuszt (Himnuszok, 16.). Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy mondják el 

érzéseiket Joseph Smithről és arról az 
élményéről, amikor látta az Atyaistent 
és Jézus Krisztust, és beszélt velük.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek, hogy Joseph Smith első 
látomásáról tanuljanak. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy írja-
nak le néhány áldást, amelyet az első 
látomás eredményeképpen kaptak. 
Kérd meg őket, hogy keressék meg az 
első látomás további áldásait, amint 
elolvassák Dieter F. Uchtdorf elnök Az 
első látomás gyümölcsei című beszé-
dének utolsó 10 bekezdését. Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit találtak és 
milyen érzések vannak bennük az első 
látomás jelentőségével kapcsolatban.

• Az osztállyal közösen olvassa-
tok Joseph Smith első látomásáról a 
Joseph Smith története 1:7–20. részé-
ben. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek olyan igazságokat, melye-
ket Joseph élményének köszönhetően 
tudtunk meg (például: az Atya és a 
Fiú valódi, különálló lények; Sátán és 
az ő hatalma valós, de Isten hatalma 
nagyobb; Isten hallja és megválaszolja 
az imákat; a kinyilatkoztatások nem 
szűntek meg). Kérj meg egy fiatal 
nőt, hogy írja fel ezen igazságokat 
a táblára. Miben különböznek ezen 
igazságok attól, amiben más vallások 
hisznek? Miben lenne más az életünk, 
ha nem ismernénk ezeket?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
magukban olvassák el és gondolkoz-
zanak el Joseph Smith első látomásán 

és bizonyságán, a Joseph Smith törté-
nete 1:11–19, 24–25- ös részében (vagy 
nézzétek meg a Visszaállítás című 
videót). Kérd meg őket, hogy gon-
dolkodjanak el azon, miért jelentős 
az első látomás a világtörténelemben. 
Miért fontos ez nekünk személye-
sen? Mondd el bizonyságodat az első 
látomás jelentőségéről, és kérd meg 
a fiatal nőket, hogy ők is mondják el 
gondolataikat és bizonyságukat.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
tekintsenek át olyan szentírásokat, 
melyek beszámolnak az Atyaisten 
és Jézus Krisztus megjelenéséről az 
embereknek a földön (például Máté 
3:13–17; Cselekedetek 7:54–60; 3 
Nefi 11:3–10). Képet is mutathatsz 
ezen eseményekről (lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 35., 63. és 82.). Kérd 
meg őket, hogy összegezzék az egyes 
történeteket. Ezután kérd meg őket, 
hogy olvassák el a Joseph Smith tör-
ténete 1:17- es versét (lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 90.). Miben hason-
lított Joseph Smith első látomása e 
többi jelenéshez? Miben volt egyedi? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy mond-
ják el, miért fontos számukra az első 
látomás.

Tanítási ötlet

„Kérdezd meg a tanu-
lóidat, hogy mit vála-
szolnának, ha valaki 
megkérdezné, hogy mit 
tanultak a leckéből!” (Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás, 
[2000]. 94.)
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e Joseph Smith 
első látomását? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdése-
ik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Leírhatják a bizonyságukat Joseph 
Smith első látomásáról a naplójukba.

• Megoszthatják bizonyságukat az 
első látomásról a családjukkal.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy tanúsítsák 
másoknak tanításai igaz 
voltát. Amikor ezt tették, a 
Lélek megérintette szívü-
ket. Hogyan bátoríthatod 
a fiatal nőket arra, hogy 
tegyék bizonyságukat 
egymásnak?
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Válogatott források

Részlet Dieter F. Uchtdorf Az első látomás gyümölcsei 
című beszédéből.  Liahóna, 2005. máj. 36–38.

Joseph Smith látomása így áldja meg személyes éle-
tünket, a családok életét és majd az emberiség egész 
családjának életét; Joseph Smith próféta bizonysága 
által hinni kezdünk Jézus Krisztusban. Az emberi-
ség történelme során próféták és apostolok része-
sültek hasonló megnyilatkozásokban, mint Joseph. 
Mózes szemtől szembe látta Istent és megtudta, 
hogy ő is Isten fia, és az Ő Egyszülöttjének hason-
mása. (Lásd Mózes 1:1–6.) Pál apostol bizonyságot 
tett arról, hogy a feltámadt Jézus Krisztus megjelent 
neki a Damaszkuszba vezető úton, és Pált egyik 
legnagyszerűbb misszionáriusává tette. (Lásd Csel. 
26:9–23.) Pál mennyei látomásáról szóló bizonyságát 
hallva a hatalmas Agrippa király a czézáreai tárgya-
láson beismerte, hogy [Pál] majdnem rávette arra, 
hogy kereszténnyé legyen. (Lásd Csel. 26:28.)

Volt még sok másik ősi próféta is, akik szintén 
erőteljes bizonyságot tettek Krisztusról. Minden 
ilyen megnyilatkozás, legyen az ősi vagy mai, 
azokat vezeti, akik hisznek a minden remény és 

igazlelkűség forrásában: Istenben, a mi Mennyei 
Atyánkban és Fiában, Jézus Krisztusban.

Még a bizonytalanság, a háborúk, a háborús hírek, a 
személyes és természeti katasztrófák idején is Isten 
azért szólt Joseph Smithhez, hogy általa megáldhas-
sa gyermekeit az összes kegyelmével és szeretetével. 
A Szabadító ezt mondta: „Íme, ki van tárva felétek 
az irgalom karja, és aki hozzám jön, azt befogadom” 
(3 Nefi 9:14). Akik pedig elfogadják ezt a hívást, azo-
kat az Ő végtelen szeretete veszi majd körül. (Lásd 
Alma 26:15.)

Joseph Smith személyes tanúságába és az első 
látomás valódiságába vetett hitünk által, mély és 
őszinte tanulás és ima által mi is erős hittel áldatunk 
meg a világ Szabadítójáról, aki egy „gyönyörű tiszta 
reggel[en] …ezernyolcszázhúsz kora tavaszán” szólt 
Josephhez. (Lásd Joseph Smith története 1:14.) […]

Munkája és áldozata által most már én is igazán 
ismerem Mennyei Atyánkat, az Ő Fiát, a mi Meg-
váltónkat és Szabadítónkat, Jézus Krisztust. Érzem 
a Szentlélek erejét, és ismerem Mennyei Atyánk 
számunkra, az Ő gyermekei számára készített tervét. 
Számomra ezek valóban az első látomás gyümölcsei.
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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 megtanulni minden egyes 
fiatal nőnek felismerni az Úr hangját, miközben Ő a Szentlélek által a szívükben és 
elméjükben szól hozzájuk a szentírásokon, az élő prófétákon és apostolokon, valamint 
személyes kinyilatkoztatáson keresztül. Segíts a fiatal nőknek megtanulni szeretni 
az Úr szavát és bízni benne, hogy amikor próbákkal és nehéz döntésekkel kerülnek 
szembe – most és a jövőben egyaránt –, természetes és magától értetődő módon a 
szentírásokhoz, az imához és az élő próféták szavaihoz forduljanak útmutatásért.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miért fontos figyelni az élő prófétákra és követni őket?
Hogyan kaphatok személyes kinyilatkoztatást?
Hogyan tehetem az imáimat még jelentőségteljesebbé?
Miért fontos a szentírások tanulmányozása?
Hogyan tudom erősíteni a bizonyságomat?
Hogyan segíthet nekem a pátriárkai áldás?

Május: A próféták és a kinyilatkoztatás
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 
szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő értéktapaszta-
latai kapcsolódnak az ebben az egységben szereplő 
leckékhez:

Hit, 1. értéktapasztalat

Egyéni érték, 2. értéktapasztalat

Választás és felelősség, 5. értéktapasztalat

Erény értékfeladat
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos figyelni az élő 
prófétákra és követni őket?
Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait prófétákként, lát-
nokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk. Tanításaik az Úr akaratát tükrö-
zik. Az Úr napjainkra adott tanításait, figyelmeztetéseit és tanácsait továbbítják 
felénk. Biztonsággal, békével és lelki erővel áldatunk meg, ha megszívleljük a 
tanácsaikat, és engedelmeskedünk azoknak.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mire 
érzel késztetést, mit kell megosztanod a fiatal nőkkel?

Ámós 3:7; T&Sz 1:4, 37–38; Mózes 
6:26–38 (Az Úr a prófétáin keresztül 
szól hozzánk)

T&Sz 21:1, 4–7 (Az Úr hatalmas 
áldásokat ígér azoknak, akik követik 
a prófétát)

Ronald A. Radband: Az egyház 
vezetői mellett állni. Liahóna 2016. 
máj. 46–49.

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

M. Russell Ballard: Maradjatok a csó-
nakban, és kapaszkodjatok! Liahóna, 
2014. nov. 89–92.

Carol F. McConkie: Éljünk a próféták 
szavai szerint! Liahóna, 2014. nov. 
77–79.

Üzenet a fiataloknak az Első Elnök-
ségtől, A fiatalság erősségéért (2011). 
II–III.

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

Rövidfilm: Szükségünk van élő pró-
fétákra

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Az élő próféták mely 
tanácsait alkalmaztad 
már az életedben? Milyen 
áldásokban részesültél 
e tanácsok követésének 
köszönhetően?

Miért fontos, hogy az osz-
tályodban lévő fiatal nők-
nek legyen bizonyságuk az 
élő prófétákról? Hogyan 
segíthetsz nekik meglátni, 
mekkora áldás, hogy van-
nak ma élő próféták, akik 
vezetik őket?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, ők 
mit válaszolnának, ha egy másik hitet 
valló barátjuk megkérdezné, hogy 
a prófétájuk milyen tanácsot adott 
a fiataloknak. Az osztállyal közösen 
olvassátok el az Üzenet a fiataloknak 
az Első Elnökségtől című rész első 
bekezdését A fiatalság erősségéért című 
füzetből. Kérdezd meg a fiatal nőktől, 
szerintük miért fontos hallgatnunk az 
élő prófétára és követnünk őt.

• Gondoljanak egy történetre a Mor-
mon könyvéből, amely jól illusztrálja 
annak szükségességét, hogy hallgas-
sunk az élő prófétára és kövessük őt, 
majd pedig osszák meg a többiekkel 
ezt a történetet. Ezek közé tartozhat 
például Lehi, Benjámin király, Abiná-
di vagy a lámánita Sámuel története. 
Mit tanulnak ezekből a történetekből? 
Milyen élményeket tudnak a fiatal 
nők megosztani arról, amikor követ-
ték a próféta tanácsát?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni az élő próféták 
követésének fontosságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Jelölj ki mindegyik fiatal nő számá-
ra egyet az ebben a vázlatban javasolt 
szentírások közül, majd kérd meg 
őket, hogy keressenek benne indoko-
kat arra, hogy miért van szükségünk 
prófétára, illetve áldásokat, melyek a 
próféta követéséből származnak. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy osszák meg 
gondolataikat. Mondd el egy szemé-
lyes élményedet, amikor követted a 
próféta tanácsát, és tégy bizonyságot 
arról, hogy mit tanultál ebből. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy meséljenek 
saját élményeikről!

• Olvassátok el Ballard elder beszé-
dének azt a részét, ahol az élő prófétát 
folyami túravezetőhöz hasonlítja, 
és soroljátok fel, miben hasonlít egy 
folyami túravezető a prófétához. 
Kérd meg az osztály tagjait, hogy 

gondoljanak ki és osszanak meg olyan 
hasonlatokat, melyek segítségével 
arról taníthatnak másokat, hogy miért 
fontos követnünk a prófétákat és az 
apostolokat.

• Mutass egy képet az Első Elnök-
ségről és a Tizenkét Apostol Kvóru-
máról (például azt, amelyik a Liahóna 
konferenciai számában található). 
Tedd bizonyságodat, hogy ezek a 
férfiak mind próféták, látnokok és 
kinyilatkoztatók. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy soroljanak fel a táblán 
olyan tanácsokat, melyeket az élő 
prófétáktól kaptak (hozz néhány 
példányt a Liahónalegutóbbi általános 
konferenciai példányából, hogy segíts 
nekik felidézni e tanácsokat). Hogyan 
áldja meg az ő és családjuk életét az, 
ha követik ezeket a tanácsokat?

Tanítási ötlet

„Behatóan tanulmányoz-
nunk kell a szentírásokat, 
az utolsó napi próféták 
tanításait és a leckea-
nyagokat, hogy biztosan 
világosan értsük a tant, 
mielőtt tanítanánk azt” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 52.).
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• Adj minden fiatal nőnek egy kis 
kártyát. Kérd meg őket, hogy olvas-
sák el Monson elnök egyik legutóbbi 
beszédét, és keressenek benne egy 
olyan kifejezést, melyet szívesen 
ráírnának a kártyájukra, és kitennék 
otthon a szobájukban vagy beleten-
nék a szentírásukba. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg az általuk választott 
kijelentést a többiekkel, és mondják el, 
miért azt választották.

• Mutasd meg a Szükségünk van 
élő prófétákra című videót vagy 
olvassátok el együtt David A. Bednar 
elder „Akiket kiválasztottam, hogy 
nevemről bizonyságot tegyenek” 
című beszédét. Olvassátok el közösen 
a Próféták címszó alatti részt a Hűek 
a hithez könyvből. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy keressék ki, hogy miért 
fontos hallgatnunk az élő prófétákra 
és követnünk őket. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg, mit találtak. Kérd 

meg a fiatal nőket, hogy osszák meg a 
bizonyságukat a prófétáról.

• Oszd meg az osztállyal a következő 
kijelentést Carol F. McConkie nőtest-
vér Éljünk a próféták szavai szerint 
című beszédéből: „A világ normái 
szerint talán népszerűtlen, politika-
ilag inkorrekt vagy társadalmilag 
elfogadhatatlan a próféta követése. 
Ám a próféta követése mindig helyes 
döntés” (Liahóna, 2014. nov. 78.). Az 
emberek milyen indokokat mondanak 
arra, hogy miért nem követik a prófé-
tát? Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
nézzék át McConkie nőtestvér beszé-
dének többi részét is, vagy Ronald 
A. Rasband elder Az egyház vezetői 
mellett állni című beszédét és keres-
sék ki, mit mondhatnának annak, aki 
megpróbálja lebeszélni őket a próféta 
követéséről. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, mit találtak. 

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy miért van 
szükségünk élő prófétákra? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Kérdezd meg néhányuktól, hogy minek a megtételére éreznek késztetést.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító kérdéseket 
tett fel azoknak, akiket 
tanított, és lehetőséget 
adott nekik, hogy ők is 
feltegyék a saját kérdése-
iket. Milyen kérdéseket 
tehetsz fel, melyek segí-
tenek a fiatal nőknek, 
hogy mély gondolataik és 
érzéseik legyenek az élő 
prófétákkal kapcsolatosan? 
Hogyan tudod kimutatni, 
hogy érdekelnek a vála-
szaik?
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Válogatott források

M. Russell Ballard: Maradjatok a csónakban, és kapasz-
kodjatok! Liahóna, 2014. nov. 89., részlet.

Nemrégiben egy barátom hajótúrára vitte a fiát a 
Colorado- folyón a délkelet- utahi Zuhatag- kanyonon 
át. A kanyon közismert a 23 kilométeres gyors sod-
rású szakaszáról, amely különösen veszélyes lehet.

Kalandjukra felkészülésként tüzetesen átnézték a 
nemzeti park honlapját, amely fontos információkat 
tartalmaz a személyes felkészülésről és a gyakori, de 
rejtett veszélyforrásokról.

A túra elején az egyik tapasztalt túravezető áttekin-
tést adott a legfontosabb biztonsági utasításokról, 
kihangsúlyozva három szabályt, amely biztosítja 
majd a csoport biztonságos átkelését a zúgókon. 
„Egyes számú szabály: maradjatok a csónakban! 
Kettes számú szabály: mindig legyen rajtatok 
mentőmellény! Hármas számú szabály: mindig két 
kézzel kapaszkodjatok!” Aztán újra elismételte, még 

nagyobb hangsúllyal: „Mindenekelőtt emlékezzetek 
az egyes számú szabályra: maradjatok a csónakban!”

Ez a kaland a halandó utazásunkra emlékeztet 
engem. Legtöbben megtapasztalunk olyan idősza-
kokat az életünkben, amikor igen nagyra értékeljük 
az élet csendes vizeit. Máskor sodró árban találjuk 
magunkat, amelyek jelképesen igencsak hasonlí-
tanak a Zuhatag- kanyon 23 kilométeres szakaszán 
örvénylőkhöz – e kihívások lehetnek fizikai vagy 
mentális egészségi problémák, egy szeretett személy 
halála, összetört álmok és remények, vagy néhányak 
esetében akár hitbéli krízishelyzet, amikor szembe-
sülnek az élet gondjaival, kérdéseivel és kételyeivel.

Jóságában az Úr segítséget biztosít, például egy 
csónakot; alapvető felszerelést, amilyen a mentő-
mellény; és tapasztalt folyami túravezetőket, akik 
utat mutatnak és biztonsági utasításokkal látnak el, 
hogy segítsenek végighaladnunk életünk folyóján és 
elérnünk a végcélunkat.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan kaphatok személyes 
kinyilatkoztatást?
Mindannyian jogosultak vagyunk személyes kinyilatkoztatást kapni útmu-
tatásként az életünkre. Hogy személyes kinyilatkoztatást kapjunk, fel kell 
készülnünk rá azáltal, hogy érdemes életet élünk, valamint tanulmányozzuk 
a szentírásokat és elgondolkodunk rajtuk. Ha keresünk és kérdezünk, Isten ki 
fogja számunkra nyilatkoztatni az akaratát a Szentlelken keresztül.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat. Mire érzel késztetést, mit kell megosztanod a fiatal nőkkel?

1 Királyok 19:9–12; Hélamán 5:30; 
T&Sz 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 
(Módok arra, ahogyan a Lélek szól 
hozzánk)

János 14:26–27 (A Szentlélek segíthet 
emlékeznünk bizonyos dolgokra és 
békét éreznünk)

Ether 2–3; T&Sz 9:7–9 (A személyes 
kinyilatkoztatást egyéni gondolko-
dásnak és tanulmányozásnak kell 
kísérnie)

Henry B. Eyring: Folyamatos kinyilat-
koztatás. Liahóna, 2014. máj. 70–73.

Richard G. Scott: Hogyan kaphatunk 
személyes életünkre vonatkozó kinyi-

latkoztatást és sugalmazást? Liahóna, 
2012. máj. 45–47.

David A. Bednar: A kinyilatkoztatás 
lelke. Liahóna, 2011. máj. 87–90.

Tanuld meg felismerni a Lélek sugal-
mazásait! Prédikáljátok evangéliumomat! 
(2008). 96–97.

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

Rövidfilm: A világosság mintái: a 
kinyilatkoztatás lelke, Hallani a 
 hangját

A Szent Lélek vezessen. Himnuszok, 
85. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Honnan tudod, hogy 
éppen személyes kinyilat-
koztatást kaptál? Miként 
áldotta meg az életedet a 
személyes kinyilatkoztatás 
felismerésének megtanu-
lása?

Szerinted miért fontos, 
hogy az osztályodban lévő 
fiatal nők megtanulják, 
hogy miként kaphatnak 
személyes kinyilatkozta-
tást? Te hogyan segítesz 
majd nekik megtanulni 
felismerni a személyes 
kinyilatkoztatást?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• A fiatal nők olvassák vagy éne-
keljék el A Szent Lélek vezessen című 
himnusz mindhárom versszakát 
(Himnuszok, 85. sz.), és keressenek 
benne olyan szavakat, amelyek leír-
ják, hogyan szól hozzánk a Szentlélek. 
Milyen szavak jutnak a fiatal nők 
eszébe arról, ahogyan a Szentlélek 
kommunikál velünk?

• Írd fel a táblára: „Tudom, hogy 
éppen személyes kinyilatkoztatás-
ban részesülök, amikor_________.” 
Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy ők 
hogyan fejeznék be ezt a mondatot. 
Kérd meg őket, hogy az óra alatt gon-
dolkodjanak el ezen a kijelentésen, és 
keressenek rá további válaszokat.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogy miként 
kaphatnak személyes kinyilatkoztatást. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Olvassátok el együtt Henry B. 
Eyring elnök Folyamatos kinyi-
latkoztatás című beszédének első 
három bekezdését. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy soroljanak fel néhány 
olyan helyzetet, melyben nekik vagy 
egy ismerősüknek szüksége lehetne 
személyes kinyilatkoztatásra. Kérd 
meg őket, hogy olvassanak el vagy 
nézzenek meg részeket Eyring elnök 
beszédéből, és osszák meg, mit tanul-
tak. Gondolkodjanak el, mit fognak 
tenni azért, hogy személyes kinyilat-
koztatásra törekedjenek.

• Írd fel a táblára az e vázlatban 
javasolt szentírásutalásokat. Kérj meg 
minden fiatal nőt, hogy olvasson el 
egyet közülük, és mondja el, mit tanít 
az adott szentírás arról, hogy a Szent-
lélek miként kommunikál velünk. 
A fiatal nők írják fel a táblára, amit 
találtak, a megfelelő szentírásutalás 
mellé. Kérd fel őket, hogy osszanak 

meg személyes élményeket arról, 
amikor a Szentlélek a felsorolt módok 
bármelyikén szólt hozzájuk.

• Minden fiatal nőnek készíts egy 
másolatot a Prédikáljátok evangéliumo-
mat! 97–98. oldalán lévő táblázatról. 
Kérd meg őket, hogy nézzék át a 
táblázatot és annak leírásait, hogy 
a Szentlélek miként kommunikál 
velünk. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
írják le egy olyan élményüket, ami-
kor megtapasztalták a táblázatban 
felvázolt érzések, gondolatok vagy 
benyomások bármelyikét. Kérd meg 
néhányukat, hogy osszák meg az osz-
tály többi tagjával, amit írtak.

• Add ki a fiatal nőknek feladatul, 
hogy olvassák el David A. Bednar 
elder A kinyilatkoztatás lelke című 
beszédének „A kinyilatkoztatás min-
tái” című részét, vagy nézzék meg A 
világosság mintái: a kinyilatkoztatás 
lelke című rövidfilmet. Kérd meg 

Tanítási ötlet

„Egy osztály figyelmét 
megőrizni igyekvő tanító 
egyik legnagyobb kísértése 
talán az, hogy egy szenzá-
ciós történetet használjon. 
Sok ilyen van, nagyon 
kétes eredetűek, folya-
matosan körbe járva az 
egyházban. […] Ezek nem 
tanítási eszközök: az áll-
hatatosság és a bizonyság 
nem szenzációs történetek-
re épül” (Joseph F. McCon-
kie idézet, Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 53.).
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őket, hogy keressék ki vagy figyeljék 
meg azokat a kifejezéseket, ame-
lyek arra utalnak, hogy a Szentlélek 
miként kommunikál velünk. Miért 
fontos a fiatal nőknek megérteni, 
hogy a Szentlélek hogyan kommuni-
kál? Hogyan segíthet a Lélek a fontos 
döntéseink meghozatalában? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy soroljanak 
fel néhány fontos döntést, melyet a 
következő pár évben meg kell hozni-
uk. A püspök engedélyével hívj meg 
példamutató nőket az egyházközség-
ből, hogy osszák meg, ők miként töre-
kedtek személyes kinyilatkoztatásra 
hasonló döntések meghozatalakor.

• Mutasd meg a Hallani a hang-
ját című rövidfilmet, és kérd meg a 
fiatal nőket, hogy figyeljék meg, a 
filmben szereplő fiatalok mit tettek, 
hogy felkészüljenek a személyes 
kinyilatkoztatás elnyerésére. Milyen 
más módokon készíthetjük még fel 
magunkat erre? (Lásd 3 Nefi 17:2–3; 
T&Sz 9:7–8.) Buzdítsd a fiatal nőket, 
hogy ők is fogadják el azt a felhívást, 
melyet a videóban szereplő fiatalok 
elfogadtak, és kérd meg őket, hogy 
osszák meg ezzel kapcsolatos élmé-
nyeiket egy későbbi órán.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e, hogy miként 
kaphatnak személyes kinyilatkoztatást? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Teljesíthetik a Választás és felelős-
ség 5. értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés programból.

• Leírhatnak konkrét lelki sugal-
mazásokat vagy benyomásokat, 

melyekben a hét során részesülnek, és 
azok szerint cselekedhetnek. Leírhat-
ják a naplójukba, mi történt, amikor 
követték e sugalmazásokat, és milyen 
áldásokban részesültek.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy hittel cse-
lekedjenek, és éljenek az 
Őáltala tanított igazságok 
szerint. Arra törekedett, 
hogy segítsen követőinek 
teljes szívükkel az evangé-
lium szerint élni, és ezért 
erőteljes tanulási élménye-
ket biztosított számukra. 
Hogyan tudod megtaní-
tani a fiatal nőknek, hogy 
hittel cselekedjenek és a 
tanult igazságok szerint 
éljenek?
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Válogatott források

Részlet David A. Bednar A kinyilatkoztatás lelke című 
beszédéből.  Liahóna, 2011. máj. 87–90.

Sokféleképpen érkezik kinyilatkoztatás, például 
álmok, látomások, mennyei hírnökökkel folyta-
tott beszélgetések vagy sugalmazás útján. Vannak 
azonnal és intenzíven kapott kinyilatkoztatások, és 
vannak fokozatosan és finoman felismerhetők. A 
fénnyel kapcsolatos két élmény, amelyeket leírtam, 
segít nekünk a kinyilatkoztatás e két alapmintájának 
jobb megértésében.

A sötét szobában felkapcsolt villany ahhoz hasonlít, 
amikor gyorsan, teljesen és egyszerre kapunk üzenetet 
Istentől. Sokan megtapasztaltuk már ezt a kinyilat-
koztatási formát, amikor választ kaptunk egy őszinte 
imára, illetve valamilyen szükséges útmutatásban vagy 
védelemben részesültünk Isten akarata és időzítése 
szerint. Ilyen azonnali és intenzív megnyilvánulásokat 
találhatunk a szentírásokban, feljegyzi őket az egy-
háztörténet, és látunk rájuk példát a saját életünkben. 
Igenis történnek ilyen hatalmas csodák. Ez a kinyilat-
koztatási forma azonban ritkább, nem általános.

A felkelő napból ragyogó világosság fokozatos 
erősödése ahhoz hasonlít, amikor Isten az üzenetét 
„sor[ról] sorra, előírás[ról] előírásra” (2 Nefi 28:30) 
küldi. A kinyilatkoztatás leginkább időről időre, 
részenként érkezik, vágyaink, érdemességünk és fel-
készültségünk szerint. A Mennyei Atyánktól érkező 
ilyen közlések fokozatosan és finoman csapódnak 

le lelkünkön, „mint az égből érkező harmat” (T&Sz 
121:45). Ez a kinyilatkoztatási forma sokkal általá-
nosabb, és Nefi is megtapasztalta, amikor különféle 
módokon igyekezett megszerezni Lábántól a réz-
lemezeket, mielőtt sikerült volna neki (lásd 1 Nefi 
3–4). Végül Jeruzsálembe vezette őt a Lélek, „nem 
tudván előre a dolgokat”, melyeket tennie kellett 
(1 Nefi 4:6). Azt sem egyszerre tanulta meg, hogyan 
kell míves kidolgozású hajót építeni, hanem „időről 
időre” mutatta meg neki az Úr, mi módon munkálja 
meg a hajógerendákat (1 Nefi 18:1).

Az egyháztörténet és saját életünk is tele van annak 
példáival, amikor az Úr a kinyilatkoztatást „sor[ról] 
sorra, előírás[ról] előírásra” adja. Például a visszaál-
lított evangélium alapvető igazságait sem egyszerre 
kapta meg a szent ligetben Joseph Smith próféta. 
E felbecsülhetetlen kincsek kinyilatkoztatására a 
körülmények függvényében és mindig a megfelelő 
időben került sor. […]

Az egyház tagjaiként hajlamosak vagyunk olyannyira 
kihangsúlyozni a csodás és drámai lelki megnyilvá-
nulásokat, hogy nem értékeljük az általános módot, 
amelyen a Szentlélek elvégzi munkáját, és talán el is 
siklunk felette. „Az út egyszerűsége” (1 Nefi 17:41), 
amikor kicsi, járulékos lelki benyomásokat kapunk, 
amelyek idővel teljes mértékben megtestesítik az áhí-
tott választ vagy a szükséges útmutatást, talán oda 
vezet, hogy „a célon túl” (Jákób 4:14) tekintünk.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tehetem az imáimat 
még jelentőségteljesebbé?
Mennyei Atyánk szeret minket, és azt szeretné, hogy imán keresztül kommu-
nikáljunk Vele. Amikor imádkozunk, mondjuk el Mennyei Atyánknak, mit 
érzünk a szívünkben. Ne semmitmondó szavakat és kifejezéseket ismétel-
gessünk. Az őszinte, szívből jövő imán keresztül érezhetjük Mennyei Atyánk 
közelségét.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő forrásanyagokat. Mit 
szeretnél, hogy a fiatal nők felfedezzenek az imádkozással kapcsolatban?

Lukács 22:41–42; Hélamán 10:5; T&Sz 
46:30–31 (Isten akaratát kell keres-
nünk, amikor imádkozunk)

3 Nefi 14:7; T&Sz 9:7–8 (Az imának 
hithű erőfeszítésekkel kell párosulnia)

3 Nefi 17–19 (Jézus Krisztus együtt 
imádkozik a nefitákkal, és az imáról 
tanít)

Moróni 10:3–5 (Hittel, őszinte szívvel 
és igaz szándékkal imádkozz)

Kalauz a szentírásokhoz: ima. 89–90.

David A. Bednar: Kérjetek hittel! 
 Liahóna, 2008. máj. 94–97.

David A. Bednar: Mindig imádkozza-
tok! Liahóna, 2008. nov. 41–44.

Ima. Hűek a hithez (2004). 86–91.

Videó: Mindennapi kenyerünk: 
Tapasztalat

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen jelentőségteljes 
élményeid vannak az 
imádkozással kapcsolat-
ban? Ezek a tapasztalatok 
mit tanítottak neked a 
Mennyei Atyával való 
kommunikációról? Mit 
tettél azért, hogy még 
jelentőségteljesebbé tedd 
az imáidat?

Mikor hallottad az 
osztályodban lévő fia-
tal nőket imádkozni? 
Hogyan segíthetsz nekik 
még jelentőségteljesebbé 
tenni az imáikat? Hogyan 
segíthet nekik most és a 
jövőben az, ha értik, hogy 
miként kommunikáljanak 
Mennyei Atyánkkal?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg az osztályt, hogy éne-
keljen vagy olvasson el egy himnuszt 
az imáról (a megfelelő himnusz kivá-
lasztásához használjátok a himnu-
szos könyv végén található témák 
szerinti osztályozást). Mit tanulnak a 
fiatal nők az imáról ezekből a himnu-
szokból?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
készítsenek egy listát azon módokról, 
ahogyan egymással kommunikálunk. 
E kommunikációs módok miként 
hasonlítanak az imádkozáshoz? 
Miben különböznek tőle? Milyen 
kérdései vannak a fiatal nőknek az 
imáról?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogy miként 
tehetik imáikat még jelentőségteljesebbé. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek a szentírásokban példát 
egy olyan imára, amely ösztönzőleg 
hatott rájuk (ha szükséges, javasolha-
tod, hogy olvassák el az ebben a váz-
latban felsorolt szentírásokat), vagy 
mutasd be a Mindennapi kenyerünk: 
Tapasztalat című videót. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg, amit találtak, 
és hogy mit tanultak az imáról abból 
a példából.

• Minden fiatal nőnek ossz ki egy 
szentírást az imáról (például az ebben 
a vázlatban javasoltak közül), és kérd 
meg őket, hogy írják le, milyen tantételt 
tanultak az imáról az adott szentírás-
részből, illetve írjanak egy példát erre a 
tantételre a saját életükből vagy mások 
életéből. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg egy másik fiatal nővel az osztály-
ból, amit találtak. Mit tanultak a fiatal 
nők egymástól, ami segíthet jelentőség-
teljesebbé tenniük az imáikat?

• Minden fiatal nőnek adj oda egy 
részt David A. Bednar elder ebben a 
vázlatban javasolt beszédeiből. Kérd 
meg őket, hogy húzzák alá, Bednar 
elder milyen gyakorlati tanácsokat 
ad arra, hogy miként tehetjük még 
jelentőségteljesebbé az imáinkat. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, 
mit találtak. Ezután kérd meg őket, 
hogy képzeljék azt, hogy valakit 
imádkozni tanítanak. Mit és hogyan 
tanítanának? Vedd fontolóra, hogy 
szerepjátékkal mutassatok be egy 
lehetséges tanítási helyzetet.

• Oszd fel a 3 Nefi 17., 18. és 19. feje-
zeteit a fiatal nők között. Ezután kérd 
meg őket, hogy olvassák el a számuk-
ra kijelölt részt, majd osszák meg, mit 
tanultak az imáról Jézus Krisztus pél-
dájából és tanításaiból, illetve a tanít-
ványai példájából. Hogyan követhetik 
ezeket a példákat a saját imáikban?

Tanítási ötlet

„Miután valaki válaszolt 
egy kérdésre, vagy elmon-
dott egy gondolatot, kérd 
meg a többieket, hogy vagy 
tegyenek hozzá, vagy fejez-
zék ki eltérő véleményüket. 
Amikor valaki feltesz egy 
kérdést, irányítsd azt át 
mások felé, ahelyett, hogy 
te válaszolnád meg. Például 
megkérdezheted: »Szeret-
ne valaki válaszolni erre a 
kérdésre?«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette 
azokat, akiket tanított, és 
imádkozott értük. Amikor 
megismerjük és szeretjük 
azokat, akiket tanítunk, 
név szerint imádkozunk 
értük, valamint az esetle-
ges kihívásaikról és lehető-
ségeikről.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
tanulmányozzák át a Hűek a hit-
hez86–91. oldalán található imával 
kapcsolatos tantételek egyikét, 
vagy a Kalauz a szentírásokhoz ima 

címszava alatti részt. Ezután a fiatal 
nők tanítsák meg az osztálynak, amit 
tanultak. Buzdítsd őket, hogy taní-
tásuk során személyes példákat is 
osszanak meg.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tehetik az 
imáikat jelentőségteljesebbé? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Konkrét célt tűzhetnek ki arra, 
hogy fejlesszék a személyes imáikat.

• Teljesíthetik a Hit 1. értéktapaszta-
latot a Személyes fejlődés programban.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

Részlet David A. Bednar Mindig imádkozzatok! című  
beszédéből.  Liahóna, 2008. nov. 41–44.

Egyszerűen fogalmazva, az ima Mennyei Atyánkkal 
való kommunikáció, melyet az Ő földi fiaiként és 
leányaiként folytatunk. „Amint felismerjük az Isten-
hez fűződő valóságos kapcsolatunkat (ugyanis Isten 
az Atyák, mi pedig az Ő gyermekei vagyunk), az 
ima egy csapásra természetessé és ösztönössé válik 
a részünkről” (Bible Dictionary, “Prayer,” 752). Meg-
parancsolták nekünk, hogy mindig imádkozzunk az 
Atyához a Fiú nevében (lásd 3 Nefi 18:19–20). Ígé-
retet kaptunk, hogy ha őszintén imádkozunk azért, 
ami helyes, és az összhangban áll Isten akaratával, 
akkor áldottak és védettek leszünk, valamint irányí-
tást nyerünk (lásd 3 Nefi 18:20; T&Sz 19:38). […]

Lehetnek olyan dolgok a személyiségünkben, a 
viselkedésünkben, vagy a lelki növekedésünk-
kel kapcsolatban, amelyekről tanácskoznunk kell 
Mennyei Atyánkkal a reggeli imánkban. Miután 
megfelelőképpen megköszöntük a kapott áldásokat, 
megértésért és útmutatásért esedezünk, valamint 
azért, hogy segítsen megtennünk azon dolgokat, 
melyeket a saját erőnkből nem vagyunk képesek. 
Például, miközben imádkozunk,

emlékezzünk vissza azokra az alkalmakra, amikor 
durván vagy nem helyénvalóan beszéltünk azok-
kal, akiket a legjobban szeretünk;

ismerjük el, hogy ennél többre vagyunk képesek, 
de nem mindig cselekszünk azzal összhangban, 
amit tudunk;

fejezzük ki bűntudatunkat a gyengeségeinkért, és 
azért, hogy nem vetkőztük le magunkról mélyebb 
őszinteséggel a természetes embert;

határozzuk el, hogy életünket még jobban hozzái-
gazítjuk a Szabadítóhoz;

kérjünk több erőt ahhoz, hogy még jobban végez-
zük a teendőinket, és jobbá válhassunk.

Az ilyen ima kulcsfontosságú részét képezi az adott 
napra való lelki felkészülésünknek.

A nap folyamán is tartogassunk egy imát a szí-
vünkben, hogy további segítséget és útmutatást 
kaphassunk, ahogyan azt Alma javasolta: „Minden 
gondolatod az Úrra irányuljon” (Alma 37:36).

Ezen a napon különösen érzékeljük majd, hogy egy 
bizonyos helyzetben ilyenkor már hajlanánk arra, 
hogy durván beszéljünk, de most mégsem tesszük; 
vagy már haragosak lennénk, de most mégsem 
vagyunk azok. Észrevesszük a mennyei segítséget 
és erőt, és alázatosan felismerjük az imáinkra kapott 
válaszokat. A felismerés eme pillanatában elmon-
dunk egy csendes hálaimát.

A nap végén újra letérdelünk, és mindenről beszá-
molunk Mennyei Atyánknak. Felidézzük a nap 
eseményeit, és hálatelt szívvel köszönetet mondunk 
az áldásainkért és a kapott segítségért. Bűnbánatot 
tartunk, és az Úr Lelkének segítségével kigondoljuk, 
hogy másnap hogyan és miben lehetünk jobbak. Így 
az esti imánk a reggeli imánkra épül, és annak foly-
tatása lesz, egyúttal pedig egy felkészülés a jelentő-
ségteljes reggeli imánkra.

A reggeli és az esti imák – valamint a köztes imák – 
nem összefüggéstelen, különálló események, hanem 
összekapcsolódnak egész nap, vagy akár napokon, 
heteken, hónapokon, sőt, éveken át. Részben így 
tehetünk eleget annak a szentírásbeli felszólításnak, 
miszerint „mindig imádkozzunk” (lásd Lukács 
21:36; 3 Nefi 18:15, 18; T&Sz 31:12). Az ilyen tar-
talmas imák hozzájárulnak ahhoz, hogy elnyerjük 
Isten legnagyobb áldásait, melyeket hithű gyerme-
kei számára tartogat.
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MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos a szentírások 
tanulmányozása?
A szentírások Isten szavát tartalmazzák. Az utolsó napi prófétáink azt taná-
csolják nekünk, hogy mindennap tanulmányozzuk a szentírásokat, egyedül és 
családunkkal egyaránt. A szentírások tanulmányozása segíthet megismernünk 
Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust, erőt adhat a kísértésekkel szembeni 
ellenálláshoz, és megerősíthet bennünket a kihívásaink közepette.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mit 
érzel, mi az, ami segít majd a fiatal nőknek megérteni a szentírás- tanulmányozás fon-
tosságát?

Zsoltárok 119:105; 2 Timótheus 
3:16–17; 2 Nefi 32:3 (A szentírások 
útmutatást adhatnak az életünkre)

1 Nefi 15:24–25; Alma 31:5; Hélamán 
3:29–30; 15:7–8; T&Sz 11:21 (Hatalom 
van Isten szavában)

T&Sz 84:45; Joseph Smith – Máté 1:37 
(A szentírások segítenek felismernünk 
az igazságot és elkerülnünk a megté-
vesztést)

Boyd K. Packer: A lelki védelem kul-
csa. Liahóna, 2013. nov.

Richard G. Scott: A szentírások ereje. 
Liahóna, 2011. nov. 6–8.

Választás és felelősség 1. értékta-
pasztalat, Fiatal Nők Személyes fejlődés 
(2009). 46.

Szentírások. Hűek a hithez (2004). 
177–182.

Videók: A Mormon könyve: üzenetek 
a mennyből; Mindennapi kenyerünk: 
Minta

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor az előző héten 
tanultakat alkalmazták. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Miként jelentett és jelent 
áldást életedben a szent-
írások tanulmányozása? 
Milyen élményekről mesél-
hetnél a fiatal nőknek?

Szerinted mely szentírás-
versek bizonyulhatnak 
jelentőségteljesnek az 
osztályodban lévő fiatal 
nőknek? Mit tehetsz azért, 
hogy segíts a fiatal nőknek 
jelentőségteljesebbé és 
ered ményesebbé tenni a 
szentírás-tanulmányozásu-
kat?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérj fel néhány fiatal nőt, hogy 
ossza meg a kedvenc szentírását. 
Miért fontosak ezek a szentírások a 
számukra?

• Mutass néhány olyan tárgyat 
a fiatal nőknek, amelyek vezetni 

tudják őket, például egy térképet, 
egy iránytűt, vagy egy GPS- t. Miben 
hasonlítanak a szentírások ezekhez a 
tárgyakhoz? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszanak meg olyan élmé-
nyeket, melyek során útmutatást és 
irányítást kaptak a szentírásokból.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a szentírás- 
tanulmányozás fontosságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a 2 Timótheus 3:16–17- et és 
a 2 Nefi 32:3- at. Mit tanítanak ezek a 
szentírások a szentírás- tanulmányozás 
fontosságáról? Az osztállyal közösen 
nézzétek át Richard G. Scott elder 
listáját azon szentírásokról, amelyek 
az életét vezérelték (A szentírások 
ereje című beszédében). Kérd meg 
mindegyik fiatal nőt, hogy készítsen 
saját listát azokról a szentírásokról, 
amelyek az ő életét vezérlik. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy osszák meg ezeket 
a szentírásokat az osztály többi tagjá-
val, és mondják el, hogy e szentírások 
miként vezérlik az életüket.

• A fiatal nőkkel olvastass fel része-
ket a vázlatban javasolt beszédekből. 
Kérd meg őket, hogy keressenek 
bennük olyan áldásokat, amelyek 
a szentírások tanulmányozásából 
származnak. Mikor tapasztalták már 
ezeket az áldásokat a saját életükben?

• Minden fiatal nőnek add ki felada-
tul, hogy olvasson el egyet az ebben a 
vázlatban javasolt szentírások közül. 
Kérd meg őket, hogy rajzolják le, 
mit tanít az adott szentírás, az osz-
tály többi tagja pedig próbálja meg 
kitalálni, mit mond ez a szentírás a 
szentírás- tanulmányozás fontosságá-
ról. Milyen élményeket tudnak a fiatal 
nők megosztani arról, amikor látták a 
szentírás- tanulmányozás fontosságát 
a saját életükben?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nézzék meg a vázlatban javasolt 
videók egyikét, vagy olvassák el A 
napi szentírás- tanulmányozás fontos-
sága címszó alatti részt a Hűek a hithez 
evangéliumi értelmező szótárból 
(178–179. oldal). Kérd meg őket, hogy 
keressenek válaszokat a következő 
kérdésre: „Miért fontos, hogy tanul-
mányozzam a szentírásokat?” Kérd 
meg őket, mondják el, mit találtak.

Tanítási ötlet

„A Léleknek jelen kell len-
nie ahhoz, hogy valamely 
evangéliumi üzenet eljus-
son azok szívéhez, 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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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 kérdése-
ikre. Hogyan tudod arra 
buzdítani a fiatal nőket, 
hogy a szentírásokhoz 
forduljanak, amikor útmu-
tatást szeretnének kapni 
az Úrtól?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a szentírás- 
tanulmányozás fontosságát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Dolgozhatnak a Választás és 
felelősség 1. értéktapasztalaton 
a Személyes fejlődés füzetükből, 
és készíthetnek egy tervet a napi 

szentírás- tanulmányozás szokásának 
kialakítására vagy fejlesztésére.

• Memorizálhatnak egy szentírást, 
amely ösztönzőleg hat rájuk, és meg-
oszthatják a következő heti órán.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Részlet Richard G. Scott A szentírások ereje című beszé-
déből.  Liahóna, 2011. nov. 6–8.

Mennyei Atyánk tudta, milyen nehéz kihívásokkal 
kell majd szembenéznünk ahhoz, hogy halandó 
próbatételünk során megfelelőképpen fejlődhessünk. 
E kihívások némelyike majdhogynem elhatalmasodik 
rajtunk. Ő azonban eszközöket biztosított számunkra, 
hogy segítsen nekünk sikerrel járni halandó próbaté-
telünkben. Az egyik ilyen eszközkészlet a szentírások.

Mennyei Atyánk mindig is megihletett bizonyos 
férfiakat és nőket, akik a Szentlélek útmutatását 
követve megoldásokat találtak az élet legnyugtala-
nítóbb problémáira. Ezek a felhatalmazott szolgák 
sugalmazás által mintegy kézikönyvet írva feljegyez-
ték ezeket a megoldásokat azon gyermekei számára, 
akik hisznek majd az Ő boldogságtervében, valamint 
Szeretett Fiában, Jézus Krisztusban. Ehhez az útmu-
tatáshoz könnyedén hozzáférhetünk abban a kincses-
tárban, amelyet alapműveknek nevezünk: az Ó- és 
az Újszövetségben, a Mormon könyvében, a Tan és a 
szövetségekben, valamint a Nagyértékű gyöngyben.

Mivel a szentírások a Szentlélek által kapott ihletett 
közlésekből erednek, tiszta igazságot tartalmaznak. 
Az alapművekben fellelhető elképzelések érvényes-
ségét nem kell megkérdőjeleznünk, mert a Szentlélek 
által érkező indíttatásra és sugalmazásra cselekedtek 
azok, akik a szentírásokat lejegyezték.

A szentírások olyan fénynyalábokhoz hasonlítha-
tók, amelyek megvilágosítják az elménket és helyet 
biztosítanak a magasságból érkező útmutatásnak és 
sugalmazásnak. Megnyithatják a Mennyei Atyánk-
kal és az Ő Szeretett Fiával, Jézus Krisztussal való 
kapcsolat csatornáját.

A szentírások, ha helyesen idézzük őket, felhatalma-
zással töltik meg a kijelentéseinket. Derék barátokká 
válhatnak, akiket nem korlátoz a távolság vagy a 
szoros időbeosztás. Mindig rendelkezésre állnak, 
amikor csak szükséges. Használatuk lefekteti a 
Szentlélek által életre kelthető igazság alapjait. A 
szentírások megismerése, átgondolása, kutatása és 
memorizálása ahhoz hasonlít, mint amikor olyan 
barátokkal, értékekkel és igazságokkal töltünk meg 
egy iratszekrényt, akiket és amiket bármikor és a 
világon bárhol elérhetünk.

A szentírások memorizálása hatalmas erőt adhat. 
Amikor szentírást memorizálunk, új barátságot 
kovácsolunk. Olyan, mintha megismernénk vala-
kit, aki segíthet a bajban, sugalmazást és vigaszt 
nyújthat, és rávehet minket szükséges változásokra. 
Nekem például az erő és a tudás forrását jelentette 
és jelenti ennek a zsoltárnak a memorizálása:

„Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s 
annak lakosai.

Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon 
megerősítette.

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg 
az ő szent helyén?

Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét 
hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Iste-
nétől” (Zsoltárok 24:1–5).

Ha átgondolunk egy ilyen szentírást, az határozott 
irányt szab az életünknek. A szentírások támaszt is 
jelenthetnek. Hatalmas tárházát képezhetik olyan 
készséges barátoknak, akik a segítségünkre lehet-
nek. A memorizált szentírás olyan tartós baráttá 
válik, akit nem gyengít meg az idő múlása.



131

MÁJUS: PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudom erősíteni 
a bizonyságomat?
A bizonyság lelki tanúság az igazságról, melyet a Szentlélektől kapunk. Az 
egyház tagjaiként szent lehetőségünk és kötelességünk, hogy saját bizonyságot 
szerezzünk. Ha tanulmányozás, imádkozás és az evangélium szerint élet által 
törekszünk a bizonyság elnyerésére, a Szentlélek segíteni fog megtudnunk, 
hogy az evangélium igaz.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mi 
olyat találsz, ami arra ösztönzi a fiatal nőket, hogy szerezzenek bizonyságot?

János 7:16–17 (Ha az Úr akaratát 
tesszük, bizonyságot nyerünk)

1 Korinthusbeliek 2:9–13; Alma 
5:45–46; T&Sz 8:2–3 (A Szentlélek 
bizonyságot tesz az igazságról)

Jakab 1:5; 1 Nefi 10:17–19; 15:11; 3 Nefi 
18:20; Moróni 10:3–5 (A bizonyság 
elnyeréséhez kérnünk és keresnünk 
kell azt)

Móziás 26:3; Alma 12:11 (A bizonyság 
elnyerésének akadályai)

Alma 32:27–34 (Azzal kezdd, hogy 
vágysz a hitre)

T&Sz 9:7–9 (Tanulmányoznunk kell, 
mielőtt kérnénk)

Thomas S. Monson: Higgyetek, 
engedelmeskedjetek, és tartsatok ki! 
Liahóna, 2012. máj. 126–129.

Dieter F. Uchtdorf: Bizonyságot kapni 
a világosságról és az igazságról. Liahó-
na, 2014. nov. 20–23.

Bonnie L. Oscarson: Térjetek meg! 
Liahóna, 2013. nov. 76–78.

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

Bizonyság. Hűek a hithez (2004). 13–15.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Te hogyan tettél szert 
a saját bizonyságodra? 
Milyen hatással volt rád a 
bizonyságod az Isten leá-
nyaként betöltött szerepe-
idben, mint feleség, anya, 
testvér vagy tanár?

Mit tudsz az osztályodban 
lévő fiatal nők bizonysá-
gáról? Egy erős bizonyság 
hogyan befolyásolja az 
életüket most és a jövő-
ben? Mit tehetsz azért, 
hogy ösztönözd őket, hogy 
erősítsék meg a bizonysá-
gukat?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el Craig C. Christensen elder Magam 
tudom ezeket a dolgokat című beszé-
déből a bizonyság és a mamutfenyő 
közötti hasonlóságról szóló részt. 
Ha lehetséges, mutass egy képet egy 
mamutfenyőről, és mondd el, hogy 
ez a fa egy csupán néhány milliméter 
hosszú magból fejlődik ki. Kérd meg 

a fiatal nőket, hogy osszák meg, mit 
tanít nekik ez a hasonlat a bizonysá-
guk megerősítéséről.

• A fiatal nők írják le a bizonyság 
szó meghatározását. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg meghatározásaikat 
az osztállyal. Buzdíthatod őket, hogy 
olvassák el a Bizonyság címszó alatti 
részt a Hűek a hithez füzetből.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként 
tehetnek szert saját bizonyságra. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutass a fiatal nőknek néhány 
magot és egy cserepes növényt. Kér-
dezd meg tőlük, minek kell történnie 
ahhoz, hogy ezek a magok növénnyé 
fejlődjenek. Olvassátok el az Alma 
32:27–34- et, és kérd meg a fiatal 
nőket, hogy hasonlítsák egy növény 
elültetését és gondozását a bizonyság 
megszerzéséhez. Hogyan növekszik 
a bizonyságuk? Mit tehetnek azért, 
hogy táplálják a bizonyságukat? Írják 
le a naplójukba, hogy a bizonyságuk 
miként növekszik, és mit tehetnek 
azért, hogy megerősítsék.

• Az osztállyal közösen készítsetek 
egy listát olyan szentírásbeli sze-
mélyekről, akik bizonyságot szerez-
tek. Beszéljétek meg, hogy ezek az 
emberek mit tettek és hogyan kaptak 
lelki tanúságot (lásd 1 Nefi 10:17–19; 
Alma 5:45–46). Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszanak meg olyan 

élményeket, melyek megerősítették a 
bizonyságukat.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
készítsen listát azon dolgokról, ame-
lyek gyengíthetik a bizonyságát, illetve 
olyan módszerekről, amelyek által 
megerősítheti azt. Ehhez olvassák el a 
vázlatban található szentírásokat vagy 
Thomas S. Monson elnök Higgyetek, 
engedelmeskedjetek, és tartsatok ki! 
című beszédének 12. és 13. bekezdését. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy osszák 
meg a listán szereplő ötleteiket, majd 
beszéljétek meg az osztállyal, hogyan 
segíthetnek a fiatal nők másoknak a 
bizonyságuk megerősítésében. Hogyan 
segíthetnek ebben a családtagjaiknak? 
A barátaiknak?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak valakire, akiről tudják, hogy 
küszködik a bizonyságával. Buzdítsd 
őket, hogy tanulmányozzák Dieter F. 

Tanítási ötlet

„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.).



133

Uchtdorf elnök Bizonyságot kapni a 
világosságról és az igazságról című 
beszédét, és keressenek benne olyan 
dolgokat, melyek segíthetnek ennek 
a személynek. Mit osztanának meg 
ezzel a személlyel?

• A hét folyamán kérd meg az egyik 
fiatal nőt, hogy készüljön fel Agnes 
Hoggan történetének elmesélésére 
Bonnie L. Oscarson nőtestvér Térjetek 
meg! című beszédéből, és mondja 
el azt is, milyen hatással volt Agnes 
bizonysága Oscarson nőtestvér 
döntéseire. Minden fiatal nőnek adj 
egy papírlapot egy olyan mondattal 
Oscarson nőtestvér beszédéből, amely 
a bizonyság megerősítésére vonatko-
zó tantételről tanít. Kérd meg a fiatal 

nőket, hogy mondják el az osztálynak, 
mi áll a papírjukon, és beszéljék meg, 
mit tanulnak ebből, illetve milyen 
meglátásokról tudnak beszámolni.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
olvassa el az ebben a vázlatban talál-
ható szentírások egyikét, és keresse ki, 
hogy mik erősíthetnek egy bizonysá-
got, illetve mik akadályozhatnak meg 
a bizonyság elnyerésében. Miután 
megosztották gondolataikat, kérd 
meg őket, hogy gondolkozzanak el, 
hogyan segíthetnének másoknak a 
bizonyságuk erősítésében. Hogyan 
segíthetnek ebben a családtagjaiknak? 
A barátaiknak az iskolában?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy miként 
nyerhetnek saját bizonyságot? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Bizonyságukat tehetik az osztály 
előtt.

• Kitűzhetik célul, hogy megerősítik 
a bizonyságukat azáltal, hogy a tanult 

tantételek egyikét alkalmazzák az 
életükben.

• Megoszthatják a bizonyságukat egy 
baráttal vagy családtaggal a követke-
ző héten.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
tanítványait, hogy tegye-
nek bizonyságot. Például 
megkérdezte tőlük: „Ti 
pedig kinek mondotok 
engem?” (Lásd Máté 
16:15–16.) Amikor sugal-
mazott kérdéseket teszel 
fel a fiatal nőknek, a vála-
szaik lehetőséget adhat-
nak, hogy bizonyságukat 
tegyék és megerősítsék azt.
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Bonnie L. Oscarson: Térjetek meg! Liahóna, 2013. nov., 
részlet.

Szeretnék megosztani egy megtéréssel kapcsolatos 
történetet a saját családom múltjából, amely egy 
másik hősömről szól. Agnes Hoggannek hívták. Fér-
jével 1861- ben csatlakoztak az egyházhoz Skóciában. 
Mivel hazájukban sok üldöztetésnek voltak kitéve, 
Amerikába vándoroltak a gyermekeikkel. Évekkel 
később Agnes megözvegyült; egyedül maradt nyolc 
gyermeke eltartásának feladatával, és keményen 
dolgozott, hogy ellássa őket élelemmel és ruhane-
művel. 12 éves kislánya, Isabelle szerencsésen mun-
kát talált: egy gazdag, nem utolsó napi szent család 
szolgálatába szegődött.

Isabelle a család tágas otthonában élt, és segített 
gondot viselni kicsiny gyermekeikre. Szolgálatai-
ért cserébe édesanyja szerény fizetést kapott hétről 
hétre. Isabelle- t hamarosan családtagként kezelték, 
és számos kiváltságban osztozhatott: táncórákat 
vehetett, gyönyörű ruhákat viselhetett, és színházba 
járhatott. Ez így ment négy éven át, amíg a csalá-
dot, akinek Isabelle dolgozott, egy másik államba 
helyezték át. Annyira megszerették a lányt, hogy 
felkeresték az édesanyját, és az engedélyét kérték 
a törvényes örökbefogadáshoz. Megígérték, hogy 
megfelelő oktatást biztosítanak számára, ügyelnek 
rá, hogy jól házasodjon, és saját gyermekeikkel 

együtt birtokuk örökösévé teszik. Emellett továbbra 
is rendszeres juttatásokban részesítenék Agnest.

Ez a küszködő özvegy édesanya nehéz döntéssel 
találta szembe magát, de egy pillanatig sem habo-
zott. Hallgassátok meg unokája szavait, melyeket 
sok évvel később írt: „Ha szeretete nem indította 
volna arra, hogy nemet mondjon, volt egy erősebb 
indoka is: egészen Skóciából vándorolt odáig, sok 
szenvedésen és megpróbáltatáson ment keresztül az 
evangéliumért, és nem állt szándékában hagyni – ha 
ez emberileg egyáltalán lehetséges –, hogy bárme-
lyik gyermeke is elveszítse azt, aminek az elnyeré-
séért olyan hosszú utat tett meg.” A tehetős család 
minden lehetséges érvet felsorakoztatott, és persze 
maga Isabelle is sírt és könyörgött, hogy engedjék el, 
de Agnes hajthatatlan maradt. Képzelhetitek, hogy 
a 16 éves Isabelle úgy érezte, hogy élete romokban 
hever.

Isabelle Hoggan az én dédnagymamám volt. 
Nagyon hálás vagyok azért a bizonyságért és meg-
győződésért, amely oly ragyogóan lángolt édesanyja 
szívében, hogy nem engedte feladni lánya egyház-
tagságát semmiféle világi ígéret ellenében sem. Ma 
leszármazottainak százai élvezik az egyháztag-
sággal járó áldásokat, és mindezt Agnes mélyen 
gyökerező hitének és evangéliumi megtérésének 
köszönhetik.
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan segíthet nekem 
a pátriárkai áldás?
A pátriárkai áldás személyes kinyilatkoztatás az életünkre. Segít megértenünk 
a bennünk rejlő lehetőségeket és azokat az áldásokat, melyeket hithűségünk 
alapján elnyerhetünk. Ígéreteket, intéseket és figyelmeztetéseket is tartalmaz-
hat útmutatásként az életünkre. Továbbá segít tudnunk, hogy Mennyei Atyánk 
személyesen ismer minket és törődik velünk.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat! Melyek segítenek leginkább az általad tanított fiatal nőknek?

Alma 16:16–17; 3 Nefi 17:2–3 (Fel 
kell készítenünk a szívünket az Úrtól 
érkező tanítások befogadására)

3 Nefi 20:25–27 (Izráel háza megáldja 
a föld családjait)

T&Sz 82:10; 130:20–21 (Engedelmes-
ségtől függnek az áldások)

Henry B. Eyring: Segítsetek nekik a 
magasba törni! Liahóna, 2012. nov. 
60–67.

Julie B. Beck: Nemesi születési jogotok 
van. Liahóna, 2006. máj. 106–108.

Carlos A. Godoy: Az Úrnak terve van 
számunkra! Liahóna, 2014. nov. 96–98.

Pátriárkai áldások. Hűek a hithez 
(2004). 157–159.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor az előző héten 
tanultakat alkalmazták. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Ha már megkaptad a 
pátriárkai áldásodat, az 
hogyan adott útmuta-
tást az életedre? Hogyan 
segített a csapások idején? 
Hogyan ösztönzött téged?

A pátriárkai áldás miként 
szolgálhat útmutatóul az 
általad tanított fiatal nők 
életében? Miért fontos, 
hogy ismerjék a leszárma-
zási águkat Izráel házá-
ban? Hogyan segíthetsz 
nekik felkészülni a pátriár-
kai áldás elnyerésére?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Ha van pátriárkai áldásod, mutasd 
meg a fiatal nőknek, hogy néz ki 
(anélkül, hogy megosztanád a konkrét 
tartalmát). Mondd el nekik, hogyan 
áldotta meg az életedet.

• Írd fel a táblára: „Hogyan segíthet 
nekem a pátriárkai áldás?” Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy próbálják meg 

megválaszolni a kérdést. Az egész lec-
ke során utalj vissza erre a kérdésre. A 
beszélgetésetek részeként megosztha-
tod Carlos A. Godoy elder történetét 
arról, hogy a pátriárkai áldása miként 
segített neki fontos döntéseket hozni 
az életében (lásd Az Úrnak terve 
van számunkra! Liahóna, 2014. nov. 
96–98.).

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek tanulni a pátriárkai áldá-
sokról. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Kérj meg egy vagy több fiatal nőt, 
hogy meséljék el, milyen élmény volt 
pátriárkai áldást kapni (vagy oszd 
meg te a saját élményedet). Hogyan 
segítette, illetve segíti őket a pátri-
árkai áldásuk? (Emlékeztesd a fiatal 
nőket, hogy a pátriárkai áldások tar-
talma szent, ezért ne osszák meg azt.) 

• A püspök engedélyével hívd meg 
a cövekpátriárkát, hogy beszéljen a 
fiatal nőknek a pátriárkai áldásokról. 
Buzdítsd a fiatal nőket, hogy tegyék 
fel a kérdéseiket.

• Kérd meg őket, hogy írjanak le 
bármilyen kérdést, ami eszükbe jut 
a pátriárkai áldásokról. Az osztály 
keresse meg együtt a válaszokat a 
Hűek a hithez szótár 157–159. oldalán.

• Az osztállyal közösen olvassatok el 
részeket Julie B. Beck Nemesi szüle-
tési jogotok van beszédéből, valamint 
Henry B. Eyring elnök kijelentéseit a 
pátriárkai áldásáról a Segítsetek nekik 
a magasba törni! című beszédéből. 
Egy- egy rész elolvasása után kérd 
meg a fiatal nőket, hogy írjanak le egy 
olyan kijelentést, amely összefoglalja, 
hogy mit tanultak a pátriárkai áldá-
sokról.

• A fiatal nőknek add ki feladatul, 
hogy olvassák el az ebben a vázlatban 
javasolt szentírásokat, és mondják 
el, szerintük mit tanítanak az egyes 
szentírások a pátriárkai áldásokról.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a pátriárkai 
áldásokat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Tanítási ötlet

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

A Szabadító ismeri az 
osztályodban lévő fia-
tal nőket, és tudja, hogy 
kikké válhatnak. Egyedi 
módokat talál arra, hogy 
segítsen nekik tanulni és 
fejlődni. Hogyan tudod 
a fiatal nőket a Szabadító 
irántuk érzett szeretetéről 
tanítani, miközben a pát-
riárkai áldásokról beszélsz 
nekik?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik az Egyéni érték 2. 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés 
füzetből.

• Ha már megkapták a pátriárkai 
áldásukat, áttanulmányozhatják és 
figyelemmel kísérhetik a benne foglalt 
tanácsokat, figyelmeztetéseket, lelki 
ajándékokat és áldásokat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

‟About Patriarchal Blessings” [Amit a pátriárkai áldá-
sokról tudni kell] New Era, Mar. 2004, 32–35; vagy 
Liahona, Mar. 2004, 18–21

Mi az a pátriárkai áldás?

A pátriárkai áldásnak két fő célja van. Első: a pátriárka 
sugalmazást kap, hogy kijelentse a leszármazási vona-
ladat Izráel törzsében. Második: a prófétálás lelke által 
a pátriárka egy áldást fog adni, amely magában foglal-
hat ígéreteket, óvó és intő figyelmeztetéseket, amelyek 
kimondottan neked szólnak. A pátriárkai áldás felhív-
hatja a figyelmedet olyan dolgokra, amelyeket képes 
leszel elérni, és áldásokra, amelyekben részesülhetsz, 
amennyiben hithűen és igazlelkűen élsz.

Miért fontos a leszármazási vonal?

Minden egyháztag Izráel tizenkét törzsének egyiké-
hez tartozik, akik nem szó szerinti leszármazottak, 
hanem keresztség által Izráel házának örökbefo-
gadottjai. A leszármazási vonal ismerete hasznos 
útmutató lehet az életedben, mivel a tizenkét törzs 
áldásai és küldetései különbözőek minden egyes 
törzsnél. Mózes első könyvének 49. fejezetében talál-
hatók azon áldások, melyeket Jákob adott a fiainak, 
akik a törzsek vezetői voltak. […]

Kik kaphatják meg a pátriárkai áldást?

Minden érdemes egyháztag jogosult rá, és részesül-
nie is kellene egy pátriárkai áldásban, függetlenül 
attól, hogy mióta tagja az egyháznak.

Hány évesen kaphatom meg a pátriárkai áldást?

Nincs megszabott korhatár. Elég idősnek kell lenned 
ahhoz, hogy értékelni tudd az áldás szent természetét.

Hogyan adják az áldást?

A pátriárka a kezeit a fejedre helyezi, és egy 
sugalmazott áldást fog adni, amely egy kizárólag 

számodra kinyilatkoztatott iránymutatás lesz. Az 
áldást rögzítik, így lesz egy nyomtatott másolatod, 
melyet egész életeden át tanulmányozhatsz. Az 
egyház is megőrzi az áldásod egy másolatát, arra az 
esetre, ha elvesztenéd.

Hogyan kaphatom meg az áldást?

Beszélj a püspököddel, hogy mikor tudna veled inter-
jút tartani. Ő majd eldönti, mennyire vagy érdemes és 
felkészült. Amennyiben nem kapod meg az ajánlást, 
segíthet felkészülnöd, hogy majd megkaphasd. Miu-
tán megkaptad az ajánlásodat, a pátriárkával idő-
pontot kell egyeztetned. Kérdezd meg a püspöködtől 
vagy a pátriárkától, hogy például a szüleid elkísér-
hetnek-e. Az ajánlásodat pedig ne hagyd otthon!

Honnan tudhatom, hogy készen állok?

A pátriárkai áldás iránti vágyad Isten akaratá-
nak megismeréséből és annak megéléséből kell, 
hogy fakadjon. A kíváncsiság és mások unszolása 
nem ok arra, hogy részesülj ebben az áldásban. A 
püspök majd segíteni fog eldönteni, hogy készen 
állsz-e az áldásra.

Mi az, amit én tehetek?

Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy közelebb 
kerülj az Úrhoz! Az ima, a böjt, a szentírás-tanulmá-
nyozás, az elmélkedés és a bűnbánat mind segíteni 
fognak ebben. Az ügyes-bajos világi dolgaidat félre 
kell tenned egy ilyen szent eseményért. […]

Mikor fognak az áldásomban szereplő ígéretek 
beteljesülni?

Előfordul, hogy a pátriárkai áldások a földi élet előtti 
létünkről fednek fel dolgokat, de leginkább a jelen-
hez és a jövőhöz adnak útmutatást. Mivel az áldások 
természetüket illetően örökérvényűek, így a halandó 
életünk utáni lehetőségeket is tartalmazhatják.
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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 fiatal nőknek megérteni a pap-
ságot és azt, hogy az miként áldhatja meg őket most és minden jövőbeli szerepükben 
Isten leányaiként. A fiatal nők nagy erőt kaphatnak és érdemessé válhatnak a felma-
gasztosulás áldásaira, ha folyamatosan hitet gyakorolnak Jézus Krisztusban, miköz-
ben részesülnek Isten hatalmában az elnyert papsági szertartásokon és a betartott 
szövetségeiken keresztül. Segíts nekik megérteni, hogy a papság Isten azon hatalma, 
amely által minden gyermeke egyformán áldásban részesülhet, legyenek akár férfi-
ak, akár nők. Segíts nekik megérteni, hogy amikor az egyházban szolgálnak, papsági 
kulcsokkal rendelkező vezetők irányítása alatt munkálkodnak. Ezért a papság mun-
kájában vesznek részt.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mi a papság?
Milyen felelősségeim vannak a papság munkájában?
Mik a papság kulcsai?
Hogyan részesülhetek a papság hatalmában és áldásaiban az életemben?
Mit jelent az egyházi vezetőim támogatása?

Június: A papság és a papsági kulcsok
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 
szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Megjegyzés a tanítónak

Legyél tekintettel azokra a fiatal nőkre, akiknek az ott-
honában nincsen jelen a papsági felhatalmazás, illetve 
akik negatív példákat látnak az életükben! Fontos az 
ideális minta tanítása, de tanúsíts érzékenységet az 
ilyen helyzetek kapcsán. 
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi a papság?
A papság Mennyei Atyánk örökkévaló hatalma és felhatalmazása. Isten a 
papság által teremtette és kormányozza a mennyeket és a földet. E hatalom 
által váltja meg és magasztalja fel a gyermekeit. Felhatalmazást ad az érdemes 
papságviselőknek, hogy elvégezzék a szabadítás szertartásait. Mennyei Atyánk 
minden gyermeke érdemes lehet e szertartások elnyerésére, és részesülhet a 
papság hatalmában és áldásaiban.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrásanyagokat! Milyen szentírások és beszédek segíthetnek a fiatal nőknek megérteni, 
mi a papság?

Zsidók 5:4; T&Sz 107:1–5; Hittételek 
1:5 (A papságviselőket Isten hívja el, 
és egy felhatalmazással rendelkező 
személy rendeli el őket)

T&Sz 84:17–22 (Az isteniség ereje 
megnyilvánul a papság szertartása-
iban)

T&Sz 121:34–46 (A papság hatalma 
csakis az igazlelkűség tantételei alap-
ján munkálkodik)

M. Russell Ballard: „Ez munkám 
és dicsőségem”. Liahóna, 2013. 
máj. 18–21.

Neil L. Andersen: Hatalom a papság-
ban. Liahóna, 2013. nov. 92–95.

Papság. Hűek a hithez (2004). 152–156.

Ároni papság. Hűek a hithez (2004). 
8–9.

Melkisédeki papság. Hűek a hithez. 
141–142.

Videó: A papság áldásai mindenki 
számára elérhetőek

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Mit tudsz a papságról? 
Mire érzel késztetést, mit 
kellene megtanulnod a 
papságról?

Vajon látják a fiatal nők 
a papság fontosságát az 
életükben? Mit tehetnél az 
óra előtt, hogy megtudd, 
mennyi ismeretük van a 
fiatal nőknek a papság-
ról? Milyen hatással lehet 
ez arra, hogy mit fogsz 
tanítani?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
tudnak a papságról. Oszd meg velük 
az e vázlat elején álló bekezdést, és 
kérdezd meg tőlük, milyen további 
igazságokat tanulnak meg belőle a 
papságról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy osz-
tályként vagy párokban játsszanak el 
egy beszélgetést, mely során egy más 
hitet valló barátjuk megkérdezi tőlük, 
mi a papság. Hogyan jellemeznék 
a papságot? A lecke elején található 
kijelentéssel segíthetsz nekik megérte-
ni, mi a papság.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a papságot. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Oszd a fiatal nőket csoportokra. 
Mindegyik csoport olvasson el egyet 
vagy többet az e vázlatban szerep-
lő szentírásokból, vagy egy részt 
M. Russell Ballard „Ez munkám és 
dicsőségem” című beszédéből, és 
figyeljék meg, mit tanítanak a papság-
ról. Buzdítsd őket, hogy osszák meg, 
mi tett rájuk mély benyomást. Milyen 
élményekben volt már része a fiatal 
nőknek a papsággal kapcsolatban?

• Kérd meg a fiatal nőket, sorolják 
fel, mi juttatja hatalomhoz az embe-
reket a világban (pénz, tanultság, 
népszerűség, vonzó külső stb.). Olvas-
sátok el együtt a Tan és a szövetségek 
121:36–46- ot, és kérd meg a fiatal 
nőket, hogy sorolják fel, milyen tan-
tételeken alapszik a papság hatalma. 
Vessétek össze a hatalomszerzés világi 

módszerét az Úr módszerével. Milyen 
hatással lesz e tantételek ismerete 
arra, hogy a fiatal nők miként tekinte-
nek a papságra?

• Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
olvasson az ároni papságról a Hűek a 
hithez című könyv 8–9. oldalán, a töb-
biek pedig olvassanak a melkisédeki 
papságról a 141–142. oldalon. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mindannyian 
osszanak meg valamit, amit a most 
olvasottakból tanultak. Szerintük 
miért fontos, hogy a fiatal nők értsék 
a papságot?

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
olvasson el egy részt Neil L. Ander-
sen elder Hatalom a papságban című 
beszédéből. Ezután kérd meg őket, 
hogy osszák meg az osztály többi 

Tanítási ötlet

„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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tagjával, amit tanultak a papságról, 
és hogy mit jelent ez számukra.

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák 
el a papsági kvórumok részt a Hűek a 
hithez 153–154. oldalán. Miben hason-
lít az ároni papsági kvórumoknak és 

a fiatal nők osztályainak a felépítése? 
Miben különböznek? Segíts a fiatal 
nőknek meglátni, hogy az egyházban 
a nőket a papság mintájára szervezik 
meg (lásd Leányaim a királyságomban: 
A Segítőegylet története és munkássága 
[2011]. 151–153.).

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e, mi a papság? 
Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Készüljenek fel és tartsanak egy 
családi esti tanítást a papságról.

• Írjanak le a naplójukba valamit, 
amit a papságról tanultak.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, 
vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentíráso-
kat használva tanított és 
tett bizonyságot a kül-
detéséről. Arra tanította 
tanítványait, hogy fordul-
janak a szentírásokhoz, 
amikor választ keresnek 
a kérdéseikre, és amikor 
lelki erőre van szükségük. 
Hogyan tudnád arra biz-
tatni a fiatal nőket, hogy 
forduljanak a szentírások-
hoz, hogy bennük leljék 
meg válaszaikat kérdéseik-
re és kihívásaikra?
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Válogatott források

Részlet Papság. Hűek a hithez (2004). 140–41.

Papsági kvórumok

A  papsági  kvórum  férfitestvérekből  szervezett  
csoport, amelyben  mindenki  ugyanazt  a  papsági  
hivatalt  tölti  be. A kvórumok elsődleges célja, hogy 
másokat szolgáljanak, egységet  és  testvériséget  
építsenek,  valamint  hogy  egymást  a tanokat, tan-
tételeket és kötelességeket illetően oktassák.

Az egyház szervezetének minden szintjén van-
nak kvórumok. Az egyház elnöke és a tanácsosai 

alkotják az Első Elnökség Kvórumát. A tizenkét 
apostol szintén egy kvórumot alkot. A hetvenesek 
– általános és területi felhatalmazottak egyaránt –  
kvórumokba  vannak  szervezve.  Minden  cöve-
kelnök  egy főpapokból  szervezett  kvórum  felett  
elnököl,  amely  a  cövekben  lévő  összes  főpapból  
áll.  Minden  egyházközségben  vagy gyülekezet-
ben rendszerint van elderkvórum, papok, tanítók 
és diakónusok  kvóruma.  Az  egyházközségekben  
a  főpapokat  is megszervezik; ők főpapi csoportok-
ban szolgálnak.
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mik a felelősségeim a 
papság munkájában?
A papság munkájába nem csak a papságviselők kötelességei tartoznak. Isten 
munkája ez – gyermekeinek megáldására és felmagasztalására –, melyet az Ő 
szövetségmegtartó gyermekei végeznek el. A nők nélkülözhetetlenek a papság 
munkájának elvégzésében. Szolgáljuk a szükséget látókat, tanítjuk az evangéli-
umot, és mindenkit hívunk, hogy jöjjön Krisztushoz.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
 forrásanyagokat! Mire érzel késztetést, mit kell megosztanod a fiatal nőkkel?

T&Sz 20:38–60 (A papságviselők 
kötelességei)

Lukács 8:1–3; Apostolok cselekedetei 
9:36–40; Rómabeliek 16:1–2 (Példák 
mások szolgálatára)

Alma 56:47–48; 57:21; T&Sz 25:6–8; 
Mózes 5:11–12 (Példák az evangélium 
tanítására)

Lukács 2:36–38; János 20:11–18; Alma 
19:16–17 (Példák arra, hogy Krisztus-
hoz hívjunk másokat)

Henry B. Eyring: A Vigasztaló. 
 Liahóna, 2015. máj. 17–21.

Dallin H. Oaks: A papság kulcsai 
és felhatalmazása. Liahóna, 2014. 
máj. 49–52.

Segítőegylet: Egy ősi minta vissza-
állítása, Leányaim a királyságomban: 
A Segítőegylet története és munkássága 
(2011). 3–7.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan veszel részt a pap-
ság munkájában? Milyen 
élményeket oszthatnál meg 
a fiatal nőkkel, amelyek 
segíthetnének nekik meg-
érteni az Úr munkájában 
betöltött felelősségeiket?

Az osztályodban lévő 
fiatal nők látják- e, hogy 
nélkülözhetetlen résztve-
vői a papság munkájának? 
Milyen élményekben volt 
már részük az Úr munká-
jának végzésével kapcso-
latban – az otthonukban, 
az egyházban és a baráta-
ikkal –, amelyeket meg-
oszthatnának egymással?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Mik a papságvi-
selők kötelességei?” Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy soroljanak fel annyi köte-
lességet, amennyit csak tudnak, majd 
pedig egészítsék ki a listájukat azon 
kötelességekkel, melyeket a Tan és a 
szövetségek 20:46–60- ban találnak. 
Kérd meg őket, hogy gondolják végig, 
e kötelességek közül melyekben osz-
toznak a fiatal férfiakkal.

• Osztályként olvassátok el az e 
vázlat elején lévő bekezdést, majd 
kérd meg a fiatal nőket, hogy írják fel 
a táblára azokat a szavakat és kife-
jezéseket, amelyek segítenek nekik 
megérteni, mi a papság munkája. 
Milyen kapcsolatot látnak a Fiatal 
Nők alapeszméje és a Tan és a szövet-
ségek 20:46–60- ban felsorolt papsági 
kötelességek között? 

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet arra ösztönözni a fiatal nőket, hogy 
vegyenek részt a papság munkájában. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• A Tan és a szövetségek 20:53- ban 
és 59- ben azt tanuljuk, hogy a papság 
kötelességei közé tartozik az, hogy 
ott legyen az egyháztagokkal, erő-
sítse őket és mindenkit hívjon, hogy 
jöjjenek Krisztushoz. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy nézzék át Henry B. 
Eyring elnök A Vigasztaló című beszé-
dének egyes részeit. Eyring elnök 
tanítása szerint hogyan segíthet a 
Szentlélek betartani a szövetségeinket 
és részt venni a papság munkájában?

• Óra előtt kérd meg a fiatal nőket, 
hogy tanulmányozzák egy befolyásos 
nő életét – a szentírásokból (példá-
ul az e vázlatban javasoltak közül), 
az egyháztörténetben, vagy a saját 
családjukban –, aki példát mutatott a 
szolgálatban, az evangélium tanítá-
sában, vagy abban, hogyan hívjunk 
másokat Krisztushoz. Az óra elején 
kérd meg őket, hogy mondják el, mit 

tudtak meg róla. E nők hogyan vettek 
részt a papság munkájában? Mi tett 
nagy hatást a fiatal nőkre ezekben 
a történetekben? Ők hogyan látják 
magukat a papság munkájában?

• Osztályként olvassátok el a Segí-
tőegylet: Egy ősi minta visszaállítása 
című anyagot. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszák meg benyomása-
ikat a nők szerepéről a papság mun-
kájában. Hogyan inspirálja a fiatal 
nőket az ebben a munkában való 
részvételre az, amit a nők a történe-
lem során tettek? Buzdítsd a fiatal 
nőket, hogy önállóan olvassák el a 
Leányaim a királyságomban című könyv 
többi részét. Ha lehetséges, adj nekik 
egy- egy példányt a könyvből.

• Olvassátok el együtt Dallin H. Oaks 
elder A papság kulcsai és felhatalma-
zása című beszédének IV. szakaszát, 
és kérd meg a fiatal nőket, hogy 

Tanítási ötlet

„Amikor imádságos 
lélekkel készülsz a taní-
tásra, [az oda] vezethet, 
hogy bizonyos tantétele-
ket kihangsúlyozz. Job-
ban megértheted, hogy 
miként mutass be bizonyos 
elképzeléseket. Az… élet 
[egyszerű] tevékenységei-
ben példákat, szemléltető 
leckéket és sugalmazó 
történeteket fedezhetsz fel. 
Késztetést érezhetsz arra, 
hogy felkérj egy bizonyos 
személyt, hogy segítsen az 
órán. Eszedbe juthat egy 
személyes élmény, amelyet 
megoszthatsz” (lásd Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 47–48.).
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osszanak meg belőle olyan kijelenté-
seket, amelyek mély benyomást tettek 
rájuk. A püspök engedélyével hívj 
meg egy nőtestvért az egyházköz-
ségből, hogy egy beszélgetés kereté-
ben meséljen róla, hogyan növelte a 
papsági felhatalmazás az elhívásának 
betöltésére irányuló képességét. Jó pár 
nappal előre kérd fel ezt a nőtestvért a 
feladatra.

• Mutasd be az ebben a vázlatban 
javasolt rövidfilmek egyikét, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy figyeljék 
meg, a filmben szereplő nők közül kik 
vesznek részt a papság munkájában. E 
példák és az egyházi vezetők tanácsai 
a videóban miként inspirálják őket 
arra, hogy még teljesebben kivegyék a 
részüket ebből a munkából? 

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy miként vehet-
nek részt a papság munkájában? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Tervet készíthetnek arra vonatko-
zóan, hogy elvégezzék kötelességeiket 
a papság munkájában.

• Megoszthatják a családjukkal, mit 
tanultak ma a papság munkájáról.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító megkérte 
követőit, hogy tegyék 
bizonyságukat, és amikor 
így tettek, a Lélek megé-
rintette szívüket. Milyen 
élményekben volt részed 
a papsággal kapcsolatban, 
amelyeket megoszthatnál 
a fiatal nőkkel?
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Részlet: Segítőegylet: Egy ősi minta visszaállítása. Leá-
nyaim a királyságomban (2011). 3–7.

Bár keveset tudunk az Újszövetség idején élő nők 
hivatalos szervezetéről, a tények azt támasztják 
alá, hogy a nők létfontosságú sze repet játszottak a 
Szabadító szolgálatában. Az Újszövetségben számos 
beszámolót olvashatunk olyan nőkről – akár név 
szerint ismerjük őket, akár nem –, akik hitet gyako-
roltak Jézus Krisztusban, megismerték és megfo-
gadták a tanításait életükben, valamint bizonyságot 
tettek az Úr szolgálatáról, csodáiról és fenségéről. 
Ezek a nők példamutató tanítványokká és értékes 
tanúkká váltak a szabadítás munkájában.

Nők is voltak azok között, akik együtt utaztak 
Jézussal és tizenkét apostolával. Megosztották java-
ikat, hogy segítsék az Úr szolgálatát. Halála és fel-
támadása után a nők továbbra is hithű tanítványok 
maradtak. Összegyűltek és együtt imádkoztak az 
apostolokkal. Felajánlották otthonukat az egyházta-
gok gyülekezeti helyéül. Bátran részt vettek a lelkek 
fizikai és lelki megmentésének munkájában.

Márta és a testvére, Mária, jó példái a női tanítvá-
nyoknak az Újszövetségben. Lukács 10. fejezetében 
arról olvashatunk, hogy Márta megnyitja otthonát 
Jézus előtt. Ő azáltal szolgálta az Urat, hogy gondos-
kodott a fizikai szükségleteiről, míg Mária a Mester 
lábainál ült, elmélyedve hallgatva a tanításait.

Egy olyan korban, amikor a nőktől általában csupán 
fizikai szolgálatot vártak el, a Szabadító megtanítot-
ta Mártának és Máriának, hogy a nők lelkileg is részt 
vehetnek az Ő munkájában. Azt a felhívást intézte 
feléjük, hogy legyenek a tanítványai, és részesülje-
nek a szabadulásban, „a jobb részben”, amely soha 
nem vétetik el tőlük. [Lásd Lukács 10:38–42.]

Mária és Márta tevékeny résztvevőkké váltak az Úr 
halandó szolgálatában. Az Újszövetség egy későbbi 
szakaszában olvashatjuk Márta erős bizonyságát 
a Szabadító isteni voltáról. A Jézussal folytatott 
beszélgetése során ezt mondta: „...én hiszem, hogy 
te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e világra 
jövendő vala.” [Lásd János 11:20–27.]

Számos más női tanítvány is kísérte Jézust és a 
Tizenketteket, sokat tanulva Tőle a lelki dolgokról, 
és szolgálva Őt a fizikai szükségletek terén. [Lásd 
Lukács 8:1–3.]

Nagyon valószínű, hogy ezek a nők, amellett, hogy 
főztek rájuk, anyagi támogatást is nyújtottak Jézus-
nak és az apostolainak. Mindamellett, hogy részesül-
tek Jézus szolgálatában – evangéliuma örömhírében, 
valamint gyógyító erejének áldásaiban – e nők is 
szolgálták Őt, javaik és odaadásuk felajánlásával.

Pál apostol írásaiban olvashatunk olyan nőkről, akik 
mind egyházi pozíciójukban, mind pedig saját aka-
ratukból szolgálták a szenteket. [Lásd 1 Timótheus 
5:10; Titus 2:4] …

Az Apostolok cselekedetei könyve beszámol egy 
asszonyról, aki megtestesítette a Pál által leírt 
erényeket. Tábitha, akit Dorkásként is ismertek, 
Joppéban élt, ahol ruhákat készített a szegény asszo-
nyoknak. [Lásd Cselekedetek 9:36–40.]

Az Újszövetség más elkötelezett nőkről is emlí-
tést tesz. Priscilla és az ő férje, Akvila, az életüket 
kockáztatták az apostolokért, és felajánlották az 
otthonukat egyházi összejövetelek céljára. [Lásd 
Rómabeliek 16:3–5; 1 Korinthusbeliek 16:19] …

Egy Mária nevezetű asszony „sokat munkálkodott” 
az apostolokért [Rómabeliek 16:6], egy Lidia nevű 
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nő pedig egész házanépével együtt megkeresztel-
kedett, és szolgálta azokat, akik tanították őt. [Lásd 
Cselekedetek 16:14–15.]

Egy Fébé nevezetű asszony úgy tűnik, egyházi pozí-
cióban szolgált a gyülekezetében. [Lásd Rómabeliek 

16:1–2.] A Fébé, illetve az Újszövetségben található 
többi nagyszerű asszony által nyújtott szolgálat 
ma is folytatódik a Segítőegylet tagjain keresztül – 
legyenek akár vezetők, látogatótanítók, édesanyák 
vagy mások –, akik sokaknak pártfogói és segítői.
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mik a papság kulcsai?
A papsági kulcsok azt a felhatalmazást jelentik, amelyet Mennyei Atyánk a 
papsági vezetőknek adott papsága használatának irányítására a földön. Jézus 
Krisztus viseli az összes papsági kulcsot. „Ennek az adományozási korszaknak 
a kulcsai”, melyek szükségesek az egyház irányításához, Joseph Smith prófétá-
nak adattak (lásd T&Sz 110:16). A mai napokban az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvóruma rendelkezik ezekkel a kulcsokkal. A Hetvenek Elnöksége; a 
templomok, missziók, cövekek és kerületek elnökei; a püspökök; a gyülekezeti 
elnökök; valamint a kvórumelnökök is kapnak papsági kulcsokat, köztük az 
ároni papság kvórumainak elnökei is.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Mi 
segít majd a fiatal nőknek megérteni a papsági kulcsokat?

Máté 16:18–19 (Péter ígéretet kap 
Isten királyságának kulcsaira)

Móziás 25:19 (Móziás felhatalmazza 
Almát az egyház megalapítására)

T&Sz 65:2 (Papsági kulcsok szüksé-
gesek ahhoz, hogy az evangélium 
tovább gördüljön)

T&Sz 124:123, 142–143 (Az elnökök 
viselik a papsági kulcsokat a szolgálat 
munkájának irányítására)

T&Sz 132:7 (Az egyház elnöke az 
egyetlen személy a földön, aki fel-
hatalmazással rendelkezik az összes 
papsági kulcs gyakorlására)

Gary E. Stevenson: Hol vannak a 
papság kulcsai és felhatalmazá-
sa?  Liahóna, 2016. máj. 29–32.

Boyd K. Packer: A Tizenkettek. 
 Liahóna, 2008. máj. 83–87.

Russell M. Nelson: A papság kulcsai. 
Liahóna, 2005. okt. 26–30.

Dallin H. Oaks: A papság kulcsai és 
felhatalmazása. Liahóna, 2014. máj.

Papsági kulcsok. Hűek a hithez (2004). 
154–155.

Videó: A papsági kulcsok visszaállí-
tása

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondolj az életedben 
lévő papsági vezetőkre. 
Hogyan kaptál bizonysá-
got arról, hogy őket Isten 
hívta el?

Te mit tehetsz azért, hogy 
segíts a fiatal nőknek meg-
érteni a papsági kulcsok 
fontosságát az egyházban? 
Miként részesültek már 
áldásokban a fiatal nők 
azok által, akik papsági 
kulcsokat viselnek? A fiatal 
nőkként végzett szolgála-
tukat miként befolyásolja a 
papsági kulcsokat viselők 
vezetése?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Tedd fel a fiatal nőknek ezt a kér-
dést: „Mik a papság kulcsai?” Ezután 
olvasd fel a fiatal nőknek az e vázlat 
elején álló bekezdést, és kérdezd meg 
tőlük, hogy a kulcsok szó miért jellem-
zi jól, hogy miként irányítják a papság 
használatát.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondoljanak át és válaszoljanak meg 
néhány ehhez hasonló kérdést: Mik a 
papság kulcsai? Ki rendelkezik papsá-
gi kulcsokkal az egyházban? Biztasd 
őket, hogy a válaszokért lapozzák fel 
a Papsági kulcsok címszót a Hűek a 
hithez című könyv 154–155. oldalán.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a papsági 
kulcsokat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Gary E. Stevenson elder a Hol 
vannak a papság kulcsai és felhatal-
mazása? című beszédében a papság 
kulcsait autókulcsokhoz hasonlítva 
magyarázza el. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy miközben ezt a hasonla-
tot olvassák, keressék meg, hogy mi 
jelképezi benne a papságot, a papsági 
kulcsokat, és az ezeket a kulcsokat 
birtokló papsági vezetőket. Mit mond 
Stevenson elder, milyen módokkal 
találhatják meg a fiatalok ezeket a 
kulcsokat? Hogyan követhetjük a 
tanácsát? Kérd meg a fiatal nőket, 
gondoljanak ki egy saját szemlélte-
tést, amelynek segítségével el tudnák 
magyarázni a papsági kulcsokat.

• Írd fel a táblára az alábbi szentí-
rásutalásokat: Máté 16:18–19; T&Sz 
124:123, 142–143; T&Sz 132:7. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy olvassák el 
az összes utalást, és mindegyikhez 

írjanak egy egymondatos összefogla-
lást arról, hogy mit tanulnak belőlük a 
papsági kulcsokról. Minden fiatal nő 
olvassa fel az egyik összefoglalóját, a 
többiek pedig mondják meg, melyik 
szentíráshoz kapcsolódik. Kérdezd 
meg a fiatal nőktől, miért fontos szá-
mukra, hogy a papsági kulcsok ma itt 
vannak a földön.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el Boyd K. Packer elnök A 
Tizenkettek című beszédéből az első 
három bekezdést, valamint a kop-
penhágai Vor Frue templomban tett 
látogatás történetét (vagy nézzék meg 
A papsági kulcsok visszaállítása című 
videót). Kérd meg őket, tanítsák meg 
egymásnak, amit a papsági kulcsok-
ról tanultak ezekből a beszédekből. 
Milyen áldásokban részesültek már 
azok szolgálata által, akik papsági 
kulcsokat viselnek?

Tanítási ötlet

„Olyan kérdéseket tegyél 
fel a tanulóknak, melyek 
megkövetelik [tőlük], hogy 
a szentírásokban és az utol-
só napi próféták tanításai-
ban keressék a válaszokat” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 62.).
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• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
olvassa el Dallin H. Oaks elder A pap-
ság kulcsai és felhatalmazása című 
beszédének III. szakaszát, és írjon 
egy rövid bekezdést, melyben saját 

szavaival összefoglalja, mit tanult a 
papsági kulcsokról. Adj időt a fiatal 
nőknek, hogy megosszák az írásaikat, 
illetve feltegyenek bármilyen kérdést, 
ami eszükbe jut a papsági kulcsokról.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a papság 
kulcsait? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Átgondolhatják, miként áldattak 
meg a papsági kulcsokat viselők szol-
gálata által.

• Megtaníthatják egy családtagjuknak, 
mit tanultak a papsági kulcsokról.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító vezetőket 
hívott és választott el 
egyháza irányítására és 
kormányzására (lásd Máté 
10:1–5). Miként segíthetsz 
a fiatal nőknek hálát érezni 
azok iránt, akik arra kap-
tak elhívást, hogy szol-
gálják őket és segítsenek 
nekik?
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Válogatott források

Részlet Boyd K. Packer A Tizenkettek című beszédéből. 
 Liahóna, 2008. máj. 83–87.

Röviddel Gordon B. Hinckley elnök halála után, 14 
férfi – az apostolok –, akikre ráruházták a királyság 
kulcsait, összegyűltek a templom felső szobájában, 
hogy újjászervezzék az egyház Első Elnökségét. Nem 
volt kérdéses, mit kell tenniük, nem haboztak. Tud-
tuk, hogy a rangidős apostol az egyház elnöke. Ezért 
azon a szent gyűlésen Thomas Spencer Monsont a 
Tizenkét Apostol Kvóruma az egyház elnökeként 
támogatta. Ő előterjesztette és megnevezte tanácsosa-
it. Őket is hasonlóképpen támogatták, majd mind-
egyikőjüket elrendelték, és felhatalmazást kaptak. 
Monson elnök konkrétan megkapta a felhatalmazást 
arra, hogy az összes papsági kulcsot gyakorolhassa. 
Nos, ahogy a szentírásokban is áll, ő az egyetlen 
ember a földön, akinek joga van az összes kulcsot 
gyakorolni. Apostolként azonban mindannyiunknak 
birtokában vannak azok. Van közöttünk egy, akit 
elhívnak és elrendelnek, és ő lesz Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke. Őt már 
évek óta támogatták és támogatják prófétaként, lát-
nokként és kinyilatkoztatóként.

Uchtdorf elnöknek az Első Elnökségbe történt 
elhívásával üresedés lett a Tizenkettek között, így 
tegnap a Tizenkettek Kvórumának egy új tagját 
támogathattuk: D. Todd Christofferson eldert. E 
szent testvériség szent köréhez csatlakozik, a kör 

pedig így teljes lett. Az apostoli elhívás egészen az 
Úr Jézus Krisztusig nyúlik vissza. […]

1976-ban területi általános konferenciát tartottak 
Koppenhágában, Dániában. A záró ülést követően 
Spencer W. Kimball elnök szerette volna megláto-
gatni a Vor Frue templomot, ahol a Thorvaldsen 
alkotta Krisztus szobor és a Tizenkettek szobrai 
állnak. Néhány évvel azelőtt már járt ott, és most azt 
akarta, hogy mindannyian elmenjünk oda és lássuk.

A templom eleje felé nézve, az oltár mögött áll 
az ismerős Krisztus szobor, melynek karjai kissé 
kitárva kifelé mutatnak, kezein a szögek nyomai és 
az oldalán lévő seb tisztán láthatóak. Két oldalt az 
apostolok szobrai állnak, Péter áll jobb oldalt legelöl, 
a többi apostol pedig mellette sorrendben.

A csoport zöme a kápolna hátsó részében állt a 
gondnokkal. Én Kimball elnökkel, Rex D. Pinegar 
elderrel és a Koppenhága Cövek elnökével, Johan 
Helge Benthinnel Péter szobra elé álltam.

A Péter kezében lévő márványra egy nehéz kulcscso-
mó van festve. Kimball elnök a kulcsokra mutatott, 
és elmagyarázta, hogy azok mit jelképeznek. Majd 
olyasvalamit tett, amit soha nem fogok elfelejteni: 
odafordult Benthin elnökhöz, és szokatlan határo-
zottsággal rámutatva ezt mondta neki: – Azt aka-
rom, hogy mondja el mindenkinek Dániában, hogy 
a kulcsok nálam vannak! Mi rendelkezünk a valódi 
kulcsokkal, és mi mindennap használjuk azokat.
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan részesülhetek 
a papság hatalmában és 
áldásaiban az életemben?
A papságon keresztül részesülhetünk a szabadító szertartásokban, ideértve a 
keresztelést, a konfirmációt és a családunkat mindörökre összepecsételő temp-
lomi szertartásokat is. Az e szertartásokkal járó szövetségek betartása elhozza 
a papság hatalmát – Isten hatalmát – az életünkbe. E hatalmat látjuk megnyil-
vánulni az életünkben, amikor őszinte bűnbánatot tartunk és megbocsájtást 
nyerünk, fogékonyabbá válunk a Szentlélek sugalmazásaira és irányítására, 
valamint erőt merítünk az evangélium szertartásaiból. A papságon keresztül 
különleges vigasztaló és gyógyító áldásokat is kaphatunk, ideértve az atyai 
áldásokat és a pátriárkai áldásokat. Ezen áldások ígéretei a hithűségünk alap-
ján valósulnak meg.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat! Érzésed szerint mi lesz jelentőségteljes a fiatal nők számára?

Máté 3:1–6, 13–17; Apostolok csele-
kedetei 3:1–10; Móziás 18:7–18; 3 Nefi 
18:1–5 (Hogyan áld meg minket a 
papság)

Russell M. Nelson: A papsági hatalom 
ára. Liahóna, 2016. máj. 66–69.

Dallin H. Oaks: Papsági felhatalmazás 
a családban és az egyházban. Liahóna, 
2005. nov. 24–27.

Neil L. Andersen: Hatalom a papság-
ban. Liahóna, 2013. nov. 92–95.

Carole M. Stephens: Tudjuk- e, 
mivel rendelkezünk? Liahóna, 2013. 
nov. 12–14.

A papság áldásai mindenki számára: 
Elválaszthatatlan kapocs a Segítő-
egylet és a papság között. Leányaim a 
királyságomban: A Segítőegylet története 
és munkássága (2011). 139–146.

Videó: A papság áldásai

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Láttad már a papság hatal-
mát az életedben, amikor 
betartottad a szövetsége-
idet? Mikor? Vannak- e 
olyan élményeid, amelye-
ket megoszthatnál a fiatal 
nőkkel?

Az osztályodban lévő fiatal 
nők milyen áldásokat kap-
tak már a papság hatalma 
révén? Mit tehetsz annak 
érdekében, hogy segíts 
nekik felismerni a papság 
hatalmát az életükben?

Győződj meg arról, hogy a 
fiatal nők megértik: körül-
ményeiktől függetlenül 
mindannyiuknak lehetősé-
ge van részesülni a papság 
áldásaiban, mely áldások 
adathatnak családtagokon, 
papsági vezetőkön vagy 
házitanítókon keresztül.
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Ha lehetséges, hozz egy üres 
úrvacsorai tálcát az órára. Kérd meg 
a fiatal nőket, osszák meg a gondola-
taikat arról, hogy az úrvacsora alatt 
kötött szövetség miként segít nekik 
elhozni a papság hatalmát az életükbe 
és az otthonukba.

• Kérj meg egy fiatal nőt, hogy jöjjön 
ki a táblához, és rajzoljon vagy írjon 
fel valamit, ami egy módját jelképezi 
annak, ahogyan a papság megáldotta 
őt. A lecke során a fiatal nők készítse-
nek további rajzokat vagy feliratokat, 
amikor a papság által kapható további 
áldásokról tanulnak.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni azt, hogy 
miként áldja meg őket a papság. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Bízz meg minden fiatal nőt egy 
olyan szentírásbeli történet elolva-
sásával, amely azt szemlélteti, hogy 
hogyan áld meg minket a papság 
(példákért lásd az ebben a vázlatban 
felsorolt szentírásokat). A fiatal nők 
átnézhetik még a két fiatal lányról 
szóló történetet is Russell M. Nelson 
elnök A papsági hatalom ára című 
beszédéből. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy meséljék el saját szavaikkal a 
történeteket, és mondják el, milyen 
áldások származnak a papságtól. Buz-
dítsd őket arra is, hogy beszéljenek 
olyan személyes példákról, amelyek 
a papságon keresztül elnyert áldáso-
kat mutatják. Bátoríts minden fiatal 
nőt, hogy jegyezzen le a naplójában 
vagy A családom füzetébe történeteket 
arról, hogy a papság miként áldotta 
meg a családját. A szüleiket vagy más 
családtagjukat is megkérhetik, hogy 
segítsen nekik ebben.

• Hozz az órára egy olyan tárgyat, 
amely egy papságtól származó áldást 
jelképez, például egy esernyőt, amely 
a védelmet jelképezi. Kérdezd meg a 
fiatal nőket, hogy milyen más tárgyak 
jelképezhetik még a papság egyéb 
áldásait. Az osztállyal olvassatok 
Carole M. Stephens nőtestvéreknél 
tett látogatásairól Hondurasban, a 
Tudjuk- e, mivel rendelkezünk? című 
beszédéből. Milyen áldásokat élveztek 
már ezek a nőtestvérek és családjaik? 
Milyen további áldásokat nyerhettek 
volna el a papságon keresztül? Mit 
tehetnek a fiatal nők, hogy hozzáférje-
nek a papság áldásaihoz a jelenlegi és 
a jövőbeli családjukban?

• Oszd fel részekre az A papság 
áldásai mindenki számára: Elválaszt-
hatatlan kapocs a Segítőegylet és a 
papság között fejezetet a Leányaim a 
királyságomban könyvből, és kérd meg 
a fiatal nőket, keressenek benne olyan 
történeteket, amelyekben az emberek 

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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áldásban részesültek a papság hatal-
ma által. Kérd meg a fiatal nőket, 
osszanak meg egy olyan történetet az 
osztállyal, amely jelentőségteljes volt 
számukra.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék meg A papság áldásai című videót, 
és készítsenek listát azon áldásokról, 
melyek Hales elder beszámolója sze-
rint a papsági szertartásokon keresztül 
érkeznek. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg a listájukat, és beszéljék meg, 
mit tehetnek azért, hogy mindennap 
élvezzék ezeket az áldásokat. Milyen 
élményeket tudnának megosztani, 
melyek azt szemléltetik, hogy a papság 
hatalma miként erősíti őket folyama-
tosan?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a következő kijelentést, 
és keressék meg benne, hogyan áldja 
meg őket a papság: „Nőtestvérek! 
Néhányan majd megpróbálnak 

meggyőzni, hogy mivel benneteket 
nem rendeltek el a papságba, ezért 
becsaptak titeket. Azok az emberek 
egyszerűen tévednek, és nem értik 
Jézus Krisztus evangéliumát. A 
papság áldásai minden igazlelkű férfi 
és nő számára megadatnak. Mind-
annyian elnyerhetjük a Szentlelket, 
mindannyian kaphatunk személyes 
kinyilatkoztatást, és mindannyian 
részesülhetünk a felruházásban a 
templomban, ahonnan hatalommal 
»felfegyverkezve« léphetünk ki. A 
papság hatalma minden igazlelkű 
embert meggyógyít, védelmez, és 
beolt a sötétség erői ellen. Ami a leglé-
nyegesebb, hogy a papság teljességét, 
amely a legmagasabb szintű szertar-
tásokban nyilvánul meg az Úr házá-
ban, a férfi és a nő együtt kaphatja 
meg” (Sheri L. Dew idézet, Leányaim 
a királyságomban, 140.). Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy hozzanak példákat 
ezekre az áldásokra saját életükből 
vagy ismerőseik életéből.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e, hogyan áldja 
meg őket a papság? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megkérhetik a családtagjaikat vagy 
barátaikat, hogy osszák meg a bizony-
ságukat a papságról, valamint arról, 
hogy az miként áldja meg a család-
jukat és van hatással a mindennapi 
döntéseikre.

• Keress példákat a hét során arra, 
hogy a papsági hatalom hogyan 
működik az életükben.

• Kifejezhetik hálájukat azoknak a 
papságviselőknek, akik pozitív hatás-
sal voltak és vannak életükre.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító megkérte 
követőit, hogy tegyék 
bizonyságukat, és amikor 
így tettek, a Lélek megé-
rintette szívüket. Milyen 
élményekben volt már 
részük a fiatal nőknek a 
papsággal kapcsolatban, 
amelyeket megoszthatná-
nak egymással?
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Válogatott források

Részlet Carole M. Stephens Tudjuk-e, mivel rendelke-
zünk? című beszédéből. Liahóna, 2013. nov.

Nemrégiben papsági vezetőkkel együtt ellátogat-
tam négy nő otthonába Hondurasban. Ezeknek a 
nőtestvéreknek és családjuknak papsági kulcsokra 
és felhatalmazásra, papsági szertartásokra és szövet-
ségekre, papsági erőre és áldásokra volt szükségük.

Meglátogattunk egy drága nőtestvért, aki házas, 
és két gyönyörű gyermeke van. Hithű és tevékeny 
az egyházban, és arra tanítja a gyermekeit, hogy 
válasszák a jót. Férje támogatja egyházi tevékeny-
ségében, de ő nem egyháztag. Erős a családjuk, de 
hogy még erősebbé válhassanak, további papsági 
áldásokra van szükségük. Szükséges, hogy az apa 
elnyerje a keresztelés és a Szentlélek ajándéka szer-
tartását, valamint ráruházzák a papságot. Szüksé-
gük van a papsági hatalomra, amely a felruházás és 
a pecsételés által adathat meg.

Következő látogatásunk két egyedülálló nőtestvér, 
két nagy hitű nő otthonába vezetett. Az egyik nőtest-
vér fia épp a missziójára készül, másikukat pedig 
rákkal kezelik. A csüggedés és kétségbeesés idején 
emlékeznek a Szabadító engesztelésére, és eltölti 
őket a hit és a reménység. Mindkettejüknek szüksége 
van a templomi szertartásokon keresztül elérhető 
további áldásokra és erőre. Biztattuk őket arra, hogy 
az otthonukban élő leendő misszionáriussal együtt 
ők is készüljenek fel e szertartások elnyerésére.

Utolsó látogatásunk egy olyan nőtestvérhez vezetett, 
akinek a férje nemrégiben hunyt el egy tragikus bale-
setben. Új megtért lévén az egyházban nem tudott 
arról, hogy részesülhet saját felruházásában, majd 
pedig férjéhez pecsételhetik. Amikor elmondtuk neki, 
hogy ezek az áldások elérhetőek számára és elhunyt 

férje számára, remény töltötte el. Tudván, hogy a 
templom szertartásain és szövetségein keresztül 
családja össze lehet pecsételve, hittel és eltökéltséggel 
tud szembenézni az előtte álló kihívásokkal.

Ennek az özvegyasszonynak a fia az ároni papság 
elnyerésére készül. Elrendelése nagy áldást fog 
jelenteni édesanyja és egész családjuk számára. Lesz 
a családjukban egy papságviselő. 

Amikor találkoztam ezekkel a hithű nőkkel Hondu-
rasban, láttam, hogy törekszenek családjukat tevéke-
nyen tartani az evangéliumban. Hálájukat fejezték ki 
a szövetségeiket megtartó egyházközségi tagokért, 
akik gyengéden őrködnek felettük, és segítenek 
kielégíteni fizikai és lelki szükségleteiket. Azonban 
mindegyik nőtestvérnek vannak olyan szükségletei, 
melyek még nincsenek teljes mértékben kielégítve.

Mindhárom meglátogatott otthonban a jelenlévő 
bölcs papsági vezetők egyike megkérdezte a nőtest-
véreket, hogy kaptak-e papsági áldást. A válasz 
minden alkalommal nemleges volt. Mindegyik 
nőtestvér kért és kapott is papsági áldást aznap. 
Mindegyikük könnyes szemmel fejezte ki háláját 
azért a vigaszért, útmutatásért, bátorításért és sugal-
mazásért, amelyet Mennyei Atyjától kapott egy 
érdemes papságviselő révén.

Ezek a nőtestvérek inspirálóan hatottak rám. Áhíta-
tot tanúsítottak Isten, az Ő hatalma és felhatalma-
zása iránt. Hálás voltam továbbá az e látogatásokra 
velem tartó papsági vezetőkért. Amikor elhagytuk 
ezeket az otthonokat, tanácskoztunk arról, hogyan 
segíthetnénk e családoknak elnyerni a szertartáso-
kat, amelyekre szükségük volt, hogy továbbhalad-
hassanak a szövetség ösvényén és megerősíthessék 
az otthonukat.
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JÚNIUS: A PAPSÁG ÉS A PAPSÁGI KULCSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent az egyházi 
vezetőim támogatása?
Az egyház tagjaiként lehetőségünk van támogatni azokat, akiket az Úr elhívott 
a szolgálatra. Felemeljük a kezünket, hogy jelezzük, támogatjuk az általános 
felhatalmazottakat és az egyház tisztségviselőt, valamint az egyházközségünk 
és a cövekünk összes vezetőjét, beleértve a Fiatal Nők osztályának elnöksé-
gét. A vezetők támogatása többet jelent egy felemelt kéznél – azt jelenti, hogy 
mögöttük állunk, imádkozunk értük, elfogadjuk a tőlük érkező megbízásokat 
és elhívásokat, engedelmeskedünk a tanácsuknak, és nem kritizáljuk őket.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mi fogja arra 
indítani a fiatal nőket, hogy támogassák az egyházi vezetőiket?

2 Mózes 17:8–12 (Áron és Húr fenn-
tartják Mózes kezét)

T&Sz 21:1–6; 124:45–46 (Áldottak 
lesznek, akik hallgatnak az Úr szolgá-
inak hangjára)

1 Nefi 18:8–20; T&Sz 84:23–25 (Példák 
olyan emberekre, akik elutasították a 
vezetőiket)

1 Királyok 17:8–16; 2 Királyok 5:1–14 
(Példák olyan emberekre, akik követ-
ték az Úr szolgáinak tanácsát)

Henry B. Eyring: Isten hívott el és az 
emberek támogattak. Elsőelnökségi 
üzenet, 2012. június

Russell M. Nelson: A próféták támo-
gatása. Liahóna, 2014. nov. 74–77.

James E. Faust: Elhíva és kiválasztva. 
Liahóna, 2005. nov. 53–55.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Mit teszel az egyházi 
vezetők támogatásá-
ért? Milyen áldásokban 
részesültél emiatt? Miként 
segíthetsz a fiatal nőknek 
abban, hogy érezzék azt a 
szeretetet, melyet te mint a 
vezetőjük érzel irántuk?

Milyen alkalmakkor voltál 
tanúja annak, hogy az 
osztályodban lévő fiatal 
nők támogatták az egyhá-
zi vezetőiket – az osztály 
elnökségét is beleértve? 
Ők milyen élményeket 
tudnának megosztani 
egymással?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára a lecke címét, és 
kérd meg a fiatal nőket, hogy gondol-
janak további olyan szavakra, ame-
lyek azt jelentik: támogatni. Ezután 
kérd meg őket, hogy sorolják fel az 
egyházközségben lévő vezetőik nevét, 
beleértve a Segítőegylet, a Fiatal Nők, 
az Elemi és a saját Fiatal Nők osztá-
lyuk elnökségének neveit. Mit tesznek 
a fiatal nők azért, hogy támogassák 
ezeket az embereket?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el magukban a 2 Mózes 
17:8–12- t, és kérd meg egyiküket, 
hogy saját szavaival foglalja össze 
a történetet. Hogyan vonatkozik ez 
a történet ránk, amikor támogatjuk 
egyházi vezetőinket? Miként vagyunk 
olyanok, mint Áron és Húr, amikor 
támogatjuk az osztályunk elnökségét 
vagy más vezetőket?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiatal nőknek megérteni, mit jelent 
támogatni az egyházi vezetőket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy még 
az óra előtt olvassák el Russell M. 
Nelson elnök A próféták támogatása 
című beszédét, és készüljenek fel, hogy 
megosszanak valamit a beszédből, ami 
arra ösztönzi őket, hogy támogassák 
Thomas S. Monson elnököt.

• Oszd csoportokra az osztályt, és 
minden csoportnak oszd ki James E. 
Faust elnök Elhíva és kiválasztva című 
beszédének egy- egy részletét, vagy 
a Tan és a szövetségek 124:45–46- ot. 
Keressenek azoknak ígért áldásokat, 
akik támogatják a vezetőiket, illetve 
azoknak szóló figyelmeztetéseket, akik 
nem. Kérd meg őket, mondják el, mit 
találtak. Ha a beszédet nézik át, akkor 
osszanak meg néhány történetet belőle, 
amelyek ezeket az áldásokat és figyel-
meztetéseket szemléltetik.

• Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
keressenek példákat a szentírásokban 
olyan emberekre, akik elutasították a 
vezetőiket, például Lámán és Lemu-
el (lásd 1 Nefi 18:9–14), illetve Izráel 
gyermekei (lásd T&Sz 84:23–25). A 
többieket kérd meg olyan emberek 
példájának keresésére, akik követték 
az Úr szolgáit, mint például a sareptai 
özvegy (lásd 1 Királyok 17:8–16) és 
Naámán (lásd 2 Királyok 5:8–14). Kérd 
meg őket, osszák meg a történeteket, 
és mondják el, mit tanítanak ezek az 
egyházi vezetők elutasításának vagy 
tiszteletének következményeiről.

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák el 
Henry B. Eyring elnök Isten hívott el 
és az emberek támogattak című üze-
netét, és keressenek benne példákat 
arra, ahogyan az egyházi vezetőinket 
támogatjuk. Hozz az órára néhány 

Tanítási ötlet

„Hogy segíts a tanulóid-
nak felkészülni a kérdé-
sek megválaszolására, 
megmondhatod nekik, 
mielőtt valamit felolvas-
tok vagy bemutattok, 
hogy kérni fogod a vála-
szaikat… Például mond-
hatod, hogy »miközben 
felolvasom ezt a részt, 
figyeljetek, hogy meg-
oszthassátok, mi érdekel 
benneteket ebből a leg-
jobban«, vagy »miközben 
felolvassuk ezt a szentí-
rást, figyeljétek meg, hogy 
megértitek- e, amit az Úr a 
hitről mond!«” (lásd Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 69.).
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egyházi folyóiratot, és kérd meg a fia-
tal nőket, keressenek és mutassanak 
olyan képeket, amelyek az egyházi 
vezetők támogatását szemléltetik. 
Mit mondhatnának, ha azt hallanák, 
hogy valaki bírál egy egyházi vezetőt? 

Mit tesznek azért, hogy támogassák a 
vezetőiket, beleértve az osztály elnök-
ségét is? Kérd meg az osztály elnökét, 
hogy ossza meg érzéseit az elhívásá-
ról és az általa szolgált fiatal nőkről.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy mit jelent 
támogatni az egyházi vezetőket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Imádkozhatnak az egyházi vezető-
ikért.

• Kifejezhetik hálájukat egy egyházi 
vezetőnek, aki érzéseik szerint felma-
gasztalja az elhívását.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító vezetőket 
hívott és választott el 
egyháza irányítására és 
kormányzására (lásd Máté 
10:1–5). Miként segíthetsz 
a fiatal nőknek hálát érezni 
azok iránt, akik arra kap-
tak elhívást, hogy szol-
gálják őket és segítsenek 
nekik?
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Részlet James E. Faust: Elhíva és kiválasztva. Liahóna, 
2005. nov. 53–55.

Alázattal és túláradó érzésekkel töltött el, amikor 
33 éve elhívtak, hogy a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak segédjeként szolgáljak. Néhány nappal később 
Hugh B. Brown elnök arra intett, hogy a legfonto-
sabb az, hogy bármit is teszek, az mindig legyen 
összhangban Fivéreim cselekedeteivel. Brown elnök 
nem fejtegette hosszan a témát. Egyszerűen ennyit 
mondott: „Csak támogasd a Fivéreket!” Én ezt úgy 
értelmeztem, hogy követnem kell az egyház elnö-
ke, az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvórumának 
tanácsait is útmutatását. Ez pedig úgy hangzott, 
mint amit teljes szívemből szeretnék tenni.

Mások talán nem értenek egyet ezzel a tanáccsal, de 
azért indokot adhat egy kis gondolkodásra. Arra a 
következtetésre jutottam, hogy a lelki vezetés nagy-
ban függ attól, hogy mennyire vagyunk összhang-
ban az egyház elnökével, az Első Elnökséggel és a 
Tizenkét Apostol Kvórumával, akiket – ahogyan ma 
is – prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatók-
ként támogattak. Nem tudom, hogyan lehetünk tel-
jes összhangban az Úr Szellemével, ha nem vagyunk 
összhangban az egyház elnökével és a többi prófétá-
val, látnokkal és kinyilatkoztatóval. [...]

Az egyház tagjainak azt tanácsolom, hogy támo-
gassák az egyház elnökét, az Első Elnökséget, a 
Tizenkét Apostol Kvórumát és a többi általános 
felhatalmazottat teljes szívükből és lelkükből. Ha 
így teszünk, biztonságban leszünk. [...]

Mindannyian számíthatunk kihívásokra hitünk 
tekintetében. Ezek a kihívások különféle módokon 
jöhetnek. Nem mindig fognak tetszeni az egyházi 
vezetők által adott tanácsok. Ők nem a népszerűség-
re törekszenek. Segíteni próbálnak, hogy elkerülhes-
sük a súlyos csapásokat és csalódásokat, melyek az 
Isten törvényeinek való engedetlenség miatt érhet-
nek minket.

Támogatnunk kell a helyi vezetőinket is, mert ők is 
„elhívottak és kiválasztottak”. Az egyház minden 
tagja kaphat útmutatást a püspökétől vagy gyü-
lekezeti elnökétől, cövek, vagy misszióelnökétől, 
valamint az egyház elnökétől és az ő szolgatársaitól. 
E testvérek közül senki sem maga kérte az elhívását. 
Egyikőjük sem tökéletes. Mégis az Úr szolgái, akiket 
Ő hívott el azok által, akik a sugalmazásra jogosul-
tak. Azok, akiket elhívtak, támogattak és elválasz-
tottak, jogosultak a mi támogatásunkra is.

Mindig is tiszteltem és csodáltam minden egyes 
püspökömet. Megpróbáltam nem megkérdőjelezni 
a vezetésüket, és úgy éreztem, hogy mivel támo-
gattam őket és követtem a tanácsukat, védelmet 
élveztem az emberek álnokságával és csalárdsá-
gával szemben. [Lásd Efézusbeliek 4:14.] Ez azért 
volt, mert mindegyik elhívott és kiválasztott vezető 
jogosult volt isteni kinyilatkoztatásra, mely ezzel 
az elhívással jár. A vallási vezetőkkel szembeni 
tiszteletlenség sokakat vezetett már lelki elgyengü-
léshez és bukáshoz. A felettünk elnöklő emberek 
vélt tökéletlenségein, hibáin vagy gyengeségein túl 
kell tekintenünk, és támogatnunk kell azt a hivatalt, 
melyet betöltenek.

Részlet Henry B. Eyring: Isten hívott el és az emberek 
támogattak. Elsőelnökségi üzenet, 2012. június.

Évekkel ezelőtt egy 18 éves diák mutatta meg 
nekem, hogy mit is jelent az Úr szolgáit támogatni. 
Ennek az alázatos példának az áldásait még mindig 
élvezem az életemben.

Ez a fiú éppen akkor kezdte meg az első évét az 
egyetemen. Alig egy évvel azelőtt keresztelkedett 
meg, mielőtt elhagyta otthonát, hogy megkezdje 
felsőfokú tanulmányait. Az egyetemen én voltam a 
püspöke. [...]
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Megkért, hogy találkozzunk az irodámban. Igencsak 
meglepődtem, amikor ezt mondta: „Imádkozhat-
nánk-e együtt, és mondhatom-e az imát?” [...]

Az imáját azzal a bizonysággal kezdte, hogy tudja, 
hogy a püspököt Isten hívta el. Megkérte Istent, 
hogy mondja el nekem, mit kell tennie egy olyan 
ügyben, amely hatalmas lelki következményekkel 
jár. A fiatal férfi elmondta Istennek, hogy biztos 
abban, hogy a püspök már ismeri a szükségleteit, és 
olyan tanácsot fog adni neki, amit hallania kell.

Miközben beszélt, bevillantak az elmémbe azok 
a konkrét veszélyek, amelyekkel szembe kellett 
néznie. A tanács egyszerű volt, de mindennél 
világosabb: imádkozz mindig, engedelmeskedj a 
parancsolatoknak, és ne félj!

Ez a fiatal férfi, aki alig egy éve volt az egyház 
tagja, a példájával tanította meg, hogy mit tud Isten 
véghezvinni egy vezetővel, ha hittel és imáikkal 
támogatják azok, akiknek a vezetésére elhívták. Ez 
a fiatal férfi szemléltette nekem a közös megegyezés 
törvényének erejét (lásd T&Sz 26:2). Jóllehet az Úr 
kinyilatkoztatás által hívja el a szolgáit, ők viszont 
csak akkor tudnak működni, miután támogatták 
azok, akik szolgálatára elhívták őket.

A támogató szavazatainkkal ünnepélyes ígéretet 
teszünk. Megígérjük, hogy imádkozni fogunk az Úr 
szolgáiért, és azért, hogy vezérelje és erősítse meg 
őket (lásd T&Sz 93:51). Elkötelezzük magunkat, 
hogy törekedni fogunk és várakozással tekintünk 
arra, hogy Istentől való sugalmazást érezzünk taná-
csaikban és mindenben, amikor az elhívásaikban 
tevékenykednek (lásd T&Sz 1:38).

Ezt az ígéretet gyakran meg kell újítanunk a szí-
vünkben. A vasárnapi iskolai tanító megpróbál a 

Lélek által tanítani, de ahogyan ti is, a tanítótok 
is elkövethet hibákat az osztály előtt. Ti azonban 
eldönthetitek, hogy figyeltek, hogy észre vegyétek 
azokat a pillanatokat, amikor sugalmazás érkezik 
hozzátok. Idővel egyre kevesebb hibát fogtok észre 
venni, és egyre több bizonyítékát fedezitek fel 
annak, hogy Isten támogatja azt a tanítót.

Amikor felemeljük kezünket, hogy támogassunk 
egy személyt, elkötelezzük magunkat, hogy mun-
kálkodni fogunk azért a dologért, amelynek teljesí-
tésére ezt az illetőt hívta el az Úr, bármilyen céllal is 
tette azt. Amikor a gyermekeink még kicsik voltak, 
a feleségemet elhívták, hogy tanítsa a kisgyermeke-
ket az egyházközségünkben. Én nemcsak a kezem 
felemelésével támogattam őt, hanem imádkoztam is 
érte, majd engedélyt kértem, hogy segíthessek neki. 
Azok a leckék, amelyeket a nők munkájának és az 
Úr, a gyermekek iránti szeretetének megbecsüléséről 
tanultam, még mindig megáldják a családomat és az 
életemet.

Nemrég beszéltem azzal a fiatal férfival, aki évekkel 
ezelőtt támogatta a püspökét. Megtudtam, hogy az 
Úr és az emberek támogatták őt a misszionáriusi, 
a cövekelnöki és az apai elhívásában. A beszélge-
tésünk végén ezt mondta: „Még mindig naponta 
imádkozom érted.”

Elhatározhatjuk magunknak, hogy naponta imádko-
zunk egy olyan valakiért, akit Isten hívott el, hogy 
szolgáljon minket. Köszönetet mondhatunk valaki-
nek, aki a szolgálata által megáldott bennünket. Elha-
tározhatjuk, hogy azonnal jelentkezünk, amikor egy 
olyan személy keres önkénteseket, akit támogattunk.

Azok, akik támogatják az Úr szolgáit a királyságában, 
támogatva lesznek az Ő páratlan hatalmával. Erre az 
áldásra pedig mindannyiunknak szüksége van.
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AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

A szertartásokban „megnyilvánul az isteniség hatalma” (T&Sz 84:20).

A vázlatok ebben az egységben segítenek a fiatal nőknek megérteni az evangélium 
szertartásait és szövetségeit. Az ezen egység során megtapasztalt élmények segítik 
majd őket abban, hogy megbecsüljék és tiszteljék a már megkötött szövetségeiket, és 
várakozással tekintsenek azon szertartások elé, melyeket a jövőben nyernek majd el, 
beleértve a templomi szertartásokat. Tanulnak majd arról az útmutatásról és oltalom-
ról, amelyet ők és családjaik kapnak, amikor szent szövetségeket kötnek meg és tarta-
nak be, valamint részesülnek a templomi szertartásokban (lásd 2. kézikönyv: Az egyház 
igazgatása [2010]. 10.1.2).

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miért fontosak a szertartások az életemben?
Miért fontosak a szövetségek az életemben?
Milyen szövetségeket kötöttem a kereszteléskor?
Hogyan nyerem el a Szentlélek ajándékát?
Miért fontosak a templomi szertartások?
Mit jelent magamra venni Jézus Krisztus nevét?

Július: Szövetségek és szertartások
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az e vázlatokban megtalál-
ható tanulási tevékenységek zöme szintén szolgálhat 
hatékony Közös tevékenységként. Az osztályelnök-
ségekkel közösen válasszatok és tervezzetek olyan 
helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősítik 
mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő értéktapaszta-
latai kapcsolódnak az ebben az egységben szereplő 
leckékhez:

Hit, 4. értéktapasztalat

Isteni természet, 4. értéktapasztalat

Tudás, 4. értéktapasztalat

Választás és felelősség, 5. értéktapasztalat

Erény, 3. és 4. értéktapasztalat
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontosak a szertartások 
az életemben?
A szertartás egy szent, hivatalos cselekedet, mely lelki jelentőséggel bír. A 
szertartásokat a papság hatalma által, és papsági kulcsokkal rendelkező szemé-
lyek irányítása alatt végzik. A szertartások segítenek, hogy emlékezzünk arra, 
kik vagyunk és milyen kapcsolatban állunk Istennel. Segítenek nekünk, hogy 
Krisztushoz jöjjünk, és örök életet nyerjünk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mire 
érzel késztetést, mit kellene megosztanod a fiatal nőkkel, hogy segíts nekik megérteni a 
szertartások jelentőségét?

Máté 3:13–17 (Jézus Krisztus keresz-
telkedése)

Apostolok cselekedetei 19:1–6 (Pál 
újrakereszteli azokat, akik nem a 
helyes módon keresztelkedtek meg)

3 Nefi 11:21–26 (Jézus Krisztus 
felhatalmazást ad a keresztelésre, és 
elmondja annak helyes módját is)

Moróni 8:10–12 (Mormon a kereszte-
lésről tanít)

T&Sz 84:19–21 (Az isteniség ereje 
megnyilvánul a papság szertartása-
iban)

Hittételek 1:3–5 (A szertartások elen-
gedhetetlenek a szabaduláshoz)

David A. Bednar: Mindig tartsátok 
meg bűneitek bocsánatát. Liahóna, 
2016. máj. 59–62.

Gary E. Stevenson: A ti négy percetek. 
Liahóna, 2014. máj. 84–86.

Papsági szertartások és áldások, 
2. kézikönyv: Az egyház igazgatása 
(2010). 20.1

Szertartások. Hűek a hithez (2004). 
186–187.

Rövidfilm: A papság hatalmába 
vetett hit

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Az evangélium mely 
szertartásait nyerted már 
el? Hogyan áldották meg 
e szertartások az életedet? 
Neked miért fontosak?

Mely szertartásokban 
részesültek már a fiatal 
nők? Mely szertartások 
elnyerésére készülnek? 
Miért fontos, hogy megért-
sék az evangélium szertar-
tásainak jelentőségét?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára a szertartás szót, 
majd kérd meg a fiatal nőket, hogy 
próbálják meg meghatározni a szó 
jelentését (ha segítségre van szük-
ségük, irányítsd őket a vázlat elején 
található bekezdéshez). Mit mon-
danának a fiatal nők valakinek, aki 
azt állítja, hogy ezek a szertartások 
szükségtelenek? (Ha a fiatal nőknek 
ötletre van szüksége, forduljanak A 
Szentlélek és a papsági szertartások 
elnevezésű részhez David A. Bednar 
Mindig tartsátok meg bűneitek bocsá-
natát című beszédében.)

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
soroljanak fel annyi evangéliumi 
szertartást, amennyi csak eszükbe 
jut. Aztán segíts nekik meghatározni, 
hogy a listán szereplő szertartások 
közül melyek elengedhetetlenek a 
felmagasztosuláshoz (ha segítségre 
van szükségük, akkor elolvashatják a 
„szertartások” címszót a Hűek a hithez 
című könyvben). Miért adta Mennyei 
Atyánk ezeket a szertartásokat 
nekünk?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, miért fontosak a 
szertartások. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely legin-
kább illik az osztályodhoz:

• David A. Bednar elder Mindig tart-
sátok meg bűneitek bocsánatát című 
beszédében A bűnök bocsánatának 
elnyerése és megtartása a szertartá-
sokon keresztül elnevezésű szakasz 
leírja a keresztelés, a kézrátétel általi 
Szentlélek ajándéka és az úrvacsora 
szertartásának áldásait. Tanítsd a 
fiatal nőket arról, hogyan segíthetnek 
nekünk ezek a szertartások. Mind-
annyian válasszanak ki egy szertar-
tást, és írjanak egy listát arról, hogy 
mit tanulnak róla ebből a szakaszból. 
Majd kérd meg a fiatal nőket, hogy 
tanítsák meg ezeket a dolgokat az 
osztálytársaiknak valamilyen kreatív 

módon – mondjuk egy kép felhaszná-
lásával vagy játékos módon.

• Hívj meg egy vendég beszélőt vagy 
egy fiatal nőt, aki valamilyen jelentős 
eredményt ért el, hogy ossza meg, 
mik voltak az eredmény követelmé-
nyei, és hogyan teljesítette azokat 
(pl. teljesítette a Személyes fejlődés 
egyik követelményét, elért valami-
lyen tanulmányi eredményt, vagy 
sikeresen megkapott egy szerepet 
egy színdarabban). Ezután kérd meg 
a fiatal nőket, hogy olvassák el Gary 
E. Stevenson elder A ti négy percetek 
című beszédéből azt a bekezdést, 
mely így kezdődik: „Éppúgy, aho-
gyan bizonyos lépések…”. Miben 

Tanítási ötlet

„Miközben a tanításra 
készülődsz, győződj meg 
róla, hogy egy sor tanítási 
módszert használsz óráról 
órára! Ez jelentheti vala-
mi olyan egyszerű dolog 
használatát az egyik órán, 
mint egy színes poszter 
vagy fali ábra, és egy 
kérdéslistát a táblán egy 
másik órán” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 89.).
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hasonlítanak a szertartások azokra a 
követelményekre, melyeket a ven-
dég beszélő említett? Elolvashatjátok 
Stevenson elder beszédének további 
részeit is, és kikereshetitek, hogy mi 
mást tanít még a szertartásokról.

• Az osztállyal közösen tekintsétek 
át a szertartások elvégzésével kap-
csolatos négy követelményt a 20.1- es 
szakaszban (2. kézikönyv). Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el a 3 Nefi 
11:21–26- ot, és határozzák meg, hogy 
miként tesz eleget ezeknek a követel-
ményeknek a Szabadító keresztelésről 
szóló leírása. Kérd meg őket, hogy 
gondoljanak egy olyan szertartásra, 
melynek a közelmúltban voltak tanúi, 
és mondják el, hogyan felelt meg e 
négy követelménynek. Mi történik, 
ha egy szertartást úgy végeznek el, 
hogy e követelményeket nem teljesí-
tik? Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy 
miért fontos, hogy tudjanak e követel-
ményekről.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy kép-
zeljék el, hogy egy másik hitet valló 
embert a keresztelésről tanítanak, ő 
pedig a következőket mondja: „Már 
megkeresztelkedtem az egyházam-
ban.” Hogyan segítenének a fiatal 

nők tapintatosan ennek az embernek 
megérteni azt, hogy miért szükséges 
ismét megkeresztelkednie? Milyen 
szentírásokat vagy élményeket oszta-
nának meg? Hivatkozásként használ-
hatjátok a követelmények felsorolásait 
az alábbi helyeken: 20.1- es szakasz, 
2. kézikönyv; Máté 3:13–17; Apostolok 
cselekedetei 19:1–6; 3 Nefi 11:21–26; 
vagy Moróni 8:10–12. Ha lehetséges, 
kérd meg a teljes idejű misszioná-
riusokat, hogy látogassanak el az 
órára, és mondják el az osztálynak, 
hogy miként szokták elmagyarázni 
a szertartások jelentőségét az érdek-
lődőiknek (először kérj engedélyt a 
püspöktől).

• Ismertesd az osztállyal Spencer W. 
Kimball elnök következő kijelentését: 
„A szertartások emlékeztetőként szol-
gálnak. Ez az úrvacsora valódi célja: 
hogy ne hagyja, hogy elfelejtkezzünk; 
hogy segítsen emlékezni” (Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 112). Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy sorolják fel az evangéli-
um szertartásait (például azokat, ame-
lyek a 186–187. oldalon találhatóak a 
Hűek a hithez könyvben), és beszéljék 
meg, hogy ezek a szertartások mire 
segítenek emlékeznünk.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a templomi szer-
tartások fontosságát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Taníthatnak egy leckét a családi 
esten arról, milyen fontosak a szertar-
tások.

• Elvégezhetik a Hit 4. értéktapasz-
talatát, illetve az Isteni természet 4. 
értéktapasztalatát a Személyes fejlődés 
füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító szerette 
azokat, akiket tanított, és 
imádkozott értük. Hogyan 
mutathatod ki a szeretete-
det és a támogatásodat az 
osztályodban lévő fiatal 
nők iránt?
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Válogatott források

Részlet a következőből: Általános utasítások. 2. kézi-
könyv: Az egyház igazgatása (2010). 20.1

20.1 Általános utasítások

A szertartás, például a keresztelő, a papság felha-
talmazása által végzett szent cselekedet. Minden 
felelősségre vonható egyén felmagasztosulásához 
szükség van a keresztelés, a konfirmálás, a melki-
sédeki papsági elrendelés (férfiaknál), valamint a 
templomi felruházás és pecsételés szertartására. 
Ezeket szabadító szertartásoknak nevezzük. Az 
egyes szabadító szertartások részeként az abban 
részesülő egyén szövetségeket köt Istennel.

A szabadító szertartások elvégzéséhez szükség van 
azon papsági vezető felhatalmazására, aki rendelke-
zik a megfelelő kulcsokkal, illetve aki e kulcsokkal 
rendelkező személy irányítása alatt működik. Erre 
a felhatalmazásra a gyermekek névadásához és 
megáldásához, a sírok felszenteléséhez, a pátriárkai 
áldás megadásához, valamint az úrvacsora előkészí-
téséhez, megáldásához és kiosztásához is szükség 
van. A melkisédeki papság viselői viszont anélkül is 
megszentelhetnek olajat, szolgálhatnak a betegek-
nek, adhatnak atyai áldást, illetve más vigaszt és 

tanácsot nyújtó áldást, hogy erre előbb felhatalma-
zást kérnének egy papsági vezetőtől.

A szertartásokat és áldásokat végző férfitestvérek 
készítsék fel magukat azáltal, hogy érdemesen 
élnek, és keresik a Szentlélek irányítását. Minden 
egyes szertartást és áldást méltóságteljesen végezze-
nek el, megbizonyosodva arról, hogy eleget tesznek 
a következő követelményeknek:

1. Jézus Krisztus nevében végezzék el.

2. A papság felhatalmazása által végezzék el.

3. Bármilyen egyéb szükséges eljárással, például 
a megadott szavakkal vagy megszentelt olajjal 
végezzék el.

4. Adjon rá felhatalmazást a megfelelő kulcsokkal 
rendelkező elnöklő felhatalmazott (rendszerint a 
püspök vagy a cövekelnök), ha erre ezen fejezet 
utasításai szerint szükség van.

A szertartást vagy áldást felügyelő papsági vezető 
meggyőződik róla, hogy az azt végző egyén rendel-
kezik a szükséges papsági felhatalmazással, érdemes, 
valamint ismeri és követi a megfelelő eljárásokat. A 
vezetők emellett törekednek rá, hogy a szertartást 
vagy áldást áhítatos és lelki élménnyé tegyék.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontosak a szövetségek 
az életemben?
Amikor szertartásokban részesülünk, akkor egyúttal szövetségeket is kötünk, 
mint például a keresztelés, a papsági elrendelés, illetve a templomi szertartások 
során. A szövetség Isten és gyermekei közötti szent megegyezés. Isten bizonyos 
feltételeket állít fel, és ígéretet tesz, hogy megáld bennünket, ha engedelmeske-
dünk ezen feltételeknek. A szövetségek megkötése és betartása feljogosít ben-
nünket arra, hogy elnyerjük azokat az áldásokat, amelyeket Isten ígért nekünk. 
Amikor úgy döntünk, hogy nem tartjuk be a szövetségeket, akkor nem kap-
hatjuk meg az áldásokat. Szövetségeink irányítják a döntéseinket, és segítenek 
ellenállni a kísértéseknek.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat! Mire érzel késztetést, mit kell megosztanod a fiatal nőkkel?

2 Mózes 19:5; T&Sz 35:24; 90:24 
(Áldásokat kapunk, ha megtartjuk a 
szövetségeket)

Móziás 5; Alma 53:10–18; 56:5–8 
(Példák a Mormon könyvéből olyan 
emberekre, akik szövetségeket kötöt-
tek és megtartották azokat)

T&Sz 82:10 (Az Úr kötve van, amikor 
mi engedelmeskedünk)

Henry B. Eyring: Leányok a szövet-
ségben. Liahóna, 2014. máj. 125–128.

Rosemary M. Wixom: A szövetségek 
betartása megvéd, felkészít és hata-
lommal ruház fel minket. Liahóna, 
2014. máj. 116–118.

Jean A. Stevens: Isten szövetséges 
leányai. Liahóna, 2014. nov. 114–117.

Szövetség. Hűek a hithez (2004). 
189–190.

Rövidfilm: Járj az Ő világosságá-
ban! Törekedjetek Előre 

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen hatással voltak a 
szövetségeid az életedre? 
Milyen áldásokat kaptál, 
amikor szent szövetsége-
ket kötöttél és betartottad 
azokat?

Hogyan segíthetsz a 
fiatal nőknek, hogy jobban 
megértsék a már megkö-
tött és a jövőben megkö-
tendő szövetségeiket? Ha 
megértik a szövetségeket, 
az hogyan vezeti őket rá, 
hogy igazlelkűbb életet 
éljenek?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
sorolják fel azon szövetségeket vagy 
ígéreteket, amelyeket Istennel kötöt-
tek vagy Neki tettek. Milyen hatással 
voltak ezek a szövetségek az életükre? 
Buzdítsd őket, hogy továbbra is gon-
dolkozzanak ezen a kérdésen, miköz-
ben e lecke során többet tanulnak a 
szövetségekről.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy hatá-
rozzák meg a szövetség szó jelentését 
(ha segítségre van szükségük, nézzék 
át a szövetségek címszó alatti részt a 
Hűek a hithez értelmező szótárban). 
Miben hasonlít és miben különbözik 
a szövetség egy megállapodástól, egy 
szerződéstől vagy egy ígérettől?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, miért részesülünk 
szertartásokban és miért kötünk szövetségeket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutass meg egy képet Ammon 
népéről, amikor eltemetik fegyve-
reiket. Kérj meg egy fiatal nőt, hogy 
röviden mondja el Ammon népének 
történetét, és beszéljen arról a szövet-
ségről, amelyet kötöttek (lásd Alma 
53:10–18; 56:5–8). Miért döntöttek úgy 
az emberek, hogy a veszélyek ellenére 
mégis megtartják a szövetségeiket? 
Milyen hatással volt a példájuk az 
ellenségeikre? Milyen hatással volt a 
gyermekeikre? Kérj meg minden fiatal 
nőt, hogy írja fel a táblára annak a 
személynek a nevét, aki a saját példája 
által tanította a szövetségek betartásá-
ról. Kérd meg, hogy mondja el az osz-
tálynak, mit tanult ettől a személytől.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassanak el szentírásokat (például 
az e vázlat végén felsoroltakat), és 
írják fel a táblára azokat az áldásokat, 
amelyeket e szentírásokban ígérnek 
azoknak, akik szent szövetségeket 

kötnek meg és tartanak be. Kérdezd 
meg a fiatal nőktől, hogy miként 
teljesednek be ezek az ígéretek az 
életünkben (bátorítsd őket arra, hogy 
mondjanak példákat). Tégy bizonysá-
got azokról az áldásokról, amelyeket 
akkor kaptál, amikor betartottad a 
szövetségeket.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék át Henry B. Eyring elnök Leányok 
a szövetségben vagy Jean A. Stevens 
nőtestvér Isten szövetséges leányai 
című beszédét. Kérd meg őket, hogy 
keressenek a beszédben példákat 
a szövetségüket megtartó nőkre és 
lányokra, és írják fel a táblára, hogy 
az egyes nőtestvérek miként tartották 
meg a szövetségeiket. Mit tanulnak 
a fiatal nők ezektől a nőtestvérektől? 
Mely szövetségmegtartó nők voltak 
hatással az életükre?

• Osztályként nézzétek meg a Járj az 
Ő világosságában! című rövidfilmet. 

Tanítási ötlet

„Odafigyelésedet kimutat-
hatod azzal, hogy érdeklő-
dést tanúsítasz. A beszélőre 
nézhetsz a tananyag, vagy 
más, a teremben lévő tárgy 
helyett. Bátoríthatod a 
beszélőt, hogy félbeszakí-
tás nélkül fejtse ki a gondo-
latait. Elkerülheted, hogy 
a tanácsod vagy a véle-
ményed elhamarkodott 
közbevetésével avatkozz 
bele a beszélgetésekbe” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 66.).
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy miköz-
ben nézik a videót, írják le, milyen 
szövetségeket kötnek és tartanak meg 
a filmben. Ezután kérd meg őket, 
hogy tanulmányozzák Rosemary M. 
Wixom nőtestvér A szövetségek betar-
tása megvéd, felkészít és hatalommal 
ruház fel minket című beszédét, és 
keressék ki, milyen áldásokat eredmé-
nyeznek a listájukon szereplő szövet-
ségek. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit találtak, és beszéljenek meg 
olyan konkrét helyzeteket, amelyek-
kel szembe kerülhetnek, és amelyek 
során erőt és védelmet találhatnak a 
szövetségeikben.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
képzeljék el, hogy segíteni próbálnak 
egy másik hitet valló barátjuknak a 
szövetségek megértésében. Kérd meg 
őket, hogy tanulmányozzák a szövet-
ség címszót a Hűek a hithez könyvben 
vagy az ebben a vázlatban felsorolt 
szentírásokat, és készítsenek módsze-
reket a szövetségek elmagyarázására 
barátjuk számára. Kérd meg őket, 
hogy játsszák el egymással a tanítá-
si helyzetet. Kérd meg őket, hogy a 
magyarázataikba építsék bele mind-
azon okokat, melyek miatt fontosnak 
érzik a szövetségeket.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a szövetsége-
ket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megvizsgálhatják életüket a követ-
kező hét folyamán, és feljegyezhetik 
azon áldásokat, amelyek a szövet-
ségeik betartásából származnak. 
Bátorítsd őket arra, hogy a jövőbeli 
órákon mondják el gondolataikat és 
meglátásaikat.

• Megtanulhatják kívülről a T&Sz 
82:10- et (lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. 168–169.), és leírhatják a 
napójukba, hogy mit tanít számuk-
ra e szentírás a szertartásokról és a 
szövetségekről, valamint hogy mit 
tesznek majd felkészülésként a jövő-
beli szövetségek megkötésére.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal készült 
a tanításra, hogy időt 
fordított a magányos 
imádkozásra és böjtölésre. 
Eme bizalmas pillanatok 
idején Atyja útmutatását 
kérte (lásd 3 Nefi 19:19–
23). Kövesd a Szentlé-
lek késztetéseit, amikor 
felkészülsz, hogy a fiatal 
nőket a szertartásokról és 
a szövetségekről tanítsd.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Milyen szövetségeket 
kötöttem a kereszteléskor?
Amikor megkeresztelkedtünk, szövetségre léptünk Istennel. Megígértük, hogy 
magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, mindig emlékezünk Őrá, betartjuk 
a parancsolatait, és mindvégig szolgáljuk Őt. Minden alkalommal, amikor 
veszünk az úrvacsorából, megújítjuk ezt a szövetséget.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb források segítenek a fiatal nőknek, hogy emlékezzenek 
keresztelési szövetségeikre és betartsák azokat?

János 3:5; 2 Nefi 31:4–13, 17 (A keresz-
telés szükséges az örök szabaduláshoz)

Móziás 18:8–10; T&Sz 20:37 (A keresz-
teléskor vállalt kötelezettségek)

Hugo Montoya: Megpróbálva és meg-
kísértve, de megsegítve. Liahóna, 2015. 
nov. 53–55.

Robert D. Hales: A keresztelés szövet-
sége: a királyságban és a királyságból 
valónak lenni. Liahóna, 2001. jan. 6–9.

Carole M. Stephens: Nagy okunk van 
az örvendezésre. Liahóna, 2013. nov.

Keresztelési szövetségetek, A keresz-
telés ígért áldásai. Hűek a hithez (2004). 
117–120.

Videók: Egyforma mez; Lehetőségek, 
hogy jót tegyünk

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
képzeljék el, hogy az öccsüknek vagy 
húguknak segítenek felkészülni a 

keresztelkedésre. Hogyan segítenének 
neki megérteni, milyen ígéreteket 

Mire emlékszel a keresz-
telődről? Milyen hatással 
voltak a keresztelési szö-
vetségeid az életedre?

Hogyan lehetsz a fiatal 
nők segítségére abban, 
hogy jobban megértsék 
keresztelési szövetsége-
iket? Hogyan segíthetsz 
nekik megerősíteni elkö-
telezettségüket e szövetsé-
gek betartására?
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teszünk a keresztelkedés alkalmával? 
(Lásd Hűek a hithez. 117–119. oldal).

• Mutass egy képet egy keresztelés-
ről (például az Evangéliumi művészeti 
könyv, 103–104. képét). Oszd meg az 
emlékeidet a saját keresztelőd napjá-
ról, felidézve az akkori érzéseidet is. 

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mond-
ják el, mit éreztek a keresztelésükkor. 
Kérdezd meg őket, milyen szövetsége-
ket kötöttek azon a napon. Kérd meg 
őket, hogy sorolják fel válaszaikat a 
táblán, és a lecke folyamán egészítsék 
ki a listát, ahogyan többet tanulnak a 
keresztelési szövetségeikről.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni a keresztelésükkor 
kötött szövetségeiket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Móziás 18:8–10- et. Mit 
tudnak meg arról az ígéretről, melyet 
a keresztelésünkkor teszünk arról, 
miként fogunk bánni másokkal? 
Hogy segíts a fiatal nőknek arról 
tanulni, hogyan hordozhatjuk egymás 
terheit, oszd őket csoportokra és jelölj 
ki minden csoportnak egy részt Hugo 
Montoya elder Megpróbálva és meg-
kísértve, de megsegítve című beszédé-
ből. Kérj meg minden csoportot, hogy 
osszák meg az osztállyal a tanultakat. 
A csoportok készíthetnek egy plakátot 
a tanultakról, megoszthatnak meg-
felelő személyes élményeket, vagy 
utalhatnak szentírásbeli történetekre, 
melyek ugyanazt a tantételt tanítják. 

• Oszd az osztályt három csoport-
ra, majd jelölj ki elolvasásra minden 
csoport számára egy- egy alszakaszt a 
Keresztelési szövetségetek címszónál 
található szövegből, a Hűek a hithez 
könyvben. Kérd meg mindegyik 
csoportot, hogy találjanak ki egy- egy 
kreatív módszert arra, hogy a tanul-
takat megtanítsák másoknak (például 
művészeti alkotás, vers vagy játék 
segítségével). Adj időt nekik, hogy 

egymást taníthassák. Miért érzik 
fontosnak a fiatal nők, hogy betartsák 
e szövetségeket?

• Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
olvassák el a Móziás 18:8–10- et, máso-
kat pedig, hogy olvassák el a T&Sz 
20:79- et. Kérd meg őket, hogy keres-
sék ki a kötelezettségeket, amelyeket 
a kereszteléskor magunkra vállalunk. 
Adj minden fiatal nőnek egy papír-
lapot, kérd meg őket, hogy írjanak le 
egy nehéz döntést, amellyel a fiatalok 
szembekerülnek, majd tegyék a papírt 
egy dobozba. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy véletlenszerűen húzzanak egy 
papírt a dobozból, olvassák el, mi 
áll rajta, majd adjanak ötletek arra, 
hogyan emlékeznének keresztelési 
szövetségeikre és tartanák be ezeket 
ilyen kihívások közepette.

• Mutass egy képet a Szabadító 
kereszteléséről (lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 35), és kérd meg az 
osztály egyik tagját, hogy olvassa fel 
2 Nefi 31:4–10- et. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy mondjanak olyan pél-
dákat a szentírásokból, amelyek azt 
mutatják, hogyan tartotta be Jézus 
Krisztus az Atyával kötött szövetségét 

Tanítási ötlet

„A kiváló tanítók nem 
tulajdonítják saját érde-
müknek azok tanulását és 
növekedését, akiket taníta-
nak. Mint a kertészek, akik 
növényeket ültetnek és 
gondoznak, a tanulásban 
a lehető legjobb feltételek 
megteremtésére töreksze-
nek. Amikor látják tanuló-
ik fejlődését, hálát adnak 
Istennek” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 62.).
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(ötletekért megnézhetik az Evangéli-
umi művészeti könyv 36–48- as képeit). 
Kérd meg őket, hogy mondjanak 
példákat arra, amikor a Szabadító 
példáját igyekeztek követni.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassanak el Robert D. Hales elder 
A keresztelés szövetsége: a királyság-
ban és a királyságból valónak lenni 
című beszédéből három bekezdést a 
„Kereszteléskor szövetséget kötünk 
Mennyei Atyánkkal” kezdetű mon-
dattól számítva. Kérd meg őket, hogy 
keressenek olyan szövetségeket, 
amelyeket a kereszteléskor kötünk, és 
kérd meg őket, hogy írják fel a táblá-
ra, amit találnak. Mi módon kellene, 
hogy a keresztelés megváltoztassa az 
életünket? Hogyan változtatta ez meg 
a fiatal nők életét?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Keresztelési szövetsé-
getek szócikket a Hűek a hithez című 
könyvecskében, és keressenek olyan 
ígéreteket, amelyeket a keresztelésük-
kor tettek. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy nézzék meg a vázlatban java-
solt egyik videót, vagy olvassák el a 
Carole M. Stephens Nagy okunk van 
az örvendezésre című beszédének 
elején található történetet, és keresse-
nek benne példákat olyan emberekre, 
akik tiszteletben tartják a keresztelési 
szövetségeiket. Adj időt a fiatal nők-
nek, hogy elmondják, mit tanultak. 
Miről érzik úgy a fiatal nők, hogy 
meg kell tenniük annak érdekében, 
hogy teljesebb mértékben tartsák be 
keresztelési szövetségeiket mindenkor 
és mindenütt?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a keresztelési 
szövetségeiket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdése-
ik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megvizsgálhatják életüket, hogy 
megállapítsák, van- e bármi, amit 
megtehetnek, vagy amit abba kellene 
hagyniuk annak érdekében, hogy 
hűségesebbek legyenek keresztelési 
szövetségeikhez. Ezután személyes 

kötelezettséget vállalhatnak arra, 
hogy eszerint cselekednek.

• Egyénileg vagy az osztállyal közösen 
dolgozhatnak a 4. Hit értéktapasztala-
ton vagy a 4. Tudás értéktapasztalaton 
a Személyes fejlődés füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító egyedülálló 
módokat talált arra, hogy 
segítsen az általa tanítot-
taknak tanulni és növe-
kedni – olyan módokat, 
melyek kifejezetten rájuk 
voltak szabva. Segített 
nekik a saját tapaszta-
lataikban fedezni fel az 
evangéliumot. Mit tehetsz 
azért, hogy segíts az álta-
lad tanított fiatal nőknek 
felismerni, milyen hatással 
vannak keresztelési szö-
vetségeik a mindennapi 
életükre?
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Válogatott források

Keresztelési szövetségetek. Hűek a hithez (2004). 117–119.

Amikor megkeresztelkedtetek, szövetséget kötötte-
tek Istennel. Megígértétek, hogy magatokra veszitek 
Jézus Krisztus nevét, betartjátok a parancsolatait, 
és Őt szolgáljátok a végsőkig (lásd Móziás 18:8–10; 
T&Sz 20:37). Minden alkalommal, amikor vesztek 
az úrvacsorából, megújítjátok ezt a szövetséget (lásd 
T&Sz 20:77, 79).

Jézus Krisztus nevének magatokra vétele. Amikor maga-
tokra veszitek Jézus Krisztus nevét, Övéinek tekinti-
tek magatokat. Őt és a munkáját teszitek első helyre 
az életetekben. Az Ő akaratát keresitek, ahelyett, 
hogy ti mit akartok, illetőleg a világ mit tanít nektek 
arról, hogy mit akarjatok.

A Mormon könyvében Benjámin király elmagyaráz-
za, hogy miért fontos magunkra venni a Szabadító 
nevét:

Nem adatott más név, mely által szabadulás jön; 
ezért szeretném, ha magatokra vennétek Krisztus 
nevét, mindannyian, akik szövetségre léptetek Isten-
nel, hogy életetek végéig engedelmesek lesztek.

És lészen, hogy aki ezt teszi, az Istennek jobb keze 
felől találja majd magát, mert ismerni fogja a nevet, 
melyen szólítják; mert Krisztus nevén fogják szólítani.

És most lészen, hogy aki nem veszi magára Krisztus 
nevét, más néven kell, hogy szólítsák; ezért isten bal 
keze felől találja magát” (Móziás 5:8–10).

A parancsolatok betartása. A keresztelési szövetsé-
getek egy elkötelezettség, hogy Isten királyságába 

jöttök, elválasztjátok magatokat a világtól és Isten 
tanújaként álltok „mindig és mindenben, és minden 
helyen” (Móziás 18:9). A törekvésetek, hogy Isten 
tanújaként álljatok, magába foglal mindent, amit 
tesztek és mondotok. Igyekezzetek, hogy mindig 
emlékezzetek az Úr parancsolataira és tartsátok is 
be azokat! Tartsátok tisztán gondolataitokat, beszé-
deteket és cselekedeteiteket! Amikor szórakozásra 
vágytok, mint például filmek, televízió, az internet, 
zene, könyvek, magazinok és újságok, vigyázzatok, 
hogy csak olyan dolgokat nézzetek, hallgassatok 
és olvassatok, melyek felemelőek. Öltözködjetek 
erényesen. Olyan barátokat válasszatok, akik arra 
bátorítanak, hogy elérjétek az örökkévaló céljaitokat! 
Tartózkodjatok az erkölcstelenségtől, a pornográfiá-
tól, a szerencsejátékoktól, a dohánytól, az alkoholtól 
és a kábítószerektől! Maradjatok érdemesek arra, 
hogy belépjetek a templomba!

Az Urat szolgálni. Az a parancsolat, hogy válasszuk 
el magunkat a világ dolgaitól, nem azt jelenti, hogy 
szigetelődjünk el másoktól. A keresztelési szövetség 
egyik része az Úr szolgálatára vonatkozik. Ti pedig 
akkor szolgáljátok Őt a leghatékonyabban, amikor 
embertársaitokat szolgáljátok. Amikor Alma prófé-
ta a keresztelési szövetségről tanított, azt mondta, 
hogy késznek kell lennünk „egymás terheit viselni, 
hogy azok könnyűek lehessenek”, és „gyászolni 
azokkal, akik gyászolnak”, és „megvigasztalni azo-
kat, akik vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:8–9). 
Legyetek kedvesek és tisztelettudóak minden 
emberrel, Jézus Krisztus példáját követve abban, 
ahogy másokkal bántok.
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Válogatott források

Részlet Carole M. Stephens Nagy okunk van az örvende-
zésre című beszédéből. Liahóna, 2013. nov.

Amikor az apósom elhunyt, a családunk összegyűlt 
azokkal, akik eljöttek, hogy részvétüket nyilvánít-
sák. Az est folyamán – miközben a családdal és a 
barátokkal beszélgettem –, gyakran feltűnt, hogy a 
10 éves unokánk, Porter, az anyósom, az ő „dédi-
je” közelében ácsorog. Néha mögötte állt, és szinte 
őrködött felette. Egyszer még azt is észrevettem, 
hogy belékarolt. Láttam, ahogy megpaskolja a kezét, 
megölelgeti, vagy csak mellette áll.

Jó pár nappal az eset után még mindig nem tudtam 
ezt a képet kiverni a fejemből. Úgy éreztem, írnom 
kell Porternek, hogy elmondjam, mit figyeltem meg. 
Küldtem hát neki egy e-mailt arról, amit láttam és 
éreztem. Emlékeztettem Portert a szövetségekre, 
melyeket a keresztelőjekor kötött, és Alma szavait 
idéztem Móziás 18. fejezetéből:

„…és most, mivel szeretnétek Isten nyájába jönni és 
az ő népének neveztetni, és hajlandóak vagytok egy-
más terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek;

Igen, és hajlandóak vagytok gyászolni azokkal, akik 
gyászolnak; igen, és megvigasztalni azokat, akik 
vigasztalásra szorulnak, és Isten tanújaként állni 
mindig és mindenben, és minden helyen, ahol csak 
vagytok, méghozzá egészen halálotokig…, hogy 
örök életetek lehessen…

[H]a ez szívetek vágya, akkor mit tudtok felhozni 
az ellen, hogy az Úr nevében megkeresztelkedje-
tek, annak bizonyítékául őelőtte, hogy szövetségre 
léptetek vele, hogy szolgálni fogjátok és betartjátok 

parancsolatait, hogy még bőségesebben kitölthesse 
rátok Lelkét?” [Móziás 18:8–10].

Elmagyaráztam Porternek, hogy Alma azt tanította, 
hogy azoknak, akik meg szeretnének keresztelkedni, 
hajlandónak kell lenniük az Urat szolgálni azáltal, 
hogy másokat szolgálnak – egész életükön át! Ezt 
mondtam: „Nem tudom, észrevetted-e, de azzal, 
hogy kimutattad a szeretetedet és az aggodalmadat 
Dédi iránt, a szövetségeidet tartottad be. Úgy tartjuk 
meg a szövetségeinket nap mint nap, hogy kedvesek 
vagyunk, szeretetet mutatunk, és törődünk mások-
kal. Azt akartam, tudd, hogy büszke vagyok rád, 
amiért megtartod a szövetségeidet! Ha betartod a 
keresztelődkor kötött szövetségedet, felkészülsz rá, 
hogy elrendeljenek a papságba. E további szövetség 
még több lehetőséget nyújt majd arra, hogy megáldj 
és szolgálj másokat, valamint segít felkészülnöd a 
későbbi templomi szövetségeidre. Köszönöm, hogy 
ilyen jó példa vagy nekem! Köszönöm, hogy megmu-
tatod, milyen szövetségmegtartó embernek lenni!”

Porter így válaszolt az üzenetemre: „Nagymama, 
köszönöm a leveledet. Amikor megöleltem a Dédit, 
nem tudtam, hogy éppen a szövetségeimet tartom 
meg, de melegséget éreztem a szívemben és jól érez-
tem magam. Tudom, hogy ez az érzés a Szentlélek 
volt a szívemben.”

Az is nagyon megmelengette a szívemet, amikor 
rájöttem, hogy Porter összekötötte a szövetségeit 
azzal az ígérettel, hogy „Lelke mindig velü[n]k 
le[het]” [Tan és a szövetségek 20:77] – az ígérettel, 
melyet a Szentlélek ajándékának befogadása tesz 
lehetővé.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan nyerem el a 
Szentlélek ajándékát?
Miután megkeresztelkedünk, részesülünk a konfirmáció szertartásában. E szer-
tartás részeként elhangzik a mondat, miszerint „Fogadd be a Szentlelket!”. Ez 
azt jelenti, hogy a Szentlélek állandó társunk lehet, ha szeretnénk, és ha meg-
hívjuk az életünkbe, valamint ha hithűen betartjuk a parancsolatokat.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segítenek a fiatal nőknek megérteni, hogy a Szentlélek 
ajándéka miként segítheti és áldhatja meg őket egész életükön át?

Cselekedetek 8:14–17; T&Sz 33:15; 
Hittételek 1:4 (A Szentlélek ajándékát 
kézrátétellel adományozzák)

1 Nefi 2:9–20 (Nefi példája arról, hogy 
hallgassunk a Szentlélekre)

1 Nefi 15:1–11 (A parancsolatok 
iránti engedetlenség meggátolja, 
hogy elnyerjük a Szentlelket)

1 Nefi 16:14–29; 18:8–22; Alma 
37:38–46 (A Liahóna példázata)

T&Sz 20:77 (Azáltal, hogy részesü-
lünk az úrvacsorából, megújítjuk a 
szövetségeinket és mindig velünk 
lehet a Lélek)

T&Sz 121:45–46 (Ha erényesek és 
könyörületesek vagyunk, akkor a 
Szentlélek állandó társunk lesz)

Henry B. Eyring: Legyen társatok 
a Szentlélek! Liahóna, 2015. nov. 
104–107.

David A. Bednar: Fogadd be a Szent-
lelket! Liahóna, 2010. nov. 94–97.

A Szentlélek ajándéka, Hűek a hithez 
(2004). 184–185.

A Szent Lélek vezessen. Himnuszok, 
85. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan nyújtott vigaszt 
vagy segített neked szemé-
lyesen a Szentlélek ajándé-
ka? Mikor érezted magad 
közel a Lélekhez? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiatal nőknek?

Ismersz olyan élménye-
ket, amelyekben a fiatal 
nőknek volt részük a 
Szentlélek ajándékával 
kapcsolatosan? Megértik- e, 
mit kell tenniük, hogy 
érdemesek legyenek a 
Szentlélek társaságára?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Az osztállyal hallgassátok meg 
vagy énekeljétek el A Szent Lélek 
vezessen című himnuszt. Mit tanul-
nak ebből a himnuszból a fiatal nők, 
mit kell tennünk, hogy elnyerjük a 
Szentlelket?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondoljanak arra a napra, amikor az 
egyház tagjává konfirmálták őket, 
és azt mondták nekik: „Fogadd be 
a Szentlelket!” Hogyan áldotta meg 
őket a Szentlélek ajándéka? Milyen 
kérdéseik vannak a Szentlélek ajándé-
kával kapcsolatosan?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, mit jelent elnyerni 
a Szentlelket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely legin-
kább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek Henry B. Eyring elnök 
Legyen társatok a Szentlélek! című 
beszédében olyan állításokat, melyek 
segítenek nekik megérteni, hogyan 
lehet velük gyakrabban a Szentlélek. 
Gondolkozzanak el, hogy miért van 
szükségünk a Szentlélek társaságára, 
és hogyan reagáljunk, amikor érezzük 
a késztetéseit. Hogyan befolyásolják 
a nap mint nap látott dolgok, gondo-
latok és cselekedetek a fiatal nők arra 
irányuló képességét, hogy érezzék a 
Lelket? Kérd meg őket, hogy gon-
dolják át, milyen változásokat kell 
hozniuk az életükben. Kérd meg őket, 
hogy osszanak meg néhányat azon 
gondolataikból, melyek nem túl sze-
mélyesek. 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el magukban az 1 Nefi 2:9–19- et 
és az 1 Nefi 15:1–11- et. Kérd meg az 
osztály egyik felét, hogy keressék ki 
és beszéljék meg, mit tett Nefi, hogy 

elnyerje a Szentlelket. Kérd meg a 
többieket, hogy keressék ki és beszél-
jék meg, mit tett Lámán és Lemuel, 
ami megakadályozta őket abban, hogy 
elnyerjék a Szentlelket. Azután kérd 
meg őket, hogy írják fel a táblára, amit 
találtak. Mit tanultak a fiatal nők ezek-
ből a példákból, ami segíthet nekik 
elnyerni a Szentlelket az életükben?

• Gondoskodj róla, hogy az osztály 
minden tagjának legyen egy példá-
nya A fiatalság erősségéért füzetből. 
Kérd meg mindegyik fiatal nőt, hogy 
válasszon egy szakaszt A fiatalság 
erősségéért című füzetből, olvassa el, 
és jelölje meg, mit kell tennie és mit 
nem szabad tennie, hogy elnyerhesse 
a Szentlelket. Kérd meg őket, hogy 
mondják el, mit tanultak a Szentlé-
lekről az olvasottakból. Hogyan segít 
ez nekik abban, hogy az életük során 
elnyerjék a Szentlelket?

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el az utolsó három bekezdést David 

Tanítási tipp

„A Szentlélek arra ösz-
tönözheti egy vagy több 
tanulódat is, hogy olyan 
gondolatokat mondjanak 
el, melyeket másoknak 
szükséges hallani. Légy 
nyitott a [sugalmazásra], 
hogy bizonyos embereket 
felszólíts! Még akár azt is 
érezheted, hogy megkérj 
egy önként nem jelentkező 
személyt, hogy megossza 
saját nézeteit” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 63.).
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A. Bednar elder Fogadd be a Szentlel-
ket! című beszédének „A Szentlélek 
ajándéka” című szakaszából. Kérd 
meg az egyik fiatal nőt, hogy össze-
gezze Bednar elder fő üzenetét. Kérj 
meg minden fiatal nőt, hogy olvas-
sa el az ezt követő három szakasz 
valamelyikét a beszédből, és keressen 
válaszokat a következőkhöz hasonló 
kérdésekre: Hogyan leszünk jogo-
sultak a Szentlélek társaságára? Mi 
gátolhat meg bennünket abban, hogy 
elnyerjük a Szentlelket? Kérd meg 
őket, hogy mondják el, mit találtak, és 
mit szándékoznak tenni annak érde-
kében, hogy kövessék Bednar elder 
tanácsát.

• Mutass egy képet Lehiről a liahóná-
val (lásd Evangéliumi művészeti könyv, 
68), és kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondják el, mit tudnak a liahónáról. 
Az osztály felét kérd meg, hogy olvas-
sák el az 1 Nefi 16:14–29- et, míg a 

másik felét, hogy olvassák el az 1 Nefi 
18:8–22- t. Kérd meg őket, hogy keres-
senek választ a következő kérdésre: 
Miben hasonlít a liahóna a Szentlélek-
re? Kérd meg őket, hogy osszák meg 
gondolataikat! Mit tanultak a fiatal 
nők Lehi családjának élményeiből, 
ami segíthet nekik elnyerni a Szentlel-
ket? Ezen beszélgetés részeként olvas-
sátok el közösen az Alma 37:38–46- ot.

• Az osztállyal együtt olvassátok el 
a Tan és a szövetségek 121:45–46- ot. 
Kérdezd meg, hogy vannak- e olyan 
kifejezések ezekben a versekben, 
amelyeket a fiatal nők nem értenek, és 
segíts nekik meghatározni e szavakat 
(például a hit házanépe „hittestvére-
ket” jelent, a csapódik majd le pedig azt 
jelenti, hogy „kiárad rá”). Mit tanul-
nak a fiatal nők e versekből arról, 
hogy miként nyerhető el a Szentlélek?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, hogyan nyerhetik el 
a Szentlelket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Személyes imáikban naponta kér-
hetik a Szentlélek társaságát.

• Elvégezhetik a Választás és fele-
lősség, 5. értéktapasztalatot vagy az 
Erény, 4. értéktapasztalatot a Szemé-
lyes fejlődés füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

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 a saját 
tapasztalataikban fedezni 
fel evangéliumi tanulságo-
kat. Hogyan segíthetsz a 
fiatal nőknek abban, hogy 
értékeljék azt, ahogyan a 
Szentlélek ajándéka segít 
nekik saját tapasztalataik 
során?
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Válogatott források

David A. Bednar: Fogadd be a Szentlelket! Liahóna, 
2010. nov. 95., részlet.

Az új egyháztagok konfirmálásának és a Szentlé-
lek ajándéka megadásának szertartása egyszerű, 
ugyanakkor nagyon mély jelentéssel bír. Érdemes 
melkisédeki papságviselők az illető fejére helyezik 
kezüket, és nevén szólítják. Ezt követően a szent 
papság felhatalmazása által és a Szabadító nevében 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
za tagjává konfirmálják, majd elhangzik a következő 
fontos felszólítás: „Fogadd be a Szentlelket!”

Egyszerűsége miatt talán figyelmen kívül hagyjuk e 
szertartás jelentőségét. Ez a négy szó: „Fogadd be a 
Szentlelket!” – nem passzív kijelentés, inkább papsá-
gi felszólítás, felhatalmazott személy által kijelentett 
intés, hogy cselekedjünk, és ne velünk cseleked-
jenek (lásd 2 Nefi 2:26). A Szentlélek nem kezd el 

munkálkodni az életünkben csak azért, mert kezek 
pihentek meg a fejünkön, és elhangzott ez a négy 
fontos szó. E szertartás elnyerésekor mindannyian 
szent és állandó felelősséget vállalunk, hogy vágy-
ni, keresni és munkálkodni fogunk, valamint úgy 
élünk, hogy valóban „befogadjuk a Szentlelket” 
és a vele járó lelki ajándékokat. „Mert mit használ 
az embernek az, ha reá ruháztatik egy ajándék, és 
ő nem fogadja el az ajándékot? Íme, nem örvend 
annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, 
aki az ajándékot adja” (T&Sz 88:33).

Mit tegyünk, hogy folyamatos valósággá váljon éle-
tünkben az intés, mely az Istenség harmadik tagja 
társaságának keresésére szólít? Szerintem a követ-
kezőkre van szükség: (1) őszintén kell vágynunk 
a Szentlélek elnyerésére; (2) megfelelőképpen kell 
meghívni az életünkbe a Szentlelket; és (3) hűsége-
sen kell engedelmeskednünk Isten parancsolatainak.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontosak a templomi 
szertartások?
A templomi szertartások a Mennyei Atyánk gyermekei számára elérhető 
legnagyszerűbb áldásokhoz vezetnek. Ezek a szertartások felkészítenek ben-
nünket arra, hogy örökre Mennyei Atyánkkal és a családunkkal éljünk ezen 
élet után. Lelki erővel és iránymutatással áldanak meg bennünket a halandó-
ságban. A templomban azon őseink helyett is elnyerhetjük az elengedhetetlen 
szertartásokat, akik anélkül haltak meg, hogy lehetőségük lett volna saját 
maguk számára elnyerni e szertartásokat.

Készülj fel lelkileg!

Felkészülés közben imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és 
forrás anyagokat. Mi fogja arra ösztönözni a fiatal nőket, hogy érdemesek legyenek a 
templomi szertartásokra és részt vegyenek azokban?

T&Sz 84:19–22 (Az isteniség ereje a 
papság szertartásaiban van)

T&Sz 109 (A Kirtland templom fel-
szentelése)

T&Sz 131:1–4 (A celesztiális házasság 
a dicsőség legmagasabb foka elnyeré-
sének feltétele)

Kent F. Richards: Az isteniség ereje. 
Liahóna, 2016. máj. 118–120.

Thomas S. Monson: A templom áldá-
sai. Liahóna, 2015. okt. 91–93.

Quentin L. Cook: Gyökerek és ágak. 
Liahóna, 2014. máj. 44–48.

Templomok. Hűek a hithez (2004). 
191–195.

Rövidfilm: A templomok jelzőtüzek

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan irányították és 
áldották meg a templomi 
szertartások az életedet? 
Miként vitt közelebb téged 
Mennyei Atyádhoz az 
ezen szertartásokban való 
részvétel?

Milyen élményekben volt 
már része a fiatal nőknek a 
templomi szertartásokkal 
kapcsolatban? Hogyan 
segíthetnek egymásnak 
abban, hogy tanuljanak és 
bizonyságot szerezzenek a 
templomi szertartásokról?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolkozzanak el egy közelmúlt-
beli élményükről, amelyben a temp-
lomban volt részük. Mit éreztek ott? 
Milyen áldásokban részesültek a 
templomlátogatásnak köszönhetően? 

Mikor érezték úgy a templomban, 
hogy lelki erőt és útmutatást kaptak?

• Kérj meg egy fiatal nőt, hogy tart-
son fel egy képet a templomról. Kérd 
meg őt, hogy nevezzen meg néhány 
templomi szertartást, és mondja el, 
miért fontosak ezek számára.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, miért fontosak 
a templomi szertartások. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
egészítsék ki az alábbi mondatot, és 
osszák meg válaszaikat az osztállyal: 
„Amikor a templomba megyek, 
__________.” Milyen további vála-
szokat találnak Kent F. Richards elder 
Az isteniség ereje című beszédének 
vázlatpontos listájában? Kereshet-
nek a beszédben válaszokat arra a 
kérdésre is, hogy „Miért fontosak a 
templomi szertartások?”. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy meséljenek egy 
templomlátogatáshoz kapcsolódó 
közelmúltbeli élményükről. Milyen 
áldásokat kaptak a templomi munka 
jóvoltából?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
Thomas S. Monson elnök A templom 
áldásai című beszédében keressenek 
olyan áldásokat, melyek a templomi 
hódolatból fakadnak. Milyen áldások-
ban részesültek már, amikor elmen-
tek a templomba és részt vettek a 
templomi szertartásokban? Hozhatsz 
példákat a saját életedből is arra, hogy 

miként áldottak meg téged a templo-
mi szertartások.

• Mutass egy képet egy templom 
előtt álló házaspárról (lásd Evangéliu-
mi művészeti könyv, 120. sz.). Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy közösen olvassák 
el a Tan és a szövetségek 131:1–4- et, és 
keressék meg az azoknak ígért áldáso-
kat, akik a házasság új és örökké tartó 
szövetségére lépnek. Milyen áldások 
tartatnak vissza azoktól, akik nem 
lépnek e szövetségre? Miben különbö-
zik az, ahogyan az Úr tekint a házas-
ságra, attól, ahogyan a világ tekint rá? 
Oszd meg a bizonyságodat a fiatal 
nőkkel azokról az áldásokról, amelyek 
akkor válnak elérhetővé számukra 
és jövendőbeli családjuk számára, 
amikor részt vesznek a templomi 
szertartásokban.

• Mutasd be A templomok jelzőtüzek 
című rövidfilmet, és kérdezd meg 
a fiatal nőktől, szerintük miért volt 
hajlandó a Mou Tham család ilyen 

Tanítási ötlet

„Amikor összegyűlünk, 
hogy tanulmányozzuk az 
evangélium tanait, akkor 
annak áhítatos szellemi-
ségben kell történnie. […] 
A tiszteletlenség megfelel 
az ellenség céljainak, mert 
az elmében és a lélekben 
is eltorlaszolja a kinyilat-
koztatás finom csatornáit” 
(lásd Boyd K. Packer idé-
zet, Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 82.).
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hatalmas áldozatokat hozni azért, 
hogy eljusson a templomba. Milyen 
áldozatot hoztak ők maguk, vagy 
milyen áldozatokat láttak másokat 
meghozni, hogy eljussanak a temp-
lomba, és elnyerjék annak áldásait?

• Oszd ketté az osztályt, és kérd meg 
az egyik felét, hogy képzeljék el, hogy 
ők a többiek elhunyt ősei. Képzeljék 
el, hogy keresztelkedés nélkül haltak 
meg, de a lelkek világában elfo-
gadták az evangéliumot. Kérd meg 
őket, hogy írjanak egy üzenetet az 

élő leszármazottaiknak, és adják oda 
azt az osztály másik feléhez tartozó 
egyik társuknak. Kérd meg az osztály 
tagjait, hogy olvassák fel hangosan 
az üzeneteket. Írd fel a táblára a lecke 
címét, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondolkozzanak ezen a kérdé-
sen, amikor elolvassák Quentin L. 
Cook elder Gyökerek és ágak című 
beszédének Családtörténet és techni-
ka alcíme alatti harmadik és negyedik 
bekezdését. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg a gondolataikat.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, milyen fontosak a 
templomi szertartások? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Az osztállyal közös tevékenység 
gyanánt kereszteléseket végezhetnek 
halottakért, lehetőség szerint saját 
családjukhoz tartozó személyekért. 
Használhatják a ma tanultakat arra, 

hogy buzdítsanak más fiatal nőket, 
hogy készüljenek fel a közös temp-
lomlátogatásra.

• Elvégezhetik a Hit, 3. értéktapasz-
talatát a Személyes fejlődés füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Amikor a Szabadító taní-
tott, arra kérte követőit, 
hogy hittel cselekedje-
nek, és éljenek az Általa 
tanított igazságok szerint. 
Azt szerette volna, ha 
követői teljes szívükből az 
evangélium szerint élnek. 
Hogyan ösztönözheted 
a fiatal nőket arra, hogy 
vágy ébredjen bennük a 
templomi szertartások 
megértésére, valamint az 
azokban való részvételre?
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Quentin L. Cook: Gyökerek és ágak. Liahóna, 2014. máj. 
46., részlet.

A templomi és a családtörténeti munka nem csak 
rólunk szól. Gondoljatok azokra, akik a fátyol túl-
oldalán várják a szabadító szertartásokat, amelyek 
kiváltják őket a lélekbörtön rabságából. A börtön szó, 
fogalomként tekintve rá, bezártságot, fogságot is 
jelent [lásd Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 
11th ed. (2003), “prison”]. A fogságban lévők talán 
felteszik [ezt a] kérdés[t]: „Most mi lesz?”

Egy hithű nővér megosztotta a Salt Lake templom-
ban átélt egyik különleges lelki élményét. Miközben 
a konfirmálási helyiségben volt, és éppen elhang-
zottak egy helyettes általi konfirmálási szertartás 
szavai, ezt hallotta: „A fogoly pedig szabadon 
bocsáttatik!” Erőteljes, sürgető érzés szállta meg 
mindazok iránt, akik még a keresztelési és konfir-
málási szertartásaikra vártak. Hazaérve kikereste 
a szentírásokból az általa hallott mondatot. A Tan 
és a szövetségek 128. szakaszában talált rá Joseph 
Smith kijelentésére: „Örvendjen a szívetek, és 
legyetek rendkívül örömteliek. Törjön ki éneklésbe 
a föld! Zengjék a halottak az örök dicséret himnu-
szait Immánuel Királynak, aki, mielőtt lett volna a 
világ, elrendelte azt, ami lehetővé teszi számunkra a 

börtönből való kiváltásukat; mert a foglyok szaba-
don bocsáttatnak” [T&Sz 128:22].

A kérdés tehát az, hogy mi a teendőnk. Joseph 
próféta tanácsa az volt, hogy mutassuk be a temp-
lomban „halottaink feljegyzéseit…, ami teljes elfoga-
dásra méltó” [T&Sy 128:24].

Az egyház vezetése határozott felhívást intézett 
a felnövekvő nemzedékhez, hogy mutassanak 
utat abban, miként tapasztalható meg Illés lelke a 
technika használata által, kutassák ki az őseiket, 
és végezzenek értük templomi szertartásokat. A 
szabadítás élőkért és holtakért végzett munkájának 
meggyorsítása során e munka jelentős része rátok, 
fiatalokra hárul.

Ha az egyes egyházközségek fiataljai nemcsak 
elmennek a templomba és megkeresztelkednek a 
halottaikért, hanem együtt munkálkodnak a család-
jaikkal és az egyházközség más tagjaival azon, hogy 
neveket vigyenek az általuk végzett szertartásokra, 
akkor ők is és az egyház is nagyban megáldatnak. 
Ne becsüljétek alá sem az elhunytak befolyását az 
erőfeszítéseitek támogatásában, sem pedig az abból 
fakadó örömöt, amikor végül találkoztok azokkal, 
akiket szolgáltok! Saját családotok egyesítésének 
örökkévaló jelentőségű áldása szinte felfoghatatlan.
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JÚLIUS: SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent magamra venni 
Jézus Krisztus nevét?
Amikor megkeresztelkedünk, szövetséget kötünk arra, hogy magunkra 
vesszük Jézus Krisztus nevét. Az úrvacsoravétellel ezt a szövetséget újítjuk 
meg (lásd T&Sz 20:77). Azzal teszünk eleget e szövetségnek, ha az Urat tesszük 
az első helyre az életünkben; ha igyekszünk úgy gondolkodni és cselekedni, 
ahogyan Ő tenne; és ha „Isten tanújaként áll[unk] mindig és mindenben, és 
minden helyen” (Móziás 18:9).

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és források segítenek a fiatal nőknek megérteni a szövetséget, ame-
lyet arra kötöttek, hogy Krisztus nevét magukra vegyék?

Móziás 5 (Miért fontos magunkra 
venni Krisztus nevét)

3 Nefi 27:27 (Igyekeznünk kell olyan-
nak lenni, mint Jézus Krisztus)

T&Sz 20:37, 77 (Krisztus nevének 
magunkra vétele a keresztelési szö-
vetség és az úrvacsora szertartásának 
része)

Robert D. Hales: Keresztényibb 
keresztények. Liahóna, 2012. nov. 
90–92.

Mervyn B. Arnold: Mihez kezdtél 
a nevemmel? Liahóna, 2010. nov. 
105–107.

Videó: Bátran állj magad!

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg az egyik fiatal nőt, 
hogy olvassa fel a kenyér megáldá-
sához tartozó imát a T&Sz 20:77- ből. 

Véleményük szerint mit jelent az, 
hogy Jézus Krisztus „nevét… maguk-
ra venni”?

Mit jelent szerinted 
magadra venni Jézus 
Krisztus nevét? Mit teszel 
azért, hogy betartsd ezt a 
szövetséget?

Milyen kihívások és 
áldások érik a fiatal nőket, 
amikor magukra veszik 
Krisztus nevét? Hogyan 
segíthetsz a fiatal nőknek, 
hogy Istent helyezzék az 
első helyre az életükben?
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• Kérdezd meg a fiatal nőket, hogy 
tudják- e, miért választották éppen 
azt a nevet a szüleik, melyet nekik 
adtak. Milyen hatással van a nevük 
arra, hogy kik ők és hogyan igyekez-
nek élni? Kérdezd meg őket, hogy 

számukra mit jelent Jézus Krisztus 
nevét magukra venni (lásd T&Sz 
20:77). Az Ő nevének magunkra véte-
le hogyan befolyásolja azt, hogy kik 
vagyunk és hogyan igyekszünk élni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, mit jelent maguk-
ra venni Jézus Krisztus nevét. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Mutasd meg a Bátran állj magad! 
című videót. A fiatal nők érzése 
szerint mi Monson elnök fő üzenete 
ebben a videóban? A videóban szerep-
lő fiatalok mivel mutatták meg, hogy 
magukra vették a Szabadító nevét? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy mesélje-
nek hasonló élményeikről.

• Ismertesd Henry B. Eyring elnök 
következő kijelentését: „Ígéretet 
teszünk, hogy magunkra vesszük 
az Ő nevét. Ez azt jelenti, hogy úgy 
tekintünk magunkra, mint akik az 
Övéi. Az első helyre tesszük Őt az 
életünkben. Azt akarjuk, amit Ő 
akar, ahelyett, amit saját magunk 
akarnánk, vagy amit a világ sugallni 
igyekszik számunkra” (lásd Hogy 
egyek legyünk. Liahóna, 1998. júl.). 
Oszd három csoportra az osztályt, és 
kérd meg mindegyik csoportot, hogy 
beszéljék meg az alábbi kérdések 
egyikét: Mit jelent az, hogy Krisztu-
sénak tekintjük magunkat? Hogyan 
tesszük a Szabadítót első helyre az 
életünkben? Mit jelent az, hogy azt 
akarjuk, amit a Szabadító? Kérd fel a 
csoportok egy- egy tagját, hogy osszák 
meg az osztály többi tagjával, amiről a 
csoportjukban beszélgettek.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el Móziás 5- öt, és keressenek 
válaszokat olyan kérdésekre, mint: 
„Mit jelent magunkra venni Krisztus 
nevét?”, illetve: „Miért fontos, hogy 
magunkra vegyük Krisztus nevét?”. 
Kérd meg őket, hogy mondják el, mit 
találtak, és soroljanak fel konkrét dol-
gokat, amelyeket megtehetnek annak 
érdekében, hogy megmutassák, hogy 
magukra vették a Szabadító nevét.

• Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
olvassa el Hélamán 5:6–8- at, a többi-
eket pedig, hogy olvassák el az első 
három bekezdést Mervyn B. Arnold 
elder Mihez kezdtél a nevemmel? 
című beszédéből. Kérd meg őket, 
hogy foglalják össze egymásnak az 
olvasottakat. Hogyan ösztönözte eze-
ket az embereket a Nefi, a Lehi, vala-
mint a George Albert Smith név arra, 
hogy igazlelkűen éljenek? Hogyan 
ösztönöz bennünket az a szövetség, 
hogy magunkra vegyük Jézus Krisz-
tus nevét? Az osztállyal olvassátok 
el a beszéd utolsó két bekezdését, és 
kérd meg a fiatal nőket, hogy beszél-
gessenek arról, miként fogják alkal-
mazni Arnold elder felhívását.

Tanítási tipp

„Kérd meg a tanulókat, 
hogy saját szavaikkal 
ismételjék el a tantétele-
ket! Ez a leckében korán 
segíteni fog megtudnod, 
hogy megértenek- e bizo-
nyos szavakat vagy fogal-
makat. Ha nem értik meg, 
magyarázatokkal szolgál-
hatsz, melyek tartalma-
sabbá teszik számukra a 
lecke hátralevő részét” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 73.).
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• Ismertesd Robert D. Hales elder 
következő kijelentését: „A keresztény 
szó azt jelzi, hogy magunkra vesszük 
Krisztus nevét.” Oszd fel Hales elder 
Keresztényibb keresztényeknek lenni 
című beszédét a fiatal nők között. 
Kérd meg mindegyik fiatal nőt, hogy 

olvassa el a kijelölt szakaszt, és keres-
sen benne választ a következő kér-
désre: Mit jelent kereszténynek lenni? 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, mit 
találtak, és mondjanak példákat olyan 
általuk ismert emberekre, akiket igazi 
keresztényeknek tartanak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Véleményük szerint 
mit jelent Jézus Krisztus nevét magukra venni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a 
tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, mi módon mutathatnák meg cselekedeteik-
kel, hogy magukra vették Jézus Krisztus nevét. Egy későbbi alkalommal kérd meg őket, 
hogy osszák meg tapasztalataikat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító ismerte azo-
kat, akiket tanított, és tud-
ta, kivé válhatnak. Amikor 
küszködtek, nem mondott 
le róluk, hanem továbbra is 
szerette és szolgálta őket. 
Hogyan tudod kimutatni 
szeretetedet és támogatá-
sodat az áldalad tanított 
fiatal nők iránt?
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Részlet Robert D. Hales Keresztényibb keresztényeknek 
lenni című beszédéből.  Liahóna, 2012. nov. 90–92.

Bizonyságomat teszem arról, hogy az ő végtelen 
szeretete és kegyelme által mindannyian keresz-
tényibb kereszténnyé válhatunk. Gondolkozzatok el 
a következő keresztényi tulajdonságokon. Mennyire 
sikerül ezeket megerősíteni magunkban?

Keresztényi szeretet. A Szabadító mindenkit értékelt. 
Mivel mindenkivel kedves és könyörületes, otthagy-
ta a kilencvenkilencet, hogy azt az egyet megtalálja 
[lásd Máté 18:12–14], mert Ő még a fejünk hajszálait 
is mind számon tartja [Lukács 12:7].

Keresztényi hit. A Szabadító a kísértések, megpróbál-
tatások és üldöztetések ellenére is bízott Mennyei 
Atyánkban, és azt választotta, hogy hű és engedel-
mes lesz az Ő parancsolatai iránt.

Keresztényi áldozathozatal. A Szabadító egész életében 
az idejét, energiáját, végül pedig az engesztelés által 
saját magát adta értünk, hogy Isten minden gyerme-
ke feltámadhasson és lehetősége legyen elnyerni az 
örök életet.

Keresztényi gondoskodás. A jó szamaritánushoz 
hasonlóan a Szabadító állandóan arra törekedett, 
hogy megmentse, szeresse és táplálja a körülötte 
lévőket, kultúrától, származástól és körülmények-
től függetlenül.

Keresztényi szolgálat. Akár vizet húzott a kútból, 
akár halvacsorát készített, vagy akár poros lábakat 
mosott meg, a Szabadító napjai a szolgálatról, a 
megfáradtak felemeléséről és a gyengék megerősí-
téséről szóltak.

Keresztényi türelem. A Szabadító még a saját fájdalmai 
és szenvedései közepette is az Ő Atyjára várt. Mivel 
irántunk is türelemmel viseltetik, várni fog ránk, 
hogy magunkhoz térjünk és hazajöjjünk Őhozzá.

Keresztényi béke. Szolgálata során mindig a megér-
tést és a békét szorgalmazta. Különösen a tanítvá-
nyai között azt tanította, hogy a keresztények nem 
vitatkozhatnak más keresztényekkel, akármilyen 
különbségekről is legyen szó.

Keresztényi megbocsátás. Arra tanított bennünket, 
hogy áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak. 
Példát is mutatott erre, amikor azokért imádkozott, 
akik keresztre feszítették őt, hogy megbocsátást 
nyerhessenek.

Keresztényi megtérés. Péterhez és Andráshoz hason-
lóan sokan szintén felismerik az evangélium igaz-
ságát, amikor meghallják azt. Ők szinte azonnal 
megtérnek. Másoknak kicsit több időre van szüksé-
gük. Egy Joseph Smithen keresztül adott kinyilat-
koztatásban a Szabadító ezt tanította: „Ami Istentől 
való, az világosság; és aki világosságot fogad be, 
és megmarad Istenben, még több világosságot kap; 
és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé 
válik, a tökéletes napig” [Tan és a szövetségek 50:24] 
– megtérésünk tökéletes napjáig. Jézus Krisztus a 
„világ világossága és Megváltója; az igazság Lelke” 
[Tan és a szövetségek 93:9].

Keresztényi mindvégig kitartás. A Szabadító élete min-
den napján szüntelenül Atyja akaratát cselekedte, 
és halandó élete végéig kitartott az igazlelkűségben, 
jóságban, irgalomban és igazságban.
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Az internetes anyag megtekintéséhez látogass el az lds.org/youth/learn oldalra.

AZ EGYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE

„[A] férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a 
Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében” (A család: Kiáltvány a 
világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.).

Ennek az egységnek a vázlatai segíteni fognak a fiatal nőknek megérteni a család fon-
tosságát a saját életükben és Mennyei Atyánk gyermekei számára készített tervében. Az 
ebben az egységben felfedezett igazságok segíteni fognak nekik megóvni a házasságot 
és a családot az ellenség támadásaitól és megtévesztéseitől. Továbbá ezek az igazságok 
segíteni fognak nekik már most megerősíteni a családjukat, és felkészülni arra, hogy 
Sionban igazlelkű feleségekként és anyákként igazlelkű családot neveljenek.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Miért fontos a család?
Miért fontos a templomi házasság?
Miért fontos a nemi erkölcsösség?
Miért fontos követni az egyház randevúzásra vonatkozó normáit?
Hogyan tudok már most felkészülni arra, hogy igazlelkű feleség és anya legyek?
Hogyan egészítik ki egymást a férfi és női szerepek a családban?
Hogyan tudom megerősíteni a családomat?

Augusztus: A házasság és a család
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 
eredményes Közös tevékenységként szolgálhat. Az 
osztályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezze-
tek olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek mege-
rősítik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenységei kap-
csolódnak az ebben az egységben szereplő leckékhez:

Isteni természet, 3. és 5. értéktapasztalat

Egyéni érték, 4. értéktapasztalat

Erény értéktapasztalatok és értékfeladatok
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos a család?
A családot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik az Ő gyerme-
keinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében. Eme isteni terv lehetővé 
teszi az egyének számára, hogy visszatérjenek az Ő jelenlétébe, a családok 
számára pedig, hogy örökre egyesüljenek.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! Milyen 
szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek megérteni a család 
fontosságát?

Rómabeliek 8:16–17; Zsidók 12:9 
(Mennyei Atyánk gyermekei 
vagyunk)

1 Mózes 2:18–24; T&Sz 131:1–4; 138:48 
(Evangéliumi igazságok a családról)

Móziás 4:14–15; T&Sz 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (A gyermekek szüleiktől 
tanulják meg az evangéliumot)

A család: Kiáltvány a világhoz. 
Liahóna, 2010. nov. 129.

Carole M. Stephens: A család Isten 
ajándéka. Liahóna, 2015. máj. 11–13.

D. Todd Christofferson: Miért fontos 
a házasság és a család? Liahóna, 2015. 
máj. 50–53.

L. Tom Perry: Jó szülőkké válni. Liahó-
na, 2012. nov. 26–28.

Család. A fiatalság erősségéért (2011). 
14–15.

Videók: Családunk együtt élhet örök-
re; Az otthon egy isteni intézmény

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Miért fontos számodra a 
családod? Mit gondolsz, 
miért tölt be központi sze-
repet a család a Mennyei 
Atya szabadítástervében?

Milyen üzeneteket kapnak 
a fiatal nők a világból, 
amelyek ellentmondanak 
mindannak, amit a pró-
féták tanítottak a család 
fontosságáról? Hogyan 
segíthetsz nekik megérteni 
a család örökkévaló jelen-
tőségét?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy kép-
zeljék azt, egy barátjuk a következőt 
kérdezi tőlük: Miért olyan fontosak 
a családok az egyházatokban? Mit 
válaszolnának?

• Írd fel a táblára: „A _________ 
központi szerepet játszik a 

Teremtő _____________ örökkévaló 
_____________ vonatkozó tervében.” 
A fiatal nők olvassák el A család: 
Kiáltvány a világhoz első bekezdését, 
és egészítsék ki a mondatot. Beszéljé-
tek meg az osztállyal, hogy miért igaz 
ez az állítás.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet megtanítani a fiatal nőknek a család 
fontosságát. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Rajzolj a táblára egy kört. Kérj meg 
egy fiatal nőt, hogy rajzoljon a körbe 
egy családot. Írd a kör köré a követ-
kező kifejezéseket: halandóság előtti 
élet, halandó élet és halandóság utáni élet. 
Kérj meg egy fiatal nőt, hogy olvassa 
fel A család: Kiáltvány a világhoz 
harmadik bekezdését, és beszéljé-
tek meg, hogy az olvasottak alapján 
hogyan illik bele a család a szabadítás 
tervének e három szakaszába. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy fejezzék ki 
a családjuk iránti érzéseiket, és hogy 
miért szeretnének velük örökre együtt 
élni a mostani élet után.

• A fiatal nők olvassák el D. Todd 
Christofferson elder Miért fontos a 
házasság és a család? című beszédét, 
vagy L. Tom Perry elder Jó szülőkké 
válni című beszédét, és keressenek 
választ arra a kérdésre, hogy „miért 
fontos a család?”. Kérd meg őket, 
mondják el, mit találtak. Mit tehet-
nek a fiatal nők, hogy megmutassák, 
értik, milyen fontos a család? Milyen 

hatással lesz a fiatal nőknek a család-
tagjaikkal való bánásmódjukra az, 
hogy megértik a család fontosságát?

• Jelölj ki olvasásra minden fiatal 
nőnek egy szentírásrészt ebből a 
vázlatból. Kérd meg az osztályt, hogy 
nézzék át A család: Kiáltvány a világ-
hoz című kiadványt, és keressenek 
benne egy bekezdést, amely kapcsoló-
dik a szentírásukhoz. Minden fiatal nő 
ossza meg a szentírását és a kiáltvány-
nak azt a részét, amelyhez kapcsoló-
dik. Kérd meg őket, hogy osszanak 
meg olyan saját élményeket, amelyek 
a család fontosságát szemléltetik.

• A püspök engedélyével hívj meg 
néhány olyan nőtestvért az egyház-
községből, akiknek erős a házassága, 
és osszák meg az érzéseiket a házas-
ságról és a családról. Mit mondaná-
nak egy olyan személynek, akinek a 
családi helyzete jelenleg nem annyira 
ideális? (Lásd Család. A fiatalság 
erősségéért, 15.). Mit mondanának 

Tanítási ötlet

„Ha több ember is hozzá 
szeretne szólni egy témá-
hoz, ezt mondhatod: »Elő-
ször téged hallgatunk meg, 
utána pedig téged.« Akkor 
majd nyugton maradnak a 
tanulóid, mert tudják, hogy 
lesz lehetőségük beszélni” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 69.).
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annak, aki úgy érzi, nincs szüksége 
arra, hogy megházasodjon és gyerme-
kei legyenek? Buzdítsd a fiatal nőket, 
hogy tegyenek fel a házasságra és 
családalapításra való felkészüléssel 
kapcsolatos kérdéseket.

• Oszd négy csoportra az osztályt. 
Mindegyik csoport tanulmányozza 
Carole M. Stephens nőtestvér A család 
Isten ajándéka című beszédének 

egy- egy szakaszát (minden szakasz 
egy vastagon szedett, a családra 
vonatkozó igazság kijelentésével 
kezdődik). Kérj meg minden csopor-
tot, hogy készüljenek fel arra, hogy 
a többi csoportnak megtanítsák, mit 
tanultak a saját szakaszukból. Hogyan 
taníthatják és példázhatják ezeket az 
igazságokat a saját családjukban és 
közösségükben?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, miért fontos a csa-
lád? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Gondolhatnak egy olyan igazlelkű 
családra, akiket csodálnak, és leírhat-
ják, milyen konkrét módokon utánoz-
hatnák azt a családot.

• Ellátogathatnak a mormon- 
sajtoszoba.hu oldalra vagy az ifjúsági 

honlapra, és kereshetnek olyan cikke-
ket és videókat, melyek a templomi 
házasságról és a családokról szólnak 
(ezt Közös tevékenységként is végez-
hetitek).

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek követőiben, Ő 
pedig örült, amikor kife-
jezésre juttatták hitüket. 
Milyen kérdéseket tehetsz 
fel, melyek segítenek a 
fiatal nőknek, hogy mély 
gondolataik és érzéseik 
legyenek a család fontos-
ságával kapcsolatosan? 
Képesek- e ezek a kérdések 
elősegíteni a hitük kifeje-
zését?
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Válogatott források

Részlet L. Tom Perry Jó szülőkké válni című beszédéből. 
 Liahóna, 2012. nov. 26–28.

Megerősített családi kultúránk védelmet fog nyúj-
tani gyermekeinknek „az ellenség… tüzes nyilai” 
(1 Nefi 15:24) ellen, melyek beágyazódtak kortár-
saik kultúrájába, a szórakoztatóipar és a hírességek 
kultúrájába, a hitel és a jogosultság kultúrájába, 
valamint az internet és a média kultúrájába, melyek-
nek folyamatosan ki vannak téve. Az erős családi 
kultúra segíteni fog gyermekeinknek a világban 
élni, de nem e világból lenni (János 15:19).

Joseph Fielding Smith elnök ezt tanította: „A szülők 
kötelessége megtanítani gyermekeiknek Jézus Krisz-
tus evangéliumának e szabadító tantételeit, hogy 
tudják, miért kell megkeresztelkedniük, és hogy 
keresztelkedésük után a szívükbe vésődhessen Isten 
parancsolatai betartásának folyamatos vágya, mely 
visszaviszi őket a színe elé. Testvéreim, szeretnétek, 
ha a családotok, a gyermekeitek hozzá lennének 
pecsételve az előttetek járt apákhoz és anyákhoz…? 
Ha igen, akkor már a bölcső mellett el kell kezdene-
tek a tanítást. Példamutatással és szavakkal is taníta-
notok kell.” [Joseph Fielding Smith, in Conference 
Report, Oct. 1948, 153.]

A családról szóló kiáltvány kijelenti:

„Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly köteles-
sége, hogy szeressék egymást és törődjenek egymás-
sal, valamint gyermekeikkel. »Az Úrnak öröksége, 
a fiak [gyermekek]« (Zsoltárok 127:3). A szülők 
szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és 
igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki 

szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, 
és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedel-
meskedő állampolgárok legyenek. […]

Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz 
módon kell családjukat irányítaniuk, valamint 
gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és 
annak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik 
gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak 
egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerekként 
segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. [A 
család: Kiáltvány a világhoz.  Liahóna, 2010. nov. 129.]

Hiszem, hogy Isten tervezte úgy, hogy az anyai 
szerepkörben oly nagy hangsúlyt kap a következő 
nemzedék gondozása és tanítása. De csodálatos lát-
ni azokat a férjeket és feleségeket, akik valódi társas 
viszonyt dolgoztak ki, melyben hatásuk összeadó-
dik, és hatékonyan tudnak kommunikálni mind a 
gyermekeikről, mind pedig a gyermekeikkel.

Az eddigieknél sokkal körmönfontabb és pimaszabb 
csapásokat mér ma gyermekeinkre a gonoszság. Az 
erős családi kultúra kiépítése további védelmi vona-
lat jelent gyermekeink számára, amely elhatárolja 
őket a világi hatásoktól.

Isten áldjon meg benneteket, Sion jó édesanyái és 
édesapái! Ő a ti gondjaitokra bízta örökkévaló gyer-
mekeit. Szülőkként Isten társai lévén, Vele együtt 
visszük véghez gyermekei között az Ő munkáját és 
dicsőségét. Szent kötelességünk megtenni minden 
tőlünk telhetőt. Erről teszem bizonyságomat Jézus 
Krisztus nevében, ámen.
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos a templomi 
házasság?
Mennyei Atyánk boldogságtervében felmagasztosulás egyedül a celesztiális 
házasság új és örök szövetségén keresztül lehetséges (lásd T&Sz 131:1–3). Ami-
kor egy férfit és egy nőt egymáshoz pecsételnek a templomban az időre és az 
egész örökkévalóságra, biztosak lehetnek benne, hogy a házasságuk örökké fog 
tartani, amennyiben hűek a szövetségeikhez Tudják, hogy semmi, még a halál 
sem választhatja el őket véglegesen egymástól.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb forrásanyagokat! 
Mely források segítenek a fiatal nőknek megérteni a templomi házasság jelentőségét, 
valamint növelni azon elhatározásukat, hogy egy napon a templomban kössenek házas-
ságot?

T&Sz 49:16–17 (A házasság segít 
betölteni a teremtés célját)

T&Sz 131:1–4; 132:15–21 (A felma-
gasztosuláshoz szükség van örökké-
való házasságra)

A család: Kiáltvány a világhoz. Liahó-
na, 2010. nov. 129.

L. Tom Perry: A házasság és a család 
fontossága világszerte. Liahóna, 2015. 
máj. 39–42.

Henry B. Eyring: Szövetség alatt álló 
családok. Liahóna, 2012. máj. 62–65.

Richard G. Scott: A házasság örökké-
való áldása. Liahóna, 2011. máj. 94–97.

Templomi házasságunk mindent 
megért. Liahóna, 2010. okt. 69–70.

Házasság. Hűek a hithez (2004). 75–79.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Miért fontos számodra 
a templomi házasság? 
Milyen áldásokat biztosít 
neked és a családodnak ez 
a szertartás?

Milyen igazlelkű példákat 
látnak a fiatal nők maguk 
előtt a templomi házas-
ságra? Hogyan tudsz még 
nagyobb vágyat elültetni 
bennük arra, hogy a temp-
lomban pecsételjék őket 
össze a házastársukkal?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mielőtt a fiatal nők megérkeznének 
az órára, írd fel a táblára: Miért fontos 
a templomi házasság? Kérd meg őket, 
hogy gondolkozzanak el ezen a kér-
désen, miközben elolvassák a Temp-
lomi házasságunk mindent megért 
című cikket. Miért volt olyan fontos a 
templomi házasság a történetben sze-
replő párnak? Buzdítsd a fiatal nőket, 
hogy osszák meg gondolataikat.

• Ha lehetséges, mutass egy fényké-
pet, amely a templomi pecsételésed 
napján készült, és mondd el, milyen 
gondolataid és érzéseid voltak (vagy 
mutass egy képet egy menyasszony-
ról és egy vőlegényről, ahogy a temp-
lom előtt állnak [lásd Evangéliumi 
művészeti könyv, 120.]). Kérdezd meg a 
fiatal nőktől, szerintük miért fontos a 
templomi házasság.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, miért fontos a 
templomi házasság. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, képzeljék 
el, hogy van egy barátjuk, aki azon 
tűnődik, vajon miért van célul kitűzve 
a templomi házasság egy egyszerű 
polgári házasságkötés helyett. Kérd 
meg őket, hogy olvassák el az ebben 
a vázlatban javasolt szentírásokat, 
vagy A házasság új és örökre szóló 
szövetsége címszót a Hűek a hithez 
című értelmező szótárból (75–76.), és 
keressenek olyan szavakat és kifejezé-
seket, melyeket segítségül hívhatnak 
egy levél megírásakor a barátjuk-
nak. Buzdítsd őket, hogy a levélben 
magyarázzák el az örökkévaló házas-
ság fontosságát. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg az osztállyal, amit írtak a 
levelükben.

• Hozz két- három olyan tárgyat (vagy 
arról készült képet), amelyek a tar-
tósság különböző szintjeit ábrázolják 
(például egy műanyag kanalat és egy 

fém kanalat). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy beszéljék meg, hogy a tartósabb 
tárgy miért jobb, mint a kevésbé tartós. 
Miként vonatkozik ez a házasságra? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvassák 
el vagy hallgassák meg L. Tom Perry 
elder A házasság és a család fontossá-
ga világszerte című beszédének egyes 
részeit. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondják el, miért szeretnének templo-
mi házasságot kötni.

• Adj minden fiatal nőnek egy 
példányt Richard G. Scott elder A 
házasság örökkévaló áldása című 
beszédéből. Hogyan érzett Scott elder 
az örökkévaló társa iránt? Mi ragad-
ja meg a fiatal nőket a feleségével 
való kapcsolatában? Kérd meg őket, 
gondolkozzanak el, „mibe kerül” 
egy olyan kapcsolatot elérni, mint 
amilyen Scott elder és Scott nőtestvér 
kapcsolata.

Tanítási ötlet

„A történetek felkelthetik 
a tanulók érdeklődését. 
Gyakran hatékonyab-
ban megtaníthatunk egy 
tantételt, ha illusztrálás-
ként előtte megosztunk 
egy történetet. Ez segít a 
tanulóknak a mindenna-
pos tapasztalatok formájá-
ban megérteni a tantételt” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 93.).
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• Osztályként olvassák el a T&Sz 
131:1–4- et, valamint A házasság új 
és örökre szóló szövetsége címszót a 
Hűek a hithez című értelmező szótár-
ból (75–76.) és keressenek választ 
arra a kérdésre, hogy „miért fontos a 
templomi házasság?”. Ha szükséges, 
segíts a fiatal nőknek az ismeretlen 

szavak vagy kifejezések értelmezé-
sében. Kérd meg az osztály tagjait, 
hogy soroljanak fel olyan dolgokat, 
amelyek gátolhatják a fiatal nőket 
abban, hogy a templomban kössenek 
házasságot. Mit tehetek már most 
azért, hogy biztosan a templomban 
kössenek házasságot?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, milyen fontos a 
templomi házasság? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Írhatnak egy levelet saját maguk-
nak, melyet az esküvőjük előtt fognak 
felbontani, és amelyben leírják a 
templomi házasság fontosságát, vala-
mint azon jelenlegi vágyukat, hogy 
elérjék eme igazlelkű célt.

• Kitehetnek egy képet a templom-
ról oda, ahol gyakran látják, és a kép 
közelében egy egyszerű feliratot, 
amely azon céljukat és elhatározásu-
kat tükrözi, hogy egy nap a templom-
ban kössenek házasságot.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy hittel cse-
lekedjenek, és éljenek az 
Őáltala tanított igazságok 
szerint. Hogyan tudod 
arra kérni a fiatal nőket, 
hogy növeljék azon elhatá-
rozásukat, hogy a temp-
lomban kössenek majd 
házasságot, és a közösen 
tanult igazságok szerint 
éljenek?
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Válogatott források

Richard G. Scott: A házasság örökkévaló áldása. 
Liahóna, 2011. máj. 96., részlet.

A feleségemtől tanultam meg a szeretet kifejezésé-
nek fontosságát. A házasságunk korai szakaszában 
gyakran előfordult, hogy amikor egy gyűlésen 
beszéd közben fel akartam olvasni a szentírá-
saimból, a könyvet kinyitva találtam benne egy 
szeretetteljes, támogató üzenetet, amelyet Jeanene 
csúsztatott a lapok közé. Ezek néha annyira megha-
tóak voltak, hogy alig tudtam megszólalni. E drága 
üzenetek, amelyeket szerető feleségemtől kaptam, 
mindig is felbecsülhetetlen vigaszt és ihletet nyújtot-
tak és nyújtanak azóta is.

Aztán elkezdtem én is ugyanezt tenni vele, fel sem 
ismerve, hogy ezek valójában milyen sokat is jelen-
tenek számára. Emlékszem az egyik évben nem volt 
elég pénzünk, és nem tudtam neki Valentin- napi 
ajándékot venni, ezért elhatároztam, hogy festek 
egy akvarellt a hűtőszekrényünk ajtajára. Beleadtam 
minden tőlem telhetőt, csak egy hibát vétettem: víz-
festék helyett zománcfestéket használtam. Soha nem 
hagyta, hogy megpróbáljam eltávolítani a maradan-
dó festményt a hűtőről.

Emlékszem, egy nap fogtam egy néhányat azokból 
az apró papírdarabkákból, amelyek akkor keletkez-
nek, amikor lyukakat ütünk egy papírlapon, és 1- től 
100- ig beszámoztam őket. A hátoldalukra üzenete-
ket írtam számára: mindegyikre egy- egy szót.  Ezt 
követően belesöpörtem őket egy borítékba. Azt 
hittem, majd jót nevet ezen.

Miután elhunyt, a személyes dolgai között észre-
vettem, hogy mekkora becsben tartotta azokat az 
egyszerű üzeneteket, amelyeket egymással meg-
osztottunk. Találtam egy lapot is, amelyre gondo-
san felragasztotta ezeket az apró papírdarabkákat. 
Nem csupán megtartotta a neki írt üzeneteimet, de 
műanyag borítóval is védte azokat, mint valami 

értékes kincset. Egyetlen üzenet volt, melyet nem 
tett be a többi közé. Még mindig ott van a konyhai 
óránk üveglapja mögött. Ez áll rajta: „Jeanene, itt az 
idő, hogy elmondjam neked, szeretlek.” Ott is fog 
maradni, hogy emlékeztessen engem Mennyei Atya 
e kivételes leányára.

Amikor visszagondolok az együtt eltöltött életünk-
re, rájövök, hogy milyen áldottak is voltunk. Soha 
nem veszekedtünk az otthonunkban, és soha nem 
beszéltünk rosszindulatúan egymással. Most már 
tudom, hogy ez az áldás neki volt köszönhető, és 
abból fakadt, hogy mindig kész volt adni, megosz-
tani, és megfeledkezni önmagáról. Együtt töltött 
életünk későbbi szakaszában megpróbáltam követni 
a példáját. Azt javaslom, hogy férjként és feleség-
ként ti is ezt tegyétek otthon.

A tiszta szeretet semmihez sem fogható hatalmas 
erő a jóra. Az igazlelkű szeretet a sikeres házasság 
alapja. Elsődlegesen ennek köszönhető, ha a csa-
ládban elégedettek és jól fejlődnek a gyermekek. Ki 
tudná kellően felmérni egy anya szeretetének igaz-
lelkű hatását? Milyen maradandó gyümölcsöt fog-
nak teremni az igazság azon magjai, amelyeket egy 
anya ültet el, és gondoz szeretettel saját gyermeke 
bizalommal teljes elméjének és szívének termékeny 
talaján? Anyaként rendelkeztek azokkal az isteni 
megérzésekkel, amelyek segítenek felismernetek 
gyermeketek különleges tehetségeit és képességeit. 
Férjetekkel együtt táplálhatjátok, megerősíthetitek 
és felvirágoztathatjátok ezeket a jellemvonásokat.

Ó, mennyire érdemes házasnak lenni! A házasság 
csodálatos. Idővel elkezdtek hasonlóképpen gondol-
kodni, és ugyanazok az ötleteitek és benyomásaitok 
támadnak. Vannak időszakok, amikor kimondottan 
boldogok vagytok, és olyanok is, amelyeket próbaté-
telek és megpróbáltatások kísérnek. Az Úr azonban 
együtt vezet át benneteket az összes ilyen gyarapító 
élményen.
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos a nemi 
erkölcsösség?
A nemi erkölcsösség nemi tisztaságot jelent, és magában foglalja, hogy erköl-
csileg tiszták vagyunk mind gondolatban, mind szóban, mind pedig tettekben. 
A nemi intimitást Isten rendelte el a gyermekek teremtése céljából, továbbá a 
férj és feleség közti szeretet kifejezésére. Isten megparancsolta, hogy a szexuális 
kapcsolatot tartogassuk a házasság idejére. Amikor nemileg tiszták vagyunk, 
akkor érdemesek vagyunk a Szentlélek társaságára és védelmet élvezünk a 
szexuális bűnök okozta érzelmi és lelki sérülésekkel szemben.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezeket a forrásanyagokat. Hogyan segíthetsz a fiatal 
nőknek megérteni és átérezni a nemi erkölcsösség fontosságát?

1 Mózes 39:7–21 (József elmenekült a 
szexuális bűn elől)

1 Nefi 10:21 (Tisztának kell lennünk 
ahhoz, hogy Istennel lakozhassunk)

Alma 39:1–13 (A szexuális bűn 
 utálatos)

Moróni 9:9 (A nemi erkölcsösség 
 drága és értékes)

T&Sz 46:33; 121:45–46 (Az erény 
fontossága)

Linda S. Reeves: Megígért áldásainkra 
érdemesen. Liahóna, 2015. nov. 9–11.

Boyd K. Packer: A boldogság terve. 
Liahóna, 2015. máj. 26–28.

David A. Bednar: Hiszünk abban, 
hogy erkölcsösnek kell lennünk. 
 Liahóna, 2013. máj. 41–44.

Jeffrey R. Holland: Személyes tiszta-
ság. Liahóna, 1999. jan. 89–94.

Jeffrey R. Holland: Segítség az azonos 
nemhez való vonzódással küszködők 
számára. Liahóna, 2007. okt. 42–45.

Öltözködés és megjelenés, A nemi 
tisztaság. A fiatalság erősségéért (2010). 
6–8., 35–37.

Erkölcsi tisztaság. Hűek a hithez (2004). 
52–57.

Videók: Úgy döntök, hogy tiszta 
leszek; Erkölcsi tisztaság: Hol a 
határ?; Valódi önbizalom

Milyen áldásokkal jár, 
hogy a nemi erkölcsösség 
törvénye szerint élsz?

Mely tanok fognak a 
leginkább segíteni a fiatal 
nőknek érezni a nemi 
erkölcsösség fontosságát? 
Milyen hamis tanítások-
nak vannak kitéve, ame-
lyek lekicsinylik a nemi 
erkölcsösség fontosságát?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Jó pár nappal az óra előtt kérd meg 
a fiatal nőket, hogy nézzék meg az 
Úgy döntök, hogy tiszta leszek című 
videót, hogy felkészüljenek erre a lec-
kére. Az óra elején kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszák meg, mit tanultak, 
vagy milyen kérdéseik vannak.

• Kérd meg az egyik fiatal nőt, hogy 
mutassa fel a József ellenáll Pótifár 

feleségének című képet (lásd Evangé-
liumi művészeti könyv, 11.), és foglalja 
össze a történetet a saját szavaival. 
Mit tett József, hogy tiszta maradjon? 
Végül mi történt József hithűségének 
köszönhetően? Mi történhetett volna, 
ha nem marad hű a szövetségeihez? 
Miért fontos nemileg erkölcsösnek 
maradni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek tanulni a nemi erköl-
csösség törvényéről. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
olvasson fel a nemi erkölcsösséggel 
kapcsolatos szentírásokat (például 
az ebben a vázlatban javasoltakat); 
másokat kérj meg, hogy olvassák el 
A nemi tisztaság címszót A fiatalság 
erősségéért füzetből; a többieket pedig, 
hogy olvassák el az erkölcsi tisztaság 
címszót a Hűek a hithez szótárból. Kérd 
meg őket, hogy keressenek válaszokat 
a „Miért fontos az Úr számára a nemi 
erkölcsösség?” kérdésre, és mondják 
el, mit találtak. Miben különböznek az 
ezekben a szentírásokban és források-
ban található tantételek attól, amit a 

világ tanít a nemi erkölcsösségről? Mi 
olyat tanulnak a fiatal nők ezekben a 
forrásokban, ami segíthet felfedezni-
ük a világi nézet hamisságát?

• Mutasd be az Erkölcsi tisztaság: 
Hol a határ? című videót. A film után 
kérd meg a fiatal nőket, magyarázzák 
el, mit tanítanak nekik a hasonlatok 
(mint például a vízesés, a repülőgép 
vagy az alligátor) a nemi erkölcsös-
ségről. Mi mást tanulhatnak ebből a 
filmből? Kérd meg őket, hogy ossza-
nak meg más olyan hasonlatokat, 
melyek a nemi erkölcsösség fontossá-
gáról tanítanak.

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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• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék meg az Úgy döntök, hogy tiszta 
leszek vagy a Valódi önbizalom című 
videókat, és keressenek lehetséges 
válaszokat arra a kérdésre, hogy 
„miért fontos a nemi erkölcsösség?”. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg gon-
dolataikat, és ütköztessék a videóban 
bemutatott nézőpontokat azzal, hogy 
mit szeretne a világ elhitetni a fiatal 
nőkkel. Mit tehetnek a fiatal nők, 
hogy támogassák egymást, miközben 
igyekeznek engedelmeskedni a nemi 
erkölcsösség törvényének?

• Oszd a fiatal nőket csoportokra. 
Jelölj ki minden csoportnak egy részt 
Boyd K. Packer elnök A boldogság 
terve  című beszédéből, David A. 
Bednar elder Hiszünk abban, hogy 
erkölcsösnek kell lennünk című 
beszédéből vagy Linda S. Reeves 
nőtestvér Megígért áldásainkra 
érdemesen című beszédéből. Minden 
csoport tanulmányozza a saját részét, 
és válaszolja meg a következő kér-
dést: „Miért fontos nemileg tisztának 
lenni?” Kérd meg őket, osszák meg 
azokat a kijelentéseket és igazságokat, 
melyeket jelentőségteljesnek vagy 

fontosnak találtak. Hogyan használ-
hatják a tanultakat arra, hogy segít-
senek a barátaiknak megérteni, miért 
fontos számukra a nemi erkölcsösség? 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy hasz-
nálják az Öltözködés és megjelenés 
részt A fiatalság erősségéért füzetből az 
olyan kérdések megválaszolásához, 
mint például: „Melyek az Úr normái 
a visszafogottságra vonatkozóan?”; 
„Miért fontos, hogy kövesd ezeket a 
normákat?” és „Visszafogottságunk 
miképpen tükrözi vagy befolyásolja 
a nemi erkölcsösség iránti hozzáállá-
sunkat?”. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg a válaszaikat, és gondolják át, 
mit tehetnek azért, hogy még jobban 
kövessék ezeket a normákat.

• Kérdezd meg a fiatal nőket, hogyan 
segítenének egy barátjuknak, aki az 
azonos nem iránti vonzalommal küsz-
ködik. Buzdítsd őket, hogy keresse-
nek ehhez ötleteket Jeffrey R. Holland 
elder Segítség az azonos nemhez való 
vonzódással küszködők számára 
című cikkéből. Buzdítsd őket, hogy 
írjanak egy levelet, amely segíthet 
ennek a barátjuknak. Mi mást tanul-
hatnak Holland elder cikkéből?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Jobban értik- e a nemi 
erkölcsösség törvényét? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik az egyik Erény értékta-
pasztalatot (Személyes fejlődés, 69–71.).

• Készíthetnek egy listát arról, hogy 
mit fognak megtenni és mit fognak 
elkerülni annak érdekében, hogy 
nemileg tiszták maradjanak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító minden körül-
mény közepette példakép 
és útmutató volt. Megtaní-
totta a tanítványait imád-
kozni azáltal, hogy velük 
együtt imádkozott. Meg-
tanította őket szeretni és 
szolgálni azzal, ahogyan Ő 
szerette és szolgálta őket. 
Megtanította őket arra, 
hogyan tanítsák evangé-
liumát, azáltal, ahogyan 
Ő tanított. Hogyan leszel 
a nemi erkölcsösség és az 
erény példaképe a fiatal 
nőid számára?
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Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Válogatott források

David A. Bednar: Hiszünk abban, hogy erkölcsösnek kell 
lennünk. Liahóna, 2013. máj. 41–42., részlet.

A halandó élet megteremtésének módját Isten jelölte 
ki. „Az első parancsolat, melyet Isten Ádámnak 
és Évának adott, arra a bennük rejlő lehetőségre 
vonatkozott, hogy ők egyszer mint férj és feleség, 
szülőkké válhatnak” (Liahóna, 2010. nov. 129.). A 
sokasodásra és a föld benépesítésére vonatkozó 
parancsolat ma is érvényben van. A férfi és a nő 
közötti házasság jelenti tehát azt a jóváhagyott csa-
tornát, melyen keresztül a halandóság előtti lelkek 
belépnek a halandóságba. A házasság előtti teljes 
szexuális önmegtartóztatás, valamint a házasságon 
belüli tökéletes hűség védelmezi e szent csatorna 
szentségét.

A gyermeknemzés hatalma nagy lelki jelentőséggel 
bír. E hatalom helytelen használata aláássa az Atya 
tervének és halandó létünknek a céljait. Mennyei 
Atyánk és Szeretett Fia teremtők, és mindannyi-
unknak megadták teremtő erejük egy részét. Az 
életteremtés képességének megfelelő használatára 
konkrét útmutatásokat kaptunk, melyek életbevá-
góan fontos részét képezik az Atya tervének. Az, 
hogy milyen érzéssel fogadjuk és használjuk ezt a 
mennyei hatalmat, nagy mértékben meghatározza 
boldogságunkat a halandóságban és rendeltetésün-
ket az örökkévalóságban.

Dallin H. Oaks elder a következőképp magyarázta 
ezt:

„A halandó élet teremtéséhez szükséges erő a leg-
magasztosabb erő, melyet Isten az Ő gyermekeinek 

adott. Ennek használatára az első parancsolat 
utasít, de adatott egy másik fontos parancsolat 
is, amely megtiltja ennek helytelen használatát. 
Könnyű megérteni, hogy miért helyezünk ekko-
ra hangsúlyt az erkölcsi tisztaság törvényére, ha 
látjuk, mi a célja a nemzőerőnknek Isten tervének 
megvalósításában. […]

A nemzőerőnek a házasság kötelékein kívül való 
bármilyen használata ilyen vagy olyan mértékben 
a férfiak és nők legistenibb tulajdonságának bűnös 
lealacsonyítása és elferdítése” (lásd Liahóna, 1999. 
okt. 28–29.).

A szexuális erkölcs normája

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
zának egyetlen, változatlan normája van a szexuális 
erkölcsöt tekintve: az intim kapcsolat kizárólag az 
Isten tervében előírt házassági kötelékben élő férj 
és feleség között helyénvaló. Az efféle kapcsolat 
nem pusztán egy kiaknázandó kíváncsiságot, egy 
kielégítendő vágyat, vagy egy önző módon űzött 
kikapcsolódást vagy szórakozást jelent. Nem egy 
újabb hódítást vagy egy mindennaposan megszo-
kott tettet, hanem a halandóságban isteni termé-
szetünk és lehetőségeink kifejezésre juttatásának 
egyik legmagasabb fokát jelenti, a férj és a feleség 
közötti érzelmi és lelki kapcsolat megerősítésének 
egy módját. Cselekvő személyek vagyunk, akik 
erkölcsi önrendelkezéssel áldattunk meg, és akiket 
Isten gyermekeiként határoz meg isteni örökségünk 
– nem a szexuális viselkedésünk, a mindenkori 
hozzáállások vagy a világi filozófiák.



206

AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos követni az 
egyház randevúzásra 
vonatkozó normáit?
Az utolsó napi próféták meghatároztak számunkra bizonyos normákat a 
randevúzással kapcsolatban, hogy megóvjanak minket a lelki veszélyektől, és 
hogy segítsenek felkészülnünk arra, hogy egy nap érdemes örökkévaló társat 
találjunk magunknak. E normák között van, hogy ne randevúzzunk 16 éves 
korunk előtt; kerüljük a gyakori randevúzást ugyanazzal a személlyel; és csak 
azokkal randevúzzunk, akiknek magas erkölcsi normáik vannak.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat. 
Szerinted mi lehet leginkább a fiatal nők segítségére, miközben kezdenek kapcsolatokat 
kialakítani a fiatal férfiakkal?

5 Mózes 7:3–4 (Ne házasodj a szövet-
ségen kívül!)

Tan és a szövetségek 46:33 (Gyakorolj 
erényt és szentséget az Úr előtt!)

Hittételek 1:13 (Tulajdonságok, melye-
ket ki kell alakítanunk magunkban, 
miközben örökkévaló társat keresünk)

Thomas S. Monson: A felkészülés 
áldásokat hoz. Liahóna, 2010. máj. 
64–67.

Elaine S. Dalton: Az erény védelme-
zői. Liahóna, 2011. máj. 121–124.

Randevúzás. A fiatalság erősségéért 
(2011). 4–5.

Videó: 2010 teljesen új esztendeje: 
Randevúzás

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen példákat láttál, 
amelyek megtanították 
neked az Úr randevúzással 
kapcsolatos normái betar-
tásának fontosságát?

Milyen élmények és elkép-
zelések formálják a fiatal 
nők randevúzásról alkotott 
szemléletét? Mi helyezhet 
rájuk nyomást e téren? Mit 
kell tudniuk ahhoz, hogy 
hűek tudjanak maradni az 
Úr normáihoz?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy 
milyen kérdéseik vannak a randevú-
zással kapcsolatban, és írd fel azokat 
a táblára. Kérd meg őket, hogy a lecke 
során keressenek válaszokat a kérdé-
seikre.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy sorol-
ják fel a táblán, mit tudnak az egyház 
randevúzásra vonatkozó normáiról. A 
listát folyamatosan bővítsétek, miköz-
ben még többet tanultok e normákról 
a lecke során.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni az egyház 
randevúzásra vonatkozó normáit. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérj meg minden egyes fiatal nőt, 
hogy írjon egy személyes listát azok-
ról a tulajdonságokról, melyekkel 
szeretnék, ha a jövőbeli férjük rendel-
kezne. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
– amennyiben az helyénvaló – osszák 
meg a listájukat az osztállyal. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy olvassák el Robert 
D. Hales elder következő kijelentését: 
„Ha egy egészséges, vonzó, becsületes, 
boldog, dolgos és lelki emberrel akar-
tok házasságot kötni, akkor legyetek ti 
magatok is ilyenek” (Napjaink kihívá-
sainak legyőzése. Liahóna, 2015. nov. 
46.). Miközben a fiatal nők átnézik a 
listájukat, megkérdezheted tőlük, mit 
éreznének, ha a jövendőbeli férjüknek 
is lenne egy hasonló listája róluk. Mit 
tesznek most, hogy olyan emberré 
váljanak, akivel a jövőbeli férjük sze-
retne összeházasodni? Kérdezd meg a 
fiatal nőktől, hogyan tudják már most 
személyesen kifejleszteni ezeket a tulaj-
donságokat, és hogyan fogják befolyá-
solni ezek a tulajdonságok azt, hogy 
milyen emberekkel fognak randevúzni.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
válasszon egy szót vagy kifejezést a 
tizenharmadik hittételből, és magya-
rázza el, hogy az általa választott szó 
vagy kifejezés hogyan kapcsolódik 
a Randevúzás című részhez A fiatal-
ság erősségéért füzetben. A fiatal nők 
mondják el, hogy a tizenharmadik 
hittételben lévő tantételeknek hogyan 
kellene befolyásolnia a fiatal férfiak-
kal való kapcsolataikat.

• Olvassátok el Elaine S. Dalton 
nőtestvér Az erény védelmezői című 
beszédéből azt a bekezdést, mely 
ezzel a kérdéssel kezdődik: „Mit 
tehettek mindannyian, hogy az erény 
védelmezői legyetek?” Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy beszéljék meg, 
miként vonatkozik Dalton nőtestvér 
tanácsa a randevúzásra. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy olvassák el az 
Alma 46:11–14- es verseket és beszéljék 
meg, hogyan ösztönözte a nefitákat a 
szabadság zászlaja a saját szabadsá-
guk megvédésére. Dalton nőtestvér 
kihívását követve kérd meg a fiatal 

Tanítási ötlet

„Kérdezd meg a tanu-
lóidat, hogy mit vála-
szolnának, ha valaki 
megkérdezné, hogy mit 
tanultak a leckéből!” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 94.).
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nőket, hogy írjanak egy listát arról, 
hogy miket tegyenek és ne tegyenek 
meg az erényük védelméért. Belefog-
lalhatják a listába, hogy mit fognak 
tenni azért, hogy az erény védelmezői 
legyenek randevúzás közben (lásd a 
Randevúzás című fejezetet A fiatalság 
erősségéért füzet 4–5. oldalán).

• Mutass részeket a 2010 teljesen új 
esztendeje: Randevúzás című vide-
óból. Közben állítsd meg a videót, 
és hagyj időt a fiatal nőknek, hogy 
be tudják azonosítani a randevú-
zás normáit, melyeket a videóban 
szereplő emberek említenek. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy nézzék át a 
Randevúzás című fejezetet A fiatal-
ság erősségéért füzetben, és keresse-
nek olyan normákat, melyeket nem 
említettek a videóban. Kérd meg 
őket, hogy válaszoljanak a követke-
ző kérdésekre: Mik a randevúzással 
kapcsolatos egyházi normák? Miért 
fontos, hogy kövesd ezeket a normá-
kat? és Mi a randevúzás célja? Kérd 
meg a fiatal nőket, beszéljék meg, 

miként reagálhatnak arra, amikor erős 
kényszert éreznek, hogy olyan dolgot 
tegyenek, ami ellentmond az egyház 
randevúzásra vonatkozó normáinak. 
Megoszthatsz példákat azzal kap-
csolatban, hogy milyen áldásokban 
részesültél, amikor betartottad az egy-
ház randevúzásra vonatkozó normáit. 
Kérj fel másokat is, hogy osszák meg 
hasonló élményeiket. 

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nézzék át a Randevúzás részt A fia-
talság erősségéért füzetben, és írják le a 
randevúzással kapcsolatban felmerült 
kérdéseiket. Kérj fel egy idősebb fiatal 
férfiakból és fiatal nőkből álló csopor-
tot, hogy válaszolják meg a kérdése-
iket és beszélgessenek a randevúzási 
normákról. Buzdítsd a csoport tagjait, 
hogy mondjanak példákat arra, hogy 
ők hogyan éltek a normák szerint a 
randevúzásuk során, például vissza-
fogott öltözködéssel, helyénvaló 
tevékenységek választásával, illetve 
azáltal, hogy magas normákat valló 
emberekkel randevúztak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e az egyház rande-
vúzásra vonatkozó normáit? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Beszélhetnek valakivel, aki jó 
példát állított eléjük azáltal, hogy az 
Úr randevúzási normáit követte, és 
megkérdezhetik tőle, hogyan tudott 

ellenállni a kísértésnek, hogy a világi 
normákat kövesse a randevúzásban.

• Kitűzhetik célul, hogy engedel-
meskedni fognak az Úr randevúzásra 
vonatkozó normáinak.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító lehetőséget 
adott követőinek, hogy 
feltegyék saját kérdéseiket, 
és megosszák meglátásai-
kat. Megválaszolta kér-
déseiket és meghallgatta 
élményeiket. Szeretetéből 
adódóan biztonságban 
érezték magukat, amikor 
megosztották gondolata-
ikat és személyes érzése-
iket. Hogyan segíthetsz a 
fiatal nőknek abban, hogy 
bátran meg merjék osztani 
a kérdéseiket és a szemé-
lyes érzéseiket?
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudok már most 
felkészülni arra, hogy igazlelkű 
feleség és anya legyek?
Arra való felkészülésükben, hogy igazlelkű feleségek és anyák legyenek, a fia-
tal nők összpontosítsanak a Szabadítóra és a krisztusi tulajdonságok kifejlesz-
tésére. A család kiáltvány kimondja, hogy „a sikeres házasságok és családok a 
hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a 
munka és a tartalmas szabadidős tevékenységek tantételeire épülnek, és azok 
által tartatnak fenn. […] Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelő-
sek” (A család: Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzéseid sze-
rint mi fog segíteni a fiatal nőknek felkészülni arra, hogy feleségek és anyák legyenek?

Példabeszédek 31:10–31; Alma 56:47–
48; Moróni 7:45–46; T&Sz 88:123–125 
(Az igazlelkű nők jellemvonásai)

T&Sz 88:78–80, 118; 90:15 (Törekedje-
tek tanulásra!)

Jeffrey R. Holland: Ímhol a te 
anyád! Liahóna, 2015. nov. 47–50.

Cheryl A. Esplin: Töltsük be ottho-
nunkat világossággal és igazság-
gal! Liahóna 2015. máj. 8–10.

L. Whitney Clayton: Házasság: Figyelj 
és tanulj! Liahóna, 2013. máj. 83–85.

M. Russell Ballard: Anyák és leányok. 
Liahóna, 2010. máj. 18–21.

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

Videó: Anyaság: Örökkévaló tár-
sas viszony Istennel; Szeretni Isten 
gyermekeit; Egy édesanya reménye; 
Édesanya Izráelben

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, segít, hogy a fiatal 
nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát, és segít felké-
szülniük arra, hogy még többet tanuljanak.

Mit tettél már és mit teszel 
azért, hogy felkészülj arra, 
hogy feleség és anya légy? 
Miként áldotta és áldja 
meg az életedet a felkészü-
lésed?

Mit tesznek (vagy tehet-
nének) az osztályodban 
lévő fiatal nők azért, hogy 
felkészüljenek a házasság-
ra és az anyaságra? Milyen 
kérdéseik lehetnek a 
házasságra és az anyaság-
ra való felkészülésről?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd meg az ebben a vázlatban 
javasolt videók egyikét. Kérdezd meg 
a fiatal nőktől: Hogyan készültök 
arra, hogy egy nap igazlelkű feleségek 
és anyák legyetek?

• Ismételjétek el együtt a Fiatal Nők 
alapeszméjét. Biztass néhány fiatal 
nőt, hogy mondják el, számukra mit 
jelent az „otthon és a család megerősí-
tése” kifejezés. 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek felkészülni arra, hogy 
igazlelkű feleségek és anyák legyenek. A Szentlélek útmutatását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Cheryl A. Esplin a Töltsük be ott-
honunkat világossággal és igazsággal! 
című beszédében összehasonlítja azt, 
amikor egy üres üdítős dobozt pró-
bálunk összenyomni, azzal, amikor 
egy teli üdítős dobozt akarunk össze-
nyomni (meg is nézhetitek a beszéde 
első két percét, vagy akár előadhatod 
a szemléltetést magad is). Mit tudunk 
meg ebből a szemléltetésből arról, 
miért fontos, hogy eltöltsön bennünket 
a világosság és az igazság? Mit tesznek 
az osztály tagjai, hogy lelki világosság-
ra is és világi oktatásra is szert tegye-
nek? (Lásd T&Sz 93:36.) Hogyan segít 
a lelki és a világi oktatás felkészíteni 
őket arra, hogy egy nap feleségek és 
anyák legyenek? (Lásd Iskolázottság. 
A fiatalság erősségéért. 9–10.)

• Minden fiatal nőnek jelölj ki 
néhány elolvasandó verset az ebben a 
vázlatban javasolt szentírások közül. 
Kérj meg minden fiatal nőt, hogy raj-
zoljon egy képet vagy szimbólumot, 
vagy írjon egy rövid mondatot, amely 
az igazlelkű feleség és anya jellemvo-
násait tükrözi, ahogyan az a számára 

kijelölt versekben található. Mutassák 
meg az osztálynak a rajzokat és a 
mondatokat, majd közösen beszéljék 
meg, hogy egy fiatal nő hogyan tehet 
szert ezekre a jellemvonásokra. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mondjanak 
példákat olyan édesanyákra, akikre 
a Példabeszédek szentírásverse utal. 
Milyen áldásokban részesülnek ezen 
édesanyák családjai? Miért olyan 
értékes egy „derék asszony” az Úr 
számára (lásd Példabeszédek 31:10)?

• Jelölj ki minden fiatal nőnek egyet 
az erős házasságok öt tantétele közül, 
melyekről L. Whitney Clayton elder 
a Házasság: Figyelj és tanulj! című 
beszédében tanított, vagy nézzetek 
meg egyet vagy többet az ebben a 
vázlatban javasolt rövidfilmek közül. 
Milyen példákat láttak a fiatal nők az 
erős házasságra és az igazlelkű anya-
ságra? Mit figyeltek még meg az erős 
házaspároknál, amit ők is szívesen 
utánoznának? A fiatal nők szerint mit 
tehetnek ők maguk azért, hogy már 
most e tantételek szerint éljenek?

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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• Kérd meg a fiatal nőket, hogy sorol-
janak fel a táblán igazlelkű nőket a 
szentírásokból (például: Ruth, Eszter, 
Éva, Anna, Emma Smith stb.). Kérd 
meg őket, hogy válasszanak egyet a 
felsorolt nők közül, és olvassanak róla 
a szentírásokban (a Kalauz a szent-
írásokhoz segítségével). Buzdítsd a 
fiatal nőket, hogy osszák meg az e 
nőkben felfedezett és csodált erényes 
jellemvonásokat, és hogy azok miként 
segíthetnek nekik felkészülni arra, 
hogy igazlelkű feleségek és anyák 
legyenek.

• Nézzétek át együtt a példamutató 
anyákról szóló történeteket Jeffrey R. 
Holland elder Ímhol a te anyád! című 
rövidfilmet. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy írják le gondolataikat azon 
dolgokról, melyeket csodálnak az 
édesanyjukban, vagy az édesanyjuk 
azon jellemvonásait, melyeket maguk 
is ki szeretnének fejleszteni, miközben 
arra készülnek, hogy anyák legyenek. 
Kérd meg néhányukat, hogy osszák 
meg, amit leírtak. Ha lehetséges, hívd 
meg a fiatal nők édesanyáit, hogy 
vegyenek részt ezen a beszélgetésen.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan készüljenek 
fel jövőbeli szerepeikre feleségekként és anyákként? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a 
tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Teljesíthetik bármelyiket a követ-
kező Személyes fejlődés feladatokból: 
Isteni természet értékfeladat, Egyéni 
érték 4. értéktapasztalat, Választás és 
felelősség 7. értéktapasztalat, Jó csele-
kedetek 2. értéktapasztalat.

• Elbeszélgethetnek egy asszonnyal 
a házastársi szereppel és az anyaság-
gal járó felelősségekről, kihívásokról 
és áldásokról. Megkérdezhetik, mely 
készségeket és tulajdonságokat találja 
a legfontosabbaknak. Lejegyezhetik 
a gondolataikat és az érzéseiket a nap-
lójukba.

Tervezhetsz a fiatal nőknek egy olyan Közös tevékenységet, amely megerősíti az órán 
tanultakat. Például tanulhatnak és gyakorolhatnak otthonteremtő készségeket.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Egy egész napi tanítás 
után a Szabadító arra kérte 
követőit, hogy térjenek 
haza és készüljenek fel, 
hogy visszajöjjenek és 
további ismeretekre tegye-
nek szert. Mivel tudod 
ösztönözni a fiatal nőket, 
hogy arra felkészülten jöj-
jenek az órára, hogy együtt 
tanuljanak?
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Válogatott források

Jeffrey R. Holland: Ímhol a te anyád! Liahóna, 2015. 
nov. 49., részlet.

[E]gy fiatal férfiról szeretnék szólni, aki érdemesen 
indult el a missziójába, de saját akaratából korábban 
tért haza, a saját neméhez való vonzódás és egy 
olyan trauma miatt, melyet ezzel kapcsolatosan 
szenvedett el. Továbbra is érdemes maradt, ám a 
hite válságban volt, érzelmi terhei egyre nehezebbek 
lettek, lelki fájdalma pedig egyre csak mélyült. A 
megbántottság, a zavarodottság, a harag és a vigasz-
talanság állapota váltakozott nála.

A misszióelnöke, a cövekelnöke és a püspöke szám-
talan órát töltöttek kereséssel, könnyeket hullatva és 
áldást adva neki, miközben igyekeztek kapaszkodót 
nyújtani számára. Ám a sebei egy része annyira sze-
mélyes volt, hogy azok – legalábbis részben – rejtve 
maradtak előttük. Ebben a történetben a fiú drága 
édesapja a teljes lelkét beleadta gyermeke megsegí-
tésébe, de a megerőltető munkakörülményei miatt 
gyakran előfordult, hogy a lélek hosszú, sötét éjsza-
káin a fiú és az édesanyja csak egymásra számítha-
tott. Éjjel- nappal, ahogy a hetek hónapokká váltak, 
a hónapok pedig évekké, együtt keresték a gyógyu-
lást. A keserűség (leginkább a fiúi, de néha az anyai 
keserűség) időszakai, illetve a vég nélküli félelem 
(leginkább az anyai, de néha a fiúi félelem) idősza-
kai során az anya bizonyságát tette a fiának Isten 
hatalmáról, az Ő egyházáról, de különösképpen az 
e gyermeke iránti szeretetéről. Egyúttal bizonyságot 
tett a saját, engedményt nem ismerő, kiolthatatlan 
szeretetéről is, melyet fia iránt érzett. Annak érde-
kében, hogy létezésének e két teljességgel létfon-
tosságú pillérét – Jézus Krisztus evangéliumát és a 
családját – összehozza, vég nélküli imákban öntötte 
ki lelkét. Böjtölt és könnyezett, könnyezett és böjtölt, 
azután pedig csak hallgatta és hallgatta, ahogyan 

a fia újra és újra elmondja neki, hogy megszakad a 
szíve. Így hordozta őt – ismét –, csak ezúttal nem 
kilenc hónapon át. Ezúttal azt hitte, hogy örökké fog 
tartani, míg átvajúdják magukat fia reményvesztett-
ségének viharvert tájain.

Azonban Isten kegyelme, a saját állhatatossága, illet-
ve számos egyházi vezető, barát, családtag és szak-
ember segítsége révén e könyörgő édesanya tanúja 
lett annak, ahogyan a fia hazatért a megígért földre. 
Sajnos be kell látnunk, hogy az ilyen áldás nem jön 
el – vagy legalábbis még nem jött el – minden olyan 
szülőhöz, akik gyermekeik sokféle körülményei 
miatt aggódnak, de itt volt remény. El kell monda-
nom azt is, hogy ennek a fiúnak a nemi irányultsága 
nem változott meg valamilyen varázslatos módon 
– ezt senki nem is várta. Apránként azonban meg-
változott a szíve.

Újra elkezdett járni az egyházba. Úgy döntött, hogy 
vesz az úrvacsorából – önszántából és arra érde-
mesen. Ismét megkapta a templomi ajánlását, és 
elfogadott egy elhívást, hogy kora reggeli ifjúsági 
hitoktatóként szolgáljon, mely elhívásban csodála-
tosan sikeres volt. Most pedig, öt év elteltével, a saját 
kérésére és az egyház jelentős segítségével visszatért 
a misszióba, hogy befejezze az Úrnak tett szolgá-
latát. Könnyeket hullattam e fiatal férfi és családja 
bátorsága, feddhetetlensége és azon eltökéltsége 
okán, hogy megoldják a dolgokat, és hogy segít-
senek neki megtartani a hitét. Tudja, hogy sokkal 
tartozik sokaknak, de azt is tudja, hogy a legtöb-
bel az életében lévő két messiási alaknak tartozik; 
annak a kettőnek, akik viselték és hordozták őt, 
vele vajúdtak és végül előhozták őt a szabadságra: 
Szabadítójának, az Úr Jézus Krisztusnak, és az eltö-
kélt, szabadítását elősegítő, teljességgel szentséges 
édesanyjának.
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan egészítik ki egymást a 
férfi és női szerepek a családban?
Mennyei Atyánk az Ő isteni terve szerint különböző ajándékokat és képes-
ségeket adott a férfiaknak és a nőknek, hogy segítsen nekik a férj és a fele-
ség egymást kiegészítő szerepeinek betöltésében. „Az ember neme alapvető 
jellemvonása az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságának, 
valamint rendeltetésének. …az apáknak szeretetben és igaz módon kell csa-
ládjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és 
annak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. 
Az anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerek-
ként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában” (A család: Kiáltvány a 
világhoz.Liahóna, 2010. nov. 129.).

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Mely szentí-
rások és beszédek fognak segíteni a fiatal nőknek megérteni a férjek és feleségek egymást 
kiegészítő szerepeit?

Példabeszédek 22:6; T&Sz 68:25; 
121:41–43; Mózes 5:1 (A szülők fele-
lősségei)

Alma 53:21; 56:47–48 (Az ifjú harcoso-
kat édesanyáik tanították)

T&Sz 25 (Tanács Emma Smithnek 
férje támogatásáról)

A család: Kiáltvány a világhoz. 
 Liahóna, 2010. nov. 129.

Linda K. Burton: Együtt felemelte-
tünk. Liahóna, 2015. máj. 29–32.

L. Tom Perry: Tartós békére lelni és 
örökkévaló családokat építeni. Liahó-
na, 2014. nov. 43–45.

D. Todd Christofferson: A nők erkölcsi 
ereje. Liahóna, 2013. nov. 29–32.

Egyéni érték, 4. értéktapasztalat, 
 Személyes fejlődés (2009). 31.

Videó: Az életünkben lévő nők

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen példákat láttál 
arra, amikor egy anya és 
egy apa kiegészítették 
egymást a szerepeikben? 
Eme örökkévaló szerepek 
ismerete hogyan befolyá-
solta a családodat?

Hogyan segíthetsz a fiatal 
nőknek megérteni isteni 
szerepüket jövőbeli anyák-
ként? Mit tehetnek már 
most azért, hogy felkészül-
jenek erre a szerepre?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mondd el a fiatal nőknek e lecke 
címét. Szerintük miért fontos, hogy 
erről a témáról beszéljetek?

• Hozz két olyan tárgyat, melyeknek 
együttes használatával közös célt 
lehet elérni (például ceruza és papír, 
vagy kalapács és szög). Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy magyarázzák el a 

tárgyak közötti különbséget, és hogy 
azokat miként lehet együtt használni. 
Mondd el, hogy a férfiaknak és a nők-
nek különböző felelősségek adattak, 
melyek kiegészítik egymást Isten 
céljainak teljesítésében. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy mondjanak néhány 
olyan módot, ahogyan a férfiak és a 
nők kiegészítik egymást.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a férfiak és 
nők egymást kiegészítő szerepeit a családban. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• A püspök engedélyével hívj meg 
egy házaspárt az órádra. Együtt olvas-
sátok el Linda K. Burton nőtestvér 
Együtt felemeltetünk című beszédé-
nek Egymás felemelése és segítése 
kiegészítő szerepköreinkben című 
szakaszát. Mit tanulhatnak meg a fia-
tal nők arról, hogy miként támogatják 
egymást a nők és a férfiak a családok-
ban? Kérd meg a vendég házaspárt, 
hogy beszéljen arról, ők hogyan segí-
tenek egymásnak betölteni a szerepe-
iket. Megoszthatod, hogy a házasság 
hogyan segített neked vagy egy 
családtagodnak jobb emberré válni.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
készítsenek egy listát azon feladatok-
ról, melyeket az Úr elvár az apáktól és 
az anyáktól. Hogy segíts nekik a lista 
elkészítésében, kérd meg őket, hogy 
tanulmányozzák A család: Kiáltvány 
a világhoz hetedik bekezdését, vala-
mint L. Tom Perry elder Tartós békére 

lelni és örökkévaló családokat építeni 
és D. Todd Christofferson elder A nők 
erkölcsi ereje című beszédének ide 
vonatkozó részeit. Mit tanulhatnak 
az apák és az anyák isteni szerepei-
ről e forrásokból? Hogyan egészítik 
ki egymást ezek a szerepek? Miben 
különböznek e tanítások attól, amit a 
világ tanít? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy meséljenek olyan alkalmakról, 
amikor tanúi voltak annak, ahogy a 
szülők betöltötték az egymást kiegé-
szítő szerepeiket.

• Keress jó pár olyan szentírást, 
amely a szülők feladatairól tanít, mint 
például az ebben a leckében javasol-
tak, és oszd szét azokat a fiatal nők 
között. Minden fiatal nő ossza meg 
a szentírását és mondja el az abban 
leírt feladatokat. Kérd meg őket, hogy 
mondják el, a férjek és a feleségek 
hogyan egészítik ki egymást e fela-
datok teljesítése során, és mondjanak 

Tanítási ötlet

„A Szentlélek arra ösz-
tönözheti egy vagy több 
tanulódat is, hogy olyan 
gondolatokat mondjanak 
el, melyeket másoknak 
szükséges hallani. Légy 
nyitott a kapott [sugalma-
zás] iránt, hogy bizonyos 
embereket felszólíts! Még 
akár azt is érezheted, 
hogy megkérj egy önként 
nem jelentkező személyt, 
hogy megossza… nézete-
it” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 63.).
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példákat arra, amikor látták, hogy a 
szülők betöltötték az egymást kiegé-
szítő szerepeiket.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolkozzanak el a kettősség szó 
jelentésén, miközben megnézik Az 
életünkben lévő nők című rövidfil-
met. Kérd meg őket, hogy sorolják 
fel, hogyan lehetnek „segítő társai” a 
jövőbeli férjüknek (lásd 1 Mózes 2:18). 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy dol-
gozzanak önállóan vagy az osztállyal 
közösen a Személyes fejlődés füzetük 
Egyéni érték 4. értéktapasztalatán, és 
írják le a naplójukba, milyen érzé-
seik vannak arról, hogy feleségként 
betöltött szerepük kiegészíti majd a 
jövőbeli férjüket.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 
25- öt, és keressék ki, mit kértek Emma 
Smithtől, mit tegyen, hogy támogassa 
a férjét, illetve az Úr mit mondott, mit 
tesz majd a férje, hogy támogassa és 
megáldja őt. Milyen példákat tudsz 
vagy tudnak a fiatal nők megosztani 
olyan emberekről, akik követték e 
tanácsot a házasságukban? Buzdítsd 
a fiatal nőket, hogy írják le, egy nap 
milyen házassági kapcsolatot sze-
retnének, és mit tehetnek már most 
azért, hogy felkészüljenek erre. Kérd 
meg néhányukat, hogy osszák meg, 
amit leírtak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a férfiak és a nők 
egymást kiegészítő szerepeit a családban? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Megköszönhetnek az édesany-
juknak és az édesapjuknak konkrét 
áldásokat, amelyekben azért része-
sültek, mert szüleik betöltötték isteni 
szerepeiket.

• Kiválaszthatnak egy kifejezést A 
család: Kiáltvány a világhoz című 

kiadványból, amely emlékezteti őket 
isteni szerepeikre édesanyákként.

• Teljesítsék a következőket Sze-
mélyes fejlődés feladatokból: Hit, 2. 
értéktapasztalat, Isteni természet, 
2. értéktapasztalat, Egyéni érték, 4. 
értéktapasztalat

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító megbízott 
azokban, akiket tanított, 
felkészítette őket, és fontos 
megbízásokat adott nekik. 
Hogyan segíthetsz az álta-
lad tanított fiatal nőknek 
érezni, hogy megbízol 
bennük, miközben fontos 
feladataikra készülnek 
jövőbeli feleségekként és 
anyákként?
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Válogatott források

D. Todd Christofferson: A nők erkölcsi ereje. Liahóna, 
2013. nov. 30–31., részlet.

A nők erkölcsi hatása otthon érezhető leginkább és 
itt a leghasznosabb. A felnövekvő nemzedék felne-
velésének legjobb közege a hagyományos család, 
ahol az édesapa és az édesanya összhangban gon-
doskodnak a gyermekekről, tanítják és nevelik őket. 
Ahol nincs meg ez az ideális körülmény, ott minden 
tőlünk telhetőt megteszünk előnyeinek másolásáért 
az adott körülmények között.

Az anya mindenképp olyan hatást tud gyakorolni, 
amilyet senki más, semmilyen más kapcsolatban. 
Példája és tanításai erejével fiai megtanulják tisz-
telni a női mivoltot; önfegyelmet és magas erkölcsi 
normákat tesznek magukévá az életükben. Leá-
nyai megtanulják, hogyan legyenek erényesek és 
álljanak ki újra és újra azért, ami helyes, bármily 
népszerűtlen legyen is ez. Az édesanya szeretete 
és magas elvárásai arra késztetik a gyermekeket, 
hogy kifogások keresése nélkül legyenek felelős-
ségteljesek, vegyék komolyan a tanulást és a sze-
mélyes fejlődést, és folyamatosan járuljanak hozzá 
a körülöttük lévők jólétéhez. Neal A. Maxwell elder 
egyszer megkérdezte: „Amikor teljes mértékben 
feltárul az emberiség igazi történelme, akkor vajon 
a puskatűz visszhangját vagy az altatódalok jellem-
formáló hangját mutatja majd be? A katonák nagy 
fegyverszüneteit, vagy az otthonok és közösségek 
asszonyainak béketeremtését? Vajon a bölcsőkben 
és a konyhákban történtek meghatározóbbnak 
bizonyulnak- e majd, mint a kongresszus gyűlései-
nek történései?” [Neal A. Maxwell, “The Women of 
God,” Ensign, May 1978, 10–11.].

A legszentebb a nőknek az élet teremtésében játszott 
szerepe. Tudjuk, hogy fizikai testünk isteni eredetű, 
és mind a testi születést, mind pedig a lelki újjászü-
letést meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy elérhes-
sünk Isten celesztiális királyságának legmagasabb 

birodalmaiba. A nők tehát (időnként saját életük 
kockáztatásával) lényegi szerepet játszanak Isten 
munkájában és dicsőségében, hogy véghezvigyék 
„az ember halhatatlanságát és örök életét” [Mózes 
1:39]. Nagymamákként, anyákként és példaképek-
ként a nők az élet őrei és forrásai, nemzedékről 
nemzedékre erkölcsi tisztaságot – házasság előtti 
önmegtartóztatást és házasságon belüli hűséget 
tanítva. Ezáltal civilizáló hatással vannak a társa-
dalomra, a legjobbat hozzák ki a férfiakból, és ép 
környezetet teremtenek, ahol biztonságban és egész-
ségben nőhetnek fel a gyermekek. […]

A nők erkölcsi befolyását aláaknázó egyik káros nézet 
az, mely leértékeli a házasságot, az anyaságot és az 
otthonteremtést mint hivatást. Egyesek nyílt megve-
téssel tekintenek az otthonteremtésre, azzal érvelve, 
hogy lealacsonyítja a nőket, és a gyermeknevelés 
könyörtelen kívánalmai egyfajta kizsákmányolást 
valósítanak meg. A gyermekvállalást mint életcélt 
vakvágánynak csúfolják. Ez nem igazságos és nem 
helyénvaló. Mi nem kisebbítjük annak értékét, amit 
a nők vagy a férfiak bármilyen nemes törekvésben 
vagy hivatásban elérhetnek (hiszen azok az eredmé-
nyek mindannyiunk javára vannak), de ettől még 
felismerjük, hogy semmi nem ér fel a házasságon 
belüli anyasággal és apasággal. Nincs oly kiváló 
életpálya, nincs olyan mértékű pénz, hatalom vagy 
népszerűség, amely végső soron jobban jutalmazna 
a családnál. Bármi mást érjen is el egy nő, erkölcsi 
hatása sehol nem hasznosabb, mint itt.

Az emberi szexualitással kapcsolatos vélekedések 
több oldalról is veszélyeztetik a nők erkölcsi erejét. 
A személyes vagy társadalmi kényelmet szolgá-
ló abortusz a nők legszentebb erőinek elevenébe 
vág, és elpusztítja az erkölcsi erőt. Ugyanez igaz 
az erkölcstelenségre és a kihívó ruházatra, mely a 
nők lealacsonyítása mellett azt a hazugságot erősíti, 
hogy a nő értékét a nemisége határozza meg.
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AUGUSZTUS: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudom megerősíteni 
a családomat?
„Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus 
Krisztus tanításaira épül. A sikeres… családok a hit, az ima, a bűnbánat, a meg-
bocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadi-
dős tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak fenn” (A család: 
Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.). Amikor segítünk a szüleinknek 
elérni ezeket a célokat, akkor az egész családunknak segítünk szert tenni arra a 
boldogságra, melyet Mennyei Atya szán nekünk.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és forrásanyagokat! A 
szentírásokban fellelhető tantételek és a próféták szavai közül melyek ösztönzik arra a 
fiatal nőket, hogy megerősítsék a családjukat?

1 Nefi 8:12 (Lehi azt akarta, hogy 
családja egyen az élet fájának gyü-
mölcséből)

1 Nefi 16:14–32 (Nefi megerősíti a 
családját)

T&Sz 88:119 (Az igazlelkű otthon 
mintája)

A család: Kiáltvány a világhoz. Lia-
hóna, 2010. nov. 129. (lásd még Hűek 
a hithez [2004]. 30–32.)

Dieter F. Uchtdorf: A megmentők 
dicséretére. Liahóna, 2016. máj. 77–80.

Bonnie L. Oscarson: A családról szóló 
kiadvány védelmezői. Liahóna, 2015. 
máj. 14–17.

David A. Bednar: Szorgalmasabbak 
és gondosabbak otthon. Liahóna, 2009. 
nov. 17–20.

Család. A fiatalság erősségéért (2011). 
14–15.

Az otthonunk mennyország. Himnu-
szok, 185. sz.

A szeretet szól. Gyermekek énekeskönyve, 
102.

Videó: Kis dolgokon keresztül

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen élményeid voltak a 
családodban, melyek bol-
dogságot hoztak az életed-
be? Milyen áldásokat láttál 
a családodban megnyilvá-
nulni, amikor a Szabadító 
tanításait követtétek?

Mit tudsz az általad taní-
tott fiatal nők családi életé-
ről? Hogyan tudsz segíteni 
a fiatal nőknek megérteni, 
hogy a családok boldogab-
bak, amikor arra törek-
szenek, hogy kövessék a 
Szabadító tanításait?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak ki olyan dolgokat, melye-
ket egy család megtehet azért, hogy 
megvédje az otthonát a fizikai veszé-
lyektől (például tűz vagy betörés). 
Milyen lelki veszélyek fenyegetik a 
családokat? Mit tehetnek a fiatal nők 

azért, hogy segítsenek megvédeni a 
családjukat ezektől a veszélyektől?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
egy- két perc alatt írjanak fel a táblára 
annyi szót, amennyi csak az eszükbe 
jut, olyan dolgokról, melyek boldog-
ságot hoznak a családjukba.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként 
erősíthetik a családjukat. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Dieter F. Uchtdorf elnök A meg-
mentők dicséretére című beszédében 
így tanított a családokról: „Talán 
azonosak a génjeink, de nem vagyunk 
egyformák. Egyedi lélekkel rendelke-
zünk. […] [D]önthetünk úgy is, hogy 
örülünk ezeknek a különbségeknek.” 
Milyen egyedi tulajdonságokkal vagy 
erősségekkel rendelkezik minden 
egyes fiatal nő? Hogyan tudja minden 
egyes fiatal nő a családja megáldá-
sára használni egyedi erősségeit? Az 
osztály tagjai csoportokban kikeres-
hetik és megoszthatják a beszéd egyes 
szakaszaiból azokat a részeket, ame-
lyeket fontosnak vélnek. Kérd meg 
az osztály tagjait, hogy nézzék meg a 
vázlatban javasolt videók egyikét, és 
nézzék meg, mit tettek a családtagok 
azért, hogy javítsanak a kapcsolatai-
kon. Hogyan örülhetnek a fiatal nők 
a családjukon belüli különbségeknek? 
Milyen ötleteket oszthatnak meg 
arról, hogy miként erősíthetik meg a 
családi kapcsolataikat?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el Bonnie L. Oscarson A 
családról szóló kiáltvány védelmezői 
című beszédének egyes részeit. Ebben 
a beszédében Oscarson nőtestvér azt 
tanítja, hogy mi, „nők, férfiak, fiatalok 
és gyermekek, egyedülállóak vagy 
házasok – mindannyian lehetünk 
otthonteremtők. Otthonunkat a rend, 
a menedék, a szentség és a biztonság 
helyévé kell tennünk” (Liahóna, 2015. 
máj. 17.). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy keressenek Oscarson nőtestvér 
beszédéből olyan idézeteket, melyeket 
kitehetnek a saját otthonukban vagy a 
szobájukban, és amelyek arra inspirál-
ják őket, hogy erősítsék a családjukat. 
Mit tehetek már most azért, hogy 
otthonuk szent, rendezett és biztonsá-
gos legyen?

• Az osztállyal közösen olvassátok el 
A család: Kiáltvány a világhoz hete-
dik bekezdését, és keressetek benne 
olyan tantételeket, melyek segíthetnek 
a fiatal nőknek boldogságot elérni 

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.).
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a családi életben. Kérj meg minden 
fiatal nőt, hogy olvassa el az 1 Nefi 
16:14–32- t, és osszák meg, milyen 
módokon alkalmazta Lehi családja 
ezeket a tantételeket. Kérd meg őket, 
hogy osszanak meg olyan saját élmé-
nyeket, amelyek megtanították nekik, 
mennyire fontosak ezek a tantételek 
egy család életében.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
hallgassák meg vagy énekeljék el Az 
otthonunk mennyország című éneket 
(Himnuszok, 185. sz.) vagy A szeretet 
szól című dalt (Gyermekek énekeskönyve, 
102.), és keressenek benne példákat 
arra, hogyan növelhetik a szeretetet 
otthon. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit találtak. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg egy élményüket, 
melyben boldogságot éreztek, amiért 
valaki kimutatta irántuk a szeretetét 
vagy amiért ők segíthettek növelni a 
szeretetet az otthonukban.

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák el 
a család címszót A fiatalság erősségéért 
füzetben, vagy tekintsék meg a Kis 
dolgokon keresztül című videót, és 
keressenek olyan dolgokat, melyeket 

megtehetnek a családjuk erősítéséért. 
Milyen példákat ismernek a fiatal nők 
olyan családokra a szentírásokban, 
akik követték vagy pont hogy nem 
követték ezeket a tantételeket? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy nézzék át 
A fiatalság erősségéért füzet tartalom-
jegyzékét, és beszéljék meg, hogy 
a könyvben található többi norma 
hogyan segíthet meghívni a Lelket 
az otthonukba. Kérd meg őket, hogy 
válasszanak egyvalamit, amit meg 
fognak tenni a következő héten azért, 
hogy erősítsék a családjukat.

• Oszd az osztályt három csoportra, 
és kérd meg mindegyik csoportot, 
hogy olvassanak el egy- egy javaslatot 
David A. Bednar elder Szorgalma-
sabbak és gondosabbak otthon című 
beszédéből. Kérj meg minden csopor-
tot, hogy osszák meg az osztállyal, 
mit tanultak, és magyarázzák el 
azokat a konkrét dolgokat, melyeket 
megtehetnek azért, hogy alkalmazzák 
a családjukban Bednar elder javasla-
tait. Buzdítsd őket, hogy mondjanak 
példákat arra, amikor látták, hogy a 
családtagjaik azt teszik, amit Bednar 
elder javasol.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan segíthetnek 
megerősíteni a családjukat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Módokat kereshetnek arra, hogy 
miként erősítsék meg a családjukat 
szolgálat által. Ez lehet olyan egysze-
rű tett is, mint elkészíteni a vacsorát, 
segíteni egy testvérüknek a házi 
feladat elkészítésében, vagy csupán 

meghallgatni valakit. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg tapasztalataikat a 
jövő héten.

• Lejegyezhetik a naplójukba, hogy 
miként tudják támogatni a családjukat.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szolgála-
tán keresztül mutatta ki 
a szeretetét mások iránt. 
Az volt a küldetése, hogy 
felkutassa a szükséget 
szenvedőket, és megáldja 
őket. Jótetteinek köszönhe-
tően emberek tértek meg 
és életek változtak meg. 
Vezetőként te hogyan utá-
nozhatod ezt a tulajdon-
ságot? Hogyan segíthetsz 
a fiatal nőknek felismerni 
azokat az áldásokat, 
melyekre a saját családjuk-
ban kerülhet sor, amikor 
követik a Szabadítónak 
a szolgálatban mutatott 
példáját?
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• Elvégezhetnek egy olyan tevékeny-
séget a Személyes fejlődés füzetből, 
amely segít megerősíteni a családju-
kat. Például: Isteni természet, 3. vagy 

5. értéktapasztalat, Egyéni érték érték-
feladat vagy Erény, 2. értéktapasztalat

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.
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Válogatott források

Bonnie L. Oscarson: A családról szóló kiadvány védelme-
zői. Liahóna, 2015. máj. 15., 17., részlet.

Szinte soha senki élete nem zajlik terv szerint, és 
nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy nem 
minden nőnek van része abban, ami a kiáltványban 
áll. Mindemellett fontos értenünk és tanítanunk az 
Úrtól kapott mintát, és igyekeznünk kell a tőlünk 
telhető legjobban megvalósítani azt.

Mindannyiunknak szerepe van a tervben, és mind-
annyian ugyanolyan értékesek vagyunk az Úr sze-
mében. Ne feledjük, hogy szerető Mennyei Atyánk 
ismeri igazlelkű vágyainkat, és beteljesíti azon ígére-
tét, mely szerint semmi nem tartatik vissza azoktól, 
akik hűségesen betartják a szövetségeiket. Mennyei 
Atyánknak mindannyiunk számára van terve és 
küldetése, azonban megvan a saját menetrendje is. 
Ennek az életnek az egyik legnehezebb kihívása az, 
hogy higgyünk az Úr időzítésében. Jó, ha van egy 
alternatív tervünk, mert ez segít szövetségtartó, 
jószívű és igazlelkű nőknek lennünk, akik attól füg-
getlenül építik Isten királyságát, hogy éppen merre 
tart az életük. Meg kell tanítanunk a leányainknak, 
hogy törekedjenek az ideális esetre, azonban vegyék 
tervbe, hogy lesznek váratlan fordulatok.

A család kiáltvány huszadik évfordulóján szeretnék 
felhívást intézni mindannyiunkhoz, hogy nőkként 
az egyházban legyünk A család: Kiáltvány a világ-
hoz védelmezői. […] [B]átran meg kell védenünk 
az Úrnak a házasságról, a családokról, a férfiak és 
a nők isteni szerepköreiről, valamint az otthonok 

szent helyként való fontosságáról szóló kinyilatkoz-
tatott tanait – még ha a világ azt kiabálja is a fülünk-
be, hogy ezek a tantételek elavultak, korlátozók 
vagy okafogyottak. Családi állapotától és gyermekei 
számától függetlenül mindenki védelmezője lehet 
az Úr tervének, amint azt a család kiáltvány lefekte-
ti. Ha ez az Úr terve, akkor legyen a mi tervünk is! 
[…]

Van egy kifejezés, mely időnként becsmérelve hang-
zik el, ám nekünk fel kell emelnünk. Ez a háztartás-
beli, más szóval otthonteremtő. Nők, férfiak, fiatalok 
és gyermekek, egyedülállóak vagy házasok – mind-
annyian lehetünk otthonteremtők. Otthonunkat a 
rend, a menedék, a szentség és a biztonság helyévé 
kell tennünk. Az otthonunk legyen olyan hely, 
ahol bőségesen érezzük az Úr Lelkét, ahol tanul-
mányozzuk, tanítjuk és megéljük az evangéliumot. 
Mennyire más lenne a világ, ha mindenki igazlelkű 
otthonok teremtőjeként tekintene magára. Védjük 
meg az otthonunkat, mely szentség tekintetében 
közvetlenül a templom mögött áll.

Nőtestvérek, hálás vagyok azért, hogy nő lehetek 
ezekben az utolsó napokban. Olyan lehetőségek 
állnak előttünk, amelyekben nők más nemzedékei-
nek nem volt részük ezen a világon. Segítsünk Isten 
királyságát építeni azzal, hogy bátran kiállunk és 
védelmezői leszünk a házasságnak, a szülői lét-
nek és az otthonnak. Az Úrnak szüksége van ránk, 
hogy bátor, állhatatos és rendíthetetlen katonákként 
megvédjük a tervét és a felnövekvő nemzedékeknek 
megtanítsuk az Ő igazságait.
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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 parancsolata-
it” (Móziás 2:41).

A parancsolatok azon törvényeket és követelményeket jelentik, amelyeket szerető 
Mennyei Atyánk ad gyermekeinek azért, hogy megáldja, megvédje, és Hozzá vissza-
vezesse őket. A parancsolatok betartásával kimutatjuk szeretetünket Mennyei Atyánk 
és Fia, Jézus Krisztus iránt. Amikor engedelmeskedünk a parancsolatoknak, és folya-
matosan megbánjuk a bűneinket, hasonlóbbá válunk a Szabadítóhoz, és megáldatunk 
boldogsággal, békességgel, bizonysággal és a Szentlélek társaságával. A parancsolatok 
iránti engedelmesség segít betöltenünk az Isten lányaként kapott isteni szerepünket.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Hogyan élhetek a világban anélkül, hogy a világból való lennék?
Hogyan tudom megóvni az erényemet?
Milyen hatással vannak szavaim rám és a körülöttem lévőkre?
Miért böjtölünk?
Miért parancsolták meg nekünk, hogy szenteljük meg a sabbat napját?
Miért fontos, hogy becsületesek legyünk?
Miért fizetünk tizedet?

Szeptember: Parancsolatok
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Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 
szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenységei kap-
csolódnak az ebben az egységben szereplő leckékhez:

Választás és felelősség, 2., 3., 7. értéktapasztalat.

Feddhetetlenség, 2., 3., 4. értéktapasztalat; 5. értékfel-
adat.

Erény, 2. és 4. értéktapasztalat.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan élhetek a 
világban anélkül, hogy 
a világból való lennék?
„Ahol egyszer az egyház és a társadalom normái nagyjából megegyeztek, ott 
most hatalmas szakadék tátong közöttünk, mely egyre csak szélesedik” (Tho-
mas S. Monson: Papsági hatalom. Liahóna, 2011. máj. 66.). Az Úr azt szeretné, 
hogy maradjunk hűek az Ő normáihoz, és tartsuk magunkat távol a világ 
gonoszságaitól. Ugyanakkor elvárja, hogy jó hatással legyünk a körülöttünk 
lévőkre.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek felismerni, hogy 
példájuk segíthet másoknak is hűnek maradni az Úr normáihoz?

2 Királyok 6:14–17 (Elizeus szolgája 
felismeri, hogy nincs egyedül)

Máté 5:14–16 (Ragyogjon a világossá-
gunk)

János 15:19; 1 Nefi 8:24–28 (A világ 
gyakorta kigúnyolja és gyűlöli Krisz-
tus követőit)

1 Nefi 15:23–25; Alma 34:39; Héla-
mán 5:12; T&Sz 10:5; 27:15–18; 87:8 
(Hogyan éljünk a világban anélkül, 
hogy a világból valók lennénk)

M. Russell Ballard: Isten áll a 
 kormányrúdnál. Liahóna, 2015. 
nov. 24–27.

Ulisses Soares: Igen, győzhetünk, és 
győzni is fogunk! Liahóna, 2015. máj. 
70–77.

Neill F. Marriott: Világosságotok meg-
osztása. Liahóna, 2014. nov. 117–120.

„Üzenet a fiataloknak az Első Elnök-
ségtől”, A fiatalság erősségéért (2011). 
II–III.

Rövidfilmek: Ott virágozz, ahova 
ültettek!; Bátran állj magad!; A talált 
retikül; 195 báli ruha

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen normák uralkod-
nak a társadalomban, 
amelyek nem állnak 
összhangban az egyház 
normáival? Történt- e már 
olyan, hogy ki kellett 
állnod azért, ami helyes? 
Mikor? Milyen hatással 
volt e cselekedeted a te éle-
tedre és mások életére?

Hogyan próbálja a világ 
befolyásolni, hogy miként 
tekintsenek a fiatal nők 
az Úr normáira? Hogyan 
segíthetsz a fiatal nőknek 
felkészülni arra, hogy 
ellenálljanak a kísértések-
nek? Hogyan meríthetnek 
erőt és bátorságot ahhoz, 
ha esetleg egyedül kell 
megállniuk?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy 
hallották- e már a következő kifejezést: 
„Éljünk a világban, de ne legyünk a 
világból valók”? Mit jelent ez a szá-
mukra? Milyen élményeket tudnának 
megosztani e tantétel kapcsán? Kérd 
meg őket, mondjanak példákat arra, 
hogy miként volt a Szabadító a világ-
ban, mégsem volt a világból való. 
Előfordult- e, hogy kísértéssel nézett 
szembe, és legyőzte? Mikor? Biztasd 
őket, hogy osszanak meg olyan szent-
írásokat, amelyek azt mutatják, hogy 

Jézus Krisztus ellenállt a kísértések-
nek. Hogyan inspirálja a fiatal nőket 
az Úr példája?

• Mutasd be az ebben a vázlatban 
javasolt rövidfilmek egyikét, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy gondolkodja-
nak el a következő kérdésen, miköz-
ben a filmet nézik: Hogyan élhetünk 
a világban anélkül, hogy a világból 
valók lennénk? Adj nekik időt, hogy 
megbeszéljék a válaszaikat, és meg-
osszák a filmben látottakkal kapcsola-
tos tapasztalataikat.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogyan élhet-
nek a világban anélkül, hogy a világból valók lennének. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
írjanak a táblára egy listát olyan 
helyekről, melyeket szentnek érez-
nek. Olvassátok el együtt a Tan és a 
szövetségek 87:8- at, és kérdezd meg a 
fiatal nőktől, szerintük mit jelent szent 
helyeken állni. Kérd meg őket, hogy 
gondolkozzanak erről, miközben elol-
vasnak bizonyos részeket M. Russell 
Ballard elder Isten áll a kormányrúd-
nál című beszédéből, vagy megnézik 
az egyik, ebben a vázlatban javasolt 
rövidfilmet. Milyen további meglátá-
sokat nyernek arról, hogy mit jelent 
szent helyeken állni? Hogyan tudnák 
szentebb hellyé tenni családjukat, 
iskolájukat vagy közösségüket?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el az ebben a vázlatban 
felsorolt szentírásokat (magukban 
vagy közösen), és beszéljék meg, mit 
tanulnak a kísértések legyőzéséről. 
Hogyan tudnak az Úr normái szerint 
élni, amikor a világ az ellenkezőjének 
a megtételére kísérti őket, vagy kigú-
nyolja őket magas normáik miatt? 
Milyen érzéseik voltak, amikor az Úr 
normái szerint éltek és ellenálltak a 
kísértéseknek? Milyen élményeket 
tudnának megosztani?

• Kérj meg minden egyes fiatal nőt, 
hogy válasszon ki egyet A fiatalság 
erősségéért füzetben álló normák közül, 
vagy egy értéket a Személyes fejlődés 

Tanítási ötlet

„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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füzetből. Kérd meg őket, hogy tanul-
mányozzák a választott normát vagy 
értéket, majd pedig röviden foglalják 
össze az osztálynak, hogy mit jelent, 
illetve hogy annak követése hogyan 
segített nekik a világban élni anélkül, 
hogy a világból valók lennének.

• Ulisses Soares elder Igen, győzhe-
tünk, és győzni is fogunk! című beszé-
de számos pozitív és negatív példát 
mutat olyan emberekre, akik a világ 
negatív hatásaival foglalkoznak. Kérj 
meg minden fiatal nőt, hogy tanul-
mányozzák a beszédeket, és a példák 
közül válasszanak ki egyet, amely mély 
benyomást tesz rájuk, majd foglalják 
össze az osztály tagjainak a történetet. 
Kérd meg mindegyiküket, hogy osszák 
meg, mit tanít a történetük, hogyan 
éljünk a világban, miközben megpró-
báljuk leküzdeni a kísértést, hogy a 
világból valók legyünk. 

• Kérj meg egy fiatal nőt, hogy 
készüljön fel, hogy az órán megossza, 
mit tanít Neill F. Marriott nőtestvér 
a Világosságotok megosztása című 
beszédében a templomok környe-
zetükre gyakorolt hatásáról. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy keressenek 
Marriott nőtestvér beszédében olyan 
mondatokat, amelyek arra ösztön-
zik őket, hogy világosság legyenek 
mások számára egy olyan világban, 
amelyben látszólag egyre nagyobb a 
sötétség. Adj nekik lehetőséget, hogy 
felolvassák a mondataikat, és meg-
osszák, miért találják azokat jelentő-
ségteljesnek. Együtt eldönthetitek, 
hogy tervezzetek- e egy olyan Közös 
tevékenységet, melynek során a fiatal 
nők egy plakátot készítenek az általuk 
választott mondatokról.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy hogyan élhet-
nek a világban anélkül, hogy a világból valók lennének? Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni 
ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik a Választás és felelős-
ség alatti 2. és 3. értéktapasztalatot a 
Személyes fejlődés füzetben.

• Megnézhetik vagy megoszthatják 
az e vázlatban felsorolt videofilmeket 
egy családtagjukkal vagy barátjukkal, 
és megoszthatják velük, milyen érzé-
seik vannak e filmekkel kapcsolatban.
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Ha helyénvalónak érzed, kérd meg a fiatal nőket, hogy osszák meg, minek a megtételére 
éreznek késztetést e lecke eredményeként.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító 
tanúbizonyság- tételre 
készítette elő Pétert, 
amikor ezt kérdezte tőle: 
„Ti pedig kinek mondo-
tok engem?” Miközben 
Péter válaszolt, a Lélek 
megérintette a szívét, és 
bizonysága megerősödött. 
Milyen kérdések késztet-
nék arra az osztályodban 
lévő fiatal nőket, hogy 
tanúbizonyságot tegye-
nek, ami pedig lehetővé 
tenné a Lélek számá-
ra, hogy megerősítse a 
bizonyságukat?
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Válogatott források

Neill F. Marriott: Világosságotok megosztása. Liahóna, 
2014. nov. 117–118., részlet.

Tudjátok, milyen fontosak vagytok? Mindannyiótok 
– itt és most – értékes és elengedhetetlen Mennyei 
Atyánk szabadítástervében. Van munkánk, amelyet 
el kell végeznünk. Ismerjük a visszaállított evangé-
lium igazságát. Készen állunk- e megvédeni ezt az 
igazságot? E szerint az igazság szerint kell élnünk, 
és meg kell osztanunk azt. Szilárdan kell állnunk a 
hitünkben, és fel kell emelnünk hangunkat az igaz 
tan hirdetésében.

A 2014. szeptemberi Ensignmagazinban M. Russell 
Ballard elder ezt írja: „Nagyobb szükségünk van 
a nők jellegzetes, befolyásos hangjára és hitére! El 
kell sajátítaniuk a tant, és meg kell érteniük, miben 
hiszünk, hogy bizonyságukat tudják tenni az igaz-
ságról minden dolgot illetően” [M. Russell Ballard, 
“Men and Women and Priesthood Power,” Ensign, 
Sept. 2014, 32].

Nőtestvérek, ti erősítitek a Jézus Krisztusba vetett 
hitemet. Láttam a példátokat, hallottam a bizony-
ságotokat, és éreztem a hiteteket Brazíliától Bots-
wanáig! Befolyásotok köre elkísér titeket, bárhová 
menjetek is. Érzik ezt a körülöttetek lévők – a csa-
ládotoktól kezdve a mobiltelefonotokban található 
neveken át a közösségi médiában lévő barátaitokon 
keresztül azokig, akik mellettetek ülnek ma este. 
Egyetértek Harriet Uchtdorf nőtestvérrel, aki ezt 
írta: „Lelkesen lobogó jelzőtüzek vagytok egy egyre 
sötétebb világban, amikor életetekkel megmutatjá-
tok, hogy az evangélium örömteli üzenet” [Harriet 
R. Uchtdorf, The Light We Share (Deseret Book Com-
pany, 2014), 41; engedéllyel felhasználva].

Thomas S. Monson elnök rámutatott: „Ha világos-
ságot akarsz adni másoknak, magadnak is világíta-
nod kell” [Thomas S. Monson: Mert vak voltam, de 
most látok. Liahóna, 1999. júl. 69.]. Hogyan tudjuk 
elérni, hogy az igazság eme fénye folyamatosan 

ragyogjon bennünk? Néha úgy érzem magam, mint 
egy pislákoló villanykörte. Hogyan tudnánk jobban 
világítani?

A szentírások ezt tanítják: „Ami Istentől való, az 
világosság; és aki világosságot fogad be, és meg-
marad Istenben, még több világosságot kap” [T&Sz 
50:24]. Meg kell maradnunk Istenben, ahogy ez a 
szentírás is mondja. A világosság forrásához kell for-
dulnunk – Mennyei Atyánkhoz, Jézus Krisztushoz 
és a szentírásokhoz. Elmehetünk a templomba is, 
tudván, hogy a falain belül minden Krisztusra és az 
Ő nagyszerű engesztelő áldozatára mutat.

Gondoljatok bele, milyen hatással vannak a temp-
lomok a környezetükre! Megszépítik a belvárosokat 
és ragyognak a magas hegytetőkön. Miért tesznek 
széppé és miért ragyognak? Mert – ahogy a szent-
írások is mondják – a „világosság fénylik” [T&Sz 
88:7], a templomokban pedig igazság és örökkévaló 
cél lakozik, ahogyan bennetek is.

1877- ben George Q. Cannon elnök ezt mondta: 
„…minden templom… Sátán hatalmát gyengíti a 
földön” [George Q. Cannon idézet, Felkészülés a szent 
templomba való belépésre (füzet, 2002). 36.]. Hiszem 
azt, hogy bárhol is épül templom a földön, visszább 
szorítja a sötétséget. A templom célja az emberiség 
szolgálata, valamint annak biztosítása Mennyei 
Atyánk minden gyermeke számára, hogy képesek 
legyenek visszatérni Hozzá, hogy Vele éljenek. Nem 
hasonlít- e a mi célunk e felszentelt épületekhez, az 
Úr e házaihoz? Vagyis, hogy szolgáljunk másokat és 
segítsünk nekik visszaszorítani a sötétséget, hogy 
visszatérjenek Mennyei Atyánk világosságához?

A szent templomi munka gyarapítani fogja a Krisz-
tusba vetett hitünket, és így még inkább hatással 
lehetünk mások hitére. A templom tápláló lelkülete 
révén megismerhetjük a Szabadító engesztelésének 
valóságát, erejét és reménységét a személyes éle-
tünkben.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudom megóvni 
az erényemet?
Az erény magas erkölcsi normákra alapozott gondolat-  és viselkedésmintát 
jelent. Részét képezi az erkölcsi tisztaság is. Olyan világban élünk, ahol az 
erényt lebecsülik és támadják. Azzal tudjuk megóvni az erényünket, ha elke-
rüljük a tisztátalan gondolatokat, nyelvezetet és cselekedeteket. A pornográfia 
különösen veszélyes. Amikor magunkra öltjük „az Isten minden fegyverét” 
(lásd Efézusbeliek 6:11–17) és az Úr erejére támaszkodunk, akkor megvédhet-
jük magunkat az ellenségnek az erény ellen intézett támadásaitól, és képesek 
vagyunk tisztán tartani gondolatainkat és tetteinket.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segíthetnek a fiatal nőknek tisztán tartani a gondolatai-
kat és a cselekedeteiket?

1 Mózes 39:1–12; Rómabeliek 12:21; 
2 Timótheus 2:22; Moróni 10:30; T&Sz 
27:15–18; 121:45–46 (Azonnal el kell 
fordulnunk a bujaság csábításaitól, és 
elménket inkább tiszta gondolatokkal 
kell megtöltenünk)

Ésaiás 1:18; Hélamán 12:23; T&Sz 
58:42–43 (Bocsánatot kaphatunk 
bűneinkre, ha megbánjuk őket)

Máté 5:27–28; Rómabeliek 6:12; 
Alma 39:3–9; T&Sz 42:23 (A helytelen 
vágyakozás súlyos következmények-
kel járó bűn)

1 Nefi 17:3; Móziás 24:14; Alma 26:12 
(Isten meg fog erősíteni minket a 
parancsolatok betartására tett erőfe-
szítéseinkben)

Jeffrey R. Holland: Nincs hely többé 
lelkem ellenségének. Liahóna, 2010. 
máj. 44–46.; lásd még a Vigyázzatok a 
lépteitekre! című videót

Quentin L. Cook elder: Tudtok- e most 
úgy érezni? Liahóna, 2012. nov. 6–9.

Elaine S. Dalton: Az erény védel-
mezői. Liahóna, 2011. máj. 121–124.; 
lásd még Az erény védelmezői című 
videót is

Linda S. Reeves: Védelem a pornog-
ráfia ellen: a Krisztusra összpontosító 
otthon. Liahóna 2014. máj.

Szórakozás és média és A nemi 
tisztaság. A fiatalság erősségéért (2011). 
11–13., 35–37.

Erkölcsi tisztaság. Hűek a hithez (2004). 
52–57.

Pornográfia. Hűek a hithez (2004). 
162–163.

Videó: Erkölcsi tisztaság: Hol a határ?

Gondolkodj el azon, hogy 
milyen áldásokban van 
részed az erényes életnek 
köszönhetően. Milyen 
hatása van a pornográfi-
ának a világra és a csalá-
dokra? Milyen tekintetben 
álltál már az erény védel-
mezőjeként?

Milyen hatással lehet 
másokra a fiatal nők beszé-
de, cselekedetei és megje-
lenése? Hogyan lehetnek 
kitéve a pornográfiának a 
fiatal nők? Milyen evangé-
liumi tantételek és óvin-
tézkedések segíthetnek 
nekik abban, hogy tisztán 
tartsák a gondolataikat és 
a cselekedeteiket?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Azzal tudjuk 
megóvni az erényünket, ha elkerüljük 
a tisztátalan gondolatokat, nyelveze-
tet és cselekedeteket.” Milyen taná-
csot adnának a fiatal nők valakinek, 
akinek segítségre van szüksége, hogy 
erényes maradhasson egy ártalmas 
hatásokkal teli világban?

• Olvassátok el együtt azt a részt Ann 
M. Dibb Légy bátor! című beszédéből, 
amikor fiatal nők tanácsot adnak egy 
új Méhkas lánynak. Kérdezd meg a 
fiatal nőktől, ők mit tesznek, amikor 
ártalmas hatások veszik őket körül.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként 
tartsák tisztán a gondolataikat és a tetteiket. A Lélek sugalmazását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd kisebb csoportokra a fiatal 
nőket, majd add ki minden csoport-
nak az e vázlatban javasolt szentírás-
csokrok egyikét. Kérd meg őket, hogy 
olvassák el a szentírásaikat, és osszák 
meg az osztály többi részével, mit 
tanultak ezekből a szentírásokból az 
erény megtartásáról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el Az erény védelmezői 
című beszédet, de előtte oszd őket 
három csoportra. Az első csoport 
keresse meg, mit jelent az erény 
védelmezőjének lenni, a második 
keresse meg, milyen tanácsokat ad 

Dalton nőtestvér, a harmadik csoport 
pedig keresse meg, milyen áldásokat 
kapnak az erény védelmezői. Kérj 
meg egy fiatal nőt minden csoportból, 
hogy írja fel a táblára, amit a csoportja 
talált, a csoport pedig ossza meg, mit 
jelent az a számukra. Mit tanulnak 
Dalton nőtestvér üzenetéből, ami 
segít tisztán tartani a gondolataikat és 
a cselekedeteiket? Mit jelent a követ-
kező idézet: „Az erény védelmezőjé-
nek lenni azt is jelenti, hogy mindig 
visszafogottak lesztek az öltözködése-
tekben, beszédetekben, cselekedetei-
tekben, valamint a közösségi oldalak 
használata során”?

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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• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondják el, szerintük miért káros a 
lélekre a pornográfia. Osztályként 
olvassátok el közösen a Pornográfia 
címszó alatti részt a Hűek a hithez 
könyvből. Az egyes bekezdések 
végén fordítsatok időt annak megbe-
szélésére, hogy miért fontos mind-
az, amit épp olvastatok. (Például 
beszélgethettek a különféle helyekről 
vagy helyzetekről, ahol a fiatal nők 
találkozhatnak a pornográfiával. 
Mit tehetnek azért, hogy megóvják 
magukat a pornográfiától? Kérd meg 
őket, tervezzék meg, mit fognak tenni, 
ha véletlenül szembetalálják magu-
kat vele.) A harmadik bekezdés után 
beszélgessetek az engesztelés erejéről, 
valamint arról, hogy milyen szerepet 
játszik a püspök vagy a gyülekezeti 
elnök a bűnbánat folyamatában. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy beszéljenek 
a püspökkel, ha pornográf anyagok 
nézegetésébe keveredtek.

• Adj egy példányt minden fiatal 
nőnek Jeffrey R. Holland elder Nincs 
hely többé lelkem ellenségének vagy 
Linda S. Reeves Védelem a pornográ-
fia ellen: a Krisztusra összpontosító 
otthon című beszédéből, és kérd meg 
őket, képzeljék el, hogy a jövőbeli 12 
éves lányukkal beszélgetnek arról, 
miért olyan romboló hatású a porno-
gráfia, és mit tehetnek az elkerülése 
érdekében. (Megnézhetik az e váz-
latban javasolt egyik rövidfilmet is.) 
Keressenek olyan információkat vagy 
kijelentéseket, amelyek segítségükre 
lehetnek e beszélgetés során. Kérd 
meg őket, hogy alkossanak párokat, 
és beszéljék meg, milyen válaszokat 

találtak. Kérd meg őket, hogy írják le, 
mit fognak tenni annak érdekében, 
hogy egész hátralévő életük során 
elkerüljék a pornográfiát.

• Kérd meg a fiatal nőket, képzeljék 
el, hogy lehetőségük van a Tizenkét 
Apostol Kvóruma egyik tagjának 
beszélni arról, hogy milyen kihívá-
sokkal néznek szembe a mai fiatalok 
a pornográfiával kapcsolatosan. Mit 
mondanának neki? Oszd ki minden 
fiatal nőnek Quentin L. Cook elder 
Tudtok- e most úgy érezni? című 
beszédének hat bekezdését, innen 
kezdődően: „A szexuális bűnök és a 
tisztátalan gondolatok…” Kérd meg 
az osztály egyik felét, hogy keressék 
meg és mondják el, mit tanult Cook 
elder egy 15 éves fiatal férfitól, az 
osztály másik fele pedig keresse meg 
és ossza meg Cook elder tanácsát. 
Mit tehetnek a fiatal nők azért, hogy 
otthonuk „menedékül szolgál[jon]” a 
pornográfia ellen?

• Kérd meg a fiatal nőket, képzeljék 
el, hogy az egyik barátjuk vagy barát-
nőjük pornográfiával küszködik. Mit 
mondanának neki, hogy segítsenek? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy mind-
annyian olvassák el a Szórakozás és 
média szakaszt A fiatalság erősségé-
ért füzetben, vagy egy- egy szakaszt 
a Gondolataidat díszítse szüntelenül az 
erény című füzet „Gyűjts erőt a bűn 
elhagyásához!” részéből. Mit osztaná-
nak meg ebből a részből a barátjukkal 
vagy barátnőjükkel? Milyen további 
szentírások segíthetnek valakinek, 
akinek gondot okoz a pornográfia? 
(Lásd például az ebben a vázlatban 
javasoltakat.)

A Szabadító módján 
történő tanítás

Ha úgy tanítasz, ahogyan 
a Szabadító tanított, a 
fiatal nők helyet adnak 
szívükben az evangélium 
magjának, hogy el lehes-
sen ültetni, és az megduz-
zadjon és növekedjen. Te 
mit tehetsz azért, hogy 
segíts a fiatal nőknek a 
szentírásokhoz fordulni, 
hogy megértsék az erényes 
élet erejét és szépségét?

MEGJEGYZÉS A TANÍ-
TÓNAK: Sok fiatal nőt 
érint a pornográfia, akár 
személyesen, akár egy 
családtagjuk vagy barátjuk 
révén. Ne beszéljétek meg 
a pornográfiával kapcso-
latos tapasztalatokat, és 
ne kerüljön sor bűnök 
bevallására az osztály-
ban! Felhívhatod a szülők 
figyelmét arra, hogy erről 
fogsz tanítani, és felkérhe-
ted őket, hogy otthon foly-
tassák a beszélgetést. Ha 
egy fiatal nőnek segítségre 
van szüksége, kérd meg, 
hogy beszéljen a szüleivel, 
illetve a püspökkel vagy a 
gyülekezeti elnökkel.
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan tudják 
tisztán tartani a gondolataikat és a cselekedeteiket? Milyen érzéseik vagy benyomásaik 
vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a 
tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik az Erény alatti 2. és 4. 
értéktapasztalatot a Személyes fejlődés 
könyvben.

• Megtervezhetik, mit fognak tenni, 
ha olyasvalamivel találják szembe 
magukat, ami tisztátalan gondolato-
kat ébreszthet.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, 
vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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Válogatott források

Részlet Elaine S. Dalton Az erény védelmezői című beszé-
déből.  Liahóna, 2011. máj. 121–124.

Fiatal nők, nektek, akik egy olyan világban éltek, 
ahol az erkölcstelenség egyre növekszik, a gonosz-
ság egyre elfogadottabb, a nőket egyre inkább 
kihasználják, a szerepek pedig egyre jobban eltor-
zulnak, óvnotok kell magatokat, családotokat, és 
mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültök. Az 
erény védelmezőinek kell lennetek.

Mit jelent az erény védelmezőjének lenni? „Az 
erény a magas erkölcsi normákra alapozott gon-
dolatok és viselkedés mintája. Magában foglalja az 
erkölcsösséget és a tisztaságot” [Fiatal Nők Személyes 
fejlődés (füzet, 2009). 70.]. És mi is egy védelmező? 
Egy védelmező olyasvalaki, aki oltalmaz, megvéd, 
pártfogol. Így az erény védelmezőiként védeni, 
oltalmazni fogjátok az erkölcsi tisztaságot, mivel a 
halandó élet létrehozásához adott hatalom szent és 
felmagasztalt erő, melyet egészen a házasságköté-
setekig védelmeznetek kell. Az erény követelmény 
ahhoz, hogy a Szentlélek társaságát és útmutatását 
élvezhessük. Ahhoz, hogy sikeresen végighaladhas-
satok a világon, ahol éltek, szükségetek lesz erre az 
irányításra. Az erkölcsösség annak is követelménye, 
hogy beléphessetek a templomba. Továbbá azért is 
szükség van rá, hogy érdemesek legyünk megállni 
a Szabadító jelenlétében. Most készültök fel erre az 
időszakra. A személyes fejlődési program, valamint 
A fiatalság erősségéért füzetben lévő normák igen fon-
tosak. Az ezekben a füzetekben található alapelvek 
szerinti élet megerősít és segít nektek abban, hogy 
felkészültebbek legyetek a királyságra. [Lásd Több 
szentséget adjál. Himnuszok, 75. sz.] […]

Mit tehettek mindannyian, hogy az erény védelme-
zői legyetek? Minden azzal kezdődik, hogy hisztek 
abban, hogy képesek vagytok változtatni a dolgokon. 
Egy elhatározással kezdődik. Fiatal nő koromban 
megtanultam, hogy van néhány döntés, melyet csak 

egyszer kell meghozni. Egy kis táblán felsoroltam 
azokat a dolgokat, melyeket mindig meg fogok tenni, 
és azokat is, melyeket soha. Ilyesmik voltak a listán: 
a bölcsesség szavának betartása; napi ima; tized-
fizetés; elkötelezettség, hogy egy vasárnapot sem 
hagyok ki. E döntéseket csak egyszer hoztam meg, 
a döntés pillanatában pedig pontosan tudtam, hogy 
mit kell tennem, mivel azt már előzőleg eldöntöttem. 
Amikor a középiskolai barátaim azt mondták, hogy 
„egy ital nem fog megártani”, én csak nevettem és 
azt mondtam, hogy „én már tizenkét éves koromban 
eldöntöttem, hogy nem teszek ilyet”. A korán megho-
zott döntések segíteni fognak nektek abban, hogy az 
erény védelmezői legyetek. Remélem, mindannyian 
megírjátok a listátokat azokról a dolgokról, melyeket 
mindig meg fogtok tenni, és azokról is, amelyeket 
soha. Azután pedig éljetek a listátok szerint!

Az erény védelmezőjének lenni azt is jelenti, hogy 
mindig visszafogottak lesztek az öltözködésetek-
ben, beszédetekben, cselekedeteitekben, valamint a 
közösségi oldalak használata során. Az erény védel-
mezőjének lenni azt jelenti, hogy soha nem küldtök 
olyan szöveges vagy képüzenetet fiatal férfiaknak, 
melyek hatására elveszíthetik a Lelket, a papsági 
hatalmukat vagy erényüket. Azt jelenti, hogy tisz-
tában vagytok az erkölcsösség fontosságával, mivel 
megértettétek azt is, hogy a testetek templom, és 
hogy a gyermeknemzés szent erőivel nem szabad 
házasság előtt visszaélni. Tisztában vagytok azzal, 
hogy olyan szent erő birtokában vagytok, mely azon 
szent kötelességgel jár együtt, hogy más lelkeket 
hozzatok a földre, hogy azok testet kaphassanak, 
melyben örökkévaló lelkük lakozhat. Ez az erő egy 
másik megszentelt lélekre is hatással van. Olyas-
valami őrzői vagytok, ami még a drágaköveknél is 
becsesebb. [Példabeszédek 3:15] Legyetek hithűek! 
Legyetek engedelmesek! Már most készüljetek fel, 
hogy érdemessé váljatok az Úr szent templomaiban 
rátok váró összes áldás befogadására.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Milyen hatással vannak szavaim 
rám és a körülöttem lévőkre?
Kommunikációnk jól tükrözi, mennyire értjük, hogy kik is vagyunk Isten 
gyermekeiként. Beszédünk felemelhet és ösztönözhet másokat, de lehet bántó 
és sértő is. Ha felemelő nyelvezetet használunk, azzal meghívjuk a Szentlelket, 
hogy velünk legyen.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek fognak segíteni a fiatal nőknek megérteni a másokkal 
való kommunikációjuk során használt szavaik jelentőségét?

Példabeszédek 15:1–4; 16:24; 1 Timó-
theus 4:12; Jakab 3:2–10; Alma 31:5; 
T&Sz 25:12; 108:7 (Szavaink erőteljes 
hatással lehetnek másokra)

2 Mózes 20:7; Máté 12:34–37; 15:11; 
Lukács 12:2–3; 1 Timótheus 5:13; 
T&Sz 42:27 (A közönséges, durva, 
sértő nyelvezet és a pletykálkodás 
bántó Istennek és másoknak)

Efézusbeliek 4:29–32; 2 Nefi 32:2–3; 
T&Sz 63:61–64 (Az, hogy milyen nyel-
vezetet használok, hatással van arra, 
hogy képes vagyok- e útmutatást kapni 
a Szentlélektől)

Móziás 4:30 (Ügyelnünk kell a szava-
inkra)

Jeffrey R. Holland: Az angyalok nyel-
ve. Liahóna, 2007. máj. 16–18.

W. Craig Zwick: Te mire gondolsz? 
Liahóna, 2014. máj.

Ann M. Dibb: Keljetek fel és ragyogja-
tok! Liahóna, 2012. máj. 117–119.

Beszéd. A fiatalság erősségéért (2011). 
20–21.

Trágár beszéd. Hűek a hithez (2004). 
203–204.

Videók: A káromkodni nem hajlandók 
klubja; Zaklatás – Hagyd abba!

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondolkodj el a szavak 
erején. Miként szolgáltak 
már a szavaid inspirálásra, 
tanításra, vigasztalásra és 
kommunikációra? Hogyan 
változtak a világ normái 
a helyénvaló nyelvezetet 
illetően az életed során?

Gondolkodj el azon, mi 
módon láttad a fiatal nőket 
kommunikálni egymással. 
Hogyan segíthetsz nekik 
meglátni a felemelő és tisz-
ta nyelvezet fontosságát?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Meséld el Joanna történetét Ann M. 
Dibb nőtestvér Keljetek fel és ragyog-
jatok! című beszédéből, és kérd meg 
a fiatal nőket, osszanak meg néhány 
élményt az Úr beszédre vonatkozó 
normáinak követésével kapcsolatban.

• Írd fel a táblára a következő kife-
jezéseket: Szavak, amelyeket olvasunk. 
Szavak, amelyeket hallunk. Szavak, ame-
lyeket írunk. Szavak, amelyeket mondunk. 

Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el az Efézusbeliek 4:29–32- t, és 
mondják meg, hogyan kapcsolódik ez 
a szakasz a táblán álló négy kifeje-
zéshez. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondolkodjanak el a következő kér-
déseken: Milyen érzéseitek vannak az 
általatok olvasott, hallott és használt 
nyelvezetet illetően? Mi módon hívják 
meg vagy űzik el a szavak a Szentlé-
lektől jövő útmutatást?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a tiszta 
beszéd fontosságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Pár nappal a gyűlés előtt kérd meg 
a fiatal nőket, hogy hozzák magukkal 
az órára a kedvenc inspiráló idéze-
tüket. Kérj meg minden fiatal nőt, 
hogy ossza meg idézetét, és mondja 
el, milyen hatással volt az az életére. 
Kérd meg az osztályt, hogy keresse-
nek példákat a szentírásokban annak 
szemléltetésére, milyen erőteljes 
pozitív hatással lehetnek szavaink 
másokra (például: Moróni kapitány 
és a szabadság zászlaja [lásd Alma 
46:11–22], a Szabadító és a házasság-
törésen kapott asszony [lásd János 
8:1–11], vagy Abinádi és Alma [lásd 
Alma 5:9–12]). Mit tanítanak ezek a 
példák a fiatal nőknek arról, milyen 
hatással lehetnek szavaik másokra?

• Osztályként közösen olvassátok el 
Jeffrey R. Holland elder Az angyalok 
nyelve című beszédét. Kérd meg a fia-
tal nőket, hogy jegyezzenek fel olyan 
dolgokat, amelyek hatással vannak 
rájuk, illetve amiben változni szeret-
nének másokkal való kommunikáci-
ójukban. Amennyiben helyénvalónak 
érzed, kérd meg néhányukat, hogy 
osszák meg a benyomásaikat.

• Írd fel a táblára: „Ha az ember 
képes uralkodni a nyelvén, akkor 
képes uralkodni ____________.” Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy fussák át 
a Jakab 3:2–10- et, és egészítsék ki a 
mondatot. Add ki feladatul Jakab egy- 
egy hasonlatának elolvasását minden 
fiatal nőnek (zabla, 2–3. vers; hajók, 

Tanítási ötlet

„Amikor imádságos 
lélekkel készülsz a taní-
tásra, [az oda] vezethet, 
hogy bizonyos tantételeket 
kihangsúlyozz. Jobban 
megértheted, hogy miként 
mutass be bizonyos 
elképzeléseket. Az… élet 
[egyszerű] tevékenységei-
ben példákat, szemléltető 
leckéket és sugalmazó 
történeteket fedezhetsz fel. 
Késztetést érezhetsz arra, 
hogy felkérj egy bizonyos 
személyt, hogy segítsen az 
órán. Eszedbe juthat egy 
személyes élmény, amelyet 
megoszthatsz” (lásd Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 47–48.).
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4. vers; erdőtűz, 5–6. vers; méreg, 
7–8. vers; tiszta forrás, 10–11. vers). 
Kérd meg a fiatal nőket, készüljenek 
fel arra, hogy megtanítsák az osztály 
többi tagjának, mit tanít hasonlatuk a 
beszéd kordában tartásáról. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg, mit tehetnek 
azért, hogy kordában tartsák a beszé-
düket.

• Minden fiatal nőnek ossz ki egy 
szentírást az e vázlatban álló első 
szentíráscsoportból. Kérd meg őket, 
hogy rajzoljanak az adott szentírás-
részben található üzenetet jelképező 
képet vagy ábrát. Mutassák meg a 
rajzukat, a többiek pedig találják ki, 
milyen tanítást rejt a másokkal való 
kommunikációt illetően. Milyen élmé-
nyeket tudnának megosztani a fiatal 
nők, amelyek az e szentírásokban 
tanított igazságokat szemléltetik?

• Mutasd be az e vázlatban java-
solt videók egyikét, és kérd meg a 
fiatal nőket, hogy osszák meg, mit 
tanultak belőle. Kérd meg őket, 
hogy gondolkozzanak el, ők hogyan 

ösztönözhetnek másokat arra, hogy 
olyan nyelvezetet használjanak, 
amely meghívja az Úr Lelkét. Például, 
hogyan segítenének egy barátjuknak, 
aki csúnyán beszél? Vagy hogyan 
tudják az elektromos kommunikációt 
arra használni, hogy felemeljenek 
és bátorítsanak másokat? Kérd meg 
őket, hogy keressenek válaszokat, 
miközben elolvassák a Beszéd részt A 
fiatalság erősségéért füzetben. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg az ötleteiket.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el az 1 Nefi 5:1–7- et, és 
figyeljék meg Sária és Lehi példá-
ja alapján, hogy a szavaink milyen 
hatással vannak ránk és másokra. 
Olvassák el W. Craig Zwick elder 
megjegyzését ezzel a történettel kap-
csolatban a Te mire gondolsz? című 
beszédében. Milyen további felisme-
résekkel lettek gazdagabbak a fiatal 
nők e beszéd kapcsán? Buzdítsd őket, 
hogy osszák meg, hogyan követhetik 
Lehi példáját a családtagjaikkal és a 
másokkal való kommunikációjukban.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, milyen fontos 
tiszta, felemelő nyelvezetet használni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik a Feddhetetlenség 
alatti 2. értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés füzetben.

• Tartózkodhatnak a pletykálkodás-
tól, és száműzhetnek minden illetlen 

szót a beszédükből és a gondolataik-
ból. Eldúdolhatják egy kedvenc him-
nuszukat, amikor kísértéssel néznek 
szembe.
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Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek az emberek-
ben. Őszinte érdeklődést 
tanúsított válaszaik iránt. 
Lehetőségeket adott nekik 
saját kérdéseik feltevésére 
és meglátásaik megosz-
tására, Ő pedig megvá-
laszolta kérdéseiket és 
meghallgatta élményeiket. 
Hogyan tudod a Szabadító 
példáját követni, miközben 
arról tanítod a fiatal nőket, 
hogy szavaik jelentőséggel 
bírnak?
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Válogatott források

Beszéd. A fiatalság erősségéért (2011). 20–21.

Kommunikációdnak tükröznie kell, ki vagy Isten fia 
vagy leányaként. A tiszta és értelmes beszéd ragyo-
gó és élénk elmére vall. A szép beszéd, mely felemel, 
bátorít és dicsér másokat, meghívja a Lelket, hogy 
legyen veled. Szavainknak, csakúgy mint a tetteink-
nek, hittel, reménnyel és jószívűséggel telinek kell 
lenniük.

Olyan barátokat válassz, akik tiszta nyelvezetet 
használnak. Segíts másoknak javítani a beszédü-
kön azáltal, hogy példát mutatsz nekik. Légy kész 
udvariasan arrébb menni vagy témát váltani, ha a 
körülötted lévők helytelen nyelvezetet használnak.

Beszélj kedvesen és pozitívan másokról! Ne sérts 
meg másokat, és ne torkold le őket, még vicces for-
mában sem. Kerüld a pletykálás minden formáját, és 
ne beszélj haragból. Amikor kísértést érzel rá, hogy 
valami durva vagy bántó dolgot mondj, inkább 
maradj csendben.

Isten és Jézus Krisztus nevét csakis áhítattal és 
tisztelettel ejtsd ki! Ha helytelen célból mondjuk ki 
a nevüket, az bűn. Amikor imádkozol, áhítatos és 
tiszteletteljes nyelvezettel szólítsd meg Mennyei 
Atyádat. A Szabadító ilyen tiszteletteljes nyelvezetet 
használt az Úr imájában (lásd Máté 6:9–12).

Ne használj istenkáromló, trágár vagy durva beszé-
det és gesztusokat, továbbá ne mesélj erkölcstelen 
témájú vicceket vagy történeteket! Ezek sértik Istent 
és másokat is.

Ne feledd, hogy a beszédre vonatkozó eme normák 
a kommunikáció minden formájára érvényesek, 
beleértve a mobiltelefonon történő üzenetváltást 
vagy az interneten keresztüli kommunikációt.

Ha rászoktál az olyan beszédre, amely nem egye-
zik ezekkel a normákkal – például káromkodás, 
gúnyolódás, pletykálás vagy haragos beszéd –, fel 
tudsz hagyni vele. Imádkozz segítségért. Kérd meg 
a családodat és a barátaidat, hogy támogassák azon 
elhatározásodat, hogy tiszta nyelvezetet használj.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért böjtölünk?
Böjtölni annyit tesz: önkéntesen megvonni magunktól az ételt és az italt egy 
bizonyos időre. Az őszinte imával kísért böjt segíthet felkészítened magadat és 
másokat Isten áldásainak elnyerésére. A lelki erő egyik forrását jelenti. A böjtö-
lés által közelebb érezhetjük magunkat Mennyei Atyánkhoz, és megerősíthet-
jük a bizonyságunkat. A böjtbe beletartozik a nagylelkű böjti felajánlás fizetése 
is, hogy segítsünk a rászorulókon.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek megérteni a 
böjtölést és az azzal járó áldásokat?

Eszter 4:10–17; Máté 4:1–11; Alma 
17:1–3, 9; T&Sz 59:12–14 (A böjtölés 
a lelki erő egyik forrása)

Ésaiás 58:3–12; Máté 6:16–18 (Az Úr 
elmondja, milyen a helyes böjt, amely-
nek részét képezi a böjti felajánlás is)

Móziás 27:18–24; Alma 6:6 (A böjtölés 
áldást hozhat másokra)

Alma 5:45–46; Hélamán 3:35 (A böjt 
segít a bizonyság megerősítésében)

Henry B. Eyring: „Hát nem ez- é a 
bőjt, a mit én kedvelek?” Liahóna, 
2015. máj. 22–25.

L. Tom Perry: Mit kerestek? Liahóna, 
2005. máj. 84–87.

Dean M. Davies: A böjt törvénye: 
személyes feladatunk, hogy törődjünk 
a szegényekkel és a rászorulókkal. 
Liahóna, 2014. nov. 53–55.

Böjtölés és böjti felajánlások. Hűek a 
hithez (2004). 16–19.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Olvasd fel a fiatal nőknek a böjtölő 
asszony történetét L. Tom Perry elder 

Mit kerestek? című beszédéből. Kérd 
meg őket, hogy figyeljék meg, milyen 

Milyen okok miatt böjtöl-
tél már, és milyen ered-
ménnyel járt a böjtöd? 
Mivel teszed jelentőségtel-
jessé a böjtölést?

Miért fontos, hogy a fiatal 
nők megértsék a böjtölés 
tantételét? Milyen akadá-
lyokkal néznek szembe 
a fiatal nők, ami miatt 
esetleg nem tudják teljes 
mértékben élvezni a böjtö-
lés áldásait?
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áldások származnak a böjtölésből. 
Milyen további áldásokat tudnának 
mondani, amelyek szintén a böjtölés-
ből fakadnak?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
képzeljék el, hogy egy más hitet valló 

barátjuk megkérdezi tőlük, mit jelent 
böjtölni, és miért teszik. Hogyan 
magyaráznák el a barátjuknak a 
böjtölés tantételét? Beszéljétek meg, 
mi a különbség a böjtölés és az éhezés 
között (lásd T&Sz 59:13–14).

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, mit jelent 
böjtölni. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el vagy nézzék meg Hen-
ry B. Eyring elnök Hát nem ez- é a 
bőjt, a mit én kedvelek? című beszé-
dét csoportként. Kérd meg őket, 
hogy eközben találjanak választ a 
következőkhöz hasonló kérdésekre: 
„Mit jelent böjtölni?” „Milyen okai 
lehetnek a böjtölésnek?” és „Milyen 
áldásokkal jár a böjt?” Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy mondják el, hogyan 
áldotta meg az ő életüket a böjt, és mit 
fognak tenni azért, hogy még jobban 
végezzék a böjtölést.

• Közösen készítsetek felsorolást 
olyan gyakori kihívásokról, amelyek-
kel a fiatal nők szembesülnek. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy olvassanak 
el olyan szentírásokat, amelyek a böj-
tölés áldásairól szólnak (választhat-
nak az ebben a vázlatban javasoltak 
közül). Kérd meg őket, hogy sorolják 
fel a táblán a helyes böjtből származó 
áldásokat. Hogyan segíthetnek ezek 
az áldások a fiatal nőknek abban, 
hogy legyőzzék az élet kihívásait? 
Hogyan segíthetnek ezek az életben 
ezután betöltött szerepeikben, többek 
között feleségként és anyaként? Tégy 
bizonyságot a böjt áldásairól.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy egy 
papírlapon készítsenek egy három 
oszlopból álló táblázatot, és írják a 
következőket a fejlécekre: „Mit 
tegyünk?” „Mit ne tegyünk?” és 
„Milyen áldásokat ígér Isten?” Kérd 
meg őket, hogy írják be a böjttel 
kapcsolatban talált válaszokat az 
Ésaiás 58:3–12- ből. (Ha szükséges, 
magyarázd el, hogy a böjti felajánlás 
az egyik módja annak, „hogy az 
éhezőnek megszeg[jük] kenye- 
r[ünk]et”, és mondd el, hogy a fiatal 
nők is fizethetnek böjti felajánlást.) 
Ösztönözd őket arra, hogy osszák 
meg válaszaikat és azokat az áldáso-
kat, amelyeket akkor kaptak, amikor 
az Úr módján böjtöltek.

• Hívd meg a püspökség egyik 
tagját, aki magyarázza el az osztály-
nak, miként fordítják a böjti felaján-
lásokat a szegények és szükséget 
látók megsegítésére. E beszélgetés 
részeként a fiatal nők átnézhetik, mit 
tanít Dean M. Davies püspök a böjti 
felajánlásokról A böjt törvénye: sze-
mélyes feladatunk, hogy törődjünk a 
szegényekkel és a rászorulókkal című 
beszédében. Kérdezd meg a fiatal 
nőktől, hogy mindezen információkat 
hallva milyen érzéseik vannak a böjtre 
kapott lehetőségeiket illetően.

Tanítási ötlet

„…előfordulhat, hogy nem 
tudod a választ egy kérdés-
re. Ha ez megtörténik, egy-
szerűen mondd azt, hogy 
nem tudod. Azt is mond-
hatod, hogy megpróbálod 
megtalálni a választ. Vagy 
megkérheted a tanulókat, 
hogy találják meg a választ, 
időt adva nekik, hogy egy 
másik órán beszámoljanak 
arról, mit tudtak meg” 
(Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 64.).
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy mit jelent 
böjtölni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Felsorolást készíthetnek a helyén-
való böjtöt jellemző cselekedetekről 
és hozzáállásokról, és alkalmaz-
hatják azokat a legközelebbi böjti 

vasárnapon vagy egy másik szemé-
lyes böjtjük során.

• Egy családi esten vagy az ifjúsági 
hitoktatáson megoszthatnak valamit, 
amit a böjtölésről tanultak.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, 
vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító azzal a céllal 
tanított, hogy segítsen 
tanítványainak megtérni. 
Megkérte őket, hogy hittel 
cselekedjenek, és éljenek 
az Őáltala tanított igazsá-
gok szerint. Hogyan fogod 
felkérni a fiatal nőket arra, 
hogy hittel cselekedjenek a 
helyes böjtről tanult igaz-
ságok szerint?

MEGJEGYZÉS A TANÍTÓ-
NAK: Előfordulhat, hogy 
egy fiatal nőnek olyan 
egészségügyi problémá-
ja van, amely miatt nem 
böjtölhet. Mondd el neki, 
hogy más módokon is 
részesülhet a böjt áldásai-
ban (például fizethet nagy-
lelkű böjti felajánlást).
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Válogatott források

Részlet O. Vincent Haleck A cselekvéshez szükséges láto-
más című beszédéből.  Liahóna, 2012. máj. 101–103.

Mint minden jó szülő, az én szüleim is fényes jövőt 
szántak a gyermekeiknek. Édesapám nem volt 
egyháztag, és az abban az időben fennálló szokatlan 
körülmények miatt szüleim úgy döntöttek, hogy 
testvéreimmel együtt ne otthon, a Csendes-óceán 
déli részén található Amerikai Szamoán, hanem az 
Egyesült Államokban járjunk iskolába.

Szüleimnek, különösen édesanyámnak nehéz volt 
meghoznia ezt a döntést, amely elválasztott tőlük. 
Tudták, hogy ismeretlen kihívások várnak ránk az 

új környezetben, azonban hittel és eltökéltséggel 
keresztülvitték a tervüket.

Utolsó napi szent neveltetése révén édesanyám 
ismerte a böjt és az ima tantételét, és mindkét szülőm 
úgy érezte, szükségük van a menny áldásaira ahhoz, 
hogy segítsenek a gyermekeiknek. Ebben a lelkület-
ben elkezdtek minden héten elkülöníteni egy napot 
arra, hogy böjtöljenek és imádkozzanak értünk. 
Látomásuk az volt, hogy fényes jövőre készítik fel a 
gyermekeiket. E látomás szerint cselekedtek, és hitet 
gyakoroltak azáltal, hogy az Úr áldásaira törekedtek. 
Böjt és ima által megkapták annak bizonyosságát, 
vigaszát és békességét, hogy minden rendben lesz.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért parancsolták meg 
nekünk, hogy szenteljük 
meg a sabbat napját?
Az Úr a mi javunkra adta a sabbat napját, és megparancsolta, hogy szenteljük 
meg. A sabbat megtartása azon elkötelezettségünkről tanúskodik, hogy tisztel-
jük Istent, Neki hódolunk, és betartjuk a szövetségeinket. A sabbat megtartása 
közelebb visz minket az Úrhoz és a családunkhoz. Örökkévaló szemléletmód-
dal és lelki erővel ajándékoz meg. A sabbat azt is lehetővé teszi számunkra, 
hogy megpihenjünk fizikai munkánktól, és hódoljunk az Úrnak.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek megérteni, miért 
fontos a sabbatnap és miért kell megszentelni?

1 Mózes 2:2 (A sabbatnap eredete)

2 Mózes 20:8–11; 31:13 (A sabbat meg-
szentelése)

Ésaiás 58:13–14 (A sabbat megszente-
léséért ígért áldások)

Lukács 23:55–24:1 (Az asszonyok 
megvárták, míg elmúlik a sabbat, 
hogy elmenjenek megkenni Jézus 
testét a keresztre feszítés után)

T&Sz 59:9–13 (A sabbat megtartása 
segít szeplőtelennek tartani magunkat 
a világtól)

Móziás 13:16–19 (Parancsolatot kap-
tunk a sabbatnap megtartására)

Kevin S. Hamilton: Folyamatosan, szi-
lárdan kapaszkodva. Liahóna, 2013. nov.

Mary N. Cook: A bizonyság horgo-
nyai. Liahóna, 2008. máj. 120–122.

Sabbat. Hűek a hithez (2004). 166–167.

A sabbat megtartása. A fiatalság erőssé-
géért (2011). 30–31.

Videó: Fiatalon tanult könyörületet

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen áldásokban van 
részed amiatt, hogy 
megszenteled a sabbatot? 
Honnan tudod, hogy mi 
helyénvaló és mi nem az 
a sabbat napján? Miért 
fontos, hogy részt vegyél a 
vasárnapi gyűléseiden?

Miért fontos, hogy a fiatal 
nők megértsék, miért kap-
tuk a sabbatot? Hogyan 
segíthetsz, hogy kialakul-
jon bennük a sabbat nap-
jának megszentelése iránti 
vágy? Hogyan segíthetsz 
a fiatal nőknek abban, 
hogy képesek legyenek 
saját maguk meghatároz-
ni, mely tevékenységek 
helyénvalóak a sabbaton?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Oszd meg a fiatal nőkkel azt a 
történetet Cook nőtestvér A bizonyság 
horgonyai című beszédéből, amely-
ben egy fiatal nő a sabbat megszen-
telését választja. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy figyeljék meg, milyen 
áldások származnak a sabbat meg-
tartásából. Milyen további áldásokat 
tudnának mondani, amelyek szintén a 
sabbat megszenteléséből fakadnak?

• Írd fel a táblára: pihenőnap, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mondják 
meg, mi jut eszükbe e szó láttán. Vála-
szaikat írd fel a táblára. Ismételjétek 
meg ugyanezt a pihenés napja kifeje-
zéssel, majd pedig hasonlítsátok össze 
a két felsorolást. Hogyan próbálja a 
világ a pihenés napjából egyszerű 
pihenőnappá változtatni a sabbatot?

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a sabbatnap 
célját. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik 
az osztályodhoz:

• Oszd A sabbat gyönyörűség című 
beszédet három–négy kisebb részre. 
Oszd ki az egyes részeket a fiatal 
nőknek, és kérd meg őket, hogy cso-
portokban vagy egyénileg olvassák 
azt el. Az olvasottak alapján milyen 
meglátásaik vannak arról, hogy 
miképpen tehető a sabbat gyönyörű-
séggé? Hogyan győződhetnek meg a 
fiatal nők arról, hogy viselkedésük a 
sabbaton örömhöz és örvendezéshez 
vezet majd?

• Rendezd a fiatal nőket párokba. 
Kérd meg a párok egyik tagját, hogy 
olvassa el a T&Sz 59:9–15- öt, és sorolja 
fel, minek a megtételét kérik tőlünk a 
sabbaton. A másik fiatal nő nézze át a 
16–19. verset, és keresse meg, milyen 
áldásokat ígérnek nekünk, ha meg-
szenteljük a sabbat napját. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg egymással, 
amit találtak, és beszéljék meg, miért 

fontos megszentelni a sabbatot. Kérd 
meg az osztályt, hogy beszéljék meg, 
miért adta nekünk az Úr a sabbat 
napját. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mindannyian gondoljanak valamire, 
amit megtehetnek azért, hogy biz-
tosítsák, hogy az Úr sabbat nappal 
kapcsolatos céljai beteljesednek a saját 
életükben.

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, 
hogyan tudják eldönteni, hogy egy 
adott tevékenység helyénvaló- e a 
sabbaton. Kérd meg őket, hogy a 
T&Sz 59:9–13- ban és A fiatalság erős-
ségéért füzetben (30–31. oldal) keres-
senek olyan tantételeket, amelyek 
segíthetnek nekik. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy mindannyian gondolják 
át vasárnapi tevékenységeiket, és 
határozzák meg magukban, hogy 
azok összhangban állnak- e ezekkel a 
tantételekkel. Buzdítsd a fiatal nőket, 

Tanítási ötlet

„Amikor a szentírásokból 
tanítasz, gyakran hasznos 
a tanulókkal megkerestetni 
vagy megfigyeltetni [egy 
konkrét dolgot]” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 55.).
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hogy vigyék véghez mindazon változ-
tatásokat, amelyeket szükségesnek 
éreznek.

• Adj minden fiatal nőnek egy pél-
dányt A fiatalság erősségéért füzetből, 
és kérd meg őket, fussák át A sabbat 
megtartása részt, és keressék meg, 
miért és hogyan tartjuk meg a sabba-
tot. Kérd meg őket, hogy gondolják 
át és mondják el, hogyan vonatkoz-
nak ezek a dolgok az életükre. Kérd 
meg őket, hogy osszanak meg egy 
élményt a sabbat megszentelésével 
kapcsolatosan. Képzeljék el, hogy egy 
barátjuk nem helyénvaló vasárnapi 
tevékenységre invitálja őket. Hogyan 
segítenének a barátjuknak megérteni 
a sabbatnap jelentését, valamint azt, 
hogy miért döntenek úgy, hogy meg-
szentelik e napot?

• Mutasd meg vagy meséld el 
Kevin S. Hamilton elder édesapjának 
történetét a Folyamatosan, szilárdan 
kapaszkodva című beszédének első 
két bekezdéséből. Mit tanulnak a 
fiatal nők ebből a történetből a sabbat 
megszentelésének jelentőségéről? Adj 
minden fiatal nőnek egy példányt 
Hamilton elder beszédének abból a 
bekezdéséből, amely úgy kezdődik: 
„Mindannyiunknak számos választási 
lehetősége van”. Kérd meg őket, hogy 
olvassák el a bekezdést, majd párosá-
val együtt dolgozva készítsenek listát 
a „jó”, a „jobb” és a „legjobb” sabbat-
napi tevékenységekről. Kérd meg 
őket, hogy osszák meg a felsorolásu-
kat az osztállyal.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a sabbatnap meg-
szentelésének áldásait? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Leírhatnak a naplójukba egy 
dolgot, amiben változniuk kell annak 
érdekében, hogy jobban meg tudják 
szentelni a sabbatnapot.

• Leírhatják egy lapra a következő 
szavakat: „Közelebb visz- e Mennyei 

Atyámhoz ez a tevékenység?”, és kite-
hetik egy olyan helyre az otthonuk-
ban, ahol emlékeztetőül szolgálhat 
számukra sabbatnapi tevékenységeik 
során.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, 
vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító lehetőségeket 
adott az általa tanítot-
taknak saját kérdéseik 
feltevésére és meglátásaik 
megosztására. Miközben e 
leckére készülsz, gondol-
kodj el azon, hogyan ösz-
tönözhetnéd a fiatal nőket 
meglátásaik megosztására 
és jelentőségteljes kérdések 
feltevésére a sabbatnappal 
kapcsolatban.
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Válogatott források

Részlet Thomas S. Monson A választás három pillére 
című beszédéből.  Liahóna, 2010. nov. 67–70.

Hadd osszak meg veletek egy példát egy olyan 
ember életéből, aki már élete korai szakaszában 
döntött a céljairól. Ő Clayton M. Christensen testvér, 
egyháztag, és a Harvard Egyetem Közgazdasági 
tagozatának professzora.

Christensen testvér 16 évesen sok más dolog mellett 
eldöntötte, vasárnap nem fog semmilyen sportte-
vékenységet végezni. Évekkel később, amikor az 
angliai Oxford Egyetemre járt, center volt a kosár-
csapatban. Abban az évben veretlen évadot tud-
hattak maguk mögött, és egészen a brit egyetemi 
nemzeti kosárlabda-bajnokságig jutottak.

A bajnokság egyes mérkőzéseit viszonylag könnyen 
megnyerték, és bejutottak az első négy közé. Chris-
tensen testvér teljesen elszörnyedve ekkor vette 
észre, hogy a döntő mérkőzést vasárnapra tették. 
Csapatával nagyon keményen megdolgoztak azért, 
hogy eljussanak idáig, és ő volt a csapat kezdő cen-
terjátékosa. Dilemmájával az edzőjéhez fordult, aki 
egyáltalán nem volt együttérző, és megmondta neki, 
hogy elvárja tőle a játékban való részvételt.

A döntő mérkőzés előtt azonban volt egy elődöntő. 
A beálló centernek kiugrott a válla, ami csak növelte 
a Christensen testvérre nehezedő nyomást, hogy 
játsszon a döntőben. Visszament a hotelszobájá-
ba, és letérdelt. Arra kérte Mennyei Atyját, hogy 

amennyiben vasárnap mégis játszani fog, most az 
egyszer, minden jól alakuljon. Elmondta, hogy még 
az ima befejezése előtt megjött a válasz: „Clayton, 
mit is kérsz te tőlem egyáltalán? Tudod a választ.”

Odament az edzőjéhez, és elmondta neki, hogy 
nagyon sajnálja, de nem fog játszani a döntőben. 
Ezután elment a helyi gyülekezet vasárnapi gyűlé-
seire, míg a csapata nélküle játszott. Buzgón imád-
kozott, hogy sikeresek legyenek. És nyertek is.

Ezt a sorsdöntő és nehéz döntést több mint 30 évvel 
ezelőtt hozta meg. Christensen testvér azt mond-
ta, hogy idővel ezt élete egyik valaha meghozott 
legfontosabb döntésének tekintette. Olyan könnyű 
lett volna azt mondani: „Tudod, általában véve, 
a sabbat megtartása fontos parancsolat, de az én 
rendkívüli esetemben és körülményeim között nem 
baj, ha csak most az egyszer nem tartom be.” Ő 
azonban azt mondja, hogy később egész élete ilyen 
egyedi körülmények végtelen sorából állt, és ha csak 
egyszer is átlépte volna a vonalat, akkor a következő 
olyan alkalommal, amikor valami nagy horderejű és 
kritikus dolog került előtérbe, sokkal könnyebb lett 
volna újra átlépni ezt a bizonyos vonalat. Az általa 
megtanult lecke abból állt, hogy könnyebb az idő 
100 és nem 98 százalékában betartani a parancsola-
tokat. [Lásd Clayton M. Christensen, “Decisions for 
Which I’ve Been Grateful” (Brigham Young Uni-
versity–Idaho devotional, June 8, 2004), www.byui.
edu/presentations.]
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Válogatott források

Részlet Kevin S. Hamilton Folyamatosan, szilárdan 
kapaszkodva című beszédéből. Liahóna, 2013. nov.

Édesapám pontosan emlékszik arra a napra, sőt 
még az órára is, amikor a családja – apa, anya és 
négy gyermek – elhagyta az egyházat, és sokan soha 
nem tértek vissza ebben az életben. Édesapám egy 
13 éves diakónus volt, akkoriban pedig a családok 
a vasárnapi iskolán délelőtt, az úrvacsorai gyűlésen 
pedig délután vettek részt. Egy csodálatos tavaszi 
napon, miután hazatértek a reggeli gyűlésekről, és 
éppen a családi ebédjüket fogyasztották, édesanyja 
az édesapjához fordult, és egyszerűen ezt kérdezte: 
„Drágám, szerinted visszamenjünk ma délután az 
úrvacsorai gyűlésre, vagy inkább vigyük el a csalá-
dot egyet kocsikázni vidékre?”

Az hogy van más lehetőség is az úrvacsorai gyűlés 
helyett, soha nem jutott édesapám eszébe, ő és a 

három tizenéves testvére azonban rögtön felfigyelt 
és nagy érdeklődéssel várta a választ. Az a bizonyos 
délutáni kirándulás valószínűleg kellemes családi 
program volt, ez az apró döntés azonban egy olyan 
út kezdete volt, mely végül a családját egyre távo-
labb sodorta az egyháztól, annak biztonságától és 
áldásaitól, egy teljesen más irányba…

Mindannyiunknak számos választási lehetősége 
van arra, hogy miként szenteli meg a sabbat napját. 
Mindig lesz néhány „jó” tevékenység, melyet fel kell 
áldoznunk egy jobb döntésért – az egyházi gyűlése-
ken való részvételért. Tulajdonképpen ez az egyik 
módja annak, ahogy az ellenség rászedi a lelkünket, 
és elvezet bennünket gondosan. [2 Nefi 28:21.] Ő a 
„jó” tevékenységeket használja arra, hogy helyet-
tesítse azokkal a „jobb” vagy a „legjobb” tevékeny-
ségeket. [Lásd Dallin H. Oaks: Jó, jobb, legjobb. 
Liahóna, 2007. nov. 104–108.]
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos, hogy 
becsületesek legyünk?
A becsületesség azt jelenti, hogy azt választjuk, hogy semmilyen módon nem 
hazudunk, lopunk, csalunk vagy vezetünk félre másokat. Amikor becsületesek 
vagyunk, az megszilárdítja a jellemünket, ami lehetővé teszi számunkra, hogy 
Istennek és másoknak jó szolgálatot nyújtsunk. Részünk lesz a lelki béke és az 
önbecsülés áldásában, és élvezni fogjuk az Úr és mások bizalmát. 

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek átérezni, milyen 
fontos a becsületesség?

Zsoltárok 101:7; Példabeszédek 12:22; 
2 Korinthusbeliek 4:2; Efézusbeli-
ek 4:29; Alma 27:27; Hittételek 1:13 
(Legyünk becsületesek és egyenesek 
minden dologban)

Cselekedetek 5:1–10 (Nem tudunk 
hazudni az Úrnak)

2 Nefi 9:34; Alma 12:1–5 (A becste-
lenség súlyos következményekkel 
járó bűn)

Joseph Smith története 1:21–25 
(Joseph becsületes maradt az 
 üldöztetés ellenére is)

Thomas S. Monson: A felkészülés 
áldásokat hoz. Liahóna, 2010. máj. 
64–67.

Robert C. Gay: Micsoda váltságot 
adhat az ember az ő lelkéért? Liahóna, 
2012. nov. 34–36.

Ann M. Dibb: Hiszek abban, hogy 
tisztességesnek és igaznak kell len-
nem. Liahóna, 2011. máj. 115–118.

Becsületesség és feddhetetlenség. 
A fiatalság erősségéért (2011). 19.

Tisztességesség. Hűek a hithez (2004). 
198–199.

Videó: Becsületesség: Hidd csak el!

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Szerinted mit jelent 
minden dologban becsüle-
tesnek lenni? Miért érzed 
fontosnak, hogy becsü-
letesek legyünk? Milyen 
hatással voltak rád vagy 
egy ismerősödre mások 
becsületes vagy becstelen 
döntései?

A becsületesség milyen 
próbatételeivel kell szem-
benézniük a fiatal nőknek? 
Hogyan segíthetsz nekik 
megérteni, hogy áldások 
származnak abból, ha az 
ember minden körülmé-
nyek között becsülete-
sen viselkedik? Hogyan 
segíthetsz nekik abban, 
hogy meglegyen a bátorsá-
guk becsületes döntéseket 
hozni?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a mozijegyvásárlásról szó-
ló részt Robert C. Gay elder Micsoda 
váltságot adhat az ember az ő lelké-
ért? című beszédéből. Kérd meg őket, 
hogy foglalják össze egymásnak a tör-
ténetet, és osszák meg, mit tanulnak 
belőle a becsületesség fontosságáról.

• Játszd le a fiatal nőknek a Becsü-
letesség: Hidd csak el! című videót. 
Kérd meg őket, írják le, hogyan tud-
nak már most felkészülni arra, hogy 
ellenálljanak a csalásra csábító kísér-
tésnek, mielőtt még szembetalálnák 
magukat vele. Kérd meg őket, hogy 
osszák meg gondolataikat az osztály 
többi tagjával.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a becsületesség 
fontosságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely legin-
kább illik az osztályodhoz:

• Olvasd fel a fiatal nőknek a kukori-
cát lopó férfi történetét Ann M. Dibb 
Hiszek abban, hogy tisztességesnek és 
igaznak kell lennem című beszédéből. 
Állj meg, mielőtt még elolvasnád, 
hogyan kiáltott fel a kisfiú e szavak-
kal: „Apa, az egyik irányba még nem 
néztél!” Kérdezd meg a fiatal nőktől, 
szerintük mit fog mondani a kisfiú 
az édesapjának, azután olvasd fel a 
beszédből. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy beszélgessenek arról, milyen 
döntésekkel néznek szembe, amikor 
a becsületességet kell választaniuk.

• Közösen olvassátok el a Becsüle-
tesség és feddhetetlenség című részt 
A fiatalság erősségéért füzetből. Kérd 
meg a fiatal nőket, határozzák meg 
a becsületesség áldásait, és írják fel 
azokat a táblára. Miként befolyásolja 
a becsületesség azon képességüket, 
hogy jót tegyenek mások és az Úr 

számára? Milyen áldásokban része-
sültek a fiatal nők a becsületességük 
miatt? Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondoljanak ki olyan helyzeteket, 
amelyekben kísértést érezhetnek arra, 
hogy becstelenül viselkedjenek (ötle-
tekért megnézhetik A fiatalság erősségé-
ért című füzetben található normákat). 
Mit tennének ezekben a helyzetekben, 
hogy becsületesek maradjanak?

• Minden fiatal nőnek ossz ki egyet 
az e vázlatban javasolt szentírások 
közül. Kérd meg őket, hogy minde-
gyikük írjon egy rövid, legfeljebb pár-
szavas összefoglalót arról, hogy mit 
tanít az adott szentírásrész a becsü-
letességről. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg, mit írtak, valamint 
osszák meg a becsületességgel kap-
csolatos érzéseiket és élményeiket is. 
Milyen hatással van feddhetetlensé-
gük a másokkal való kapcsolataikra?

Tanítási ötlet

„Ha pozitívan reagálsz 
minden őszinte hozzászó-
lásra, segíthetsz a tanuló-
idnak jobban bízni azon 
képességükben, 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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A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kér-
te követőit, hogy hittel 
cselekedjenek, és éljenek 
az Általa tanított igazsá-
gok szerint. Te mit tehetsz 
azért, hogy segíts a fiatal 
nőknek hittel cselekedni, 
hogy jobban megértsék a 
becsületesség fontosságát?

• Osztályként közösen olvassátok el 
a Joseph Smith története 1:21–25- öt, 
majd kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
tanulnak a becsületességről ebből a 
történetből. Milyen áldásaik vannak 
amiatt, hogy Joseph hű volt mind-
ahhoz, amit megtapasztalt, és amit a 
Mennyei Atya és Jézus Krisztus kért 
tőle? Előfordult- e már, hogy a becsü-
letesség bátorságot kívánt a fiatal 
nőktől? Mikor? Milyen áldásokban 
részesültek becsületességük miatt?

• Rajzolj egy függőleges vonalat 
a tábla közepére. Az egyik oldalra 
írd fel: „Ha becsületes vagyok…”, 
a másik oldalra pedig azt: „Ha nem 

vagyok becsületes…” Kérd meg a 
fiatal nőket, keressenek lehetőségeket 
e mondatok kiegészítésére, miközben 
elolvassák a Tisztességesség szócik-
ket a Hűek a hithez című könyvből, 
valamint a becstelen diák történetét 
Thomas S. Monson elnök A felkészü-
lés áldásokat hoz című beszédéből. 
Milyen további gondolatokat tudnak 
hozzátenni? Kérd meg a fiatal nőket, 
osszák meg, miként tapasztalták meg 
ezeket a dolgokat a saját életükben. 
Kérd meg az osztályt, mondjanak 
példákat arra, hogy az emberek néha 
hogyan igazolják a becstelenséget. 
Hogyan magyarázzák meg mások-
nak, hogy ők miért becsületesek?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e a becsületesség 
fontosságát? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elkötelezhetik magukat amellett, 
hogy minden tekintetben becsületesek 
lesznek mindenkivel.

• Megtervezhetik és gyakorolhat-
ják, mit fognak tenni vagy mondani, 

amikor valaki megpróbálja rávenni 
őket valamilyen becstelenségre.

• Elvégezhetik a Feddhetetlenség 
egyik értéktapasztalatát a Személyes 
fejlődés füzetből.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, 
vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.
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SZEPTEMBER: A PARANCSOLATOK

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fizetünk tizedet?
A tized fizetése szent kiváltság. Amikor tizedet fizetünk, azzal kifejezésre jut-
tatjuk a hálánkat mindazért, amit Isten megadott nekünk, és visszaadjuk Neki 
annak egy részét, amit kaptunk. A tizedet templomok és gyülekezeti házak 
építésére, szentírások fordítására és kiadására, misszionáriusi és családtörté-
neti munka végzésére, továbbá Isten földi királyságának más módokon való 
építésére fordítják.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek megérteni, miért 
fizetünk tizedet?

Malakiás 3:8–10 vagy 3 Nefi 24:8–10; 
T&Sz 64:23 (A tizedfizetőknek ígért 
áldások)

T&Sz 119 (Kinyilatkoztatásra kerül a 
tized törvénye)

Henry B. Eyring: A tized áldásai. Első 
elnökségi üzenet, 2011. jún. 4–5.

David A. Bednar: A menny ablakai. 
Liahóna, 2013. nov.

Jeffrey R. Holland: „Mint a megöntö-
zött kert”. Liahóna, 2002. jan. 37–39.

Gordon B. Hinckley: Hitben járunk. 
Liahóna, 2002. júl. 80–82.

Tizedfizetés. Hűek a hithez (2004). 
199–201.

Tized és felajánlások. A fiatalság erőssé-
géért (2011). 38–39.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Gondolkodj el azokon a 
lelki és fizikai áldásokon, 
melyekben a tizedfizetés-
nek köszönhetően részesül-
tél. Milyen élményekben 
volt részed, amelyeket meg-
oszthatnál a fiatal nőkkel?

Miért lenne fontos a fiatal 
nőknek, hogy fizessék a 
tizedet? Hogyan tanítha-
tod meg nekik azt, hogy 
miért fontos a tized törvé-
nye szerint élni?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérj fel néhány fiatal nőt, hogy 
olvassák el a Mary Fielding Smithről 
szóló történetet Jeffrey R. Holland 
elder „Mint a megöntözött kert” 
című beszédéből. A többi fiatal nő 
olvassa el a brazíliai egyetemi hall-
gató történetét Gordon B. Hinckley 
elnök Hitben járunk című beszédéből. 
Kérd meg őket, hogy foglalják össze 
egymásnak a történetüket, és osszák 

meg, mit tanulnak e történetekből a 
tizedfizetés fontosságáról.

• Írd fel a táblára: „Miért fizetsz 
tizedet?” Kérd meg a fiatal nőket, 
képzeljék el, hogy egy más hitet valló 
barátjuk ezt kérdezi tőlük. Hogyan 
válaszolnának? Buzdítsd őket, hogy 
osszanak meg egy olyan élményt, 
melyben nekik vagy családjuknak 
részük volt a tizedfizetéssel kapcso-
latban.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a tizedfizetés 
törvényét. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék át a Malakiás 3:8–10- et és a T&Sz 
64:23- at, és osszák meg, milyen ígére-
teket kapnak a tizedfizetők. Kérd meg 
a fiatal nőket, keressék meg a T&Sz 
119- ben, minek a megfizetését várja el 
tőlünk az Úr tizedként. Ossz ki tized-
fizetési papírokat, és kérd meg a fiatal 
nőket, magyarázzák el egymásnak, 
hogyan kell kitölteni. Oszd meg, te 
milyen áldásokban részesültél a tized-
fizetés miatt.

• Rajzolj fel a táblára három oszlopot 
a következő fejlécekkel: Áldások, A 
pénz felhasználása, valamint Hozzáállás. 
Oszd az osztályt kis csoportokra, és 
adj ki minden csoportnak egy téma-
kört a Tized és felajánlások című 
részből A fiatalság erősségéért füzetben. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy írják fel 

a táblára a megfelelő oszlopba, amit 
találtak. Kérd meg néhányukat, hogy 
osszák meg bizonyságukat a tized 
törvényéről.

• Oszd két csoportra az osztályt. Kérd 
meg az egyik csoportot, hogy olvas-
sák el Henry B. Eyring elnök A tized 
áldásai című cikkét, a másik csoport 
tagjai pedig olvassák el a 2–13. bekez-
dést David A. Bednar elder A menny 
ablakai című beszédéből. Kérd meg 
mindkét csoportot, hogy készítsenek 
listát a tizedfizetés áldásairól, majd 
írják fel ezeket a áldásokat a táblára. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, 
milyen áldásokban részesültek ők és a 
családjuk a tizedfizetésnek köszönhe-
tően. Kérdezd meg tőlük, hogyan fog 
segíteni a tizedfizetés jövőbeli házas-
ságukban és családjukban.

Tanítási ötlet

„A helytelen válaszokra 
tisztelettel és udvariasan 
felelj! Ügyelj arra, hogy az 
illető továbbra is szívesen 
vegyen részt az órán” (lásd 
Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 69.).
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, miért fizetünk tize-
det? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elkötelezhetik magukat a teljes 
tizedfizetés mellett, és leírhatják e 
céljukat a naplójukba.

• Elvégezhetik a Választás és felelős-
ség 7. értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés füzetben.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte azo-
kat, akiket tanított, hogy 
tegyék bizonyságukat, és 
amikor így tettek, a Lélek 
megérintette a szívüket. 
Hogyan teremthetsz olyan 
légkört, amely meghívja 
a Lelket, hogy megérint-
hesse a fiatal nők szívét? 
Hogyan bátoríthatod a 
fiatal nőket arra, hogy 
tegyék bizonyságukat a 
tized áldásairól?
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Válogatott források

Részlet David A. Bednar A menny ablakai című beszédé-
ből. Liahóna, 2013. nov.

Bednar nőtestvér édesanyja hithű nő, és inspirált 
otthonteremtő. Házassága első napjaitól kezdve 
gondosan vezette a háztartási költségvetést. Évti-
zedeken át lelkiismeretesen lekönyvelte a család 
összes bevételét és kiadását. Nagyon egyszerű nyil-
vántartást vezetett. Az adathalmaz, amelyet az évek 
során összegyűjtött, átfogó és tanulságos.

Amikor Bednar nőtestvér fiatal nő volt, édesanyja 
arra használta a számlakönyvekben található ada-
tokat, hogy kihangsúlyozza az előrelátó életmód és 
a megfontolt háztartásvezetés alapelveit. Egy nap, 
mikor együtt, kategóriánként átnézték a kiadáso-
kat, édesanyja egy érdekes rendszert fedezett fel 
bennük: a család orvosi ellátásának és gyógyszere-
inek költségei sokkal alacsonyabbak voltak, mint 
ami várható lett volna. A felfedezést ezután Jézus 
Krisztus evangéliumával hozta összefüggésbe, és 
egy nagyon erőteljes igazságot magyarázott el a 
lányának: ha a tized törvénye szerint élünk, gyakran 
jelentős, ám alig észrevehető áldásokat kapunk – 
nem mindig azokat, amelyeket várunk, és gyakran 
el is siklunk felettük. A családnak nem volt semmi-
lyen váratlan vagy nyilvánvaló bevétele a szokásos 
jövedelmen kívül. Ehelyett Mennyei Atyánk egysze-
rű áldásokkal ruházta fel őket, látszólag hétköznapi 
módokon. Bednar nőtestvér még mindig emlékszik 
erre a fontos leckére édesanyjától arról, hogy milyen 
segítséget kaphatunk a menny ablakain keresztül, 
ahogyan azt az Ószövetségben Malakiás megígérte 
(lásd Malakiás 3:10).

Gyakran, mikor a tized törvényéről tanítunk és 
teszünk bizonyságot, az azonnali, drámai és rög-
tön felismerhető fizikai áldásokat hangsúlyoz-
zuk, melyeket kapunk. És persze előfordulnak 
ilyen áldások. Ám a különböző áldások között, 
melyeket akkor kapunk, ha engedelmeskedünk e 

parancsolatnak, vannak olyanok, melyek jelentősek, 
mégis alig észrevehetőek. Ezeket az áldásokat csak 
akkor ismerhetjük fel, ha lelkileg éberek és fogéko-
nyak vagyunk (lásd 1 Korinthusbeliek 2:14).

A Malakiás által használt menny „ablakai” kép 
nagyon beszédes. Az ablakok lehetővé teszik, hogy 
természetes fény jusson az épületbe. Ugyanígy a 
menny ablakain keresztül is lelki világosság vetül az 
életünkre, amikor tiszteljük a tized törvényét.

Az egyik ilyen alig észrevehető, ám jelentős áldás, 
melyet kapunk, a hála lelki ajándéka, mely lehetővé 
teszi, hogy értékeljük, amink van, és megzabolázza 
azon vágyunkat, hogy még többet akarjunk. A hálás 
ember bővelkedik a megelégedésben. A hálátlan 
ember a vég nélküli elégedetlenségtől nyomorog 
(lásd Lukács 12:15).

Ahhoz, hogy megfelelő állást találjunk, talán segít-
ségre és imára van szükség. Ám a hit szemére és 
fülére (lásd Ether 12:19) van szükség ahhoz, hogy 
felismerjük a fokozott tisztánlátás lelki ajándékát, 
mely képessé tesz, hogy felismerjünk olyan mun-
kalehetőségeket, melyeket sokan mások figyel-
men kívül hagynak; vagy a nagyobb személyes 
eltökéltség áldását, hogy keményebben és tovább 
keressünk egy pozíciót, mint amire mások képesek 
vagy hajlandóak. Talán el akarunk nyerni egy állást, 
és számítunk is rá, ám a menny ablakain keresztül 
lehet, hogy azt az áldást kapjuk, hogy fokozódik 
azon képességünk, hogy cselekedjünk és megváltoz-
tassuk saját körülményeinket, ne pedig arra várjunk, 
hogy valaki vagy valami más változtasson rajtuk.

Talán helyénvalóan vágyunk arra és dolgozunk 
azért, hogy a munkahelyünkön fizetésemelést 
kapjunk, és így jobban kielégíthessük életszükség-
leteinket. Ám a hit szemére és fülére van szükség 
ahhoz, hogy felfedezzük magunkban a megnöve-
kedett lelki és fizikai képességet (lásd Lukács 2:52) 
arra, hogy a kevesebből többet hozzunk ki, valamint 
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Válogatott források

hogy képesek legyünk jobban felállítani a fontossági 
sorrendünket és egyszerűsíteni, és hogy még jobban 
gondját tudjuk viselni a már megszerzett javaink-
nak. Talán azt akarjuk, és számítunk is rá, hogy több 
fizetést kapjunk, ám a menny ablakain keresztül 
lehet, hogy azt az áldást kapjuk majd, hogy foko-
zódik azon képességünk, hogy megváltoztassuk 
saját körülményeinket, ne pedig arra várjunk, hogy 
valaki vagy valami más változtasson rajtuk.

A Mormon könyvebeli ifjú harcosok (lásd Alma 53; 
56–58) őszintén imádkoztak Istenhez, hogy erősítse 
meg őket és szabadítsa ki őket ellenségeik kezé-
ből. Érdekes módon az imáikra nem szaporodott 
meg a fegyverek száma vagy a seregük létszáma. 
Helyette Isten megadta e hithű harcosoknak azt 
a bizonyosságot, hogy Ő majd kiszabadítja őket, 
valamint békét, nagy hitet és reményt adott nekik az 
általa történő szabaduláshoz (lásd Alma 58:11). Így 
Hélamán fiai felbátorodtak, és elszánták magukat 
a győzelemre, majd teljes erejükkel összecsaptak a 
lámánitákkal (lásd Alma 58:12–13). A bizonyosság, a 
béke, a hit és a remény első hallásra talán nem olyan 
áldások, melyekről azt gondoljuk, hogy a csatába 
induló harcosok ezekre vágynak, pedig ezek pont 
azok az áldások, melyekre e hősies ifjaknak szük-
ségük volt ahhoz, hogy előrenyomuljanak és mind 
fizikailag, mind lelkileg győzedelmeskedjenek.

Néha lehet, hogy sikert kérünk Istentől, Ő pedig 
fizikai és szellemi teherbírást ad. Lehet, hogy jómó-
dért könyörgünk, ehelyett jobb rálátást és nagyobb 
türelmet kapunk, vagy fejlődésért esedezünk, és Ő 
a kegyelem ajándékával áld meg. Amikor érdemes 
célokért küzdünk, Ő meggyőződést és önbizalmat 
ruházhat ránk. Amikor pedig azt kérjük, szüntes-
se meg fizikai, szellemi és lelki nehézségeinket, Ő 
lehet, hogy elszántságunkat és tűrőképességünket 
növeli majd.

Ígérem, hogy a tized törvényének való engedel-
messég és annak megtartása által a menny ablakai 
valóban megnyílnak majd, és olyan bőséges lelki 
és fizikai áldások áradnak ránk, hogy nem lesz 
helyünk befogadni azokat (lásd Malakiás 3:10). 
Emlékezni fogunk az Úr következő kijelentésére is:

„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és 
nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr.

Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen 
magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim 
gondolataitoknál” (Ésaiás 55:8–9).

Bizonyságomat teszem arról, hogy amikor lelkileg 
éberek és fogékonyak vagyunk, megáldatunk azzal, 
hogy szemeink tisztábban látják, füleink következe-
tesebben meghallják, és szívünk teljesebben megérti 
majd az Ő útjainak, gondolatainak és áldásainak 
jelentőségét és kifinomultságát az életünkben.



257

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 fiatal nőknek a krisztusi tulaj-
donságok megismerésében és kifejlesztésében. Jézus Krisztus mindannyiunknak meg-
parancsolta, hogy „Legyetek tökéletesek, éppen úgy, ahogyan én, vagy Atyátok, aki a 
mennyben van, tökéletes” (3 Nefi 12:48). Krisztus tulajdonságainak kifejlesztése segít 
a fiatal nőknek, hogy betöltsék isteni lehetőségeiket Isten leányaiként. Szükségük lesz 
ezekre a tulajdonságokra, amikor szembekerülnek e háborgó idők kihívásaival, és 
amikor felkészülnek, hogy igazlelkű családokat neveljenek majd a jövőben.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Hogyan válhatok krisztusibbá?
Hogyan tudok krisztusi szeretetet kialakítani?
Hogyan lehetek krisztusibb a másoknak nyújtott szolgálatom során?
Hogyan tanulhatok meg türelmesebbnek lenni?
Miért fontos, hogy hálásak legyünk?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 

szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

Október: Krisztusibbá válni
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan válhatok krisztusibbá?
Jézus Krisztus tökéletes példát mutatott nekünk, és azt parancsolta, hogy 
legyünk olyanok, mint Ő. Olyan jellemvonásokat példázott, mint a hit, a 
remény, a jószívűség, a türelem, az alázatosság, a tisztaság, a szorgalom és az 
engedelmesség. Amikor Őróla tanulunk, és igyekszünk az Ő tulajdonságait 
kifejleszteni magunkban, olyan nőkké válunk, amilyeneknek Ő és Mennyei 
Atyánk látni szeretne bennünket.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek ösztönzik a fiatal nőket arra, hogy krisztusi tulajdonsá-
gokat fejlesszenek ki?

Máté 26:36–45, 50–52; Lukács 23:33–
34; János 19:25–27; 3 Nefi 17 (Példák 
Krisztus tulajdonságaira)

Móziás 3:19 (Jézus Krisztus engeszte-
lése által szentekké válhatunk)

3 Nefi 12:48; Moróni 7:48 (Felhívás 
arra, hogy legyünk olyanok, mint a 
Szabadító)

Henry B. Eyring: Helyezd bizalmadat 
abba a Lélekbe, amely a jó megtételére 
vezet. Liahóna, 2016. máj. 16–18.

Richard J. Maynes: A Krisztus- 
központú életből fakadó öröm. 
 Liahóna, 2015. máj. 27–30.

Thomas S. Monson: Egyengesd el 
lábaid ösvényit. Liahóna, 2014. nov. 
86–88.

Az Élő Krisztus: Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
apostolainak bizonysága. Liahóna, 
2000. ápr. 2–3.

Hogyan fejlesszek ki krisztusi tulaj-
donságokat? Prédikáljátok evangéliumo-
mat! (2004). 119–132.

Rövidfilmek: Mindennapi kenyerünk: 
Változás

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen tulajdonságok-
kal rendelkezik Jézus 
Krisztus? Ezek közül 
melyik fejlesztésére lenne 
a leginkább szükséged? 
Kiket ismersz vagy láttál 
az életedben, akik ezeket 
a tulajdonságokat példáz-
ták?

Milyen krisztusi tulajdon-
ságokat látsz az általad 
tanított fiatal nőkben? 
Hogyan tudod bátorítani 
őket arra, hogy kövessék 
a Szabadító példáját, és 
váljanak olyanná, mint Ő?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Minden fiatal nőnek adj egy pél-
dányt a tulajdonság tevékenységből, 
mely a 131. oldalon található a Pré-
dikáljátok evangéliumomat! könyvben, 
és kérd meg őket, hogy szánjanak 
néhány percet az önértékelés elvégzé-
sére. Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
mondja el, mit tanult a tevékenység-
ből. Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
mondjon egy olyan krisztusi tulaj-
donságot, amelyet nagyra értékel egy 

másik osztálytagban vagy az egyik 
családtagjában.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy egyen-
ként jöjjenek ki a táblához, és írjanak fel 
egy vagy több olyan kifejezést, amely a 
Szabadítót jellemzi. Amikor mindenki-
nek lehetősége volt arra, hogy hozzáte-
gyen a listához, kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondolják át, melyik tulajdonsá-
got szeretnék leginkább fejleszteni.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként fej-
leszthetnek ki krisztusi tulajdonságokat. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• A Helyezd bizalmadat abba a 
Lélekbe, amely a jó megtételére vezet 
című beszédében Henry B. Eyring 
elnök azt tanítja, hogy „az első dolog, 
mely mellett el kell köteleznetek 
magatokat”, amikor a Szabadítót 
akarjátok követni, „az, hogy elin-
dultok és szolgáltok, tudván, hogy 
nem jártok egyedül”. Hogy segíts a 
fiatal nőknek követni ezt a tanácsot, 
kérd meg őket, hogy keressenek a 
beszédben ígéreteket, emlékeket és 
elkötelezettségeket, és jelöljék meg 
azokat, majd osszák meg a tanultakat 
az osztálytársaikkal. Mit tehetnek a 
fiatal nők, hogy Eyring elnök mások 
szolgálatára való felhívása szerint cse-
lekedjenek? Például írhatnak levelet 
a szeretteiknek, a családtagjaiknak, 
a barátjaiknak vagy a szomszédjaik-
nak, melyben kifejezhetik hálájukat 
vagy nagyrabecsülésüket. Buzdítsd 

a tanulókat, hogy figyeljenek a Lélek 
késztetéseire írás közben. 

• Hogy segíts a fiatal nőknek megér-
teni, miért kell életünk középpontjába 
helyezni Jézus Krisztust, játsszatok 
egy olyan játékot, mely a középpont 
megtalálásról szól (mint például a 
karikavetés vagy kockákból magas 
torony építése). Mutasd meg Richard 
J. Maynes elder A Krisztus- központú 
életből fakadó öröm című beszédének 
első négy percét. Mit tanulhatnak a 
tevékenységből és a beszédből annak 
fontosságáról, hogy a Szabadítót 
helyezzék életük középpontjába? A 
fiatal nők párokra osztva találjanak 
a beszédben egy történetet, mely azt 
mutatja, hogy milyen áldásokban 
lesz részünk, ha Krisztust helyez-
zük az életünk középpontjába. Mit 
fognak tenni azért, hogy még jobban 

Tanítási ötlet

„A bizonyságok gyakran 
akkor a legerőteljesebbek, 
ha rövidek, tömörek és 
közvetlenek” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 43.).
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az életük középpontjába helyezzék a 
Szabadítót és az Ő tanításait? 

• Ismertesd a fiatal nőkkel a Prédikál-
játok evangéliumomat! könyv Hogyan 
fejlesszek ki krisztusi tulajdonságokat? 
című 6. fejezetében található krisztusi 
tulajdonságokat. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy válasszanak egyet ezen 
tulajdonságok közül, amelyet szeret-
nének kifejleszteni. Az óra során bizto-
síts számukra elegendő időt arra, hogy 
a kiválasztott tulajdonságról tanulja-
nak, követve a „Krisztusi tulajdonsá-
gok kifejlesztése” fejezet javaslatait a 
127–128. oldalon. Bátorítsd őket arra, 
hogy folytassák a kiválasztott tulaj-
donság tanulmányozását a következő 
hét folyamán, és a következő óra ele-
jén számoljanak be tanulmányaikról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el magukban az e vázlatban java-
solt szentírások valamelyikét, és jelöljék 
meg azokat a szavakat és kifejezéseket, 
amelyek a Szabadító egyes tulajdonsá-
gait mutatják. Adj időt nekik arra, hogy 
elmondják érzéseiket a Szabadítóval 
és az általa példázott tulajdonságokkal 
kapcsolatosan. Hogyan fejleszthetik ki 
ezeket a tulajdonságokat a saját életük 
során? Mondhatnak példákat olyan 
általuk ismert emberekre, akik érzéseik 
szerint ezen krisztusi tulajdonságok 
némelyikét példázzák.

• Kérd meg mindegyik fiatal nőt, 
hogy válasszon egy ösvényt a Thomas 
S. Monson elnök Egyengesd el lábaid 
ösvényit című beszédében felsoroltak 
közül, és összegezze Monson elnök 
tanítását az adott ösvényről.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan válhatnak krisztusibbá? Vannak- e további kérdé-
seik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Taníthatnak egy leckét a családi 
esten a Szabadító tulajdonságairól, 
felhasználva az e vázlatban szereplő 
tevékenységek egyikét.

• Elmondhatják bizonyságukat a 
Szabadítóról egy barátnak vagy csa-
ládtagnak, illetve a böjti és bizonyság-
tételi gyűlésen.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Jézus Krisztus minden 
körülmény közepette pél-
daképünk és útmutatónk. 
Megismerheted tulajdonsá-
gait, ha olvasol az életéről a 
szentírásokból. Azt mond-
ta: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet” (János 
14:6). Készülj fel arra, hogy 
a fiatal nőknek megtanítsd, 
milyen fontos, hogy életük 
részévé tegyék a krisztusi 
tulajdonságokat.
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Válogatott források

Thomas S. Monson: Egyengesd el lábaid ösvényit. Liahó-
na, 2014. nov. 86–87., részlet.

Nem kell a Galileai- tenger partjain vagy Júdea 
dombvidékén járnunk ahhoz, hogy ott járjunk, ahol 
Jézus járt. Mindannyian járhatunk az Őáltala bejárt 
úton, ha az Ő szavai csengnek a fülünkben, az Ő 
Lelke tölti be a szívünket, az Ő tanításai irányítják 
életünket, és az Ő követése mellett döntünk a halan-
dóságon átvezető utunkon. Az Ő példája megvilá-
gítja az utat. Így szólt: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet” [János 14:6].

Ha megvizsgáljuk a Jézus által járt ösvényt, látni 
fogjuk, hogy sok olyan kihívás közepette vezetett, 
amelyekkel mi magunk is szembesülünk az életben.

Például Jézus járt a csalódottság ösvényén. Bár sok 
csalódásban volt része, a legfájóbb abban tükröző-
dik, amit nyilvános szolgálata végén Jeruzsálemet 
siratva mondott. Izráel gyermekei elutasították az 
Őáltala felajánlott védelmező szárny biztonságát. 
Midőn letekintett a hamarosan elpusztuló, elhagya-
tottá váló városra, mély bánat sújtott le rá. Gyöt-
relmében így kiáltott: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! ki 
megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik 
te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűj-
teni a te fiaidat, miképen a tyúk az ő kis csirkéit az ő 
szárnyai alá, és ti nem akarátok!” [Lukács 13:34].

Jézus járt a kísértés ösvényén. Lucifer, a gonosz, 
minden erejét összegyűjtve, csábító álokoskodással 
kísértette meg Őt, aki addig 40 napon és 40 éjen át 
böjtölt. Jézus nem adta meg magát, hanem minden 
kísértésnek ellenállt. E szavakkal küldte el: „Eredj el 
Sátán” [Máté 4:10].

Jézus járt a fájdalom ösvényén. Gondoljatok csak 
bele Gecsemánéba, ahol „haláltusában lévén, …az ő 

verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek 
a földre hullanak” [Lukács 22:44]. A kegyetlen 
kereszten átélt szenvedéseit sem feledheti el senki.

Mindannyian járunk a csalódás ösvényein, talán egy 
elveszett lehetőség, egy rosszul használt befolyás, egy 
szerettünk döntései, avagy egy saját döntésünk miatt. 
A kísértés ösvénye is mindannyiunk ösvénye lesz. A 
Tan és a szövetségek 29. szakaszában ezt olvassuk: 
„És szükségképpen úgy kell lennie, hogy az ördög 
megkísértse az emberek gyermekeit, különben nem 
lehetne önrendelkezésük” [T&Sz 29:39].

A fájdalom ösvényén is járunk. Szolgákként nem 
számíthatunk többre, mint amiben a Mesternek is 
része volt, aki csupán hatalmas fájdalom és szenve-
dés után hagyta el a halandóságot.

Bár keserű bánat is vár minket utunk során, azért 
hatalmas boldogságra is lelhetünk.

Jézussal együtt járhatunk az engedelmesség ösvé-
nyén. Nem lesz mindig könnyű, de legyen a Sámu-
eltől kapott örökség a jelmondatunk: „Ímé, jobb az 
engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a 
kosok kövérénél!” [1 Sámuel 15:22]. Ne feledjük el, 
hogy az engedetlenség végkövetkezménye a fogság 
és a halál, míg az engedelmesség jutalma a szabad-
ság és az örök élet.

Jézushoz hasonlóan járhatunk a szolgálat ösvényén. A 
jóság izzó fénycsóvájához hasonlít Jézus élete, amikor 
az emberek között szolgált. Erőt adott a béna lábak-
nak, látást a vak szemeknek, hallást a süket füleknek.

Jézus járt az ima ösvényén. Az Úr imájaként ismert, 
„mi Atyánk” kezdetű csodálatos imával megtanítot-
ta nekünk, hogyan imádkozzunk. És vajon ki felejt-
hetné el imáját Gecsemánéban: „Ne az én akaratom, 
hanem a Tiéd legyen!” [Lukács 22:42].
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudok krisztusi 
szeretetet kialakítani?
Krisztus tiszta szeretete, melyet jószívűségként ismerünk, a legmagasabb, 
legnemesebb és legerősebb fajta szeretet, és ez a leginkább örömteli a lélek szá-
mára (lásd 1 Nefi 11:23). Jézus Krisztus a jószívűség tökéletes példája. Halan-
dó szolgálata során „széjjeljárt jót tévén”, gyengéd könyörületet tanúsítva a 
szegények, betegek és lesújtottak iránt (lásd Máté 4:23; Cselekedetek 10:38). 
A krisztusi szeretet kifejlesztéséhez törekednünk kell arra, imádkoznunk kell 
érte, valamint gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben is követnünk kell a 
Szabadító példáját.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek a jószívűség 
krisztusi tulajdonságának kifejlesztésében?

1 Mózes 45; Lukács 23:33–34; Alma 
61:9 (Példák olyan emberekre, akik 
szeretetet mutattak)

3 Mózes 19:18 (Szeresd felebarátodat, 
mint magadat)

1 Sámuel 16:7 (Az Úr a szívet nézi)

János 15:9–13 (Krisztus azzal mutatta 
ki irántunk érzett szeretetét, hogy 
életét adta értünk)

1 János 4:7–11, 18–21 (Isten szeretet)

Móziás 4:16 (Segítsétek azokat, akik 
segítségre szorulnak)

3 Nefi 12:44 (Szeressétek ellenségei-
teket)

Moróni 7:45–48 (A jószívűség Krisztus 
tiszta szeretete; imádkozzatok, hogy el 
legyetek telve ezzel a szeretettel)

Thomas S. Monson: Szeretet: Az 
evangélium lényege. Liahóna, 2014. 
máj. 91–94.

Dieter F. Uchtdorf: Az irgalmasok 
irgalmasságot nyernek. Liahóna, 2012. 
máj. 70–77.

Dallin H. Oaks: Szeressünk másokat, 
és éljünk együtt a különbségekkel! 
Liahóna, 2014. nov. 25–27.

Jószívűség. Hűek a hithez (2004). 
110–112

Rövidfilmek: Szurkoljunk egymásnak!; 
Madison helyett; Krisztus világossá-
gának megosztása; Zaklatás – Hagyd 
abba!

Milyen alkalommal tapasz-
taltad, hogy valaki krisztu-
si szeretetet mutat irántad? 
Milyen hatással volt ez 
rád? Mikor éreztél krisztusi 
szeretetet? Hogyan fejleszt-
hetsz ki krisztusi szeretetet 
mások iránt?

Milyen lehetőségei van-
nak a fiatal nőknek arra, 
hogy krisztusi szeretetet 
tanúsítsanak? Miért fontos, 
hogy megtanulják, hogyan 
szerethetnek úgy másokat, 
ahogyan Krisztus tette?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Néhány papírlapra írd fel a követ-
kezőt: „Akkor éreztem a legtöbb 
szeretetet valaki részéről, amikor 
______________.” Minden fiatal nőnek 
adj egy ilyen cetlit a gyűlés megkez-
dése előtt, és kérd meg őket, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogyan tölte-
nék ki az üres részt. Kérd meg a fiatal 

nőket, hogy osszák meg gondolataikat 
az óra kezdéséhez.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
énekeljék el a Mindenkit szeress! 
című himnuszt (Himnuszok. 196. sz.). 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy mond-
ják el, mit jelent számukra e himnusz 
szövege.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként fej-
leszthetnek ki krisztusi szeretetet. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy 
többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Moróni 7:47–48- at. Mit 
tanulnak a fiatal nők e versekből 
arról, hogy miként fejleszthető ki a 
krisztusi szeretet? Mit jelent számukra 
a „Krisztus tiszta szeretete” kifejezés? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy keresse-
nek olyan történeteket a szentírások-
ban, amelyek a Szabadító szeretetét 
mutatják meg, és kérd meg őket, 
hogy meséljék el ezeket a történeteket 
egymásnak. Ezenkívül elolvashatják 
és megbeszélhetik a történeteket az e 
vázlatban felsorolt beszédek egyiké-
ből. Kérd meg őket, hogy beszéljenek 
olyan alkalmakról, amikor ők vagy 

ismerőseik valamilyen áldásban 
részesültek a krisztusi szeretet csele-
kedetei révén.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a következő szentírások 
egyikét: János 15:9–13; 1 János 4:7–11; 
1 János 4:18–21. Mit tanulnak a krisz-
tusi szeretetről ezekből a versekből? 
Kérdezd meg a fiatal nőktől, hogy 
miként mutatta ki Jézus Krisztus 
irántuk érzett szeretetét személyesen 
nekik? Eszükbe jut- e olyan példa a 
szentírásokból, amelyben Ő szeretetet 
mutatott? Hogyan követhetjük az Ő 
példáját?

Tanítási ötlet

„Az odafigyelés a szere-
tet kifejezésének egyik 
módja. Gyakran áldozatot 
követel. Amikor valóban 
odafigyelünk másokra, 
gyakran feladjuk azt, amit 
mondani akarunk, hogy 
ők kifejezhessék magu-
kat” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 66.).
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• Írd fel a táblára az alábbi szentírás-
utalásokat:  Móziás 4:16 és 3 Mózes 
19:18. Oszd két csoportra az osztályt, és 
mindegyik csoportnak adj ki egy- egy 
szentírásrészt a fentiek közül. Kérd fel 
a fiatal nőket, hogy határozzák meg a 
kijelölt szakaszban adott parancsolato-
kat, és írjanak összegzést ezen paran-
csolatokról a táblára, a szentírásutalás 
mellé. Milyen lehetőségeik adódnak 
e parancsolatok követésére otthon, az 
iskolában és a közösségben? Milyen 
akadályok gátolhatnak meg bennün-
ket abban, hogy engedelmeskedjünk 
ezeknek a parancsolatoknak? Hogyan 
győzhetjük le ezeket az akadályokat? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy nézzék 
meg a Zaklatás – Hagyd abba! című 
videofilmet, és beszéljék meg, mit 
tehetnek, hogy e parancsolatok szerint 
éljenek, amikor hasonló helyzetekben 
találják magukat.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a 3 Nefi 12:44- et, és hatá-
rozzák meg azokat a parancsolatokat, 
amelyeket az Úr ad arról, hogy miként 
bánjunk az ellenségeinkkel. Írd fel a 
táblára, amit találnak. Beszéljétek meg 
a fiatal nőkkel, milyen lehetséges okai 
lehetnek annak, hogy az Úr azt kéri 
tőlünk, hogy szeressük és imádkoz-
zunk azokért, akik gyűlölnek ben-
nünket. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek és mondjanak példákat a 
szentírásokból olyan emberekre, akik 
szeretetet mutattak azok iránt, akik 
helytelenül bántak velük (például 
József Egyiptomban [1 Mózes 45], a 
Szabadító, amikor megbocsátott azok-
nak, akik keresztre feszítették [Lukács 

23:34], vagy Pahorán, amikor válaszolt 
Moróni fenyegető levelére [Alma 61:9]). 
Adj a fiatal nőknek lehetőséget arra, 
hogy elgondolkodjanak azon, miként 
követhetik ezeket a példákat saját kap-
csolataikban.

• Az osztállyal közösen olvassátok el, 
nézzétek meg vagy hallgassátok meg 
Dieter F. Uchtdorf elnök Az irgal-
masok irgalmasságot nyernek című 
beszédét („A lényeg” és az „Isten sze-
retete” részeket), vagy Dallin H. Oaks 
elder Szeressünk másokat, és éljünk 
együtt a különbségekkel! című beszé-
dét. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressék ki azt a tanácsot, amely segí-
teni fog nekik szeretni másokat nehéz 
helyzetekben is. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy csendben gondolkodja-
nak el valakiről az életükben, akivel 
kapcsolatban esetleg rossz érzéseik 
vannak, és igyekezzenek kigondolni 
olyan lehetőségeket, amelyekkel több 
krisztusi szeretetet tudnának tanúsíta-
ni ez iránt a személy iránt.

• Nézzétek meg az e vázlatban java-
solt egyik rövidfilmet. Mit tanulnak 
a fiatal nők a krisztusi szeretetről 
ezekből a videókból? Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy mondják el egy 
élményüket, amikor valakinek a 
szolgálatot nyújtó cselekedete segített 
nekik átérezni a Szabadító szerete-
tét. Mit tanított ez az élmény nekik 
Jézus Krisztusról? Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy gondoljanak egy olyan 
ismerősükre, akinek szüksége lenne 
arra, hogy érezze az Úr szeretetét. Mit 
tudnak tenni azért, hogy segítsenek 
ennek a személynek?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e hogyan fejlesszék ki a krisztusi szeretetet? Vannak- e 
további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Imádkozhatnak valakiért, vagy sze-
retetet mutathatnak valaki felé, akivel 
kapcsolatban rossz érzéseik vannak.

• Kimutathatják szeretetüket valaki 
iránt, akinek különleges figyelemre 
vagy segítségre lehet szüksége (lásd 
Jó cselekedetek értéktapasztalatok 3, 
5 és 6, Személyes fejlődés, 54–55).

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Minden körülmények 
közepette a Szabadító 
volt követői példaképe és 
útmutatója. Mit tehetsz, 
hogy a jószívűség krisztusi 
tulajdonságának példája 
legyél az általad tanított 
fiatal nők számára?
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Részlet Dieter F. Uchtdorf Az irgalmasok irgalmasságot 
nyernek című beszédéből.  Liahóna, 2012. máj. 70–77.

A lényeg

A mások feletti ítélkezés e témáját valójában lehet-
séges lenne egy kétszavas prédikációban tanítani. 
Ha gyűlölködésre, pletykálkodásra, mások semmibe 
vételére, kigúnyolására, haragtartásra vagy szándé-
kos sértésre kerülne sor, kérlek benneteket, kövessé-
tek e tanácsot:

Hagyjátok abba!

Ilyen egyszerű. Egyszerűen abba kell hagynunk a 
mások feletti ítélkezést, és az ítélkező gondolatokat és 
érzéseket Isten és az Ő gyermekei iránti szívből jövő 
szeretettel kell felváltanunk. Isten a mi Atyánk, mi 
pedig az Ő gyermekei vagyunk. Mindannyian fivé-
rek és nővérek vagyunk. Nem igazán tudom, hogyan 
tehetném maradandóvá számotokra üzenetemet, és 
miként fogalmazhatnám meg kellő ékesszólással, 
szenvedéllyel és meggyőzéssel azt, hogy ne ítélkez-
zünk mások felett. Idézhetek szentírást, kifejthetem a 
tant, sőt, még egy lökhárítóra ragasztott matricát is 
idézek, melyet nemrég láttam. Egy olyan autóra volt 
ragasztva, melynek sofőrje kissé – hogy úgy mond-
jam – csiszolatlannak látszott, de a matrica szavai 
tanulságos leckét tanítottak. Ez állt rajta: „Ne ítélj el 
amiatt, hogy én másképp vétkezek, mint te!”

Fel kell ismernünk, hogy mindannyian tökélet-
lenek vagyunk – hogy mindannyian koldusok 
vagyunk Isten előtt. Nem járultunk-e már mind-
annyian legalább egyszer a könyörület trónusa elé, 
hogy irgalomért esedezzünk? Nem vágytunk-e 
lelkünk minden erejével a kegyelemre – hogy 
bocsánatot nyerjünk a hibákra, melyeket vétettünk, 
és a bűnökre, melyeket elkövettünk?

Mivel mindannyian Isten irgalmára vagyunk utalva, 
hogyan tagadhatjuk meg másoktól annak a kegye-
lemnek bármilyen mértékét, melyet oly kétség-
beesetten áhítunk önmagunk számára? Szeretett 
testvéreim, nem kellene-e megbocsátanunk, mikép-
pen szeretnénk, hogy nekünk is megbocsássanak?

Isten szeretete

Nehéz ezt megtenni?

Igen, természetesen.

Nem könnyű megbocsátani önmagunknak és 
másoknak. Olyannyira nem, hogy legtöbbünknek 
átfogó változásra van szüksége hozzáállásunkban 
és gondolkodásmódunkban – szívbéli változásra. 
De jó hírem van. Jézus Krisztus evangéliuma pon-
tosan azzal a céllal lett megalkotva, hogy előidézze 
életünkben ezt a „szívbéli változás[t]” [Móziás 5:2].

Hogyan történik ez? Isten szeretete révén.

Amikor szívünk megtelik Isten szeretetével, vala-
mi jó és tiszta történik velünk. „…megtartjuk az ő 
parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehe-
zek. Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi 
a világot” [1 János 5:3–4.]

Minél inkább engedjük, hogy Isten szeretete uralja 
elménket és érzéseinket – minél inkább engedjük, 
hogy Mennyei Atyánk iránti szeretetünk megduz-
zadjon a keblünkben –, annál könnyebb lesz máso-
kat Krisztus tiszta szeretetével szeretnünk. Amint 
feltárjuk szívünket Isten szeretetének ragyogó 
hajnala előtt, úgy fog idővel elhalványodni az ellen-
ségeskedés és irigykedés sötétsége és hidege.

Mint mindig, most is Krisztus a példánk, aki taní-
tásaival és életével egyaránt utat mutatott nekünk. 
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Megbocsátott a gonoszoknak, a közönségeseknek és 
mindazoknak, akik bántani akarták. […]

Krisztus tiszta szeretete képes eltávolítani szemünk-
ből a neheztelés és a harag szálkáját, hogy úgy 
láthassunk másokat, ahogyan Mennyei Atyánk lát 

minket: hibázó és tökéletlen halandókként, akikben 
olyan lehetőség és érték rejlik, mely messze megha-
ladja elképzeléseinket. Mivel Isten oly nagyon szeret 
minket, nekünk is szeretnünk kell egymást, és meg 
kell bocsátanunk egymásnak.
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan lehetek krisztusibb 
a másoknak nyújtott 
szolgálatom során?
Jézus Krisztus tökéletes példát mutatott nekünk azzal, ahogyan a körülöt-
te lévőket szerette és szolgálta. A kereszteléskor ígéretet teszünk arra, hogy 
szolgálni fogunk másokat. Számos módja van annak, hogy úgy szolgáljunk 
másokat, ahogyan a Szabadító tette: családtagjaink segítése, az evangélium 
másokkal való megosztása, valamint a mindennapos, egyszerű figyelmességek.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni, mennyire 
fontos másokat úgy szolgálni, ahogyan azt Krisztus is tette?

Máté 14:13–21; János 9:1–7; 13:4–5, 
12–17; 1 Nefi 11:31; 3 Nefi 17:5–9 
(Példák arra, amikor Jézus Krisztus 
másokat szolgált)

Máté 20:27 (A Szabadító azt tanítja 
tanítványainak, hogy a szolgálatot 
végző a legnagyobb)

Máté 25:31–46 (Amikor másokat szol-
gálunk, azzal Istent szolgáljuk)

Lukács 10:25–37 (Az irgalmas sza-
maritánus; lásd még Az irgalmas 
szamaritánus példázata című bibliai 
rövidfilmet)

János 13:34–35 (Úgy kell szeretnünk, 
ahogyan a Szabadító szeret)

Móziás 2:17 (Benjámin király azt tanít-
ja, hogy amikor másokat szolgálunk, 
akkor Istent szolgáljuk)

Cheryl A. Esplin: Arra kér minket, 
hogy legyünk a kezei. Liahóna, 2016. 
máj. 6–9.

Michael T. Ringwood:Igazán jók és 
hamisság nélkül valók. Liahóna, 2015. 
máj. 59–61.

Thomas S. Monson: Soha nem járunk 
egyedül. Liahóna, 2013. nov. 121–124.

Szolgálat. A fiatalság erősségéért (2011). 
32–33.

Rövidfilmek: A szükséget látók meg-
mentése, Ideje adni, Madison helyett, 
Szurkoljunk egymásnak!

Mit tanultál a szentírások-
ból arról, hogy Krisztus 
miként szolgált máso-
kat? Milyen áldásokban 
részesültél mások krisztusi 
szolgálata által? Hogyan 
követted a Szabadító 
szolgálattal kapcsolatos 
példáját?

Milyen lehetőségei vannak 
a fiatal nőknek a szolgá-
latra? Mikor láttad őket 
másokat szolgálni? Milyen 
élményeket oszthatnának 
meg egymással? Milyen 
hatással lehet családjukra 
az, ha a fiatal nők igyekez-
nek többet szolgálni őket?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a János 13:34–35- öt, és 
kérd meg őket, hogy keressenek olyan 
képeket az Evangéliumi művészeti 
könyv ből vagy egy egyházi maga-
zinból, amelyek a Szabadítót vagy 
másokat ábrázolnak, amint szeretet-
teljes szolgálatot nyújtanak. Kérd meg 
őket, hogy mutassák meg a képet az 
osztálynak, és mondják el, mit tudnak 
meg a képből a krisztusi szolgálatról.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
számoljanak be azon közelmúltbeli 
élményeikről, melyek során máso-
kat szolgáltak (különösképpen saját 

családtagjaikat). Milyen hatással volt 
rájuk ez a szolgálat? Milyen hatással 
volt másokra?

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, 
hogy előfordult- e már, hogy fizika-
ilag megmentették őket valamilyen 
nehéz helyzetből. Mit éreztek azon 
személy iránt, aki segített nekik? 
Nézzétek meg A szükséget látók 
megmentése című videót, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy beszéljék 
meg, mit tanulnak Monson elnöktől 
másoknak a Szabadító módján törté-
nő szolgálatáról.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít arra ösztönözni a fiatal nőket, hogy nyújt-
sanak krisztusi szolgálatot. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Az Arra kér minket, hogy legyünk a 
kezei című beszédében Cheryl A. Esp-
lin nőtestvér egy Fiatal Nők vezetőről 
mesél, aki minden fiatal nőt így bátorí-
tott: „[ismerj meg és szolgálj másokat] 
– dobd el a tükröket és nézz ki az abla-
kon!” Hogy segíts a fiatal nőknek meg-
érteni ezt a tantételt, ti is eljátszhatjátok 
a beszédben leírt tevékenységet egy 

tükörrel és valamivel, ami az ablak-
keretet jelképezi. A fiatal nők szerint 
miért fontos, hogy másokat helyezzünk 
a középpontba magunk helyett, amikor 
szolgálunk? Megkérheted a fiatal nőket 
arra is, hogy gondolkozzanak el a négy 
vázlatpontba szedett kérdésről Esplin 
nőtestvér beszédének végén, és írják le 
a válaszaikat.

Tanítási ötlet

„Miután valaki válaszolt 
egy kérdésre, vagy elmon-
dott egy gondolatot, kérd 
meg a többieket, hogy vagy 
tegyenek hozzá, vagy fejez-
zék ki eltérő véleményüket. 
Amikor valaki feltesz egy 
kérdést, irányítsd azt át 
mások felé, ahelyett, hogy 
te válaszolnád meg. Például 
megkérdezheted: »Szeret-
ne valaki válaszolni erre a 
kérdésre?«” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 67.).
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• Kérd fel a fiatal nőket, hogy gon-
dolkozzanak el azon, mi készteti 
az embereket a szolgálatra. Készíts 
egy listát a táblán, majd állapítsátok 
meg, hogy a felsorolt késztetések 
közül melyek krisztusiak és melyek 
világiak. Kérd fel a fiatal nőket, hogy 
nézzék át Michael T. Ringwood elder 
következő beszédét: Igazán jók és 
hamisság nélkül valók. Keressék ki a 
beszédből, hogy mit tanít Ringwood 
elder a krisztusi késztetésekről. Milyen 
példákat tudnak felidézni a fiatal nők 
– a szentírásokból vagy személyes 
tapasztalataikból – olyan emberekre, 
akik krisztusi módon szolgáltak? Adj 
a fiatal nőknek időt arra, hogy írjanak 
rövid köszönőleveleket azoknak, akik 
krisztusi módon szolgálták őket.

• Minden fiatal nőnek jelölj ki elol-
vasására egy szentírást a szolgálattal 
kapcsolatban a Szabadító életéből 
(mint például az e vázlatban javasol-
tak), és kérd meg, hogy összegezze 
a történetet az osztály számára, és 
mondja el, mit tett a Szabadító, hogy 
másokat szolgáljon. Mit tanít a Sza-
badító példája arról, hogy mit jelent 
szolgálni? Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondoljanak ki olyan lehetősé-
geket, amelyek során krisztusi szolgá-
latot nyújthatnak a saját családjukban.

• Kérdezd meg a fiatal nőktől: „Mit 
tanított a Szabadító az irgalmas 

szamaritánus példázatával?” Az 
osztállyal olvassátok el az irgalmas 
szamaritánus példázatát a Lukács 
10:25–37- ben (vagy nézzétek meg Az 
irgalmas szamaritánus című rövidfil-
met). Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
meséljenek olyan élményeikről, ami-
kor mások számukra nyújtott krisztu-
si szolgálata áldást hozott az életükre. 
Miért érezzük olykor úgy, hogy 
nehezünkre esik másokat szolgálni 
(ahogyan a papnak és a lévitának is)? 
Milyen lehetőségei adódnak a fiatal 
nőknek arra, hogy „eredj[enek], és 
cselekedj[enek]” az irgalmas szamari-
tánushoz hasonlóan?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvas-
sák el Thomas S. Monson elnök Soha 
nem járunk egyedül című beszédéből 
Tiffany történetét. Megnézhettek egy 
vagy több rövidfilmet is az e vázlatban 
javasoltak közül. Mi ragadja meg a fia-
tal nőket a beszédben és a rövidfilmek-
ben ábrázolt, szolgálattal kapcsolatos 
cselekedetek közül? Hogyan ismerték 
fel a beszédben és a rövidfilmekben 
szereplő emberek, hogy szükség van a 
szolgálatukra? Adj időt a fiatal nők-
nek arra, hogy elgondolkodjanak, és 
elmeséljenek más, hasonló példákat is 
az általuk tapasztalt szolgálatra. Kérd 
meg őket, hogy mondják el, mire érez-
nek késztetést, miután megismerték 
ezeket a példákat.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e hogyan nyújtsanak 
krisztusi szolgálatot? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik bármelyik Jó cseleke-
detek értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés füzetben, és beszámolhatnak 
erről a következő órán.

• Megtervezhetnek és elvégezhetnek 
egy kis szolgálati tevékenységet, akár 
egyedül, akár a Közös tevékenység 
részeként.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Földi szolgálata során 
Jézus Krisztus idejét a 
körülötte lévők szolgála-
tának és megsegítésének 
szentelte. Krisztus igaz 
tanítványai is hasonlókép-
pen tesznek. A Szabadító 
ezt tanította: „Erről ismeri 
meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok” 
(János 13:35). Amikor a 
fiatal nőket tanítod, keress 
lehetőségeket arra, hogy 
megkérd őket, mondják el, 
hogyan szolgáltak máso-
kat, és mi indította őket 
erre a szolgálatra.
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Thomas S. Monson: Soha nem járunk egyedül. Liahóna, 
2013. nov. 122–123., részlet.

Tiffany nehézségei tavaly kezdődtek, amikor ottho-
nában vendégül látott néhány embert hálaadáskor, 
majd pedig karácsonykor. A férje orvosi egyetemre 
járt, és éppen a második rezidensi évét töltötte. A 
tőle megkövetelt hosszú munkaórák miatt nem 
tudott annyit segíteni otthon, mint azt mindketten 
szerették volna, így a legtöbb teendő, melyet az 
ünnepi időszak alatt el kellett végezni, valamint a 
négy kisgyermekükről való gondoskodás is Tiffany-
ra maradt. A fiatalasszonyon kezdett erőt venni 
mindez, majd azt is megtudta, hogy egy számára 
igen kedves barátját rákkal diagnosztizálták. A 
stressz és az aggódás súlyos teherként nehezedett 
rá, ami miatt kedvetlenné és depresszióssá vált. 
Problémájával orvoshoz is fordult, ám semmi sem 
változott. Étvágytalan lett, elkezdett fogyni, amit 
törékeny teste is megsínylett. A szentírásokban kuta-
tott békesség után, és szabadulásért imádkozott az 
őt egyre inkább felemésztő komorságból. Amikor 
úgy tűnt, hogy sem békesség, sem pedig segítség 
nem érkezik, azt kezdte érezni, hogy Isten elhagyta 
őt. Családja és barátai imádkoztak érte, és kétség-
beesetten próbáltak segíteni rajta. Hogy segítsenek 
neki a testi egészségét megtartani, a kedvenc ételeit 
főzték neki, ő azonban csak néhány falatot evett 
ezekből.

Az egyik kifejezetten nehéz napon egy barátja újabb 
meddő kísérletet tett arra, hogy kedvenc ételeivel 
kedveskedjen neki. Miután semmi sem működött, 
a barát ezt mondta: „Kell, hogy legyen valami, ami 
neked is jólesne.”

Tiffany elgondolkodott egy percre, majd ezt mond-
ta: „Az egyetlen dolog, ami eszembe jut, az a házi-
kenyér.”

Ez azonban nem volt akkor kéznél.

Másnap délután csengettek Tiffanynál. A férje éppen 
otthon volt, így ő nyitott ajtót. Amikor visszatért, 
egy vekni házilag sütött kenyeret tartott a kezében. 
Tiffany teljesen ledöbbent, amikor a férje elmondta 
neki, hogy egy Sherrie nevű asszony hozta a kenye-
ret, akit mindketten csak alig ismertek. Tiffany nővé-
re, Nicole a coloradói Denverben él, a hölgy pedig 
az ő egyik barátja volt. […]

A finom kenyérrel kezében, Tiffany felhívta a nővé-
rét, Nicole- t, hogy megköszönje neki, hogy elküldte 
hozzá Sherrie- t, hogy ily jó dolgot tegyen vele. 
Ekkor tudta meg azonban, hogy nem Nicole szólt 
Sherrie- nek, sőt, nem is tudott a látogatásáról. […]

Azon a bizonyos reggelen, amikor a kenyeret átvitte, 
Sherrie késztetést érzett arra, hogy a tervezett egy 
kenyér helyett kettőt süssön. Elmondta, úgy érezte, 
hogy a második kenyeret magával kell vinnie aznap 
az autóban, azt azonban nem tudta, hogy miért. 
Aznap, miután egy barátjánál ebédelt, az egyéves 
kislánya elkezdett sírni, így elindult, hogy hazavi-
gye, hogy a kislány aludhasson egy kicsit. Sherrie 
azonban kissé elbizonytalanodott, amikor az a 
teljesen egyértelmű érzése támadt, hogy a nála lévő 
kenyeret vigye el Nicole testvérének, Tiffanynak, aki 
úgy 30 percnyi autóútra lakott tőle, a város másik 
felén, és akit alig ismert. Megpróbálta elhessegetni a 
gondolatot, és inkább a kislányát akarta hazavinni. 
Sőt még kicsit meg is mosolyogta annak gondolatát, 
hogy egy szinte teljesen ismeretlen illetőnek vigyen 
egy vekni kenyeret. A benyomás azonban, hogy ellá-
togasson Tiffany otthonába, olyan erős volt, hogy 
nem tudott neki ellenállni. […]

Így történt tehát, hogy az Úr egy szinte teljesen 
ismeretlen embert küldött át a városon, hogy ne 
csupán az áhított házi sütésű kenyeret, hanem a sze-
retet egy egyértelmű üzenetét adja át Tiffanynak.
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tanulhatok meg 
türelmesebbnek lenni?
A türelem az a képesség, hogy anélkül viseljük el a késedelmet, a gondokat, 
az ellenkezést vagy a szenvedést, hogy mérgesek, csalódottak vagy idegesek 
lennénk. Úgy tudjuk kifejleszteni a türelmet, hogy Isten akaratát igyekszünk 
megtenni, és elfogadjuk az Ő időzítését, bízva abban, hogy Ő minden nekünk 
tett ígéretét betölti majd. Amikor kis dolgokban megtanulunk türelmesnek 
lenni, felkészítjük magunkat arra, hogy nagyobb megpróbáltatásokat is türe-
lemmel viseljünk.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segíthetik a fiatal nőket abban, hogy vágy ébredjen 
bennük a türelem krisztusi tulajdonságának kifejlesztésére?

Jób 1; 19:25–26 (Jób példája)

Zsoltárok 37:7–9; Zsidók 10:35–36; 
Móziás 23:21–22; Alma 26:27; T&Sz 
24:8 (Áldások érik azokat, akik türel-
mesek)

Rómabeliek 5:3; Jakab 1:3–4 (Hitünk 
próbái türelmet alakítanak ki)

Móziás 3:19 (A természetes ember 
levetkőzéséhez hozzá tartozik, hogy 
türelmessé válunk)

Dieter F. Uchtdorf: Legyetek türelem-
mel! Liahóna, 2010. máj. 56–59, lásd 
még a Tartsunk ki türelmesen! című 
videót

Robert D. Hales: Az Úrra várva: 
Legyen meg a te akaratod! Liahóna, 
2011. nov. 71–74

Robert C. Oaks: A türelem ereje. 
 Liahóna, 2006. nov. 15–17

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen élmények taní-
tottak téged türelemre 
(beleértve a komoly meg-
próbáltatásokat és a kevés-
bé drámai élményeket is)? 
Mi segített neked abban, 
hogy türelmes legyél a 
megpróbáltatások idején?

Milyen hatásokkal kerül-
nek szembe a fiatal nők 
napjaink társadalmában, 
amelyek a türelmetlenség 
felé terelik őket? Hogyan 
segíthetsz nekik abban, 
hogy türelmet tanuljanak, 
és bízzanak az Úr időzí-
tésében és ígéreteiben? 
Milyen áldások érik őket, 
ha türelmesek?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Olvasd fel a lecke elején található 
bekezdést, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondoljanak valakire a szentírá-
sokból, aki jó példa volt a türelemre 
(például Jákób és Rákhel [1 Mózes 
29:10–30], Anna [1 Sámuel 1:2–20], 
vagy a vérfolyásos asszony [lásd Máté 
9:20–22]). Ezután kérd meg őket, hogy 
mondják el, mit tanítanak nekik ezek 
a példák a türelemről.

• Olvasd fel az e vázlat elején 
található bekezdést, és kérd meg a 
fiatal nőket, hogy meséljenek olyan 

helyzetekről az életükben, amelyek 
során türelemre lehet szükségük (pél-
dául a családi életükkel, az iskolával, 
a karrierrel, a házassággal vagy az 
anyasággal kapcsolatban). Mutass 
meg számos olyan tárgyat, amely 
az életed azon szakaszait jelképezi, 
amikor türelmet kellett gyakorolnod 
(például egy főiskolai diploma, egy 
jegygyűrű vagy egy misszionáriusi 
névtábla). A fiatal nők találgassanak 
azzal kapcsolatban, hogy a tárgyak-
nak mi köze van a türelemhez, majd 
mondd el az élményeidet.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a türelem jelen-
tőségét. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább 
illik az osztályodhoz:

• Írj fel a táblára néhány kérdést Jób-
bal kapcsolatban (Milyen ember volt 
Jób? Mi tette próbára türelmét? Mit 
tanít nekünk a türelemről?). Olvas-
sátok el az osztállyal a Jób 1- et és a 
19:25–26- ot, és beszéljétek meg a vála-
szokat a kérdésekre. Mit tanulnak a 
fiatal nők Jób példájából, ami segíthet 
nekik türelmesebbnek lenni? Hogyan 
segített neki a Szabadítóba vetett 
hite abban, hogy türelemmel nézzen 
szembe a megpróbáltatásaival?

• Mondd el az apa türelméről szóló 
történetet Robert C. Oaks elder A 
türelem ereje című beszédéből, és 
kérd meg a fiatal nőket, hogy osszák 
meg a türelemmel kapcsolatos tör-
téneteiket. Adj minden fiatal nőnek 

egy kis szakaszt ebből a beszédből, 
amelyről úgy véled, hogy segítségé-
re lehet. Kérj meg mindenkit, hogy 
összegezzék a kijelölt szakaszt az 
osztály számára. Mit tanulnak a fiatal 
nők ebből a beszédből, ami arra indít-
ja őket, hogy bízzanak az Úrban és az 
Ő időzítésében? Milyen okai lehetnek 
a türelmetlenségünknek? Hogyan 
tudjuk legyőzni ezt a hajlamunkat?

• Az osztállyal olvassátok el Robert 
D. Hales elder Az Úrra várva: Legyen 
meg a Te akaratod! című beszédé-
nek 9–17. bekezdését, és keressetek 
válaszokat a következő kérdésre: 
„Mit jelent várni az Úrra?” További 
gondolatébresztőnek kérd meg a 
fiatal nőket, hogy keressék ki a Hales 

Tanítási ötlet

„Odafigyelésedet kimu-
tathatod azzal, hogy 
érdeklődést tanúsítasz. 
A beszélőre nézhetsz 
a tananyag, vagy más, 
a teremben lévő tárgy 
helyett. Biztasd a beszélőt 
gondolatai kifejtésére, és 
ne szakítsd félbe! Elkerül-
heted, hogy a tanácsod 
vagy a véleményed elha-
markodott közbevetésével 
avatkozz bele a beszélgeté-
sekbe” (lásd Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 66).
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elder által idézett szentírásokat, és 
mondják el, mi újat tanítanak ezek a 
türelemről. Hogyan tudnák a fiatal 
nők felhasználni Hales elder szavait, 
illetve ezeket a szentírásokat, hogy 
segítsenek valakinek, akinek éppen 
fogy a reménye?

• Írd fel a táblára a „Türelem” és a 
„Türelmetlenség” szavakat. Ossz ki 
minden fiatal nőnek egy türelemmel 
kapcsolatos szentírásrészt ebből a 
vázlatból. Kérd meg az osztályt, hogy 
felváltva olvassák el a kijelölt szent-
írást, beszéljék meg annak üzenetét, 
és írják fel a táblára a türelem azon 
áldásait, illetve a türelmetlenség azon 
következményeit, amelyeket az adott 
szentírás tanít. Milyen további áldá-
sokat és következményeket tudnak 
a listához adni? Kérj meg minden 
fiatal nőt, hogy egy darab papírra 
írjanak fel egy olyan helyzetet, amely-
hez türelem szükséges (bátorítsd 

őket, hogy ne csupán komoly meg-
rázkódtatásokat írjanak, hanem 
mindennapos kellemetlenségeket és 
kényelmetlenségeket is). Cseréljenek 
papírt egy másik fiatal nővel, írjanak 
olyan választ a helyzetre, amely türe-
lemről tanúskodik, majd mondják el 
az osztálynak, mit írtak.

• Mutasd be a Tartsunk ki türel-
mesen! című videót, és kérd meg a 
fiatal nőket, hogy beszéljék meg, mit 
tanulnak a türelemmel kapcsolatban 
a videóból. Milyen helyzetekben 
válhatnak türelmetlenné a fiatal nők? 
Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
olvasson el egy szakaszt Dieter F. 
Uchtdorf elnök Legyetek türelem-
mel! című beszédéből, és kérd meg, 
hogy foglalja össze az osztály többi 
tagja számára, mit tanult az olvasott 
szakaszból. Hogyan segíthet Uchtdorf 
elnök tanácsa a fiatal nőknek türelme-
sebbé válni?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan válhatnak türelmesebbé? Vannak- e további 
kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fogják alkalmazni az életükben a ma 
tanultakat. Például:

• Nagyobb türelmet tanúsíthatnak 
a családjukban a következő hét 
folyamán.

• Készíthetnek egy listát azokról 
a gyors megoldásokról, amelyek 

segítenek megfékezni a türelmetlensé-
güket egy- egy feszült helyzetben, mint 
például az, hogy számoljanak tízig, 
vagy énekeljenek el egy himnuszt.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő héten. Milyen gondolataik 
és kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulás-
ra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányoz-
hatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító minden körül-
mények között saját pél-
dájával tanított. Türelmet 
és hosszútűrést mutatott 
azok iránt, akik követ-
ték, és azok iránt is, akik 
üldözték Őt. Hogyan segít-
het a tanítványaid iránti 
türelemmel kapcsolatos 
példád nekik abban, hogy 
maguk is türelmesebbek 
legyenek?
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Válogatott források

Részlet Robert D. Hales Az Úrra várva: Legyen meg a Te 
akaratod! című beszédéből.  Liahóna, 2011. nov. 71–74.

Mit jelent hát az Úrra várni? A szentírásokban a vár 
ige reménykedést, előrelátást, bizodalmat jelent. Az 
Úrban reménykedni és bízni hitet, türelmet, aláza-
tosságot, szelídséget, hosszútűrést, a parancsolatok 
betartását és mindvégig kitartást igényel.

Az Úrra várni azt jelenti, hogy elvetjük a hit magját, 
és „nagy szorgalommal és türelemmel” [Alma 32:41] 
tápláljuk azt.

Azt jelenti, hogy úgy imádkozunk, ahogyan a Sza-
badító imádkozott Istenhez, a mi Mennyei Atyánk-
hoz, mondván: „Jőjjön el a te országod; legyen meg 
a te akaratod” [Máté 6:10; Lukács 11:2]. Olyan ima 
ez, amely lelkünk legmélyéről fakad, és amelyet a 
mi Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében mondunk.

Az Úrra várni azt jelenti, hogy elgondolkozunk a 
szívünkben és „elnyer[jük] a Szentlelket”, hogy 
tudhassunk „minden olyan dolgot…, amit meg 
kell tenn[ünk]” [2 Nefi 32:5].

A Lélek késztetéseit követve felfedezzük, hogy „a 
háborúság békességes tűrést nemz” [Rómbeliek 5:3], 
és megtanulunk „türelmesen [kitartani], míg tökéle-
tesekké nem [leszünk]” [Tan és a szövetségek 67:13].

Az Úrra várni annyit tesz, mint „erősen áll[ni]” 
[Alma 45:17] és hittel „töreked[ni] előre, tökéletesen 
ragyogó reménységgel” [2 Nefi 31:20].

Azt jelenti, hogy „kizárólag Krisztus érdemeire 
támaszkod[unk]” [Moróni 6:4], és míg kegyelme segít 
minket, azt mondjuk: „A te akaratod legyen meg, Ó 
Urunk, ne a miénk [Tan és a szövetségek 109:44].

Miközben az Úrra várunk, „rendíthetetlenek 
[vagyunk] Isten parancsolatainak betartásában” 
[Alma 1:25], tudván, hogy „egy napon megpihen[ünk] 
majd minden megpróbáltatás[unktól]” [Alma 34:41].

Nem vetjük el „bizodalm[unkat]” [Zsidók 10:35] 
abban, hogy „minden olyan dolog, amellyel sanyar-
gatva volt[unk], összefog a jav[unkért]” [Tan és a 
szövetségek 98:3].
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OKTÓBER: KRISZTUSIBBÁ VÁLNI

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos, hogy 
hálásak legyünk?
Az Úr azt akarja, hogy hálás lelkülettel tegyünk és mondjunk mindent. Amikor 
hálásak vagyunk, nagyobb boldogságban és megelégedettségben lesz részünk 
az életünk során. Felismerjük majd az Úr hatását és áldásait.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segítenek a fiatal nőknek megérteni, hogy 
milyen fontos, hogy hálásak legyenek, valamint azt, milyen áldások származnak a 
hálával teli életvitelből?

Zsoltárok 92:1; 100; Alma 26:8 (Dicsőí-
tés és hálaadás)

Lukács 17:11–19 (A tíz leprás)

Alma 37:37; T&Sz 46:32 (Azt a paran-
csolatot kaptuk, hogy mondjunk 
köszönetet)

T&Sz 59:15–21 (A hálátlanság sérti 
Istent)

T&Sz 78:19 (A hála áldásai)

Thomas S. Monson: A hála isteni aján-
déka. Liahóna, 2010. nov. 87–90

Dieter F. Uchtdorf: Hálásnak lenni 
minden körülményben. Liahóna, 2014. 
máj. 70–77.

Russell M. Nelson: Adjunk hálát 
Istennek! Liahóna. 2012. máj. 77–80; 
lásd még az Adjunk hálát! című 
videót

Hála. A fiatalság erősségéért (2011). 18.

Mily nagy vagy Te! Himnuszok. 38. sz.; 
Számold össze áldásaidat. Himnuszok. 
156. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

Melyek azok a dolgok, 
amelyekért a leginkább 
hálás vagy? Hogyan 
növelte a boldogságodat 
az, hogy hálás voltál?

Mit tehetnek a fiatal nők, 
hogy hálával teli hozzáál-
lást fejlesszenek ki? Milyen 
áldásokkal járhat a hálás 
hozzáállás számukra most 
és a jövőben?
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• Minden fiatal nőnek jelölj ki egy 
betűt az ábécéből, és adj az osztály-
nak egy percet, hogy megnevezzenek 
minden olyan áldást, ami eszükbe 
jut, és ezzel a betűvel kezdődik. Miért 
feledkezünk meg olykor azokról a lát-
szólag apró áldásokról, amelyeket az 
Úrtól kaptunk? Kérd meg az osztály 
egyik tagját, hogy olvassa fel a Tan és 
a szövetségek 46:32- t vagy az 59:21- et. 
Hogyan tanúsíthatunk nagyobb hálát 
„minden olyan áldásért, amellyel 
megáldatt[unk]”?

• Írd fel a táblára: „___________ mér-
téke az Iránta érzett szeretetünk mér-
céje.” Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressék meg azt a kifejezést, amely 
kiegészíti ezt a mondatot, miközben 
megnézik az Adjunk hálát! című 
videót. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mondjanak példákat olyan emberekre 
az életükben, akik a hálán keresztül 
mutatták meg szeretetetüket a Szaba-
dító iránt.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni a hála jelentősé-
gét. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Lukács 17:11–19- et, és 
mondják el, szerintük a tíz leprás 
közül kilenc miért nem mondott 
köszönetet a Szabadítónak. Milyen 
dolgok tarthatnak vissza bennünket 
attól, hogy kifejezzük a hálánkat? 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondol-
janak egy olyan általuk elnyert áldás-
ra, amelyért nem fejezték ki hálájukat 
megfelelőképpen. Miért fontos, hogy 
kifejezzük a köszönetünket? Mit tesz-
nek majd, hogy hálát mutassanak?

• Az osztállyal olvassatok dicsőítő és 
hálaadó szentírásokat, és énekeljetek 
ilyen himnuszokat, mint például az 
e vázlatban felsoroltak. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy keressenek kifejezé-
seket olyan dolgokkal kapcsolatosan, 
amelyekért ők is hálát éreznek. Kérd 
meg őket, hogy mondják el a válasz-
tott kifejezéseket, és azt, miért ezeket 
választották, valamint fejezzék ki saját 
hálatelt érzéseiket is.

• Mondd el vagy olvasd fel a hal 
történetét Russell M. Nelson elder 
Adjunk hálát Istennek! című beszédé-
ből. Kérdezd meg a fiatal nőket, hogy 
előfordult- e már velük, hogy segítet-
tek valakinek (a történetben szereplő 
gondozóhoz hasonlóan), és az illető 
nem mondott köszönetet. Oszd fel a 
beszéd további részét az egyes szaka-
szok alapján, és minden fiatal nőnek 
jelölj ki egy szakaszt olvasásra. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy írjanak le 
valamit, amit a hálával kapcsolatban 
megtudtak, és egy szentírást, amely 
ehhez kapcsolódik (használhatják 
a Kalauzt). Adj lehetőséget a fiatal 
nőknek, hogy elmondják, mit írtak le, 
valamint, hogy beszámoljanak egy 
olyan alkalomról, amikor hálát érez-
tek Isten egyik ajándékáért.

• Olvasd el vagy mondd el Gordon 
Green családjának történetét Thomas 
S. Monson elnök A hála isteni aján-
déka című beszédéből. Kérd meg a 

Tanítási ötlet

„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 tanulóim-
nak rájönni arra, hogy mit 
kell tudniuk?«” (Virginia 
H. Pearce idézet, lásd Taní-
tás, nincs nagyobb elhívás 
[2000]. 61.).
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fiatal nőket, hogy figyeljenek oda 
arra, milyen dolgokért érzett hálát ez 
a család. Miért változott meg a család 
hozzáállása a történet folyamán? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy gondoljanak 
át a következőkhöz hasonló kérdé-
seket: „Előfordult- e már, hogy elkö-
vettem a hálátlan hozzáállás vétkét?” 
„Vannak- e olyan áldásaim, amelyeket 
nem veszek észre?” „Miért lenne áldás 
számomra, ha hálás hozzáállással ren-
delkeznék?” Kérd meg néhányukat, 
hogy osszák meg a gondolataikat.

• Minden fiatal nőnek jelölj ki 
egy részt Dieter F. Uchtdorf elnök 

Hálásnak lenni minden körülmény-
ben című beszédéből anélkül, hogy 
megadnád nekik a szakaszuk címét. 
Kérd meg őket, hogy adjanak maguk-
tól egy címet a saját szakaszuknak 
– olyan kifejezést vagy mondatot, 
amely szerintük jól összefoglalja az 
adott részben tanultakat. Osszák meg 
a címeket egymással, és bármit, amit 
Uchtdorf elnök hálával kapcsolatos 
tanácsából tanultak. Mit tehetnek, 
hogy kifejlesszék magukban azt a 
hálás hozzáállást, melyről Uchtdorf 
elnök beszél?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, milyen fontos a hála? Vannak- e további kérdéseik? Érde-
mes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Mondhatnak kizárólag hálaa-
dó imát, amelyben megköszönik 
Mennyei Atyánknak az áldásokat és 
nem kérnek semmit sem.

• Kereshetnek lehetőségeket a hét 
folyamán arra, hogy kifejezzék a 
hálájukat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító ismerte köve-
tőit, és tudta, kivé válhat-
nak. Tanítását e tudása 
határozta meg. Hogyan 
ismerheted meg az osztá-
lyodban lévő fiatal nőket? 
Milyen hatással lesz a 
tanításodra, ha ismered 
érdeklődési körüket, szük-
ségleteiket és kihívásaikat?
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Válogatott források

Részlet Thomas S. Monson A hála isteni ajándéka című 
beszédéből.  Liahóna, 2010. nov. 87–90.

Gordon elmeséli, hogy egy kanadai gazdaságban 
nőtt fel, ahol testvéreivel együtt haza kellett sietniük 
az iskola után, míg a többi gyerek labdázott és úszni 
ment. Apjuk azonban megtalálta a módját, hogyan 
hozza tudomásukra, hogy értékes a munkájuk. Ez 
különösen aratás idején volt igaz, amikor a család 
a Hálaadás ünnepét tartotta, mert ezen a napon 
édesapjuk nagyszerű ajándékot adott nekik. Számba 
vétette velük mindazt, amijük volt.

A Hálaadás napjának reggelén levitte őket a pincébe, 
ahol hordókba szedett alma, dézsába rakott cékla, 
homokba ásott répa, és rengeteg zsák krumpli, vala-
mint borsó, kukorica, fejtett bab, lekvár, eper és más 
befőttek töltötték meg a polcokat. Mindent gondosan 
számba vétetett a gyermekekkel. Aztán kimentek a 
csűrbe, és megnézték, hány tonna szénájuk van, a 
magtárban pedig hány véka búza. Megszámolták a 
teheneket, a disznókat, a tyúkokat, a pulykákat és 
a libákat. Apjuk azt mondta, szeretné tudni, hogy 
állnak, de igazából azt akarta, hogy az ünnep napján 
felismerjék, milyen gazdagon áldotta meg őket Isten, 
és mosolygott rájuk munkájuk minden órájában. 
Amikor végül leültek az édesanyjuk által készített 
lakomához, mindannyian érezték az áldásokat.

Gordon azt mesélte, hogy mégis annak az évnek a 
Hálaadás napjára emlékezett leginkább, amikor úgy 
tűnt, hogy semmijük sincs, amiért hálásak lehetnének.

Jól indult az év: volt maradék szénájuk, sok vető-
magjuk, négy alom malacuk…

[…] Amikor a termés elkezdett kihajtani, beállt az 
esőzés. Mire a víz visszavonult, sehol nem maradt 
növény. Újból vetettek, de a további esőzések a 
földbe verték a termést. A krumplijuk megrohadt a 

sárban. Nagyon olcsón, mert mindenki erre kény-
szerült, eladtak néhány tehenet, eladták minden 
malacukat és egyéb olyan haszonállataikat, ame-
lyeket egyébként megtartottak volna. Az aratás 
ebben az évben egy parcella fehérrépából állt, amely 
valahogy kibírta a viharokat.

Aztán újra eljött a Hálaadás ünnepe. Édesanyjuk azt 
mondta: „Talán idén ki kellene hagynunk. Még egy 
libánk sem maradt.”

Hálaadás reggelén azonban Gordon édesapja beállí-
tott egy mezei nyúllal, és arra kérte a feleségét, hogy 
főzze meg. Vonakodva hozzálátott, jelezve, hogy 
ezt az öreg fickót jó sokáig kell majd főzni. Amikor 
végül néhány megmaradt fehérrépával együtt asz-
talra került, a gyerekek nem voltak hajlandóak enni 
belőle. Gordon édesanyja sírva fakadt, mire édesapja 
különös dolgot tett. Felment a padlásra, fogott egy 
olajlámpát, lehozta, az asztalra tette és meggyújtotta. 
Megkérte a gyerekeket, hogy kapcsolják le a lámpá-
kat. Amikor már csak az olajlámpás égett, alig hitték 
el, hogy korábban ilyen sötét volt náluk. El sem tud-
ták képzelni, hogy láttak valamit is az áram beveze-
tésével feltett lámpák ragyogó világossága nélkül.

Megáldották az ételt és mindenki hozzálátott. A 
vacsora végeztével csendben üldögéltek még. Gor-
don így írt erről:

„Kezdtünk újra tisztán látni a régi lámpás szerény 
homályánál. […]

Finom vacsora [volt]. A mezei nyúl íze olyan volt, 
akár a pulykáé, és a fehérrépa puhább volt minden 
korábbinál. […]

Otthon[unk]…, annak minden hiányával, gazdag-
nak tűnt számunkra” [Átdolgozva: H. Gordon 
Green, “The Thanksgiving I Don’t Forget,” Reader’s 
Digest, Nov. 1956, 69–71.]
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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 fiatal nőknek megérteni, miért 
fontos lelkileg és fizikailag is önellátóvá válni. Habár még fiatalok, ezek a fiatal nők 
megáldattak az önrendelkezés ajándékával, és most tanulják, milyen irányba tereljék 
az életüket, és hogyan találjanak válaszokat a saját problémáikra Jézus Krisztus evan-
géliumában. Minél önellátóbbá válnak, annál nagyobb szabadságot élveznek majd. 
Felkészültebbek lesznek arra, hogy szolgálják az Urat, megerősítsék a családjukat, és 
betöltsék jövőbeli szerepeiket feleségekként és anyákként.

Ebben a hónapban az alábbi vázlatok közül választhatsz:

Mit jelent önellátónak lenni?
Honnan tudom, hogy megtértem- e?
Miért fontos, hogy oktatásban részesüljek és készségeket sajátítsak el?
Miért fontos evangéliumi tantétel a munka?
Miért szeretné az Úr, hogy egészséges legyek?
Mi az Úr módja a szegények és a rászorulók megsegítésére?
Hogyan találhatok megoldást a kihívásaimra és a problémáimra?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 

szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

November: Lelki és fizikai önellátás
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Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenysé-
gei kapcsolódnak az ebben az egységben szereplő 
leckékhez:

Isteni természet, 1. és 4. értékfeladat

Egyéni érték, 4. értéktapasztalat, 3. és 5. értékfeladat

Tudás értéktapasztalatok és értékfeladatok

Választás és felelősség, 1. és 7. értéktapasztalat, 5. 
értékfeladat

Jó cselekedetek, 6. értéktapasztalat

A fiatalság erősségéért

A fiatalság erősségéért füzet következő normái kapcso-
lódnak ezen egység leckéihez:

Iskolázottság

Tized és felajánlások

Munka és önellátás
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NOVEMBER: LELKI ÉS FIZIKAI ÖNELLÁTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit jelent önellátónak lenni?
Amikor önellátóak vagyunk, akkor azokat az áldásokat és képességeket hasz-
náljuk, melyeket Isten azért adott, hogy gondoskodni tudjunk magunkról és 
a családunkról, és hogy megoldásokat találjunk a saját gondjainkra. Amikor 
önellátóak vagyunk, jobban tudunk szolgálni és segíteni másokat. Az Úr azt 
akarja, hogy önellátóak legyünk mind lelkileg, mind pedig fizikailag.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni, hogy 
mit jelent önellátónak lenni?

Máté 25:1–13 (A tíz szűz példázata)

Máté 25:14–29 (A tálentumok példá-
zata)

2 Thessalonikabeliek 3:10–13; Galátzi-
abeliek 6:3–5 (A munka és az önellá-
tás fontossága)

T&Sz 58:26–28 (Önrendelkezők 
vagyunk)

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

T&Sz 89:18–20 (Ígéretek azok számá-
ra, akik betartják a Bölcsesség szavát)

T&Sz 104:78 (Fizesd vissza az adóssá-
godat!)

Henry B. Eyring: Lelki felkészültség: 
Kezdd el korán és légy kitartó! Liahó-
na, 2005. nov. 37–40.

Munka és önellátás. A fiatalság erőssé-
géért (2011). 40–41.

Önellátóvá válni. Hűek a hithez (2004). 
108.

Önellátás. 2. kézikönyv: Az egyház igaz-
gatása (2010). 6.1.1.

Fizikai önellátás. Leányaim a király-
ságomban: A Segítőegylet története és 
munkássága (2011). 56–62.

Robert D. Hales: Napjaink kihívása-
inak legyőzése. Liahóna, 2015. nov. 
44–47

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan használtad már az 
Istentől kapott áldásokat 
és képességeket arra, hogy 
gondoskodni tudj magad-
ról és a családodról? Önel-
látásodnak köszönhetően 
hogyan tudtál megáldani 
másokat? Az önellátás 
mely további áldásait 
tapasztaltad már meg?

Miért fontos a fiatal nők 
számára, hogy önellátók 
legyenek? Hogyan segít 
majd nekik az önellátás 
abban, hogy kitartsanak 
a nehézségek idején? 
Hogyan fogja megáldani 
a jövőbeli családjukat?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Oszd meg a fiatal nőkkel az önel-
látás e vázlat elején adott megha-
tározását. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy olvassák el a T&Sz 58:26–28- at, 
és tedd fel a következő kérdéseket: 
Mit jelent „önrendelkezőnek” len-
ni? Hogyan tudunk még buzgób-
ban munkálkodni a jó ügyben? Mit 
tanítanak nekünk ezek a versek az 
önellátásról? Az osztállyal közösen 
beszéljétek meg a válaszokat.   

• Írd fel a tábla bal oldalára a „Vala-
kitől függő”, a jobb oldalára pedig 
az „Önellátó” kifejezést. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy határozzák meg 
mindkét kifejezést (ha segítségre van 
szükségük, nézzék át a 108. oldalt a 
Hűek a hithez értelmező szótárban). 
Kérd meg őket, hogy sorolják fel, 
miben függenek másoktól, és miben 
önellátóak. Miért akarja az Úr, hogy 
önellátókká váljunk?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiatal nőknek megérteni, mit jelent 
önellátónak lenni. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely 
leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd a fiatal nőket csoportokra, 
majd az egyes csoportoknak adj egyet 
az önellátás következő szempontjai 
közül: iskolázottság, pénzügyek, 
kapcsolatok és lelki erő. Kérd fel a 
csoportokat, hogy nézzék át Robert 
D. Hales elder Napjaink kihívásának 
legyőzése című beszédéből azokat a 
részeket, amelyek ezekre a témákra 
vonatkoznak. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg, mit tanultak és azt, 
hogy mit fognak tenni azért, hogy 
még önellátóbbak legyenek e terüle-
tek valamelyikén.

• Írd fel külön papírcetlikre a 
következő, önellátással kapcsolatos 
témaköröket: egészség, oktatás, munka, 
házi raktározás, pénzügyek és lelki erő. 
Mindegyik fiatal nő válassza ki azt a 
témát, amelyik érdekli, majd olvassa 
el az adott témára vonatkozó részt 
a 2. kézikönyv 6.1.1- es részének egy 
másolatából (38–39. oldal). Kérj meg 
minden fiatal nőt, hogy röviden tanít-
sa meg az osztálynak, hogy mit tanult 
a témájáról, az miként kapcsolódik az 
önellátáshoz, és hogy mit tehet már 
most, hogy felkészüljön az önellátás-
ra ezen a területen. A fiatal nők ifjú 

Tanítási ötlet

„A kiváló tanítók nem 
tulajdonítják saját érde-
müknek azok tanulását és 
növekedését, akiket taníta-
nak. Mint a kertészek, akik 
növényeket ültetnek és 
gondoznak, a tanulásban 
a lehető legjobb feltételek 
megteremtésére töreksze-
nek. Amikor látják tanuló-
ik fejlődését, hálát adnak 
Istennek” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 62.).
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korukban tett erőfeszítései hogyan 
áldhatják meg a saját jövőjüket? Ezek 
az erőfeszítések miként áldhatják meg 
a családjukat, amikor már feleségek és 
édesanyák lesznek?

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
olvassa el a Leányaim a királyságomban 
56–62. oldalán szereplő történetek 
egyikét azon nőkről, akik önellátóak 
voltak az egyház történetének korai 
szakaszában. A fiatal nők mondják 
vissza az általuk olvasott történetet 
a saját szavaikkal, és mondják el, mit 
tanultak belőle az önellátásról. Mit 
tehetnek a fiatal nők azért, hogy már 
ifjú korukban kövessék e példákat?

• Rendezd a fiatal nőket párokba. 
Mindegyik párosnak ossz ki egy 
szentírást az önellátásról, például az 
ebben a vázlatban javasoltak közül, 
majd kérd meg őket, hogy olvassák 
el a szentírásrészüket, és készítsenek 
egy posztert az önellátásról. Segít-
ségképpen megmutathatsz néhány 
posztert a Liahónából. Adj lehetőséget 
a fiatal nőknek, hogy megmutassák 
posztereiket az osztálynak. Buzdítsd 
őket, hogy tegyék ki a posztereiket az 
otthonukban, hogy emlékeztesse őket 
a tanultakra.

• Adj minden fiatal nőnek öt, kettő 
vagy egy darab pénzérmét. Olvassák 
el a Máté 25:14–29- et, és keressék ki, 

mi történt azzal az emberrel a példá-
zatban, aki ugyanannyi pénzt kapott, 
mint ők. Beszéljetek meg a követke-
zőkhöz hasonló kérdéseket: „Mit tett 
a három szolgáló a kapott pénzzel?” 
és „Hogyan vonatkozik ez a példázat 
az önellátásra?”. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy gondolkodjanak el azon 
dolgokon, melyeket Istentől kaptak, 
és amelyek segítenek nekik önellá-
tóvá válni. Ide tartoznak például a 
tehetségek, a jellemvonások és egyéni 
képességek. Hogyan tudják e tulaj-
donságokat arra használni, hogy önel-
látóbbak legyenek? Hogyan tudják 
ezeket arra használni, hogy megáldják 
a jövőbeli családjukat?

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, mit 
tehetnek ők és a családjaik, hogy 
felkészüljenek egy természeti kataszt-
rófára (például egy földrengésre vagy 
egy hurrikánra). Az osztállyal közö-
sen olvassátok el Henry B. Eyring 
elnök Lelki felkészültség: Kezdd el 
korán és légy kitartó! című beszédé-
nek első három bekezdését. Milyen 
„lelki katasztrófák” vagy megpró-
báltatások érhetnek minket? Mit 
tehetünk, hogy lelkileg felkészüljünk 
ezekre? Minden fiatal nőnek adj egy 
részt Eyring elnök beszédének hátra-
lévő részéből, és kérd meg őket, hogy 
keressenek benne válaszokat ezekre a 
kérdésekre. Kérd meg őket, mondják 
el, mit találtak.
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Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Elég jól értik- e a önellátás 
tantételét ahhoz, hogy el tudják magyarázni valaki másnak is? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt 
tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elkötelezhetik magukat, hogy ezen 
a héten tesznek valamit annak érde-
kében, hogy önellátóbbak legyenek, 
és megoszthatják tapasztalataikat a 
következő órán.

• Teljesíthetnek egyet vagy többet 
a következő Személyes fejlődés fela-
datokból: Isteni természet 1. vagy 4. 
értékfeladat, Tudás értéktapasztalatok 
vagy értékfeladatok, Választás és fele-
lősség 1. vagy 7. értéktapasztalat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító bízott a tanít-
ványaiban. Felkészítette 
őket, és fontos megbízatá-
sokat adott nekik mások 
tanítására, megáldására 
és szolgálatára. Hogyan 
tudod arra biztatni az 
osztályodba járó fiatal 
nőket, hogy tanításaikon 
és szolgálatukon keresztül 
áldják meg a körülöttük 
lévőket?
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Jólét. Hűek a hithez (2004). 108.

A társadalmi, érzelmi, lelki, fizikai és anyagi jóléted 
felelőssége elsődlegesen rád, másodrészt a családod-
ra, harmadrészt az egyházra hárul. Az Úr sugalma-
zása alapján és saját munkád segítségével neked kell 
magadat és családodat ellátni az élet lelki és fizikai 
szükségleteivel.

Jobban gondot tudsz viselni magadra és a családod-
ra, ha önellátó vagy. Felkészült vagy arra, hogy átvé-
szeld a nehéz időszakokat, anélkül, hogy másoktól 
kellene függnöd.

Segít az önellátóvá válásában, ha: (1) megragadod 
az oktatási lehetőségeket; (2) megfelelő táplálkozási 
és higiéniás elveket alkalmazol; (3) hozzád illő mun-
kára készülsz és hozzá is jutsz; (4) a törvény engedte 

kereteken belül élelem- és ruhatartalékot képezel; 
(5) forrásaidat bölcsen használod, többek között 
tizedet és felajánlásokat fizetsz, valamint kerülöd 
az adósságot; és (6) lelki, érzelmi és szociális erőt 
fejlesztesz.

Ahhoz, hogy önellátóvá válj, hajlandónak kell 
lenned dolgozni. Az Úr megparancsolta nekünk, 
hogy dolgozzunk (lásd 1 Mózes 3:19; T&Sz 42:42). A 
becsületes munka a boldogság, önbecsülés és boldo-
gulás egyik alapvető forrása.

Ha valaha is időlegesen képtelen vagy ellátni az alap-
szükségleteidet a saját erőfeszítéseid vagy a családod 
támogatása segítségével, az egyház segíthet neked. 
Ilyen helyzetekben az egyház gyakran az élethez 
szükséges forrásokról gondoskodik, hogy segítsen 
neked és a családodnak ismét önellátóvá válni.
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Honnan tudom, hogy 
megtértem- e?
A megtérés egy életen át tartó folyamat, melynek során egyre krisztusibbá 
válunk Jézus Krisztus engesztelése által. Ez változással jár – nemcsak a viselke-
désünkben, hanem a vágyainkban, a hozzáállásunkban, sőt a természetünkben 
is. Olyan jelentős változás ez, hogy az Úr újjászületésként és hatalmas szívbéli 
változásként utal rá (lásd Móziás 27:25; Alma 5:14). Akkor tudjuk, hogy az 
Úrhoz való megtérés útján járunk, amikor már nem vágyunk a bűnre, szeretet 
tölt el minket, és arra törekszünk, hogy megosszuk másokkal az evangéliumot.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek felismerni a saját 
megtérésüket az Úrhoz?

Énós 1:1–19, 26–27; Móziás 5:1–5; 
27:23–37; Alma 23:6–7; Hélamán 3:35; 
4 Nefi 1:1–4, 15 (Példák a megtérésre)

Bonnie L. Oscarson: „Hiszed- e vagy 
sem?” Liahóna, 2016. máj. 87–89.

David A. Bednar: Megtérni az Úrhoz. 
Liahóna, 2012. nov. 106–109.

Bonnie L. Oscarson: Térjetek meg! 
Liahóna, 2013. nov. 76–78.

Megtérés. Hűek a hithez (2004). 138–141.

Videók: Várakozni a Damaszkuszba 
vezető úton

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen élmények mélyí-
tették a megtérésedet? 
Milyen változásokat vettél 
észre az életedben, amikor 
szorgalmasan dolgoztál 
azon, hogy az evangélium 
szerint élj?

Milyen bizonyítékát látod 
annak, hogy a fiatal nők a 
megtérés felé vezető úton 
járnak? Mit kell megérte-
niük a megtéréssel kapcso-
latban?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy készít-
senek felsorolást olyan dolgokról, 
amelyek idővel átalakulnak (például 
egy mag fává alakul, vagy egy ebihal 
békává). Miként használhatják ezeket a 
példákat arra, hogy másokat a megté-
résről tanítsanak? 

• Írd fel a táblára a megtérés szót, 
majd kérd meg a fiatal nőket, hogy 
keressenek olyan szavakat és kifejezé-
seket a Móziás 27:25–26- ban, amelyek 
segítenek megérteniük, mi a megtérés. 
Beszéljék meg, mit tanultak e versek-
ből és kifejezésekből a megtérésről.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek tanulni a megtérésről, 
valamint felismerni magukban a megtérés bizonyítékát. A Lélek sugalmazását követve 
válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg az egyik fiatal nőt pár 
nappal előre, hogy készüljön fel 
annak az élménynek a megosztására, 
melyben Michele Carneseccának volt 
része, amikor a fia, Ethan kritikus 
állapotban volt. A történet Bonnie L. 
Oscarson nőtestvér „Hiszed- e vagy 
sem?” című beszédében található. 
Fel is írhatod a táblára ezt a kérdést: 
„Hiszem- e vagy sem?” Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy gondolkozzanak el 
erről a kérdésről, miközben az osztály 
felolvassa Oscarson nőtestvér leírását 
olyan dolgokról, amelyekben hiszünk. 
Az óra végén adj a fiatal nőknek 
lehetőséget arra, hogy bizonyságot 
tegyenek az olyan, ebben a beszédben 
található evangéliumi tanításokról, 
melyekben hisznek. Hogyan szereztek 
ezekről a dolgokról saját hitet?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
válasszanak egyet az ebben a vázlat-
ban javasolt beszédek közül, olvassa-
nak el belőle egy részt, és a szerzett 
információkat felhasználva készít-
senek posztereket, melyek megvála-
szolják a következő kérdést: „Honnan 
tudom, hogy megtértem- e?” Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy a poszterek 
és a tanulmányozott beszédek segítsé-
gével tanítsák egymást a megtérésről.

• Kérd meg őket, hogy tanulmányoz-
zák a megtérés címszót a Hűek a hithez 
könyvben vagy az ebben a vázlatban 
felsorolt szentírásokat, majd pedig 
írjanak kérdéseket, melyeket feltehet-
nének maguknak ahhoz, hogy kiér-
tékeljék előrehaladásukat a megtérés 
folyamatában. Hagyj időt az osztály 
tagjainak arra, hogy megosszák, 

Tanítási ötlet

„Az odafigyelés a szere-
tet kifejezésének egyik 
módja. Gyakran áldozatot 
követel. Amikor valóban 
odafigyelünk másokra, 
gyakran feladjuk azt, amit 
mondani akarunk, hogy 
ők kifejezhessék magu-
kat” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 66).
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milyen kérdéseket írtak, és miért. 
Buzdítsd őket, hogy gondolkodjanak 
el, miként válaszolnák meg ezeket a 
kérdéseket.

• Mutasd be az e vázlatban javasolt 
videók egyikét, és kérd meg a fiatal 

nőket, hogy osszák meg, mit tanulnak 
a megtérésről ebből a filmből. Mesélj 
a fiatal nőknek olyan élményeidről, 
melyek segítettek megtérned, és kérd 
meg őket, hogy ők is osszák meg a 
saját élményeiket.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan ismerhetik fel a megtérést az életükben? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Kigondolhatnak egy konkrét 
dolgot, amivel növelhetik azon 
erőfeszítéseiket, hogy még inkább 
megtérjenek.

• Leírhatják a naplójukba, hogy 
érzéseik szerint most hol tartanak a 
megtérés folyamatában. Ha vannak 
olyan élményeik, amelyek mélyítették 
a megtérésüket, azokat is leírhatják a 
naplójukban.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító fontos fela-
datokkal bízta meg tanít-
ványait, hogy tanítsanak, 
szolgáljanak és megáld-
janak másokat. Az volt a 
célja, hogy segítsen megtér-
niük a másoknak nyújtott 
szolgálatuk által. Milyen 
lehetőségeket tudsz biztosí-
tani az általad tanított fiatal 
nőknek a szolgálatra és a 
fejlődésre?
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Részlet: Megtérés. Hűek a hithez (2004). 140–41.

A megtért emberek jellemzői

A Mormon könyve jellemzést ad azokról az embe-
rekről, akik megtértek az Úrhoz:

Jó  tettekre  vágynak. Benjámin  király  kijelentet-
te: „A Mindenható Úr Lelke miatt, mely hatalmas 
változást vitt véghez bennünk, vagyis a szívünkben, 
úgyhogy már nincs hajlandóságunk  arra,  hogy  
gonosz  dolgot  tegyünk,  csak  arra,  hogy állan-
dóan jót tegyünk” (Móziás 5:2). Alma olyan embe-
rekről beszélt,  akik  „már  csak  irtózattal  tudtak  a  
bınre  tekinteni” (Alma 13:12).

Nem lázadnak az Úr ellen. Mormon egy lámánita 
csoportról beszélt,  akik  gonoszak  és  vérszomjasak  
voltak,  de  akik,  „az Úrhoz  tértek”  (Alma  23:6).  
Ezek  az  emberek  anti-nefi-lehitának nevezték 
magukat, és „igazlelkı nép lettek; letették lázadá-
suk fegyvereit, nem harcoltak többé sem Isten, sem 
bármely testvérük ellen” (Alma 23:7).

Megosztják  az  evangéliumot. Énós,  az  idősebb  
Alma,  az ifjabb  Alma,  Móziás  fiai,  Amulek  és  Zéz-
rom  az  evangélium hirdetésének  szentelték  magu-
kat  azután,  hogy  megtértek  az Úrhoz (lásd Énós 
1:26; Móziás 18:1; 27: 32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Eltelnek szeretettel. Miután a feltámadt Szabadító 
meglátogatta  az  amerikai  népet,  „az  emberek  
mind,  a  nefiták  és  a lámániták is, szerte az egész 
vidéken megtértek az Úrhoz, és nem  voltak  közöt-
tük  viszálykodások  és  szóváltások,  és  az emberek 
mind igazságosan bántak egymással. [...]

És  lőn,  hogy  nem  volt  viszálykodás  az  ország-
ban,  Isten szeretete miatt, mely az emberek szívé-
ben lakozott.

És  nem  volt  irigykedés,  sem  viszálykodás,  sem  
lázongások, sem paráznaságok, sem hazudozások, 
sem gyilkosságok, vagy bármilyen szemérmetlen-
ség; és bizonyos, hogy nem lehetett volna náluk 
boldogabb nép mindazon emberek között, akiket 
Isten keze teremetett.

Nem voltak rablók, sem gyilkosok, és lámániták 
sem voltak, vagy bármilyen -iták, hanem egyek vol-
tak; Krisztus gyermekei, Isten királyságának örökö-
sei” (4 Nefi 1:2, 15–17).

Fokozottabb megtérésre törekedni

Elsősorban  ti  magatok  feleltek  saját  megtérése-
tekért. Senki nem térhet meg helyettetek, és senki 
nem kényszeríthet arra, hogy megtérjetek. Azonban 
mások segíthetnek a megtérés folyamatában. Tanul-
jatok a családtagok, egyházi vezetők és tanárok, 
valamint a szentírásokban szereplő férfiak és nők 
igazlelkı példájából!

A hatalmas  szívbéli  változás  megtapasztalásának  
lehetősége növekedni fog, ha a Szabadító tökéletes 
példájának követésére  törekedtek.  Tanulmányoz-
zátok  a  szentírásokat,  imádkozzatok hittel, tartsá-
tok be a parancsolatokat, és keressétek a Szentlélek  
állandó  társaságát!  Ha  továbbhaladtok  a  megtérés 
folyamatában,  akkor  ti  is  „rendkívül  nagy  öröm-
mel”  örvendezhettek,  ahogy  Benjámin  király  népe  
tette,  amikor  a  Lélek „hatalmas változás vitt vég-
hez... a szívü[kben]” (lásd Móziás 5:2,  4).  Képestek  
lesztek  Benjámin  király  tanácsát  követni: „Ezért  
szeretném,  ha  állhatatosak  és  rendíthetetlenek  
lennétek, mindig bővelkedvén a jócselekedetekben, 
hogy Krisztus, a  Mindenható  Úristen  a  magáévá  
pecsételjen  titeket,  hogy  a mennybe vihessenek 
benneteket, hogy örökké tartó szabadulásban és örök 
életben lehessen részetek” (Móziás 5:15).
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos, hogy 
oktatásban részesüljek és 
készségeket sajátítsak el?
Az iskolázottság fontos részét képezi Mennyei Atyánk arra irányuló tervének, 
hogy segítsen Őhozzá hasonlóvá válnunk. Az iskolázottság olyan tudással és 
készségekkel lát el minket, melyek segíthetnek önellátóvá válnunk. Az iskolá-
zottság felkészít minket arra is, hogy nagyobb szolgálatot tudjunk végezni a 
családunkban, az egyházban és a világban.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és beszédek fognak segíteni a fiatal nőknek megérteni az iskolázottság 
értékét?

Példabeszédek 4:7; 2 Nefi 9:29; T&Sz 
88:76–80, 118; 90:15; 93:36; 130:18–19 
(Bölcsességre és tudásra kell töreked-
nünk)

Példabeszédek 31:10–31 (Egy derék 
asszony bölcsességre és készségek 
elsajátítására törekszik, hogy gon-
doskodni tudjon az otthonáról és a 
családjáról)

Joseph Smith története 1:11–17; 1 Nefi 
11:1–6; T&Sz 138:1–11 (Példák olyan 
emberekről a szentírásokban, akik 
tudásra törekedtek)

Mary N. Cook: Törekedjetek a tanu-
lásra: Elvégzendő munkátok van! 
Liahóna, 2012. máj. 120–122.

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

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Hogyan készített fel az 
iskolázottságod az életta-
pasztalataidra? Hogyan 
segített önellátóbbá válnod?

Miért fontos a fiatal nők 
számára, hogy iskolá-
zottak legyenek? Milyen 
érzéseik vannak a tanulás-
sal kapcsolatban? Hogyan 
fog az iskolázottság és a 
készségek kifejlesztése 
segíteni a fiatal nőknek 
valamennyi jövőbeli sze-
repükben?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Az osztállyal közösen olvassátok 
el a Tan és a szövetségek 88:118- at, és 
beszéljétek meg, a tanulás miért fon-
tos tantétele az evangéliumnak.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
képzeljék azt, egy barátjuk az egyház-
ból azt mondja nekik, hogy kimarad 
az iskolából, és ezt a következőkkel 
magyarázza: „Majd megházasodom, 
a férjem pedig eltart engem, így nem 

kell iskolába járnom.” A fiatal nők 
hogyan buzdítanák a barátjukat, hogy 
folytassa a tanulmányait? Kérd meg 
őket, hogy írják le válaszaikat egy 
papírlapra. Gyűjtsd össze a lapokat, 
majd olvasd fel és beszéljétek meg az 
osztállyal a válaszokat. Az óra végén 
adj lehetőséget a fiatal nőknek, hogy 
kiegészítsék a válaszaikat a lecke 
során tanultakra alapozva.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni az iskolázottság 
fontosságát. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely legin-
kább illik az osztályodhoz:

• Oszd fel Mary N. Cook Törekedje-
tek a tanulásra: Elvégzendő munká-
tok van! című beszédét a fiatal nők 
között. Kérd meg őket, hogy olvassák 
el a nekik kijelölt szakaszt, és húzzák 
alá a számukra fontos gondolatokat 
(vagy akár megnézhetik a beszédről 
készült videofilmet, és leírhatják a 
fontos gondolatokat belőle). Kérd meg 
őket, hogy mondják el az osztálynak, 
mit húztak alá, és magyarázzák el, 
hogy az iskolázottságuk hogyan áld-
hatja meg a jövőbeli családjukat.

• Mindegyik fiatal nőnek jelölj ki 
egy bekezdést az Iskolázottság című 
szakaszból A fiatalság erősségéért füzet-
ben, vagy Gordon B. Hincley elnök 
és Thomas S. Monson elnök kijelen-
téseiből a Törekedjetek a tanulásra: 
Elvégzendő munkátok van! című 
beszéd elejéről. Kérd meg őket, hogy 
olvassák el a nekik kijelölt részt, majd 

magyarázzák el az osztálynak, amit 
olvastak, és beszéljék meg, miért fon-
tos már most szorgalmasan dolgozni 
azért, hogy jó iskolázottságra tegye-
nek szert. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy gondolkodjanak el az iskolá-
zottságuk megszerzésére irányuló 
céljaikon, és osszák meg azokat az 
osztállyal.

• Oszd az osztályt három csoportra. 
Kérd meg az egyik csoportot, hogy 
olvassa el a Példabeszédek 31:10–31- 
et; a másik csoport olvassa el az ebben 
a vázlatban felsorolt szentírások 
közül azokat, amelyek arról taníta-
nak, hogy bölcsességre és tudásra 
kell törekednünk; a harmadik csoport 
pedig olvassa el azokat a szentíráso-
kat ebből a vázlatból, amelyek olyan 
emberekről szólnak, akik tudásra 
törekedtek. Kérj meg minden csopor-
tot, hogy beszéljék meg, mit tanítanak 

Tanítási ötlet

„…a tanuló az, akit mun-
kára kell fogni. Amikor 
egy tanító kerül a reflek-
torfénybe, ő válik a műsor 
főszereplőjévé, ő beszél 
egyedül, vagy bármi-
lyen más módon uralja 
a tevékenységet, szinte 
majdnem biztos, hogy 
akadályozza az osztály 
tagjainak tanulását” (lásd 
Asahel D. Woodruff idézet, 
Tanítás, nincs nagyobb elhí-
vás [2000]. 61.).
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a számukra kijelölt szentírások az 
iskolázottság megszerzésének, illetve 
a készségek fejlesztésének fontossá-
gáról. Kérd fel a csoportokat, hogy 
osszák meg a többiekkel, amit megbe-
széltek. Az iskolázottság megszerzése 
hogyan segíti majd a fiatal nőket az 
életükben? Hogyan segít nekik jobb 
feleségekké és anyákká válni?

• A püspök engedélyével kérj meg 
néhány nőt az egyházközségből, hogy 
ossza meg, miként áldja meg őket 
és a családjukat az iskolázottságuk. 
Hogyan segített nekik abban, hogy 
Isten királyságának hasznos tagjai 
legyenek? Buzdítsd a fiatal nőket, 
hogy bátran tegyék fel kérdéseiket az 
iskolázottság megszerzéséről.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Értik- e, miért fontos iskolá-
zottnak lenni? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdése-
ik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Teljesíthetnek egyet vagy többet a 
következő Személyes fejlődés feladatok-
ból: Egyéni érték 4. értéktapasztalat, 
Egyéni érték 5. értékfeladat, Tudás 1. 
vagy 5. értéktapasztalat, vagy 2. érték-
feladat.

• Készíthetnek egy listát azon dol-
gokról, melyeket meg szeretnének 
tanulni, és tervet készíthetnek ennek 
végrehajtására. Miután végrehajtották 
a tervüket, megoszthatják tapasztala-
taikat a többi fiatal nővel.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentírá-
sokat használva tanított 
küldetéséről és tett arról 
bizonyságot. Arra taní-
totta az embereket, hogy 
maguk is gondolkodja-
nak el a szentírásokon, 
és forduljanak hozzájuk, 
amikor választ keresnek 
saját kérdéseikre. Hogyan 
tudod a fiatal nőket arra 
ösztönözni, hogy tanulmá-
nyozzák a szentírásokat, és 
elmélkedjenek róluk?
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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 Őhoz-
zá hasonlóvá válnod. Azt szeretné, hogy műveld 
az elmédet, továbbá fejleszd készségeidet, tehet-
ségeidet és képességeidet, valamint jól teljesítsd a 
feladataidat, és értékeld az életet. Iskolázottságod 
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 hitoktatás-
ra. Egész életeden át tanulj Mennyei Atyánk tervé-
ről! E lelki tanulás segíteni fog válaszokra lelned 
az élet kihívásaira, és lehetővé teszi, hogy élvezd a 
Szentlélek társaságát.

Részlet Mary N. Cook Törekedjetek a tanulásra: Elvég-
zendő munkátok van! című beszédéből.  Liahóna, 2012. 
máj. 120–122.

Törekedjetek a tanulásra szorgalmas tanulmányozás 
által! Ritkán lesz alkalmatok ennyi időt szentelni a 
tanulásnak, mint most. Gordon B. Hinckley elnök 
a következő bölcs tanácsot adta az egyház ifjúságá-
nak: „A tanulási módszeretek, melyet az iskolában 
fejlesztetek ki, nagymértékben hatással lesz arra, 
hogy életetek folyamán mennyire szomjazzátok 
majd a tudást” [Gordon B. Hinckley, Way to Be! 
Nine Ways to Be Happy and Make Something of Your 
Life (2002), 28.]. „Annyi oktatásban kell részesülnö-
tök, amennyiben csak tudtok. […] Áldozzatok fel 
minden ahhoz szükséges dolgot, hogy kiképezzétek 
magatokat [eme] világ munkájára. […] Képezzétek 
elméteket és kezeiteket, hogy életetek során jó hatást 
gyakoroljatok másokra” [Gordon B. Hinckley, “Seek 
Learning,” New Era, Sept. 2007, 2, 4.].

Thomas S. Monson elnök, kifejezetten a fiatal nők-
höz szóló beszédében ezt mondta: „Gyakran nem 
tudjuk, mit hoz a jövő, ezért fontos, hogy felké-
szüljünk a bizonytalanságokra. […] Arra biztatlak 
benneteket, hogy képezzétek magatokat, és sajátít-
satok el piacképes képességeket, hogy ha ilyen 
helyzet adódna, készek legyetek [a gondoskodásra]” 
[Thomas S. Monson: „Ha felkészültök, akkor nem 
fogtok félni”.  Liahóna, 2004. nov. 116.].
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NOVEMBER: LELKI ÉS FIZIKAI ÖNELLÁTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért fontos evangéliumi 
tantétel a munka?
Az Úr megparancsolta nekünk, hogy ne legyünk tétlenek. A munkára való 
képességünk kialakítása segít érdemben hozzájárulnunk a világhoz, amelyben 
élünk. Növeli az önbecsülésünket. Megáld minket és a családunkat, most és a 
jövőben egyaránt.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások és beszédek segítenek a fiatal nőknek megérteni, miért fontos evangéli-
umi tantétel a munka?

1 Mózes 3:19; Galátziabeliek 6:3–5; 
1 Thessalonikabeliek 4:11; Móziás 
10:4–5 (Megparancsolták, hogy dol-
gozzunk)

Példabeszédek 31:27; Alma 31:27; 
T&Sz 58:27; 60:13; 75:29 (Ne légy 
lusta!)

Mózes 1:39 (Isten munkája és dicső-
sége)

Dieter F. Uchtdorf: Két alapelv 
bármely gazdaság számára. Liahóna, 
2009. nov. 55–58.

Munka és önellátás. A fiatalság erőssé-
géért (2011). 40–41.

Videó: Könnyedén irányítható

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen szerepe volt a 
munkának az életedben? 
Hogyan áldott meg téged 
és a családodat, mind 
fizikailag, mind pedig 
lelkileg?

Az általad tanított fiatal 
nők vajon lehetőségként 
vagy elkerülni kívánt fela-
datként gondolnak a mun-
kára? Hogyan segíthetsz 
nekik felismerni a munká-
val járó rengeteg áldást, és 
kialakítani a munka iránti 
vágyat?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nézzék meg a Könnyedén irányítható 
című videót, és figyeljék meg, milyen 
áldásokkal jár a kemény munka. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy beszéljék 
meg, milyen áldásokat kaptak már a 
kemény munkájuk eredményeként.

• Kérd meg az egyik fiatal nőt, 
hogy meséljen az osztálynak egy 

tehetségéről, és magyarázza el, mit 
kellett tennie e tehetség fejlesztéséért. 
Mi motiválta abban, hogy keményen 
dolgozzon a tehetsége fejlesztésén? 
Az osztály többi tagja is osszon meg 
olyan élményeket, melyek során meg-
dolgozott valaminek az eléréséért. 
Miért szeretné Mennyei Atyánk, hogy 
megtanuljunk dolgozni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megismerni a munka értékét. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Minden fiatal nőnek ossz ki egy 
szentírásutalást a munkáról (példá-
ul az ebben a vázlatban felsoroltak 
közül). Kérd meg őket, hogy olvassák 
el a szentírást, majd gondoljanak egy 
olyan eseményre az életükben vagy 
valaki más életében, amely jól illuszt-
rálja a szentírásban tanított tantételt. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy osszák 
meg a többiekkel a szentírásukat és az 
eseményt, amelyre gondoltak. Hogyan 
áldja meg a munka az életünket?

• Adj minden fiatal nőnek egyet az 
ebben a vázlatban található szentírások 
közül, és kérd meg őket, hogy írjanak 
egy rövid összefoglalást a szentírá-
sukról egy papírlapra. Kérd meg őket, 
hogy helyezzék ki az összefoglalóikat 

a táblára. Ezután adj mindegyik fiatal 
nőnek egy másik szentírást, és kérd 
meg őket, hogy olvassák el, majd 
pedig keressék meg a hozzá illő össze-
foglalást a táblán. Mit tanulnak a fiatal 
nők ezekből a szentírásokból a munka 
fontosságáról? Hogyan áldattak meg 
a fiatal nők a saját kemény munkájuk 
eredményeképpen?

• A Munka és önellátás című részt 
felhasználva A fiatalság erősségéért 
füzetből, vagy az e vázlatban javasolt 
beszédekből válassz ki olyan kijelen-
téseket a munkáról, amelyek szerin-
ted jelentőségteljesek lehetnek a fiatal 
nők számára. Adj minden fiatal nőnek 
másolatot az egyik ilyen kijelentésről. 
Kérd meg őket, hogy olvassák el a 

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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kapott kijelentéseket magukban, majd 
adják át a mellettük ülőnek. Ezt addig 
folytassák, amíg mindenkihez el nem 
jutott az összes kijelentés. Tedd ki az 
összes kijelentést a táblára, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mindannyian 
válasszanak egyet, amely különösen 
nagy jelentőséggel bír számukra, 
majd pedig mondják el, miért. Mit 
tanulnak ezekből a kijelentésekből a 
munka fontosságáról? Hogyan fogja 
megáldani őket és a családjukat már 
most és a jövőben egyaránt, ha megta-
nulnak dolgozni?

• Adj minden fiatal nőnek ide vonat-
kozó részeket az ebben a vázlatban 
javasolt beszédek egyikéből. Kérd 
meg őket, hogy olvassák el egyénileg 
a részeket, és húzzák alá azokat a sza-
vakat és kifejezéseket, amelyek leírják 
a munkából származó áldásokat. 
Kérd meg őket, hogy mutassák meg 
valakinek az osztályban, mit húztak 
alá. Mit tanultak a fiatal nők a család-
jaiktól a munkáról? Milyen munkát 
végezhetnek már most, ami megáldja 
a saját otthonukat? Hogyan segítheti 
majd őket anyákként, ha már most 
megtanulni dolgozni?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Jobban értik- e a munka érté-
két? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes 
lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Többet segíthetnek a házkörüli 
munkában, vállalhatnak részmun-
kaidős állást, vagy jelentkezhetnek 
önkéntesnek egy helyi szervezethez.

• Teljesíthetnek egyet vagy többet a 
következő Személyes fejlődés feladatok-
ból: Tudás 1. értékfeladat, Választás és 
felelősség 5. értékfeladat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító ismerte azokat, 
akiket tanított, és tanítását 
az egyes egyénekhez iga-
zította. Miközben felké-
szülsz a tanításra, a fiatal 
nőkre gondolva olvasd el a 
szentírásokat és egyéb for-
rásanyagokat, és gondold 
át, mit tehetsz azért, hogy 
egyenként meg tudd érin-
teni az osztály tagjait.
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Válogatott források

Munka és önellátás. A fiatalság erősségéért (2011). 
40–41.

A munka tiszteletre méltó. A munkához szükséges 
képességek kifejlesztése segíteni fog abban, hogy hoz-
zátedd a részed ahhoz a világhoz, amelyben élsz. A 
munka növelni fogja az önbecsülésed. Meg fog áldani 
téged és a családodat, most és a jövőben egyaránt.

A munka elsajátítása otthon kezdődik. Segíts a csa-
ládodnak azáltal, hogy készségesen kiveszed részed 
az otthon fenntartásához szükséges munkákból! 
Jó korán tanuld meg, hogyan kell bölcsen kezelni 
a pénzt, és mit jelent „addig nyújtózkodni, amíg a 
takaród ér”! Kövesd a próféták tanításait azáltal, 
hogy fizeted a tizededet, kerülöd az adósságot és 
félreteszel a jövőre!

Tűzz ki magasztos célokat magad elé, és légy kész 
keményen munkálkodni azért, hogy elérd azokat! Fej-
leszd az önfegyelmedet, és légy megbízható! A tőled 
telhető legjobban végezd az egyházi elhívásaidat, az 
iskolai munkádat, az alkalmazottként végzett mun-
kádat, és minden más érdemes feladatodat! A fiatal 
férfiak készségesen tegyenek meg minden szükséges 
dolgot azért, hogy fel tudják magukat készíteni a teljes 
idejű missziós szolgálatukra! Mennyei Atyánk aján-
dékokat és tálentumokat, vagyis tehetségeket adott 
neked, és tudja, mire vagy képes. Kérd a segítségét 
és útmutatását, miközben azon munkálkodsz, hogy 
elérd a céljaidat!

Az Úr megparancsolta nekünk, hogy ne legyünk tét-
lenek. A semmittevés nem helyénvaló viselkedéshez 
vezet, tönkreteszi a kapcsolatokat és bűnre csábít. A 
tétlenség egyik formája, amikor túlságosan sok időt 
fordítasz olyan tevékenységekre, amelyek elvonnak 
a hasznos munkától. Ilyenek például az internet, a 
videojátékok és a tévézés.

Ne pazarold az idődet és a pénzedet szerencsejáté-
kokra! A szerencsejátékok helytelenek és ne hasz-
náld őket szórakozási lehetőségként. Függőséget 
okoznak és elszalasztott lehetőségekhez, romba dőlt 
életekhez, családok felbomlásához vezethetnek. 
Tévhit, hogy kaphatsz valamit a semmiért.

A munka egyik áldása az önellátás kifejlesztése. 
Amikor önellátó vagy, akkor azokat az áldásokat és 
képességeket használod, melyeket Isten azért adott 
neked, hogy gondoskodni tudj magadról és a csalá-
dodról, és hogy megoldásokat találj a saját gondjaid-
ra. Az önellátás nem azt jelenti, hogy mindent saját 
magadnak kell elvégezned. Ahhoz, hogy igazán önel-
látó lehess, meg kell tanulnod, hogyan kell együtt 
dolgozni másokkal, és hogyan kell az Úrhoz fordulni 
erőért és segítségért.

Ne feledd, Isten nagyszerű munkát szánt neked! 
Ő pedig megáld téged azon igyekezetedben, hogy 
elvégezd ezt a bizonyos munkát.
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Miért szeretné az Úr, hogy 
egészséges legyek?
A jó egészség fontos része az önellátásnak. Egészségünk megőrzése segíteni 
fog abban, hogy betöltsük isteni lehetőségeinket és még hatékonyabban szol-
gáljunk másokat. Az, hogy miként bánunk a testünkkel, hatással van a lelki 
egészségünkre és azon képességünkre, hogy útmutatást kapjunk a Szentlélek-
től. Egészségünk megőrzése érdekében engedelmeskednünk kell a Bölcsesség 
szavának, tápláló ételeket kell ennünk, rendszeresen kell testmozgást végez-
nünk, és eleget kell aludnunk.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni, hogy az 
Úr miért szeretné, hogy egészségesek legyünk?

1 Korinthusbeliek 6:19 (A testünk 
Isten temploma)

T&Sz 88:124 (Irányelvek a testünk és 
az elménk egészségének megőrzésére)

T&Sz 89 (A Bölcsesség szava)

Boyd K. Packer, “The Word of Wis-
dom: The Principle and the Promi-
ses,” Ensign, May 1996, 17–19

Testi és érzelmi egészség. A fiatalság 
erősségéért (2011). 25–27.

Videó: 2010 teljesen új esztendeje: 
Fizikai egészség

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Az egészséged megőrzése 
hogyan segített hatéko-
nyabban szolgálnod az 
Urat? Milyen más áldások-
ban részesültél még azon 
törekvésed során, hogy 
egészséges életet élj?

Milyen kísértésekkel 
kerülnek szembe a fiatal 
nők, amelyek károsíthatják 
az egészségüket? Milyen 
áldásokat fognak kapni, 
miközben betartják az Úr 
egészségtörvényét?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Tegyél ki egymás mellé egy képet 
egy fiatal nőről és egy képet egy 
templomról. Kérdezd meg a fiatal 
nőktől, hogy a testük milyen értelem-
ben templom (lásd 1 Korinthusbeliek 
6:19). Kérj meg minden fiatal nőt, 
hogy beszélje meg az osztály egy 
másik tagjával, hogy miért fontos 

tisztán és egészségesen tartani a tes-
tünket és az elménket.

• Írd fel a táblára: Miért szeretné az 
Úr, hogy egészségesek legyünk? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy próbálják 
meg megválaszolni a kérdést, majd 
pedig keressenek további válaszokat a 
lecke folyamán. 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek megérteni, hogy az Úr miért 
szeretné, hogy egészségesek legyenek. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
készítsenek egy listát arról, hogy 
miként igyekeznek megőrizni a 
szellemi és testi egészségüket. Oszd 
az osztályt csoportokra. Mindegyik 
csoportnak jelölj ki egyet a követke-
ző szentírások közül, és kérd meg 
őket, hogy keressenek benne olyan 
tanácsot, amely segít megőrizniük a 
szellemi és testi egészségüket: T&Sz 
88:124; T&Sz 89:5–9 és T&Sz 89:10–16 
(ha segítségre van szükségük a T&Sz 
89- ben lévő tanács megértéséhez, 
olvassák el a Hűek a hithez 19–21. 
oldalát). Mindegyik csoport mondja 
el, mit talált. A fiatal nők nézzék át a 
listájukat, és gondolják át, ki tudnák- e 
egészíteni további ötletekkel, amelyek 
segítenének megőrizni az egészsé-
güket. Kérj meg néhány fiatal nőt, 

aki szívesen vállalja, hogy mondja 
el, milyen változtatásokat tervez az 
életében, amelyek meg fogják áldani 
már most és a jövőben egyaránt.

• Ha szükséges röviden beszéljétek 
át a Bölcsesség szavát, hogy megbizo-
nyosodj: a fiatal nők értik az Úr taná-
csát a testi egészségre vonatkozóan. 
Írd fel a táblára: Miért adta számunk-
ra az Úr a Bölcsesség szavát? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy próbálják 
megválaszolni a kérdést. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el a T&Sz 
89:18–21- et, és keressék ki, hogy az Úr 
mit ígér azoknak, akik engedelmes-
kednek a Bölcsesség szavának. Ezek 
az ígéretek hogyan teljesednek be az 
életünkben? Kérd meg őket, hogy 
osszák meg bizonyságukat erről a 

Tanítási ötlet

„[Vigyáznod kell], hogy 
ne beszélj a szükségesnél 
többet, vagy hogy ne han-
goztasd túl gyakran saját 
véleményedet. Az ilyen 
cselekedetek elvehetik a 
tanulók kedvét. Gondolj 
magadra úgy, mint egy 
idegenvezetőre, aki a 
megfelelő hozzászólásokat 
beilleszti, hogy a helyes 
úton tartsd azokat, akiket 
tanítasz” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 64.).
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tanról, vagy azon áldásokról, melyek-
ben a Bölcsesség szavának betartásá-
ért részesültek.

• Mutasd be a Fizikai egészség 
című videót, és kérd meg a fiatal 
nőket, hogy figyeljék meg, miért kell 
megőriznünk a testi egészségünket 
– keressék meg mind a fizikai, mind 
pedig a lelki okokat. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg, mit találtak. E 
beszélgetés részeként megoszthatod a 
következő kijelentést Boyd K. Packer 
elnöktől: „A Bölcsesség szava bizo-
nyosan azért adatott, hogy termé-
szetetek finom, érzékeny, lelki részét 
megfelelő készültségben tudjátok 
tartani. Tanuljatok meg »hallgatni« az 
érzéseitekre. Iránymutatást, figyel-
meztetést, tanítást és áldást fogtok 
kapni” (“The Word of Wisdom: The 

Principle and the Promises,” Ensign, 
May 1996). Miként vált valóra Packer 
elnök ígérete a fiatal nők életében?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Testi és érzelmi egészség 
című részt A fiatalság erősségéért füzet-
ből. Kérj meg néhány fiatal nőt, hogy 
soroljon fel a táblán néhány olyan 
tanácsot, melyet ebben a részben 
talál, a többieket pedig arra kérd meg, 
hogy sorolják fel azokat az áldásokat, 
melyek ezen tanácsok követésével 
járnak. Kérd meg őket, hogy beszéljék 
meg, milyen hatással van a lelkük-
re az, ahogyan a testükkel bánnak. 
Hogyan tudnák a táblán felsoroltakat 
felhasználni arra, hogy elmagyaráz-
zák a normáikat a más hitet valló 
barátaiknak?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, ma mit tanultak. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogy az Úr miért szeretné, hogy egészségesek legyenek? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Egy hétig figyelemmel kísérhetik, 
hogy mit esznek, és kiértékelhetik, 
hogy követik- e az Úr tanácsát a testi 
egészségre vonatkozóan.

• Elvégezhetik a Tudás alatti 3. érték-
feladatot a Személyes fejlődés füzetben.

• Megtervezhetnek egy Közös 
tevékenységet a testedzés és az egész-
séges táplálkozás témakörében.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte azo-
kat, akiket tanított, hogy 
hittel cselekedjenek, és 
éljenek az Őáltala tanított 
igazságok szerint. Hogyan 
tudod az általad tanított 
fiatal nőket arra ösztönöz-
ni, hogy hittel cselekedje-
nek, és hogy őrizzék meg 
a szellemi és testi egész-
ségüket? Hogyan tudod 
arra ösztönözni őket, hogy 
törekedjenek az Úr paran-
csolatainak betartásából 
származó lelki és fizikai 
előnyökre?
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Részlet Boyd K. Packer The Word of Wisdom: The 
 Principle and the Promises [A Bölcsesség szava: A tantétel 
és az ígéretek] című beszédéből. Ensign, May 1996, 17–19

Tiszteld a Bölcsesség szavát és elnyered a megígért 
áldásokat. „…mindazok a szentek – ígéri a kinyi-
latkoztatás –, akik emlékeznek az itt elmondottak 
betartására és megtételére, a parancsolatok iránti 
engedelmességben járva”, azok azt az ígéretet 
kapják, hogy „egészséget kapnak a köldökükbe és 
velőt a csontjaikba”, és hogy „futnak és nem lesz-
nek fáradtak, és járnak és nem lankadnak el” (T&Sz 
89:18, 20).

A Bölcsesség szava nem ígér nektek tökéletes egész-
séget, arra azonban megtanít, hogy a testet, mellyel 
születtetek, miként tartsátok a legjobb formában, 
az elméteket pedig hogyan tartsátok éberen a lelki 
sugalmazásokra. […]

És még egy ennél is nagyobb áldás ígéretét rejti 
a Bölcsesség szava. Azoknak, akik betartják, azt 
ígérik, hogy „bölcsességre és a tudás nagyszerű 
kincseire találnak rá, méghozzá rejtett kincsekre” 
(T&Sz 89:19). Ez az a személyes kinyilatkoztatás, 
mely által felfedezhetitek a láthatatlan krokodilokat 
vagy aknákat, vagy más veszélyeket. […]

A kinyilatkoztatás rejt egy végső ígéretet is. Ismét 
csak azokról szólva, akik betartják és megteszik 
ezeket a parancsolatokat és engedelmeskednek 
azoknak, az Úr azt mondta: „…ígéretet teszek nekik, 
hogy a pusztító angyal elhalad mellettük, miként 
 Izráel gyermekei mellett, és nem öli meg őket” 
(T&Sz 89:21). Mily figyelemre méltó ígéret!

Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell pillantanunk 
Mózes idejébe. Az izraeliták közel 400 éven át szol-
gaságban voltak. Mózes a szabadítójukként érke-
zett. Csapásokat kért Egyiptomra. A Fáraó minden 

alkalommal beleegyezett, hogy felszabadítja az 
izraelitákat, de aztán mindig megszegte az ígéretét. 
Végül „az Úr… monda Mózesnek: Még egy csapást 
hozok a Faraóra és Égyiptomra; azután elbocsát 
titeket innen… És meghal Égyiptom földén minden 
elsőszülött” (2 Mózes 11:1, 5).

Mózes megmondta az izraelitáknak, hogy mindenki 
„vegyen magának egy bárányt… A bárány ép, hím, 
egy esztendős legyen. …és csontot [ne] törjetek össze 
abban” (2 Mózes 12:3, 5, 46; lásd még János 19:33).

Lakomának kellett előkészíteniük a bárányt, és 
meghagyták nekik, hogy „vegyenek a vérből, és… 
a házakban… hintsenek a két ajtófélre és a szemöl-
dökfára. […] Mert általmégyek Égyiptom földén 
ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet 
Égyiptom földén… s meglátom a vért és elmegyek 
mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedel-
metekre… És légyen ez a nap néktek emlékezetül, 
és… örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt” 
(2 Mózes 12:7, 12–14). „Mikor pedig a ti fiaitok mon-
dandják néktek: Micsoda ez…? Akkor mondjátok: 
Páskha-áldozat ez az Úrnak” (2 Mózes 12:26–27).

Ti, fiatalok, biztosan látjátok a páska ünnep prófé-
tai szimbolikáját. Krisztus volt „az Isten Báránya” 
 (János 1:29, 36), az elsőszülött, hím, ép. Úgy ölték 
meg, hogy nem törték meg csontjait, bár a katonákat 
azért küldték oda, hogy megtegyék.

De nem a fizikai haláltól mentenek meg bennünket 
egy ilyen húsvét alkalmával, ha az e parancsola-
toknak való engedelmességben járunk, mert idővel 
mindannyian meghalunk, hanem a lelki halál az, 
melyet nem kell majd elszenvednünk. Ha enge-
delmesek vagytok, ez a lelki halál elmegy mellet-
tetek, mert a kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy „a 
mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott 
érettünk” (1 Korinthusbeliek 5:7).
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi az Úr módja a szegények és 
a rászorulók megsegítésére?
Amikor Jézus Krisztus eljött a földre, szolgálata nagy részében a szegényekkel 
és a rászorulókkal törődött. Egyházán keresztül az Úr módot adott nekünk 
arra, hogy törődjünk a szükséget látókkal. Arra kért, hogy nagylelkűen adjunk 
aszerint, amit Tőle kaptunk. „[A]z Úr módján történő gondoskodás különbö-
zik a világ módszerétől. Az Úr ezt mondta: »[A szegények megsegítésének] a 
saját módomon kell megtörténnie« Őt nem csupán az azonnali szükségleteink 
érdeklik; az örök fejlődésünkkel is törődik. Éppen ezért a szegények megsegí-
tése mellett az Úr módja mindig is magában foglalta az önellátást és a fele-
barátainknak nyújtott szolgálatot” (Dieter F. Uchtdorf: Az Úr módján történő 
gondoskodás. Liahóna, 2011. nov. 54.).

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni, hogy az 
Úr miként gondoskodik a szegényekről és a rászorulókról?

Ésaiás 58:6–11; Malakiás 3:8–10; Máté 
25:35–40; T&Sz 82:18–19 (Módok arra, 
hogy miként törődhetünk a szegé-
nyekkel)

Jakab 1:27; Móziás 18:27–28; T&Sz 
42:29–30 (A szegényekről és a rászoru-
lókról való gondoskodás fontossága)

Alma 34:27–28; Mormon 8:35–37; 
T&Sz 56:16–18; 70:14 (Az Úr figyel-
meztetése azok számára, akik nem 
törődnek a szegényekkel)

T&Sz 104:15–18 (Az Úr módján gon-
doskodj a szegényekről!)

Patrick Kearon: Menedék a zivatar 
elől. Liahóna, 2016. máj. 111–114.

Linda K. Burton: „Jövevény vol-
tam”. Liahóna, 2016. máj. 13–15.

Jeffrey R. Holland: „Nem vagyunk- e 
mindannyian koldusok?” Liahóna, 
2014. nov. 40–42.

Az egyháztagok azon erőfeszítései, 
melyek által törődnek a szegényekkel 
és a rászorulókkal, valamint szolgála-
tot nyújtanak. 2. kézikönyv: Az egyház 
igazgatása (2010). 6.1.2.

Rövidfilmek: Jövevény voltam: 
Szeressétek egymást!; Amikor jövevé-
nyek voltunk

Hogyan törekedtél a Szaba-
dító példájának követésére 
abban, hogy gondoskodj 
másokról? Milyen élmé-
nyekről mesélhetnél a fiatal 
nőknek?

Az Úr módján történő 
gondoskodás mely tanté-
teleit kell a fiatal nőknek 
megérteniük? E tantételek 
megértése hogyan segít 
majd nekik Krisztus jobb 
tanítványaivá válni?
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Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd meg az egyház egyik 
emberbaráti videóját, és kérdezd meg 
a fiatal nőktől, mit tanulnak az egyház 
példájából a szegények és nélkülözők 
megsegítéséről. Kérd meg őket, hogy 
osszanak meg olyan élményeket, 
melyek során segítettek másoknak.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
soroljanak fel néhány fizikai és lelki 
szükségletet. Írd fel a táblára: Mi az 

Úr módja a szegények és a rászorulók 
megsegítésére? Oszd meg a fiatal nők-
kel Dieter F. Uchtdorf elnök kijelenté-
sét, amely ennek a vázlatnak az elején 
található, és kérd meg a fiatal nőket, 
hogy keressenek benne válaszokat a 
kérdésre. Kérd meg őket, mondják el, 
mit találtak. Hogyan segíthetünk a 
szegényeknek és rászorulóknak önel-
látóbbá válni?

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíteni fog a fiatal nőknek abban, hogy megtanul-
ják, hogyan gondoskodhatnak a szegényekről és a rászorulókról az Úr módján. A Lélek 
sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• A Menedék a zivatar elől című 
beszédében Patrick Kearon elder azt 
mondta, hogy „jelenleg 60 millió-
ra becsülik a menekültek számát a 
világon… Megdöbbentő belegondolni 
ezekbe a számokba, és megfontolni, 
mit is jelent mindez az egyes emberek 
életében.” Hogy segíts a fiatal nőknk 
tisztában lenni a menekültválsággal és 
azzal, hogyan segíthetnek, mutass meg 
nekik egyet vagy többet az ebben a 
vázlatban felsorolt rövidfilmek közül. 
Milyen érzéseik vannak azokkal a 
megpróbáltatásokkal kapcsolatban, 

melyekben a menekülteknek van 
része? Megkérheted az osztályt, hogy 
kis csoportokat alakítva keressenek 
ötleteket Kearon elder beszédében 
vagy Linda K. Burton nőtestvér „Jöve-
vény voltam” című beszédében arra, 
hogy miként segíthetnek a menekül-
teknek. Segíts a fiatal nőknek megter-
vezni, hogyan fogják kivitelezni ezeket 
a javaslatokat.

• Rendezd a fiatal nőket párokba. 
Mindegyik páros egyik tagjának 
jelölj ki szentírásokat a szegények-
ről és a rászorulókról való törődés 

Tanítási ötlet

„Amikor valaki egy kér-
dést tesz fel, kérd meg a 
többieket, hogy válaszol-
janak rá helyetted. Példá-
ul mondhatod azt, hogy 
»Ez egy érdekes kérdés. A 
többiek mit gondolnak?« 
vagy »Tud valaki segíte-
ni ebben a kérdésben?«” 
(Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64.).



308

fontosságáról, a páros másik tagjának 
pedig olyan szentírásokat adj, ame-
lyek figyelmeztetéseket tartalmaznak 
azok számára, akik nem törődnek 
a szegényekkel és a rászorulókkal 
(ötletekért lásd az ebben a vázlatban 
javasolt szentírásokat). Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy tanulmányozzák a 
szentírásrészeiket, majd osszák meg 
a társukkal, amit tanultak. Kérdezd 
meg tőlük, hogy miért olyan fontos 
Mennyei Atyánknak a szegényekkel 
és a rászorulókkal való törődés. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy beszéljék 
meg, hogyan segíthetnek a szükséget 
látóknak a családjukban, az egyház-
községükben és a közösségükben.

• Adj az osztály minden tagjának 
egy példányt Jeffrey R. Holland 
elder „Nem vagyunk- e mindannyian 
koldusok?” című beszédéből. Kérd 
meg mindegyiküket, hogy válasszon 
ki egyet a Holland elder által idézett 
szentírások közül, melyek a szegé-
nyek és szükséget látók segítéséről 
szólnak. Mindegyik fiatal nő ossza 
meg az általa választott szentírásrészt, 
és mondja el, mit jelent számára. 
Az osztállyal közösen nézzétek át 
 Holland elder következő tanácsát: 
„[n]em tudom pontosan, hogy miként 

kellene eleget tennetek az azok iránti 
kötelességeteknek, akik nem mindig 
akarnak vagy tudnak segíteni önma-
gukon. Azt azonban tudom, hogy 
Isten tudja, és Ő segít és vezet majd 
benneteket a tanítványság könyörü-
letes tetteiben”. Adj időt az osztály 
tagjainak, hogy kigondolják, szerintük 
Isten milyen módokon szeretné, hogy 
törődjenek a szegényekkel és rászo-
rulókkal. Kérd meg őket, hogy osszák 
meg érzéseiket az osztály egészével.

• Kérd meg a püspökség egyik 
tagját, hogy ossza meg a fiatal nőkkel 
az érzéseit a szegényekről és szű-
kölködőkről való gondoskodásról, 
valamint arról, hogy a fiatal nőknek 
milyen lehetőségeik vannak segíteni 
az egyházközség vagy a közösség 
szükséget szenvedő tagjainak. Továb-
bá megbeszélheti velük, hogy mire és 
hogyan használják fel a szent egyházi 
pénzalapokat, többek között a böjti 
felajánlásokat, az emberbaráti hoz-
zájárulásokat, valamint az Állandó 
Oktatási Alapot (lásd 1. kézikönyv: 
Cövekelnökök és püspökök [2010]. 14.4). 
Az óra során megtervezhettek egy 
konkrét szolgálati tevékenységet a 
beszélgetésben elhangzottak alapján.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, mit jelent az Úr módján gondoskodni a rászorulókról? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Teljesíthetnek egyet a következő 
Személyes fejlődés feladatokból: Egyéni 
érték 3. értékfeladat vagy Jó cseleke-
detek 6. értéktapasztalat.

• Szolgálatot nyújthatnak egy rászo-
rulónak.

• Követhetik Thomas S. Monson 
elnök következő felhívását: „Imád-
kozzunk sugalmazásért, hogy tudo-
mást szerezzünk a körülöttünk élők 
szükségleteiről, majd pedig induljunk 
tovább, és gondoskodjunk a segít-
ségnyújtásról” (Isten veletek, míg 
újra találkozunk! Liahóna, 2012. nov. 
110–111.).

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító példakép és 
útmutató volt. Megtaní-
totta a tanítványait imád-
kozni azáltal, hogy velük 
együtt imádkozott. Meg-
tanította őket szeretni és 
szolgálni azzal, ahogyan Ő 
szerette és szolgálta őket. 
Megtanította őket arra, 
hogyan tanítsák evangéli-
umát, azáltal, ahogyan Ő 
tanított. Te miként tudod 
az Ő példáját követni?
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Jeffrey R. Holland: „Nem vagyunk- e mindannyian koldu-
sok?” Liahóna, 2014. nov. 40–42., részlet.

Szolgálata kezdetének legmegdöbbentőbb pilla-
natává vált, amikor Jézus felállt otthona, Názáret 
zsinagógájában, és felolvasta az Ésaiás által meg-
jövendölt e szavakat, amint azt Lukács evangéliu-
mában olvashatjuk: „Az Úrnak lelke van én rajtam, 
mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredel-
mes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek és… szabadon bocsássam a 
lesujtottakat” [Lukács 4:18].

A világ történelme folyamán a szegénység jelen-
tette az emberiség legnagyobb és legelterjedtebb 
kihívását. Legszembetűnőbb kára általában fizikai 
jellegű, de még lesújtóbb lehet az azt kísérő lelki és 
érzelmi károsodás. Akárhogy is, a nagy Megváltó 
nem adott gyakrabban ismételt felhívást, mint hogy 
csatlakozzunk Hozzá e teher könnyebbé tételében. 
Jehovaként azt mondta, szigorúan meg fogja ítélni 
Izráel házát, mert „szegénytől rablott marha van 
házaitokban”.

Majd így folytatta: „Mi dolog, hogy népemet össz-
ezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek?” 
[Ésaiás 3:15–16].

A Példabeszédek írója szívbe markolóan egyértel-
művé tette a kérdést: „A ki elnyomja a szegényt, 
gyalázattal illeti annak teremtőjét; és a ki bedugja 
fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem 
hallgattatik” [Példabeszédek 14:31; 21].

Napjainkban Jézus Krisztus visszaállított egyháza 
még nem érte meg az első évfordulóját, amikor az 
Úr azt parancsolta az egyháztagoknak, hogy „figyel-
jenek oda a szegényekre és a szűkölködőkre, és sies-
senek a segítségükre, hogy ne szenvedjenek” [T&Sz 
38:35]. Figyeljétek meg az e versben álló felszólítást: 

„hogy ne szenvedjenek”. Ilyen nyelvezetet használ 
Isten, amikor valamit igen komolyan gondol.

A világban lévő egyenlőtlenség monumentális 
kihívását tekintve mit tehet egyetlen férfi vagy nő? 
Maga a Mester adott erre választ. Amikor elárulása 
és keresztre feszítése előtt Mária drága temeté-
si kenettel megkente Jézus fejét, Iskariotes Júdás 
tiltakozott e tékozlás ellen, és „hábor[gott] vala” 
az asszony ellen [lásd Márk 14:3–5; lásd még Máté 
26:6–9; János 12:3–5].

Jézus azt mondta:

„…miért bántjátok őt? jó dolgot cselekedett...

Ő a mi tőle telt, azt tevé”.

„Ő a mi tőle telt, azt tevé”! Milyen velős szabály! 
Egy újságíró egyszer a Kalkuttában élő szegények 
megmentésére irányuló reménytelen feladatáról 
faggatta Teréz anyát. Az újságíró azon a véleményen 
volt, hogy statisztikai értelemben Teréz anya az 
égvilágon semmi változást nem ért el. Ez a figye-
lemre méltó, apró asszony azzal vágott vissza, hogy 
munkája a szeretetről szól, nem a statisztikáról. 
Elmondta, hogy a hatáskörén kívül eső rengeteg 
ember ellenére képes betartani a parancsolatot, hogy 
szeresse Istent és a felebarátját azzal, hogy szol-
gálja a hatáskörén belül lévőket mindenével, amije 
csak van. Egy másik alkalommal ezt mondta: „…
amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül 
a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” 
[Mother Teresa of Calcutta,  My Life for the Poor, ed. 
José Luis González- Balado and Janet N. Playfoot 
(1985), 20]. Az újságíró higgadtan arra a következ-
tetésre jutott, hogy a kereszténység nyilvánvalóan 
nem statisztikai törekvés. Úgy okoskodott, hogy 
ha nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő 
bűnös miatt, mint kilencvenkilenc olyan ember 
miatt, akiknek nincs szükségük bűnbánatra, akkor 
Isten minden bizonnyal nem tartja valami nagyra 
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a százalékos adatokat [Lásd Malcolm Muggeridge, 
Something Beautiful for God (1986), 28–29, 118–19; 
lásd még Lukács 15:7].

Tehát hogyan tehetjük meg azt, ami tőlünk telik?

Például úgy, ahogyan Benjámin király tanította, 
hogy nem tartjuk vissza a javainkat azért, mert úgy 
véljük, a szegények maguk idézték elő saját nyomo-
rúságukat. Meglehet, hogy néhányan tényleg maguk 
okozták nehéz helyzetüket, de nem pontosan ez- e 
a helyzet mindannyiunkkal? Nem ezért teszi- e fel 
a kérdést ez a könyörületes uralkodó, hogy „nem 
vagyunk- e mindannyian koldusok”? [Móziás 4:19]. 
Nem fohászkodunk- e tán mindannyian segítsé-
gért és reménységért és imákra adott válaszokért? 
Nem esdeklünk- e általunk elkövetett hibák és 
általunk okozott problémák megbocsátásáért? Nem 
könyörgünk- e, hogy a kegyelem ellensúlyozza gyen-
geségeinket, és hogy az irgalom győzedelmeskedjen 
az igazság felett legalább a mi esetünkben? Nem cso-
da hát, hogy Benjámin király azt mondja: azzal nyer-
jük el bűneink bocsánatát, ha Istenhez könyörgünk, 
aki irgalommal válaszolni fog, de úgy fogjuk megtar-
tani bűneink bocsánatát, ha mi magunk is irgalommal 
válaszolunk a nekünk könyörgő szegényeknek [lásd 
Móziás 4:11–12, 20, 26].

Az értük tett irgalmas cselekedetek mellett imád-
koznunk is kell a szükséget látókért. Egy csoportnyi 

zorámitát, akiket egyházbéli társaik „szennyeseknek 
tartották” és „annyira becsülték…, mint a salakot” 
– ezek szentírásbeli kifejezések –, nem engedtek 
be gyülekezeti házaikba „öltözékük durva szövése 
miatt”. Mormon így fogalmazott: „szegények voltak 
a világi dolgok tekintetében; és így szívükben is 
szegények voltak” [Alma 32:2–3] – két olyan állapot 
ez, amely szinte mindig kéz a kézben jár. A misszio-
náriustársak, Alma és Amulek a rongyokba öltözöt-
tek elítélendő elutasítását azzal ellensúlyozták, hogy 
elmondták nekik: bármilyen kiváltságokat tagadja-
nak is meg tőlük mások, mindig tudnak imádkoz-
ni – a mezejükön, a házukban, a családjukban és a 
szívükben [lásd Alma 34:17–27].

De aztán Amulek így szól ehhez a csoporthoz, 
akik maguk elutasításban részesültek: „Ha miután 
imádkoztatok, [ti] elutasítjátok a szűkölködőket és 
a mezíteleneket, és nem látogatjátok meg a betege-
ket és a nyomorultakat, és nem adtok a javaitokból, 
ha van, azoknak, akiknek szükségük van arra – azt 
mondom nektek, hogy… akkor íme, imátok hiába-
való, és semmit nem ér nektek, és olyanok vagyok, 
mint a képmutatók, akik megtagadják a hitet” 
[Alma 34:28; kiemelés hozzáadva]. Micsoda erőteljes 
emlékeztető arra, hogy legyünk akár gazdagok, akár 
szegények, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, 
amikor mások szükséget látnak.
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NOVEMBER: LELKI ÉS FIZIKAI ÖNELLÁTÁS

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan találhatok megoldást a 
kihívásaimra és a problémáimra?
Az önellátás magában foglalja azt a képességet, hogy megoldást találunk a 
saját problémáinkra és kihívásainkra. E megoldások többsége megtalálható 
Jézus Krisztus visszaállított evangéliumában. Mennyei Atyánk tisztában van a 
minket érő kihívásokkal. Szeret minket és segíteni akar nekünk. Imádkoznunk 
kell útmutatásért, miközben válaszokat keresünk a kihívásainkra a szentírások-
ban, valamint a próféták és az apostolok szavaiban.

Készülj fel lelkileg!

Mely szentírások vagy egyéb források segítenek majd a fiatal nőknek megérteni, hogy az 
evangélium miként segíthet az élet kihívásai során?

Példabeszédek 3:5–6; Máté 11:28–30; 
Márk 4:36–39; Alma 7:11–13; Alma 
37:35–37; 38:5 (Keresd az Úr segítsé-
gét a kihívásokban és problémákban!)

Thomas S. Monson: Soha nem járunk 
egyedül. Liahóna, 2013. nov. 121–124.

Richard G. Scott: A hit gyakorlása 
legyen elsődleges fontosságú. Liahóna, 
2014. nov. 92–95.

Jeffrey R. Holland: Mint az elroshadt 
edény. Liahóna, 2013. nov. 40–42.

Testi és érzelmi egészség. A fiatalság 
erősségéért (2012). 25–27.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
nevezzenek meg néhány olyan 
kihívást vagy nehézséget, mellyel a 

korukbeli fiataloknak szembe kell 
nézniük, és írják fel a válaszaikat a 
táblára. Mondjanak néhány olyan 

Hogyan nyújtott az evan-
gélium megoldást vagy 
vigaszt számodra a kihívá-
sokkal teli időszakokban?

Milyen nehézségekkel 
vagy kihívásokkal szembe-
sülnek a fiatal nők? Milyen 
kihívásokkal szembe-
sülhetnek a jövőben? Az 
evangélium mely tantételei 
segítenek majd nekik sike-
resen megküzdeni ezekkel 
a kihívásokkal?
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ártalmas vagy haszontalan dolgot, 
melyet néha a fiatalok azért tesznek, 
hogy kibírják ezeket a nehézségeket. 
Kérd meg a fiatal nőket, hogy a lecke 
során hallottakból keressék ki, milyen 
módokon segíthetnek az evangélium 
igazságai.

• Ossz meg egy saját élményt az 
életedből, melynek során az evangé-
lium válaszokat adott vagy segítséget 
nyújtott egy konkrét nehézségnél 
vagy kihívásnál. Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy osszanak meg hasonló 
élményeket a saját életükből.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogy miként 
találhatnak megoldásokat a saját kihívásaikra. A Lélek útmutatását követve válassz ki 
egyet vagy többet, amely leginkább működne az osztályodban:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondoljanak egy olyan kihívásra vagy 
nehézségre, mellyel a fiataloknak szem-
be kell nézniük napjainkban. Kérd meg 
őket, hogy fussák át a Liahóna legutóbbi 
konferenciai számának tárgymutatóját, 
és keressenek olyan témákat, melyek 
segíthetnek az adott nehézség leküzdé-
sében. Kérd meg őket, hogy nézzék át a 
témákhoz tartozó beszédek egyikét, és 
osszanak meg az osztállyal olyan kije-
lentéseket belőle, amelyek segíthetnek 
egy fiatal nőnek megbirkózni a kihí-
vásaival. Biztasd a fiatal nőket, hogy 
a tárgymutatót használva keressenek 
segítséget a saját kihívásaikra is.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Testi és érzelmi egészség 
című rész utolsó két bekezdését A fia-
talság erősségéért füzetből, és keresse-
nek bennük olyan tanácsokat, melyek 
segíthetnek nekik vagy az ismerőse-
iknek. Milyen „egészséges megoldá-
sokra” törekedhetünk a nehézségeink 
során? Milyen megoldásokat ajánl 
Jézus Krisztus evangéliuma?

• Oszd meg a következő kijelentést 
Thomas S. Monson elnöktől: Drága 

nőtestvéreim, Mennyei Atyátok sze-
ret benneteket. Igen, mindegyikőtö-
ket! Ez a szeretet soha nem változik. 
Nem befolyásolja a megjelenésetek, a 
vagyontárgyaitok, vagy hogy mennyi 
pénz van a bankszámlátokon. Nem 
változtatja meg, hogy milyen tehet-
ségekkel és képességekkel rendelkez-
tek. Egyszerűen csak ott van. Ott van, 
amikor szomorúak vagy boldogak, 
csüggedtek vagy reményteljesek 
vagytok. Akár érzitek, akár nem, 
hogy megérdemlitek- e, Isten szeretete 
mindig rendelkezésetekre áll. Egy-
szerűen mindig ott van” (Soha nem 
járunk egyedül. Liahóna, 2013. nov. 
123–124.). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy osszák meg azon élményei-
ket, amikor egy nehéz kihívás során 
érezték Isten szeretetét. Kérj meg 
minden fiatal nőt, hogy olvasson el 
egyet az ebben a vázlatban felsorolt 
szentírások közül, és mondja el, hogy 
az miként tudna segíteni valakinek, 
aki éppen egy olyan kihívással vagy 
nehézséggel néz szembe, ami gyakori 
a mai fiatalok körében. Mit jelent bíz-
ni az Úrban vagy Krisztushoz jönni, 
amikor segítségre van szükségünk? 

Tanítási ötlet

„[Figyelj arra], hogy ne 
fejezd be túl hamar a jó 
beszélgetéseket annak 
érdekében, hogy leadd az 
egész anyagot, amiből fel-
készültél! Bár fontos, hogy 
az egész anyagot átvedd, 
sokkal fontosabb, hogy 
segíts a tanulóknak megé-
rezni a [Lélek] befolyását, 
megoldani a kérdéseiket, 
növelni evangéliumi 
tudásukat, és elmélyíteni 
elkötelezettségüket, hogy 
betartsák a parancsolato-
kat” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 64.).
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Tudnának még mondani olyan 
szentírásokat a fiatal nők, amelyek 
segíthetnek egy konkrét kihívás vagy 
probléma esetén?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy gon-
doljanak valakire, akiről tudják, hogy 
valamilyen mentális vagy érzelmi 
nehézséggel küzd. Adj minden fiatal 
nőnek egy példányt Jeffrey R. Hol-
land elder Mint az elroshadt edény 
című beszédéből. Kérd meg őket, 
hogy keressenek választ a követke-
ző kérdésre: „Mi a legjobb reakció, 
amikor mi vagy szeretteink mentális 
vagy érzelmi kihívásokkal kerülünk 
szembe?” Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy mondják el, mit tudtak meg, és 

beszéljék meg, hogyan segíthetnek 
ezek a tanítások annak az embernek, 
akire gondoltak.

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
gondoljanak egy olyan személyes 
kihívásra vagy nehézségre, amellyel 
jelenleg szembenéznek. Sorold fel 
a táblán azt a négy eszközt, melyet 
Richard G. Scott elder A hit gyakorlá-
sa legyen elsődleges fontosságú című 
beszédében említ, és kérd meg az 
osztály tagjait, hogy tanulmányozzák 
közülük az egyiket, amely szerintük 
segíthet a kihívásuk leküzdésében. A 
fiatal férfiak osszák meg, mit tanultak 
Scott elder tanácsából.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogy találhatnak 
megoldásokat az élet kihívásaira Jézus Krisztus evangéliumában? Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglal-
kozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Egy konkrét kérdést vagy problé-
mát szem előtt tartva tanulmányoz-
hatják a szentírásokat. Lejegyezhetik a 
naplójukba a Lélektől kapott benyo-
másokat és válaszokat.

• Kiválaszthatnak egy témát A 
fiatalság erősségéért füzetből, melyben 
fejlődni szeretnének. Naplót vezethet-
nek az erre irányuló erőfeszítéseikről 
és sikereikről az elkövetkezendő hét 
során.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a következő héten. Mit tehetnek 
azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnéz-
hetnek egy videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó 
szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra tanította 
a követőit, hogy maguk is 
gondolkodjanak el a szent-
írásokon, és forduljanak 
hozzájuk, amikor választ 
keresnek saját kérdéseik-
re. Hogyan segíthetsz a 
fiatal nőknek arra vágyni, 
hogy a szentírásokhoz és a 
próféták szavaihoz fordul-
janak, amikor segítséget 
keresnek a kihívásaikhoz?
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Válogatott források

Részlet Dieter F. Uchtdorf Ne felejts! című beszédéből. 
 Liahóna, 2011. nov. 120–123.

Először is, ne felejts el türelmesnek lenni magaddal!

Szeretnék elmondani valamit, amit remélem, nem 
értetek félre: Isten tisztában van azzal, hogy ti és én 
nem vagyunk tökéletesek.

Hadd tegyem még hozzá: Isten azzal is tisztában 
van, hogy azok az emberek sem tökéletesek, akikről 
azt hiszitek, hogy azok.

Ennek ellenére rengeteg időt és energiát töltünk 
azzal, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, 
többnyire úgy, hogy a gyengeségeinket az ő erős-
ségeikhez mérjük. Ennek során olyan elvárásokat 
fogalmazunk meg magunknak, amelyeknek lehetet-
len megfelelni. Ennek pedig az lesz az eredménye, 
hogy soha nem ünnepeljük a jó ügy érdekében tett 
fáradozásainkat, mert azok mindig kisebbnek lát-
szanak majd annál, amit valaki más tesz. […]

Isten segíteni akar nekünk, hogy végül a gyengesé-
geinket erősségekké tudjuk változtatni [lásd Ether 
12:27], de azt is tudja, hogy ez hosszú távú cél. Azt 
akarja, hogy olyan tökéletessé váljunk, mint Ő [lásd 
3 Nefi 12:48], és ha a tanítványság ösvényén hala-
dunk tovább, akkor ez a nap el fog jönni. Teljesen 
rendben van, ha még nem értetek célba. Munkál-
kodjatok tovább, és ne büntessétek magatokat!

Drága nőtestvérek! Sokan végtelenül könyörülete-
sek és türelmesek vagytok mások gyengeségeivel 
szemben. Kérlek, magatokkal se felejtsetek el könyö-
rületesnek és türelmesnek lenni! […]

Harmadszor, ne felejtsetek el már most boldogok 
lenni! […]

Oly sok ember vár ma is a maga aranybilétájára – 
a jegyre, mely szerintük annak a boldogságnak a 

kulcsát rejti, melyről mindig is álmodtak. Néhányak 
számára az aranybilétát a tökéletes házasság jelenti; 
másoknak egy álomotthon; vagy talán az idegesség-
től és aggódástól való megszabadulás.

Nincsen semmi baj az igazlelkű vágyakkal – sok 
olyasmire vágyunk és törekszünk, mely „erényes, 
szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó” [Hit-
tételek 1:13]. A probléma akkor kezdődik, amikor 
boldogságunkat felfüggesztjük, míg valami jövőbeli 
eseményre – a mi aranybilétánkra – várunk. […]

Nem azt mondom, hogy hagyjunk fel a reményeink-
kel vagy adjuk alább a céljainkat. Mindig töreked-
jetek a bennetek rejlő legjobbra! Soha ne adjátok fel 
a szívetek igazlelkű vágyaiért való reménykedést! 
De ne csukjátok be a szemeteket és zárjátok be a 
szíveteket a mindennapok megszokott pillanatainak 
egyszerű, ám előkelő szépsége előtt, melyek gazdag 
és jó életet eredményeznek.

Az általam ismert legboldogabb emberek nem azok, 
akik megtalálják az aranybilétát, hanem azok, akik 
az érdemes célokért való küzdelem során felfedezik 
és értékelik a hétköznapi pillanatok szépségét és 
nagyszerűségét. Ők azok, akik életük során napról 
napra szövik meg a hála és csoda kárpitját. Ők azok, 
akik igazán boldogok. […]

Ötödször, ne felejtsétek el, hogy az Úr szeret ben-
neteket! […]

Nőtestvérek, akárhol és akármilyen körülmények 
között is legyetek, nem feledkeztek meg rólatok! 
Nem számít, milyen komornak tűnnek a napjaitok, 
nem számít, milyen jelentéktelennek érzitek maga-
tokat, nem számít, hogy mennyire háttérbe szorítva 
érzitek magatokat, Mennyei Atyátok nem feledke-
zett meg rólatok! Sőt, Ő végtelen szeretettel szeret 
benneteket.
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Válogatott források

Gondoljatok csak bele: benneteket a világegyetem 
legfenségesebb, leghatalmasabb és legdicsőségesebb 
Lénye ismer, és nem feledkezik meg rólatok. Benne-
teket a végtelen világűr és az örökkévaló idő Királya 
szeret! […]

Isten szeret benneteket, mert a gyermekei vagy-
tok. Szeret benneteket még akkor is, ha olykor 

magányosnak érzitek magatokat, vagy hibákat 
követtek el.

Isten szeretete és a visszaállított evangélium meg-
váltó és szabadító hatalommal rendelkezik. Ha csak 
beengednétek isteni szeretetét az életetekbe, akkor 
az bekötözne minden sebet, meggyógyítana minden 
sérülést, és enyhítene minden fájdalmat!
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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 fiatal nők 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:

Hogyan hívhatok másokat Krisztushoz?
Mit szeretne Mennyei Atyám, hogyan használjam a lelki ajándékaimat?
Hogyan tudok felkészülni arra, hogy Krisztus- központú otthont teremtsek?
Mit tehetek, hogy segítséget nyújtsak az új egyháztagoknak?
Hogyan segíthetek a kevésbé tevékeny barátaimnak visszatérni az egyházba?
Mi Sion?
Hogyan tudok részt venni az Úr munkájának meggyorsításában?

Közös tevékenység

Gondold végig, hogyan tervezhetsz olyan tevékeny-
ségeket, melyek kapcsolódnak a fiatalok által 
tanultakhoz. Ebben segítségedre lehet az Ifjúsági 
tevékenységek honlap. Az ezekben a vázlatokban 
megtalálható tanulási tevékenységek zöme szintén 

szolgálhat hatékony Közös tevékenységként. Az osz-
tályelnökségekkel közösen válasszatok és tervezzetek 
olyan helyénvaló tevékenységeket, amelyek megerősí-
tik mindazt, amit a fiatal nők vasárnap tanulnak.

December: Isten királyságának 
felépítése az utolsó napokban
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Személyes fejlődés

A Személyes fejlődés füzet következő tevékenységei kap-
csolódnak az ebben az egységben szereplő leckékhez:

Egyéni érték, 7. értéktapasztalat

Jó cselekedetek, 7. értéktapasztalat

A fiatalság erősségéért

A fiatalság erősségéért füzet következő normái kapcso-
lódnak ezen egység leckéihez:

Család

Barátok
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudok részt venni az Úr 
munkájának meggyorsításában?
Az utolsó napokban élünk, amikor az Úr beteljesíti ígéretét: „Íme, annak 
idejében meg fogom gyorsítani a munkámat” (T&Sz 88:73).  A fiatal nők fontos 
szerepet játszanak ebben a munkában. Úgy tudunk részt venni benne, hogy 
mindenkit Krisztushoz hívunk azáltal, hogy megosztjuk az evangéliumot, 
krisztusi szolgálatot nyújtunk, megerősítjük az új egyháztagokat, megment-
jük a kevésbé tevékenyeket, és biztosítjuk az elhunytak számára a szabadító 
szertartásokat.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok fogják arra indítani a fiatal nőket, hogy 
részt vegyenek az Úr munkájának meggyorsításában?

Ésaiás 11:9; 1 Nefi 13:37; 14:14 (Jöven-
dölések az Úr munkájáról)

Móziás 28:1–3 (Móziás fiai arra vágy-
nak, hogy prédikálhassák az evangé-
liumot)

Mózes 1:39 (Isten részletezi a mun-
káját)

T&Sz 138:56 (Isten hithű gyermeke-
it felkészítették a halandóság előtti 
létben, hogy az Úr szőlőskertjében 
dolgozzanak)

Carol F. McConkie: Itt vagyunk, hogy 
igaz ügyet szolgáljunk. Liahóna, 2015. 
nov. 12–14

Linda K. Burton: Segítő kezeket és 
szíveket keresünk a munka meggyor-
sításához! Liahóna, 2014. máj. 122–124.

Carole M. Stephens: Nagy okunk van 
az örvendezésre. Liahóna, 2013. nov. 
115–117.

A szabadítás munkájának meggyor-
sítása

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen bizonyítékát láttad 
annak, hogy az Úr meg-
gyorsította a munkáját 
napjainkban? Milyen élmé-
nyeket oszthatnál meg a 
fiatal nőkkel, amelyek arra 
ösztönözhetnék őket, hogy 
tevékeny részesei legyenek 
ennek a munkának?

Milyen tehetségeket és 
ajándékokat látsz a fiatal 
nőkben, amelyek különö-
sen eredményessé tennék 
őket az Úr munkájának 
előmozdításában? Mi az, 
amit már most megtesznek 
azért, hogy részt vegyenek 
a munkában?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére: 

• Írd fel a táblára a meggyorsítani szót, 
és kérj meg valakit, hogy olvassa fel 
a Tan és a szövetségek 88:73- at. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy beszéljék 
meg, mit jelent valamit meggyorsí-
tani, felgyorsítani. Kérdezd meg a 
fiatal nőktől, hogy szerintük miért 
kell napjainkban meggyorsítani az Úr 
munkáját.

• Írd fel a táblára: „Mi az Úr mun-
kája?” Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
jöjjenek ki a táblához, és írjanak fel 
egy- egy lehetséges választ erre a 
kérdésre. Buzdítsd őket, hogy egészít-
sék ki a listát, miközben e lecke során 
még többet tanulnak erről.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segít a fiatal nőknek felismerni, hogy miként 
vehetnek részt az Úr munkájában, miközben Ő meggyorsítja azt. A Lélek sugalmazását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Néhány nappal előre kérd meg a 
fiatal nőket, hogy látogassanak el az 
LDS.org A szabadítás munkájának 
meggyorsítása című oldalára, és 
nézzenek át néhányat az ott található 
forrásokból. Kérd meg őket, hogy 
készüljenek fel arra, hogy az órán 
megosszanak valamit az oldalról, 
ami arra ösztönözte őket, hogy még 
teljesebben vegyenek részt az Úr 
munkájában.

• Kérj meg minden fiatal nőt, hogy 
(egyénileg vagy kis csoportokban) 
olvassák el az egyik történetet Carol 
F. McConkie nőtestvér Itt vagyunk, 
hogy igaz ügyet szolgáljunk vagy 
Carole M. Stephens nőtestvér Nagy 
okunk van az örvendezésre című 
beszédéből. Felkérheted az egy-
házközség egy tagját is, aki nemrég 
csatlakozott az egyházhoz, illetve 
nemrég lett újra tevékeny, hogy ossza 

meg a saját élményeit. Ha a fiatal nők 
a beszédeket olvassák, kérd meg őket, 
hogy foglalják össze a történeteket 
az osztály többi tagja számára, majd 
beszéljék meg, mit tanultak az Úr 
munkájában való részvételről. Mit 
tanítanak nekünk ezek a történetek 
arról, hogy miként vegyünk részt 
a szabadítás munkájában? Milyen 
módokon vettük már eddig is részt?

• Olvassátok el együtt Linda K. Burton 
nőtestvér Segítő kezeket és szíveket 
keresünk a munka meggyorsításához! 
című beszédében a „Segítséget kere-
sünk” hirdetőtáblákat. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy válasszanak ki néhá-
nyat a listán szereplő tételek közül, 
és készítsenek olyan hirdetőtáblákat, 
melyek arra buzdítják az embereket, 
hogy vegyenek részt az Úr munkájának 
ezen részeiben. Buzdítsd őket, hogy 
a táblákon tüntessenek fel néhányat 

Tanítási ötlet

„Odafigyelésedet kimutat-
hatod azzal, hogy érdeklő-
dést tanúsítasz. A beszélőre 
nézhetsz a tananyag, vagy 
más, a teremben lévő tárgy 
helyett. Bátoríthatod a 
beszélőt, hogy félbeszakí-
tás nélkül fejtse ki a gondo-
latait. Elkerülheted, hogy 
a tanácsod vagy a véle-
ményed elhamarkodott 
közbevetésével avatkozz 
bele a beszélgetésekbe” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 66.).



321

a munkához szükséges elvárásokból, 
illetve a munkából fakadó áldásokból. 
Kérd meg őket, hogy mutassák be a 

tábláikat, és osszák meg, milyen élmé-
nyeik vannak az Úr munkájában való 
részvétellel kapcsolatban.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy benyo-
másaik vannak? Értik- e, hogyan tudnak részt venni az Úr munkájának meggyorsításá-
ban? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Meghívhatnak egy barátot egy 
Közös tevékenységre vagy egyéb 
egyházi rendezvényre.

• Megoszthatják a bizonyságukat az 
evangéliumról az egyik barátjukkal 
vagy családtagjukkal.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Milyen gondolataik és 
kérdéseik vannak erről a témáról? Mit tehetnek azért, hogy felkészüljenek a tanulásra? 
Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy videót, vagy tanulmányozhat-
nak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel, melyek mély 
gondolatokat és érzéseket 
ébresztettek követőiben. 
Tudták, hogy szereti 
őket, és biztonságban 
érezték magukat, amikor 
elmondták gondolataikat 
és személyes érzéseiket. 
Amikor őszintén meghall-
gatod a fiatal nők válaszait 
és meglátásait, valamint 
érdeklődést mutatsz ezek 
iránt, akkor segítesz nekik, 
hogy érezzék a Szabadító 
szeretetét.
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Részlet M. Russell Ballard Helyezzétek bizalmatokat az 
Úrba! című beszédéből. Liahóna, 2013. nov.

A titok nyitja az, hogy Istentől érkezzen a sugalma-
zás, hogy Tőle kérjetek útmutatást, majd menjetek és 
tegyétek meg, amire a Lélek késztet. Ha az egyház-
tagok úgy tekintenek a szabadítás munkájára, mint 
ami kizárólag az ő feladatuk, akkor az félelmet kelt-
het bennük. Ha az Úr követésére szólító felhívás-
ként tekintenek rá, melynek során Őhozzá hoznak 

lelkeket, hogy a teljes idejű elderek és nővérek tanít-
sák őket, akkor az inspirál, élénkít és felemel.

Nem azt kérjük, hogy mindenki mindent tegyen 
meg. Mindössze arra kérünk minden egyháztagot, 
hogy imádkozzon, mert tudjuk, hogy ha minden 
egyháztag, legyen bár fiatal vagy idős, csak „egyva-
laki” felé kinyújtja a kezét mostantól karácsonyig, 
akkor milliók érzik majd az Úr Jézus Krisztus 
szeretetét. És mily csodálatos ajándék lenne ez a 
Szabadítónak!
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan hívhatok 
másokat Krisztushoz?
Az egyház minden tagjának felelőssége, hogy segítsen másoknak Krisztushoz 
jönni és elnyerni az Ő visszaállított evangéliumának áldásait. A bizonyságunk 
és jó példánk arra indíthatja barátainkat és szomszédainkat, hogy többet akar-
janak megtudni a Szabadítóról és az Ő evangéliumáról.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok fogják arra indítani a fiatal nőket, hogy 
másokat Krisztushoz hívjanak?

1 Timótheus 4:12 (Légy példa a 
hívőknek)

1 Péter 3:15 (Mindig legyünk készek 
megfelelni azoknak, akik a hitelveink-
ről kérdeznek minket)

Móziás 18:9 (Készek vagyunk Isten 
tanúiként állni)

T&Sz 28:16; 100:3–8 (Ha kinyitjuk a 
szánkat, megadatik nekünk, hogy mit 
mondjunk)

T&Sz 84:85 (Ha felhalmozzuk az igét, 
megadatik majd nekünk, hogy mit 
mondjunk)

M. Russell Ballard: Helyezzétek bizal-
matokat az Úrba! Liahóna, 2013. nov. 
43–45.

Richard G. Scott: „Példát adtam nék-
tek”. Liahóna, 2014. máj. 32–35.

David A. Bednar: Misszionáriussá 
válni. Liahóna, 2014. nov. 107–110.

„Misszionáriusi munka” a Prédikáljá-
tok evangéliumomat! (2008). 5. fejezeté-
ben, 84. oldal.

Rövidfilm: Mert sokat kaptam

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen élményeid voltak, 
amikor meghívtál máso-
kat, hogy jöjjenek Krisz-
tushoz? Milyen hatékony 
módokat találtál arra, 
hogy beszélj másokkal az 
evangéliumról?

Milyen lehetőségeik van-
nak a fiatal nőknek arra, 
hogy másokat Krisztushoz 
hívjanak? Milyen élmé-
nyekben volt részük, ame-
lyeket megoszthatnának 
egymással?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Közösen mondjátok el a Fiatal Nők 
alapeszméjét. Kérdezd meg a fiatal 
nőktől, ők mit válaszolnának, ha egy 
másik hitet valló barátjuk megkérdez-
né, mit jelent, amikor azt mondják, 
hogy Isten tanúiként fognak állni.

• Kérd meg a fiatal nőket, mutassanak 
képeket a családjukból szolgáló teljes 
idejű misszionáriusokról (vagy lásd 
Evangéliumi művészeti könyv, 109–110. 

számú kép). Kérd meg őket, hogy 
készítsenek felsorolást azon jellem-
vonásokról vagy tulajdonságokról, 
amelyekre szükségünk van ahhoz, 
hogy misszionáriusok lehessünk. Ezek 
közül melyekre tehetnek szert a fiatal 
nők most? Segíts nekik megérteni, 
hogy nem kell teljes idejű misszioná-
riusi elhívást kapniuk ahhoz, hogy 
megosszák az evangéliumot.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogyan hív-
janak másokat Krisztushoz. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább működne az osztályodban:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
az osztállyal olvassák el a felhívást 
M. Russell Ballard elder Helyezzétek 
bizalmatokat az Úrba! című beszédé-
ből (két bekezdés „A titok nyitja az, 
hogy Istentől érkezzen a sugalma-
zás…” kezdetűtől számítva). Számolj 
be azon tapasztalataidról, amelyeket 
e felhívás elfogadása révén szereztél, 
és kérd meg a fiatal nőket, hogy ők 
is számoljanak be saját élményeikről. 
Adj nekik időt, hogy átgondolják, ki 
lehetne az, akiknek kezet nyújthatná-
nak, és akit Krisztushoz hívhatnának.

• Oszd két csoportra az osztályt. Az 
egyik csoport olvassa el Whittle nagy-
mama példáját Richard G. Scott elder 
„Példát adtam néktek” című beszédé-
ből, a másik csoport pedig olvassa el 
Jeanene Watkins példáját ugyanebből 
a beszédből. Kérd meg őket, hogy fog-
lalják össze egymásnak a történetüket, 

és osszák meg, mit tanulnak ezekből 
arról, hogy másokat Krisztushoz hív-
janak. A fiatal nők nézzék át el Scott 
elder beszédének fennmaradó részét, 
és osszák meg az általa adott többi 
tanácsot is. Hogyan alkalmazhatják a 
tanácsait azon erőfeszítéseikben, hogy 
másokat a Szabadítóhoz segítsenek?

• A püspök engedélyével kérd meg 
az egyházközség egyik tagját (lehe-
tőleg az egyik fiatal nőt), aki meg-
tértként csatlakozott az egyházhoz, 
hogy mondja el, hogyan találkozott az 
evangéliummal. Milyen hatással volt 
utolsónapiszent barátainak példája 
arra a döntésére, hogy érdeklődjön az 
egyház iránt? Milyen tanácsokat adna 
a fiatal nőknek arról, hogyan hívhat 
másokat Krisztushoz? Kérd meg a fia-
tal nőket, hogy ha vannak kérdéseik, 
most tegyék fel őket. (Ehelyett esetleg 
megmutathatod a Mert sokat kaptam 

Tanítási ötlet

„A bizonyságok gyakran 
akkor a legerőteljesebbek, 
ha rövidek, tömörek és 
közvetlenek” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 43.).
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című rövidfilmet is, és megbeszél-
hetitek, milyen hatással lehetünk a 
barátainkra, amely segít nekik elfo-
gadniuk az evangéliumot.)

• Írd fel a táblára az e leckében álló 
szentírásutalásokat. Kérj meg minden 
fiatal nőt, hogy olvasson el és tanulmá-
nyozzon egyet közülük, majd pedig 
készítsen egy rajzot, amely a szentírás-
ban rejlő tanítást jelképezi. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy képeik segítségével 
osszák meg az általuk választott szent-
írás üzenetét. Azután kérj meg minden 
fiatal nőt, hogy olvassa fel szentírását 
az osztálynak, és mondja el, hogyan 
tervez aszerint élni.

• Az óra előtt kérd meg a fiatal nőket, 
hogy hozzanak magukkal egy olyan 
tárgyat vagy képet, amely azt illuszt-
rálja, ahogy az evangélium megáldot-
ta az életüket. Az óra alatt olvassátok 
el közösen David A. Bednar elder 
fiainak történetét a Jöjjetek, és lássá-
tok meg! című beszédből. Miért volt 
a fiatalabb testvér annyira lelkes a 
barátai karjának bekötözésében? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy osszák meg 
a behozott tárgyakat vagy képeket, és 
mondják el, hogy azok milyen áldáso-
kat illusztrálnak. Buzdítsd őket arra, 
hogy gondoljanak olyan ismerőseikre, 
akik nem részesültek ezekben az áldá-
sokban, és kérd meg őket, készítsenek 
tervet arra, hogy megosszák ezekkel 
az emberekkel az evangéliumot.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan hívhat-
nak másokat, hogy Krisztushoz jöjjenek? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Imádkozhatnak az evangélium 
megosztására kapott lehetőségekért, 
majd pedig egy későbbi órán megbe-
szélhetitek, milyen tapasztalatokra 
tettek szert.

• Magukkal vihetnek az iskolába 
kiosztható kártyákat, és lehetőségeket 

kereshetnek, hogy felhasználják azo-
kat az evangélium megosztására.

• Tanulmányozhatják a 3. fejezetet a 
Prédikáljátok evangéliumomat! könyv-
ből, felkészülve arra, hogy beszéljenek 
másoknak a visszaállított evangéli-
umról.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító arra kérte 
követőit, hogy tegyenek 
bizonyságot. Te miként 
segíthetsz a fiatal nőknek 
abban, hogy könnyedeb-
ben tudjanak bizonyságot 
tenni hitelveikről a körü-
löttük lévő embereknek?
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Részlet Mervyn B. Arnold “Messages from the Doct-
rine and Covenants: Seek Ye Earnestly the Best Gifts” 
[Üzenetek a Tan és a szövetségekből: Keressétek buzgón 
a legjobb ajándékokat] című beszédéből. Ensign vagy 
Liahona, Mar. 2005, 64–67

Melyek a „legjobb ajándékok”, és miért 
 törekedjünk rájuk?

A szentírások és az újkori próféták azt tanítják, hogy 
sokféle lelki ajándék létezik (lásd Moróni 10:8; T&Sz 
46:13–26). Mindezek célja többek között az, hogy 
erőt adjanak, jó cselekedetekre vezessenek bennün-
ket, segítsenek ellenállni a kísértésnek, biztassanak 
és oktassanak, növeljék bölcsességünket, segítsenek 
igazlelkűen ítélni, és segítsenek felkészülnünk az 
örök életre. […]

A Szabadító azt parancsolta, hogy váljunk töké-
letessé (lásd 3 Nefi 12:48). Habár egyikünk sem 
fog tökéletességre jutni ebben az életben, Mennyei 
Atyánk ösztönözni fog minket, ha elmélkedünk és 
imádkozunk, hogy azokra az ajándékokra töreked-
jünk, melyek a leginkább segítenek önmagunk töké-
letesítésében. George Q. Cannon elnök (1827–1901) 
kijelentette: „Ha valaki közülünk tökéletlen, akkor 
az a mi kötelességünk, hogy azért az ajándékért 
imádkozzunk, amely tökéletessé tesz. […] Senki se 
mondja ezt: »Ó, ezen nem tudok segíteni, ilyen a 
természetem.« Nincs igazolva ebben, hiszen Isten 
megígérte, hogy erőt ad e dolgok helyrehozatalá-
hoz, és olyan ajándékokat fog biztosítani, amelyek 
gyökerestől felszámolják ezeket” [In Millennial Star, 
Apr. 23, 1894, 260.]

Részlet Robert D. Hales Gifts of the Spirit [A Lélek aján-
dékai] című beszédéből. Ensign, Feb. 2002, 12–20

Ahhoz, hogy bizonyos ajándékokra törekedjünk, előbb 
ki kell derítenünk, milyen ajándékok adattak már meg 
számunkra. A szentírásokban a következő áll:

„Továbbá bizony mondom nektek, szeretném, ha 
mindig emlékeznétek rá, és mindig elmétekben tar-
tanátok azt, hogy mik ezek az ajándékok, amelyek 
az egyháznak adatnak.

Mert mindenkinek nem adatik meg az összes aján-
dék; mert sok ajándék van, és minden embernek 
adatik ajándék Isten Lelke által” (T&Sz 46:10–11).

Ahhoz, hogy megtaláljuk, mely ajándékok adattak 
nekünk, imádkoznunk és böjtölnünk kell. Gyakran a 
pátriárkai áldások elárulják, mely ajándékokat kaptuk 
meg, és kijelentik azon ajándékok ígéretét, melyekben 
részesülhetünk, ha törekszünk azokra. Arra buzdíta-
lak titeket, hogy fedezzétek fel ajándékaitokat. Töre-
kedjetek azokra, amelyek útmutatást hoznak életetek 
munkájába, és előreviszik a menny munkáját.

Azzal bíztak meg bennünket, hogy amíg a földön 
vagyunk, fejlesszük ki természetes ajándékainkat és 
képességeinket, melyekkel Mennyei Atyánk meg-
áldott bennünket. És akkor majd lehetőségünk lesz 
arra használni ezeket az ajándékokat, hogy Isten 
gyermekeinek tanítóivá és vezetőivé váljunk, akár-
hol is legyenek a földön. Ezen ajándékok gyakorlá-
sához el kell érnünk, hogy szívünk tiszta legyen.

Részlet David A. Bednar Quick to Observe [Legyünk 
gyors megfigyelők] című beszédéből. Ensign vagy 
 Liahona, Dec. 2006, 31–36

1987 októberében Marvin J. Ashton elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, a lelki ajándékokról beszélt 
egy általános konferencián. Szeretettel emlékszem 
vissza arra, milyen hatással volt rám akkoriban az 
üzenete. Mindaz, amit akkor tanított, a mai  napig 
hatással van rám. Ashton elder az üzenetében 
részletesen felsorolt és jellemzett néhány kevésbé 
szembetűnő lelki ajándékot – olyan tulajdonságo-
kat és képességeket, melyekre sokan talán nem is 
tekintettünk lelki ajándékként. Például Ashton elder 
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rávilágított az olyan ajándékokra, mint például a 
kérés; a meghallgatás; a halk és szelíd hang meghal-
lása és használata; a sírás képessége; az összetűzé-
sek elkerülésének képessége; a szeretetre méltóság 
képessége; a hiábavaló ismételgetés elkerülésének 
képessége; az igazlelkű dolgokra való törekvés; 

annak ajándéka, hogy Istenhez fordulunk útmuta-
tásért; hogy tanítványok vagyunk; a másokról való 
gondoskodás ajándéka; az elmélkedés képessége; az 
erőteljes bizonyság megosztásának képessége; és a 
Szentlélek elnyerésének ajándéka (lásd “There Are 
Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20).
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit szeretne Mennyei 
Atyám, hogyan használjam 
a lelki ajándékaimat?
A lelki ajándékok olyan áldások vagy képességek, melyeket a Szentlélek hatal-
ma által kapunk. Mennyei Atyánk gyermekeiként mindannyiunknak vannak 
lelki ajándékai. Isten azért adja nekünk ezeket az ajándékokat, hogy szolgál-
hassunk másokat és segíthessünk felépíteni az Ő királyságát. Azt parancsolta 
nekünk, hogy szorgalmasan kutassuk és fejlesszük lelki ajándékainkat.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok segíthetnek a fiatal nőknek megérteni a lelki 
ajándékokat és azt, hogy Mennyei Atyánk mit szeretne, hogyan használjuk azokat?

1 Korinthusbeliek 12:3–27; Moróni 
10:8–18; T&Sz 46:13–25 (Példák a lelki 
ajándékokra)

T&Sz 46:8–10 (Miért kapunk lelki 
ajándékokat)

T&Sz 46:11–12 (Mindenkinek adattak 
lelki ajándékok)

Hittételek 1:7 (Hiszünk a lelki ajándé-
kokban)

Henry B. Eyring: Segítsetek nekik a 
magasba törni! Liahóna, 2012. nov. 
60–67.

Lelki ajándékok. Hűek a hithez (2004). 
131–133.

A Lélek ajándékai. Az evangélium tan-
tételei (2009). 135–141.

Videó: Kivételes ajándék

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Milyen lelki ajándékaid 
vannak? Ezek miként 
áldottak meg téged és 
másokat? Mi módon áldot-
tak meg téged mások lelki 
ajándékai? Hogyan fedez-
ted fel az ajándékaidat?

Miért fontos, hogy a fiatal 
nők ismerjék a lelki aján-
dékaikat? Hogyan segít ez 
nekik felkészülni jövőbeli 
szerepeikre, otthonukra és 
családjukra?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára a következő 
kérdéseket: Mik a lelki ajándékok? 
Hogyan fedezhetem fel, milyen lelki 
ajándékaim vannak? Mit szeretne 
Mennyei Atyám, hogyan használjam 
az ajándékaimat? Kérd meg a fiatal 
nőket, adjanak lehetséges válaszokat 
e kérdésekre. Kérd meg őket, hogy a 
lecke során keressenek további meg-
látásokat.

• Hozz az órára egy ajándékcsoma-
got, amelyben egy papírlapon ez áll: 
„Tan és a szövetségek 46:8”. Kérd meg 
a fiatal nőket, próbálják meg elkép-
zelni, mit rejthet a doboz. Kérd meg 
egyiküket, hogy nyissa ki a dobozt, és 
olvassa fel a szentírást. Mik „a legjobb 
ajándékok”? Ösztönözd a fiatal nőket, 
hogy az egész lecke során továbbra is 
gondolkodjanak el ezen a kérdésen. 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek tanulni a Lélek ajándékai-
ról. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Írd fel a táblára a következő három 
kérdést: Miért kapunk lelki ajándéko-
kat? Ki kap lelki ajándékokat? (Lásd 
T&Sz 46:9.) Milyen példái vannak a 
lelki ajándékoknak? Minden fiatal 
nőnek ossz ki egyet az e vázlatban 
javasolt szentírások közül, amely segí-
teni fog választ találnia e kérdésekre. 
Kérd meg őket, hogy tanulmányozzák 
a kapott szentírást, és osszák meg 
a talált válaszokat. Ezen ajándékok 
közül melyekkel rendelkeznek a fiatal 
nők? Melyeknek szeretnének a birto-
kában lenni? (Ha vannak olyan fiatal 
nők, akik már megkapták a pátriár-
kai áldásukat, javasold nekik, hogy 
később olvassák majd át az áldásukat, 
hogy megtudják, nekik milyen lelki 
ajándékok adattak.) Kérd meg a fiatal 
nőket, osszák meg a gondolataikat 
arról, hogyan segíthetnek nekik a lelki 
ajándékok most, illetve jövőbeli szere-
peikben és felelősségeikben.

• Kérd meg a fiatal nőket, olvassák 
el, milyen lelki ajándékokat sorol-
nak fel a következő szentírásokban, 
és keressenek egy olyan ajándékot, 
amelyről többet szeretnének tanulni: 
1 Korinthusbeliek 12:8–10; Moróni 
10:9–16; vagy Tan és a szövetségek 
46:13–25. Adj nekik időt az általuk 
választott ajándék tanulmányozásá-
ra olyan források segítségével, mint 
például A Lélek ajándékai című feje-
zet Az evangélium tantételei 135–141. 
oldalán, Lelki ajándékok a Hűek a 
hithez 131–133. oldalán, illetve a Kala-
uz a szentírásokhoz. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg, mit találtak. Miként 
használhatók ezek az ajándékok Isten 
királysága felépítésének elősegítésére?

• Kérd meg a fiatal nőket, sorolják 
fel a Lélek általuk ismert ajándékait 
(ha segítségre van szükségük, java-
solhatod, hogy olvassák el az ebben 

Tanítási ötlet

„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.).
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a vázlatban álló szentírásokat). Kérd 
meg a fiatal nőket, mondjanak példá-
kat arra, mit láttak, hogyan használta 
valaki ezen ajándékok egyikét mások 
életének megáldására. Tudnak- e 
mondani kevésbé szembeszökő lelki 
ajándékokat is? Mondj egy- egy példát 
az osztályban lévő fiatal nők életében 
megnyilvánuló lelki ajándékokra.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék át a 131–133. oldalon felsorolt lelki 
ajándékokat a Hűek a hithez könyvben, 
és válasszanak ki egyet vagy többet, 
amelyet szeretnének kifejleszteni. 
Kérd meg őket, mondják el, miért 
választották éppen az adott ajándé-
kokat. Hogyan fejlesztjük ki a lelki 
ajándékokat? Kérd meg a fiatal nőket, 
keressenek választ a Tan és a szövet-
ségek 46:7–12- ben és a Fejleszthetjük 
ajándékainkat részben Az evangélium 
tantételei könyv 140. oldalán. Kérd 

meg őket, hogy osszák meg, mit 
tanultak.

• Mutasd be az ebben a vázlatban 
javasolt videók egyikét,  és kérd meg 
a fiatal nőket, hogy gondolkozzanak 
el, és osszanak meg egy tehetséget 
vagy ajándékot, amelyet az osztály 
egyes tagjaiban látnak (ügyelj arra, 
hogy csak jó tulajdonságokat ossza-
nak meg mindenkiről). Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy olvassák el a Máté 
25:14–30- as verseket, és kérj meg 
valakit, hogy foglalja össze a tálentu-
mok példázatát. Hogyan vonatkozik 
ez a példázat azokra az ajándékokra, 
melyeket Istentől kaptunk? Hogyan 
használhatjuk a tehetségeinket arra, 
hogy másokat szolgáljunk és eleget 
tegyünk kötelességeinknek? Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy írják le gon-
dolataikat, majd kérd meg néhányu-
kat, hogy osszák meg az osztállyal, 
amit leírtak.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Jobban értik- e a lelki ajándékokat? Vannak- e további kérdéseik? 
Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Buzgón imádkozhatnak azért, hogy 
megértsék saját lelki ajándékaikat, 
és törekedjenek azokat mások javára 
fordítani.

• Elvégezhetik az Egyéni érték alatti 
7. értéktapasztalatot a Személyes fejlő-
dés füzetben.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító a szentíráso-
kat használva tanított és 
tett bizonyságot a külde-
téséről. Te miként használ-
hatod a szentírásokat az 
óra folyamán arra, hogy 
taníts és bizonyságot tégy 
a fiatal nőknek arról, mit 
szeretne a Mennyei Atya, 
hogyan használják lelki 
ajándékaikat?
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Válogatott források

Részlet Henry B. Eyring Az unokáimhoz című beszédé-
ből. Liahóna, 2013. nov.

Mennyei Atyánk mindannyiunkat egyedivé terem-
tett. Nincs köztünk két olyan ember, akinek ugyan-
azon tapasztalatai lennének. Nincs két egyforma 
család. Így aztán nem meglepő, hogy nehéz taná-
csot adni arra vonatkozóan, hogy milyen döntések 
vezetnek a családi boldogsághoz. Szerető Mennyei 
Atyánk azonban ugyanazt az ösvényt szabta meg a 
boldogság felé minden gyermeke számára. Bármi-
lyenek legyenek is személyes jellemvonásaink vagy 
élményeink, csak egyetlen terv létezik a boldog-
ságra. Ez a terv pedig Isten összes parancsolatának 
betartásában rejlik.

Mindannyiunk számára – ideértve a házasságkötést 
fontolgató unokáimat is – van egy mindenen átívelő 
parancsolat, amely segíteni fog nekünk szembenéz-
ni a kihívásokkal, és a boldog családi élet szívéhez 
vezet. Minden kapcsolatra vonatkozik, a körülmé-
nyektől függetlenül. Újra és újra felhangzik a szentí-
rásokban és a napjainkban élő próféták tanításaiban. 
Hadd olvassam fel, hogyan fogalmazza meg a Biblia 
az Úr tanácsát mindazok számára, akik mindörökre 
együtt szeretnének élni szeretetteljes boldogságban:

„És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisért-
vén őt, és mondván:

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből.

Ez az első és nagy parancsolat.

A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat.

E két parancsolattól függ az egész törvény és a pró-
féták” [Máté 22:35–40].

Ebből az egyszerű kijelentésből nem nehéz össze-
foglalni mindazt, amit arról tanultam, hogy milyen 
döntések vezetnek a családi boldogsághoz. Ezzel 
a kérdéssel kezdem: „Milyen döntések vezettek el 
engem afelé, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből 
és teljes elmémből szeressem az Urat?” Számom-
ra ezt az a döntés jelentette, hogy oda helyezem 
magam, ahol érezhetem a megbocsátás örömét az 
Úr engesztelése által.

Részlet A család: Kiáltvány a világhoz című kiadványból. 
 Liahóna, 2010. nov. 129.

A családot Isten rendelte el. A férfi és a nő közötti 
házasság nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló 
tervének. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a 
házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy 
olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűség-
gel megtartják házassági fogadalmaikat. Boldogság 
leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az az 
Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házassá-
gok és családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbo-
csátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka 
és a tartalmas szabadidős tevékenységek tantételeire 
épülnek, és azok által tartatnak fenn. Isten terve 
szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell 
családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk 
kell a család szükségleteiről és annak védelméről. 
Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért 
felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt 
kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék 
egymást e szent feladatok ellátásában. Cselekvőkép-
telenség, halál vagy más körülmények szükségessé 
tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség 
esetén a tágabb család nyújtson segítséget.
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan tudok felkészülni 
arra, hogy Krisztus- központú 
otthont teremtsek?
Isten királyságának építése az igazlelkű otthon és család építésével kezdődik. 
A család az egyház legfontosabb egysége. Az egyház tagjaiként olyan otthont 
kell teremtenünk, ahol jelen van a Lélek. A Krisztus- központú otthon védelmet 
nyújt a bűntől, menedéket a világtól, és elkötelezett, igaz szeretetet biztosít. 
Legyen otthonunk nagy vagy kicsiny, egyaránt lehet az ima háza, a böjtölés 
háza, a hit háza, a tanulás háza, a dicsőség háza, a rend háza, Isten háza (lásd 
T&Sz 88:119).

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek fognak segíteni a fiatal nőknek Krisztus- központú 
otthont teremteni?

Ezékiel 16:44 (Egy anya példájának 
jelentősége)

Zsoltárok 127:3; 2 Nefi 25:26; Móziás 
4:14–15; T&Sz 68:25–28; 88:119; 93:40 
(A szülők parancsolatot kaptak gyer-
mekeik tanítására és gondozására)

Alma 53:20–21; 56:47–48 (Hélamán 
ifjú harcosait édesanyáik tanították)

A család: Kiáltvány a világhoz. Liahó-
na, 2010. nov. 129.

Henry B. Eyring: Az unokáimhoz. 
Liahóna, 2013. nov.

Richard G. Scott: Otthonaink békessé-
géért. Liahóna, 2013. máj. 29–31.

L. Tom Perry: Jó szülőkké válni. Liahó-
na, 2012. nov. 26–28.

Család. A fiatalság erősségéért (2011). 
14–15.

Videó: Anyaság: Örökkévaló társas 
viszony Istennel

Videó: A rend háza, Isten háza

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Te mit teszel, hogy ottho-
nodat olyan hellyé tedd, 
amely védelmet nyújt a 
bűntől és menedéket a 
világtól? Mit teszel, hogy 
gyermekeidnek és csalá-
dodnak tanítsd az evangé-
liumot?

Gondolkodj el azon, 
milyen otthonokban élnek 
a fiatal nők. Milyen tapasz-
talataik vannak most, ame-
lyek segítenek majd nekik 
saját igazlelkű családjuk 
nevelése során?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Kérd meg a fiatal nőket, mondják 
el, szerintük milyen egy Krisztus- 
központú otthon. Mit találnának 
benne? Hogy éreznék magukat ott? 
Kérd meg őket, adjanak lehetséges 
válaszokat erre a kérdésre: Hogyan 
tudok felkészülni arra, hogy Krisztus- 
központú otthont teremtsek?

• Kérdezd meg a fiatal nőktől, szerin-
tük milyen szerepe van az anyáknak 
Isten királysága építésében. Kérd 
meg őket, hogy gondoljanak saját 
édesanyjukra és más anyákra, akiket 
ismernek, és nevezzék meg néhány 
olyan tulajdonságukat, amelyeket ők 
is szeretnének kialakítani (néhány 
tulajdonság példája olvasható a Pél-
dabeszédek 31:10–31- ben is). 

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogy miként 
alapíthatnak Krisztus- központú otthont. A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet 
vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Oszd három csoportra az osztályt, 
és jelöld ki mindegyik csoportnak 
a következő szentírásrészek egyi-
két: Móziás 4:14–15, Alma 53:20–21, 
56:47–48. Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy készítsenek listát a táblára azok-
ról a tantételekről ezen versekben, 
amelyek segítenek nekik Krisztus- 
központú otthont teremteni. Játszd le 
az e vázlatban álló egyik vagy mind-
két videót. Javasold a fiatal nőknek, 
hogy a film(ek) megtekintése közben 
gondoljanak magukra édesanyaként. 
Mindegyik bejátszás után kérd meg a 
fiatal nőket, beszéljék meg, mi a film 
fő üzenete, és milyen további tan-
tételeket tanultak, amelyek segíteni 
fognak nekik Krisztus- központú ott-
hont teremteni. E tantételeket hozzá-
vehetitek a táblán lévő felsoroláshoz. 
Kérd meg őket, hogy osszanak meg 
példákat ezekre a tantételekre a saját 
családjukból vagy más családokból.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy sorol-
ják fel a táblán legjobb tanácsaikat 
egy jegyespár számára. Oszd részekre 
Henry B. Eyring elnök Az unokáim-
hoz című beszédét, és add ki az egyes 
részeket a fiatal nőknek elolvasásra. 
Kérd meg őket, hogy egészítsék ki a 
listát azokkal az elemekkel, amelyeket 
Eyring elnök beszédében találnak, 
és beszéljék meg, mit tehetnek már 
most, hogy felkészüljenek a Krisztus- 
központú otthon megteremtésére.

• Osztályként olvassátok el közösen, 
mi az az öt dolog, melyet a szülők 
tehetnek azért, hogy erősebb családi 
kultúrát teremtsenek L. Tom Perry 
elder Jó szülőkké válni című beszé-
déből. Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
mindegyikük válasszon egyet Perry 
elder javaslatai közül, majd pedig 
osszon meg egy példát arról, amikor 
egy család az adott javaslat szerint élt, 

Tanítási ötlet

„A kisebb csoportokban 
zajló beszélgetések azonnal 
bevonhatják azokat, akik-
nek láthatóan hanyatlik az 
érdeklődése és a figyelme” 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 72.).
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illetve mondja el, hogy ez mi módon 
segít Krisztus- központú otthont 
teremteni. A fiatal nők olvassák el 
a beszéd utolsó hét bekezdését, és 
mondják el, miért fontos erős családi 
kultúrát kialakítani. Mit tehetnek a 
fiatal nők már most annak érdekében, 
hogy erős családi kultúrát alakítsanak 
ki az otthonukban?

• Miért fontosak a minták? Milyen 
mintát adott nekünk Mennyei Atyánk 
a Krisztus- központú otthon megte-
remtésére? (Lásd A család: Kiáltvány 
a világhoz. 7. bekezdés.) Mit tehetnek 
a fiatal nők most, ami felkészítheti 
őket arra, hogy e minta szerint alapít-
sák majd meg otthonukat és család-
jukat? Kérdezd meg a fiatal nőktől, 
mit mondanának valakinek, akinek 
a családi körülményei nem követik 
a Mennyei Atya mintáját. Kérd meg 

őket, hogy olvassák el az utolsó 
bekezdést a Család alatti részben A 
fiatalság erősségéért című füzetből, 
hogy ötletet merítsenek.

• Oszd csoportokra az osztályt, és 
oszd fel a csoportok között Richard G. 
Scott elder Otthonaink békességéért 
című beszédét. Kérd meg a csoporto-
kat, hogy tanulmányozzák a beszéd 
nekik kiadott szakaszát, és keressék 
meg a Krisztus- központú otthon 
jellegzetességeit vagy jellemvonásait. 
Kérd meg őket, hogy osszák meg, 
mit találtak, úgy, hogy lerajzolják, 
milyen egy Krisztus- központú ott-
hon. Mivel segíthetnek a fiatal nők 
abban, hogy mostani otthonuk még 
inkább Krisztus- központú legyen? 
Hogyan készülhetnek fel egy Krisztus- 
központú otthon megteremtésére a 
jövőben?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan lehet Krisztus- központú otthont teremteni? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Segíthetnek a szüleiknek azáltal, 
hogy pozitív hatást gyakorolnak az 
otthonukban most.

• Átgondolhatják, kik azok a jó 
anyák, akiket ismernek, tanulhatnak 
tőlük, és követhetik példájukat.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító olyan kérdé-
seket tett fel követőinek, 
melyek mély gondolatokat 
és érzéseket ébresztettek 
bennük. Megbízott ben-
nük és felkészítette őket. 
Gondold át, te hogyan 
fogsz segíteni a fiatal 
nőknek megérteni, miért 
fontos igazlelkű utódokat 
nevelni és felkészülni egy 
Krisztus- központú otthon 
alapítására.
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Válogatott források

Részlet Dieter F. Uchtdorf „Ti vagytok a kezem” című 
beszédéből.  Liahóna, 2010. máj. 68–75.

Történt, hogy a második világháborúban az egyik 
város bombázása során egy nagyméretű Jézus Krisz-
tus szobor súlyosan megsérült. Amikor a városiak 
megtalálták a szobrot a romok között, nagyon elkese-
redtek, mert ez a szeretett szobor jelképezte a hitüket 
és Isten jelenlétét az életükben.

A szakemberek helyre tudták hozni a szobor nagy 
részét, de a kezei annyira megsérültek, hogy azokat 
már nem lehetett restaurálni. Néhányan azt java-
solták, bízzanak meg egy szobrászt, hogy faragjon 
hozzá új kezeket, de a többség azt szerette volna, 
hogy hagyják úgy, ahogy van, örök emlékeztetőül 
a háború tragédiájára. Végül a szobor kezek nélkül 
maradt. A város lakói azonban a Jézus Krisztust 
ábrázoló szobor alapjára kitettek egy táblát, ezzel az 
egyszerű felirattal: „Ti vagytok a kezem.” […]

Kisfiú koromban Németország romokban hevert 
a második világháború pusztításai miatt. Renge-
teg ember éhezett, sok volt a beteg és a haldokló. 
Nagyon jól emlékszem azokra az emberbaráti étel- 
és ruhaszállítmányokra, amelyek az egyháztól, Salt 
Lake Cityből érkeztek. A mai napig emlékszem a 
ruhák illatára és az őszibarackkonzerv édes ízére.

Voltak olyanok, akik azért csatlakoztak az egyház-
hoz, mert abban az időben valamit kaptak tőle. 
Néhány egyháztag lenézte ezeket az új megtérte-
ket. Sőt, kitaláltak nekik egy gúnynevet is: Büchsen 
Mormonen vagyis „konzervmormonok”. Neheztel-
tek ezekre az új egyháztagokra, mert abban a hitben 
voltak, hogy amint kielégítik a fizikai szükségletei-
ket, eltávoznak.

Voltak, akik tényleg elmentek, de sokan maradtak. 
Ők jártak istentiszteletre, megízlelték az evangé-
lium édes ízét, és érezték a gondoskodó fivéreik 
és nővéreik ölelését. Felfedezték az „otthonukat”. 

Jelenleg, három-négy nemzedékkel később, nagyon 
sok egyháztag tudja visszavezetni az egyháztagsá-
gát ezekhez a megtértekhez.

Remélem, hogy mi szívesen látjuk és szeretjük 
Isten minden gyermekét, beleértve azokat is, akik 
másképp öltöznek, beszélnek, másképp néznek 
ki, vagy másképp tesznek dolgokat. Nem jó az, ha 
azt éreztetjük másokkal, hogy nem egyenértékűek 
velünk. Emeljük fel a körülöttünk lévőket! Szívélye-
sen nyújtsuk ki feléjük a kezünket! Forduljunk olyan 
alázattal, könyörülettel és jószívűséggel az egyház-
ban lévő testvéreink felé, hogy érezzék, hosszú idő 
után végre otthonra találtak. […]

Van egy ősi zsidó legenda, amely két testvérről szól, 
Ábrámról és Zimriről, akik közösen művelték a 
földjüket. Megegyeztek, hogy egyenlően osztoznak 
a munkán és a betakarított termésen is. Egy éjszaka, 
az aratás után, Zimri nem tudott aludni, mert nem 
tartotta igazságosnak, hogy Ábrám, akinek el kellett 
tartania a feleségét és hét gyermekét, csupán a felét 
kapja a betakarított termésnek, miközben neki, 
akinek csak saját magáról kellett gondoskodnia, így 
nagyon sok jut.

Ezért Zimri felöltözött, és csendben kiment a földek-
re, ahol fogta a betakarított termés rá eső részének 
harmadát, és hozzátette a fivére részéhez. Ezután 
hazament, és elégedetten nyugovóra tért, tudván, 
hogy helyes dolgot cselekedett.

Eközben Ábrám szemére sem jött álom. Szegény 
Zimri járt az eszében, aki egyedül volt, akinek nem 
voltak fiai, kik segíthettek volna neki a munkában. 
Úgy érezte, nem helyes, hogy Zimrinek, aki nagyon 
keményen dolgozott, csupán a termés fele jár. Ez 
biztosan nem tetszik Istennek sem. Így hát Ábrám 
csendben kiment a földekre, ahol fogta a betakarí-
tott termés rá eső részének harmadát, és hozzátette 
szeretett fivére részéhez.
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Válogatott források

Másnap reggel a két testvér kiment a földekre, 
ahol mindkettőjük legnagyobb meglepetésére a 
két halomnyi termés egyforma nagyságúnak tűnt. 
Még aznap éjjel mindkét testvér kiosont a házából, 
hogy ugyanazt megtegyék, mint az előző éjjel. Ez 

alkalommal azonban észrevették egymást, majd 
egymás nyakába borultak, és csak sírtak. Szívük 
annyira megtelt szeretettel és hálával, hogy szólni 
sem tudtak. [Lásd Clarence Cook, “Abram and Zim-
ri,” in Poems by Clarence Cook (1902), 6–9.]
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mit tehetek, hogy segítséget 
nyújtsak az új egyháztagoknak?
Sokak számára kihívásokat tartogathat az, hogy csatlakoznak az egyházhoz, 
mert az régi barátságok elhagyásával és egy új életmódhoz való alkalmazko-
dással járhat. Az egyház minden új tagjának szüksége van egy barátra, egy 
feladatra, és arra, hogy „Isten jó szavával táplálják” (Moróni 6:4). Segíthetünk 
az új egyháztagoknak azzal, hogy barátkozunk velük, velük együtt szolgálunk, 
és megosztjuk velük a bizonyságunkat.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és egyéb forrásanyagok fogják arra indítani a fiatal nőket, hogy 
megerősítsék az új egyháztagokat?

Lukács 22:32; Rómabeliek 15:1–2; 
Moróni 6:4–5; T&Sz 81:5; 108:7 
 (Erősítsük meg a többi szentet!)

János 21:15–17 („Legeltesd az én 
juhaimat!”)

Neill F. Marriott: Mit cseleked-
jünk? Liahóna, 2016. máj. 10–12.

Neil L. Andersen: Aki őket befogadja, 
engem fogad be. Liahóna, 2016. máj. 
49–52.

Dieter F. Uchtdorf: „Ti vagytok a 
kezem”. Liahóna, 2010. máj. 68–75.

Videó: Misszionáriusi munka és 
megtartás: Georgia Elias; Segíteni az 
új egyháztagoknak neveket vinni a 
templomba

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Te mit tettél, hogy segíts 
megerősíteni az új egyház-
tagokat? Mit tettek mások, 
hogy segítsenek neked a 
keresztelkedésed után?

Vannak olyan fiatal nők 
az osztályotokban, akik 
új egyháztagok? Hogyan 
alkalmazkodtak az egy-
háztagként élt élethez? 
Hogyan segítette őket a 
többi fiatal nő?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Olvasd fel vagy meséld el a Dieter F. 
Uchtdorf elnök „Ti vagytok a kezem” 
című beszédének elején álló történetet. 
Kérd meg a fiatal nőket, osszák meg a 
gondolataikat arról, hogyan szolgál-
hatnak a Szabadító kezeként mások 
számára. Oszd meg a fiatal nőkkel 
az e vázlat elején álló bekezdést, és 
kérdezd meg tőlük, mit tehetnek, hogy 
a Szabadító kezeként szolgáljanak egy 
új egyháztag számára.

• Kérd meg a fiatal nőket, mond-
ják el, milyen érzések kísérik az új 
élményeket, mint amilyen például 
az első tanítási nap, egy klubba vagy 
csapatba való belépés, vagy kezdés 
egy új munkahelyen. Kérd meg őket, 
hogy beszéljék meg, miben hasonlít-
hatnak ezek az érzések ahhoz, amit az 
új egyháztagok érezhetnek. Kérd meg 
őket, osszanak meg néhány ehhez 
kapcsolódó élményt, amelyben akár 
új egyháztagként, akár más új egyház-
tagokkal volt részük.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megtanulni, hogyan erősít-
sék meg az új egyháztagokat. A Lélek útmutatását követve válassz ki egyet vagy többet, 
amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal férfiakat, hogy 
képzeljenek maguk elé egy egyház-
tagot, aki felkarolja az új megtér-
teket, akiknek az életkörülményei 
eltérhetnek az egyháztagétól. A fiatal 
férfiak készíthetnek a táblán egy listát 
azokról a dolgokról, melyeket az 
egyháztag esetleg megtehet vagy ne 
tegyen, hogy éreztesse az új megtér-
tekkel, hogy szívesen látják őket. Neil 
L. Andersen elder több történetet 
is elmondott az Aki őket befogadja, 
engem fogad be című beszédében 
olyan emberekről, akik felkarolták az 
új egyháztagokat, és Neill F. Marriott 
nőtestvér arról beszélt a Mit cseleked-
jünk? című beszédében, hogy milyen 
szívélyes fogadtatásban volt része új 

megtértként a férje mostoha nagy-
mamájától. Mi olyat tanulnak a fiatal 
férfiak ezekből a történetekből, amit 
felírhatnak a listájukra? 

• Mutass egy képet, amelyen a 
Szabadító egy bárányt tart a karjában 
(lásd Evangéliumi művészeti könyv, 64. 
sz. kép). Írd fel a táblára: „Legeltesd 
az én juhaimat!” Kérdezd meg a fia-
tal nőktől, mit tudnak erről a felszó-
lításról. Kérd meg őket, figyeljenek, 
milyen további meglátásokat kapnak, 
miközben felolvasod az osztálynak a 
János 21:15–17- et. Kik az e szakasz-
ban szereplő „bárányok” és „juhok”? 
Milyen tekintetben hasonlítanak az 
új egyháztagok bárányokra? Mit 

Tanítási ötlet

„Mielőtt az óra elkez-
dődik, kérj meg egy- két 
egyént, hogy gondosan 
figyeljenek oda, és készül-
jenek fel, hogy segítsenek 
összefoglalni a lecke egyik 
fő pontját vagy az egész 
leckét!” (Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás [2000]. 94.).
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jelent legeltetni a Szabadító bárá-
nyait? Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
osszák meg az új egyháztagok mege-
rősítésével kapcsolatos élményeiket. 
Milyen konkrét dolgokat tehetnek, 
hogy segítséget nyújtsak az új egy-
háztagoknak a jövőben?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy néz-
zék meg a Misszionáriusi munka és 
megtartás: Georgia Elias című videót, 
és figyeljék meg, mit tett a nő egyház-
községe azért, hogy segítsenek erős-
nek maradnia a keresztelkedése után. 
Mit tanulnak még Georgia élményé-
ből, ami segíthet megerősíteniük az 
új egyháztagokat? Kérd meg a fiatal 
nőket, hogy gondoljanak az egyház-
község új tagjaira. Milyen kérdéseik 
lehetnek? Hogyan segíthetnek nekik 
a fiatal nők? E beszélgetés részeként 
lejátszhatod és megbeszélhetitek a 
Segíteni az új egyháztagoknak neve-
ket vinni a templomba című videót.

• Írj fel a táblára szentírásutalásokat 
(például az e vázlatban felsoroltakat) 
arra irányuló felelősségünkről, hogy 
megerősítsük a többi szentet. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy mindegyikük 
olvasson el egyet a szentírásutalások 
közül, és gondolkodjon el azon, hogy 
az miként vonatkozik az új egyház-
tagokra. Kérd meg mindegyiküket, 
hogy írják fel a táblára a szentírásrész 
rövid összefoglalását, és osszanak 

meg egy példát a tanított tantétellel 
kapcsolatban. Kérdezd meg a fiatal 
nőktől, miért fontos megerősíteni az 
új egyháztagokat.

• Segíts a fiatal nőknek megfogal-
mazni olyan kérdéseket, amelyeket 
szeretnének feltenni valakinek, aki 
nemrégiben csatlakozott az egyház-
hoz. A püspök engedélyével hívj meg 
az órára egy- két új megtértet. Kérd 
meg őket, mondják el megtérésük 
történetét, és meséljenek új egyház-
tagként szerzett élményeikről. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy tegyék fel a 
kérdéseiket, és beszélgessenek arról, 
hogyan segíthetnek az új egyházta-
goknak beilleszkedni az egyházba.

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a Barátok című részt A 
fiatalság erősségéért füzetből, és keres-
senek válaszokat erre a kérdésre: „Mit 
jelent igaz barátnak lenni?” Kérd meg 
őket, hogy osszák meg, mit találtak, 
és meséljenek egy olyan élményükről, 
amikor valaki igaz barátként viselte-
tett irántuk. Miért különösen fontos jó 
barátként állnunk az egyház új tagjai 
mellett? Kérd meg a fiatal nőket, 
készítsenek felsorolást az új egyházta-
gokról, akiket ismernek, és beszéljétek 
meg, hogyan alkalmazhatják A fiatal-
ság erősségéért füzetben álló tanácsot a 
velük való barátkozás során.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Értik- e, hogyan erősítsék 
meg az új egyháztagokat? Milyen érzéseik vagy benyomásaik vannak? Vannak- e továb-
bi kérdéseik? Érdemes lenne- e még több időt tölteni ezzel a tannal?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Meghívhatnak egy új egyháztagot 
egy Közös tevékenységre vagy egyéb 
egyházközségi rendezvényre.

• Megoszthatják bizonyságukat egy 
új egyháztaggal.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

Tanítványai tanítása köz-
ben a Szabadító megvá-
laszolta a kérdéseiket és 
meghallgatta az élménye-
iket. Őszinte érdeklődést 
tanúsított a kérdéseire 
adott válaszaik iránt, és 
örvendezett, amikor kife-
jezésre juttatták hitüket. Te 
hogyan mutathatod ki a 
szeretetedet és az érdeklő-
désedet az osztályodban 
lévő fiatal nők iránt?
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Válogatott források

Részlet Richard C. Edgley A valódi növekedés kulcsa a 
megmentés című beszédéből.  Liahóna, 2012. máj. 52–54.

30 évvel ezelőtt, amikor egy cövekelnökségben szol-
gáltam, egy vasárnap délelőtt felhívott bennünket az 
egyik hithű püspökünk. Elmondta, hogy az egyház-
községe olyan rohamos léptekben növekszik, hogy 
már nem tud jelentőségteljes elhívásokat adni minde-
gyik egyháztagnak. Könyörgött nekünk, hogy osszuk 
ketté az egyházközségét. Míg a megfelelő jóváhagyás-
ra vártunk, cövekelnökségként úgy döntöttünk, hogy 
meglátogatjuk az egyházközséget, e csodálatos és 
érdemes testvéreket pedig elhívjuk cöveki misszioná-
riusoknak.

A harmadik személy, akivel beszéltem, egy fia-
tal hölgy volt, aki a helyi egyetemre járt. Néhány 
percnyi általános beszélgetés után átadtam neki 
az elhívást, hogy misszionáriusként szolgáljon. Ez 
után néhány pillanatnyi csend következett, majd ezt 
mondta: „Edgley elnök, azt ugye tudod, hogy én 
nem járok az egyházba?”

Én is elhallgattam egy pillanatra, majd ezt mond-
tam: „Nem, nem tudtam, hogy nem vagy tevékeny.”

Ezt válaszolta: „Már évek óta nem járok az egyházba. 
Ugye tudod, hogy amikor valaki ilyen sokáig nem 
tevékeny, akkor nem olyan könnyű visszatérni?”

„Nem – válaszoltam. – Az egyházközséged gyűlései 
reggel 9-kor kezdődnek. Csak besétálsz a  kápolnába, 
és már ott is vagy velünk.”

Ő ezt válaszolta: „Ez nem ilyen könnyű. Egy csomó 
dolog miatt kell aggódnod. Aggódsz azon, hogy 
vajon odajön-e valaki üdvözölni, vagy egyedül és 
észrevétlenül fogod végigülni a gyűlést. És azon is 
aggódsz, hogy elfogadnak-e, és hogy kik lesznek 
majd az új barátaid.”

Könnyes arccal így folytatta: „Tudom, hogy az édesa-
nyám és az édesapám már évek óta imádkozik értem, 
hogy visszatérjek az egyházba.” Majd rövid szünet 
után ezt mondta: „Az utóbbi három hónapban azért 
imádkoztam, hogy legyen elég bátorságom, erőm és 
módom arra, hogy tevékenyen visszatérjek az egy-
házba.” Aztán ezt kérdezte: „Edgley elnök, szerinted 
ez az elhívás válasz az imáimra?”

Könnyeimmel küszködve így feleltem: „Azt hiszem, 
az Úr megválaszolta az imáidat.”

A lány nem csupán elfogadta az elhívást, hanem 
igen kiváló misszionárius is lett belőle. Biztos 
vagyok abban, hogy mindez nem csak saját magá-
nak, hanem szülei és más családtagjai számára is 
nagy örömet hozott.

Ebből és ehhez hasonló interjúkból számos dolgot 
megtanultam, és sok mindenre emlékeztettek engem:

Megtanultam, hogy sok kevésbé tevékeny egy-
háztagnak vannak olyan szerettei, akik naponta 
fohászkodnak az Úrhoz a számukra kedves sze-
mély megmentéséért.

Megtanultam azt is, hogy egy kevésbé tevékeny 
egyháztag számára nem olyan könnyű vagy 
kényelmes egyszerűen csak visszasétálni az egy-
házba. Segítségre van szükségük. Támogatásra van 
szükségük. Barátokra van szükségük.

Azt is megtanultam azonban, hogy vannak olyan 
kevésbé tevékeny egyháztagok is, akik próbálnak és 
hajlandóak is visszatalálni a tevékenység ösvényére.

Megtanultam, hogy sok kevésbé tevékeny egyház-
tag elfogadja a neki átnyújtott elhívást.

És megtanultam azt is, hogy egy kevésbé tevékeny 
egyháztag megérdemli az egyenlő bánásmódot, 
és hogy egy szerető Isten fiaként vagy leányaként 
tekintsünk rá.
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DECEMBER: ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK FELÉPÍTÉSE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Mi Sion?
Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy „töreked[jünk] Sion ügyét napvilágra hoz-
ni és megalapozni” (T&Sz 6:6). Sion az Úr népére utal, akik egyek szívükben 
és elméjükben, és igazlelkűségben élnek együtt. Azáltal tudjuk megalapozni 
Siont, hogy egységet és lelki erőt alakítunk ki az otthonunkban, az egyházköz-
ségünkben vagy gyülekezetünkben, illetve a közösségünkben.

Készülj fel lelkileg!

Imádságos lélekkel olvasd el a következő szentírásokat és forrásanyagokat. Érzéseid 
szerint mi fog segíteni a fiatal nőknek megtanulni, hogyan alapozzák meg Sion ügyét?

Móziás 18:21; T&Sz 38:26–27 (Egység-
re kell törekednünk)

1 Nefi 13:37; T&Sz 6:6 (Törekedjünk 
Sion előhozatalára)

4 Nefi 1:1–18 (A nefiták és a lámániták 
sioni állapotban élnek együtt)

T&Sz 97:21; Mózes 7:18 (Mi Sion?)

Henry B. Eyring: Szívünk egybefonó-
dik. Liahóna, 2008. nov. 68–71.

D. Todd Christofferson: Jöjj Sionba! 
Liahóna, 2008. nov. 37–40.

Bonnie L. Oscarson: Nőtestvériség: Ó, 
mily nagy szükségünk van egymásra! 
Liahóna, 2014. máj. 119–121.

Sion. Hűek a hithez (2004). 170–171.

Nőtestvérként Sionban. Himnuszok, 
201. sz.

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Te miként törekszel Sion 
tantételei szerint élni 
az életedben és a csalá-
dodban? Érezted- e már 
az egység lelkületét egy 
egyházközségben vagy a 
családodban? Mikor?

Egységesek- e nőtestvéri-
ségben a fiatal nők? Ők 
mit tehetnek Sion megala-
pításáért? Milyen akadá-
lyokba ütközhetnek?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Írd fel a táblára: „Sion”, és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy soroljanak 
fel olyan szavakat, amelyek Sionra 
gondolva az eszükbe jutnak. A felso-
rolás kiegészítéséhez kérd meg őket, 
olvassák el a 170–171. oldalt a Hűek 
a hithez című könyvből. Nőként mi a 
szerepünk Sion felépítésében?

• Énekeljétek el együtt a Nőtestvér-
ként Sionban első versszakát (Himnu-
szok, 201. sz.). Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy keressenek a himnuszban olyan 
szavakat és kifejezéseket, amelyek 
Sionról tanítanak. Ösztönözd a fiatal 
nőket, mondják el, szerintük milyen 
szerepük van egy sioni otthon, egy-
házközség vagy közösség létrehozá-
sában.

Tanuljatok együtt!

A következő tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, mi Sion. 
A Lélek sugalmazását követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az 
osztályodhoz:

• Osztályként olvassátok el a T&Sz 
38:27- et és a Mózes 7:18- at. Mit jelent 
egy szív és egy elme lenni? Miért 
olyan fontos része az egység Sion 
felépítésének? Oszd fel a fiatal nők 
között az e vázlatban javasolt beszé-
dek egyikét, és kérd meg őket, hogy 
keressenek olyan tantételeket, ame-
lyek segíthetnének nekünk nagyobb 
egységet elérni a családunkban és a 
Fiatal Nők osztályában. Kérd meg a 
fiatal nőket, hogy írják fel a talált tan-
tételeket a táblára. Mik akadályozhat-
ják meg, hogy a fiatal nők elérjék az 
egységet? Hogyan győzhetik le ezeket 
az akadályokat? Biztasd a fiatal nőket 
arra, hogy tűzzenek ki személyes 
célokat e tantételek egyikének alkal-
mazására, hogy fokozzák az egységet 
a családjukban. Közösen tűzzetek ki 
egy hasonló célt az osztály egységé-
nek növelésére.

• Osztályként közösen olvassátok el 
D. Todd Christofferson elder Jöjj Sion-
ba! című beszédének első öt bekez-
dését, válaszokat keresve e kérdésre: 
„Mit jelent kimenekülni Babilonból, 
és Sionba jönni?” Oszd három cso-
portra az osztályt, és add ki az egyes 
csoportoknak a beszéd e szakaszait: 
„Egység”, „Szentség”, „Törődés a 
szegényekkel”. Kérd meg őket, hogy 
a csoportjukon belül beszéljék meg, 
hogyan alkalmazhatják e tantétele-
ket Sion felépítése során jelenlegi és 
leendő otthonukban. Kérd meg őket, 
hogy osszák meg a megbeszélteket az 
osztály többi tagjával.

• Oszd két csoportra az osztályt. Az 
egyik csoport olvassa el és beszélje 
meg a Móziás 18:21- et és a Tan és a 
szövetségek 97:21- et, a másik csoport 
pedig olvassa el és beszélje meg a Tan 

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]. 53.).
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és a szövetségek 38:27- et és a Mózes 
7:18- at. Kérd meg a csoportokat, 
tervezzenek meg egy szemléltetős 
leckét, amelynek segítségével megta-
níthatnák az osztály többi tagjának, 
amit a szentírásaikból tanultak (ha 
segítségre van szükségük, oszd meg 
velük a Hasonlatok és szemléltetős 
leckék részt a Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás 164–165. oldalán). Kérd meg 
őket, hogy osszák meg egymással 
az ötleteiket. Mit tanulnak ezekből 
a szentírásokból, ami segíthet nekik 
Siont építeni a családjukban, az 

osztályukban, valamint egyházközsé-
gükben vagy gyülekezetükben?

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
olvassák el a 4 Nefi 1:1–18- at, és 
soroljanak fel a táblán olyan szava-
kat vagy kifejezéseket, amelyek azt a 
sioni társadalmat jellemzik, amelyet 
a nefiták és a lámániták hoztak létre 
Krisztus eljövetele után. Kérd meg 
őket, készítsenek még egy felsorolást 
olyan konkrét dolgokkal, amelyeket 
megtehetnek egyénként vagy osztály-
ként, hogy e tantételek szerint éljenek, 
és másokat is erre ösztönözzenek.

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, mi Sion? Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e 
még többet foglalkozni ezzel a tannal?

Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Felkarolhatnak valakit, aki eset-
leg kirekesztve érzi magát a baráti 
körükből.

• Megerősíthetik kapcsolatukat egy 
családtagjukkal vagy barátjukkal (lásd 
az Isteni természet, 3. értéktapaszta-
latot a Személyes fejlődés füzetből).

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító minden 
körülmények közepette 
tanítványai példaképe 
és útmutatója volt. Éle-
tével megtanította nekik, 
hogyan éljenek. Milyen 
hatással lehet szereteted és 
egységed példája a fiatal 
nők azon vágyára, hogy 
Sionba igyekezzenek?
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Válogatott források

Részlet Henry B. Eyring Szívünk egybefonódik című 
beszédéből.  Liahóna, 2008. nov. 68–71.

Az egység öröme, mellyel [Isten] oly nagyon meg 
szeretne ajándékozni, nem létezhet mások nélkül. 
Másokkal együtt kell rá törekednünk és elnyernünk. 
Nem meglepő hát, ha Isten sürgeti a gyülekezésün-
ket, hogy megáldhasson bennünket. Azt kívánja, 
hogy gyűljünk családokba. Létrehozott osztályo-
kat, egyházközségeket, gyülekezeteket, és megpa-
rancsolta, hogy gyakran találkozzunk. Ezekben a 
közösségekben, melyeket Isten miattunk tervezett 
meg, nagy lehetőségek rejlenek. Imádkozhatunk  
és dolgozhatunk az egységért, amely örömet hoz,  
és megsokszorozza a szolgálathoz szükséges 
 erőnket. […]

Az egység legnagyobb ellensége a büszkeség. Ti is 
láttátok és éreztétek már szörnyű hatásait. Napok-
kal ezelőtt tanúja voltam, mikor két – amúgy jó – 
embernek egy kis nézeteltérése támadt. Mindez csak 
egy beszélgetésnek indult arról, hogy mi az igazság, 
de rövidesen heves vitába torkollott. Azon csatáz-
tak, hogy kinek van igaza. Egyre hangosabbak let-
tek. Arcuk kipirult. És ahelyett, hogy a vita tárgyáról 
értekeztek volna, mindketten magukról kezdtek 
beszélni. Egyre csak azt bizonygatták egymásnak, 
hogy mennyire hozzáértők és milyen mélyek az 
ismereteik, épp ezért inkább az ő meglátásuk a 
helyes és az igaz. […]

Szerencsére egyre több tehetséges béketeremtővel 
találkozom, akik lecsendesítik a háborgó vizeket, 
mielőtt baj történne. Ti is lehettek ilyen béketerem-
tők, akár résztvevői vagytok a konfliktusnak, akár 
csak külső szemlélői. 

Tapasztalatom szerint, az egyik módja ennek az, 
hogy keressünk bármi olyat, amiben mindenki 
egyetért. Ahhoz, hogy béketeremtők legyetek, 
fontos, hogy higgyetek abban, hogy Isten gyermeke-
iként minden különbözőségünk ellenére valószínű, 
hogy nincs olyan határozott vélemény, melyben ne 
lenne némi igazság. Az a legjobb béketeremtő – az 
tudja visszaállítani az egységet –, aki tudja, hogyan 
segítsen az embereknek meglátni ezt a közös igaz-
ságot. Az igazság, amelyben egyetértenek, mindig 
nagyobb és fontosabb számukra, mint a különbsé-
gek. Ha Istentől kértek segítséget, majd a szerint cse-
lekedtek, megláthatjátok, mi lesz ez a közös nevező, 
és másoknak is segíthettek ebben. Ő megválaszolja 
az imátokat, ahogyan az enyémet is megválaszolta, 
hogy segítsen visszaállítani a békét. […]

Ez elvezet az egység egy másik tantételéhez. Ez 
pedig az, hogy csak jókat mondjunk egymásról. 
Gondoljatok csak az utolsó olyan alkalomra, mikor 
megkérdezték tőletek, hogy mit gondoltok valakiről 
a családotokban vagy az egyházban. A múlt héten ez 
többször is megtörtént velem. Nos, előfordul, hogy 
meg kell ítélnünk másokat. Néha kell hoznunk ilyen 
ítéleteket másokról, és ki kell mondanunk. De a leg-
többször van választásunk. […]

Mikor rájöttök, hogy csak tökéletlen megvilágításban 
látjátok a másikat, valószínűbb, hogy kicsit elné-
zőbben nyilatkoztok majd róluk. Ezen a szent íráson 
kívül talán hallottátok már az édesanyátoktól – mert 
én hallottam az enyémtől –, hogy „ha valakiről nem 
tudsz jót mondani, inkább ne mondj semmit sem”.
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További tanítási és tanulási 
ötletek találhatók a Függe-
lékben.

Hogyan segíthetek a kevésbé 
tevékeny barátaimnak 
visszatérni az egyházba?
Azon elkötelezettségünknek részeként, hogy „Isten tanú[i]ként áll[unk] mindig 
és mindenben, és minden helyen” (Móziás 18:9), felkaroljuk azokat az utol-
sónapiszent barátokat és szomszédokat, akik nem járnak az egyházba. Azzal 
segíthetünk nekik, hogy meggyőződünk arról, hogy érzik őszinte szeretetünket 
és törődésünket, amikor szavainkkal és tetteinkkel megosztjuk velük a bizony-
ságunkat, illetve amikor bevonjuk őket a tevékenységeinkbe.

Készülj fel lelkileg!

Milyen szentírások és beszédek segíthetnek a fiatal nőknek megtanulni, hogyan segítse-
nek kevésbé tevékeny barátaiknak?

Lukács 15 (Az elveszett bárány, az 
elveszett drakhma és a tékozló fiú 
példázata)

Lukács 22:32; János 21:15–17; 1 Péter 
5:2–4 (Az Úr megparancsolja nekünk, 
hogy erősítsük meg egymást)

Alma 31:34–35; T&Sz 18:10–16 (A 
lelkek értéke nagy)

Mervyn B. Arnold: Mentésre fel: 
képesek vagyunk rá! Liahóna, 2016. 
máj. 53–55.

Brent H. Nielson: A tékozlóra várva. 
Liahóna, 2015. nov. 101–103.

Dieter F. Uchtdorf: Jöjj, tarts velünk! 
Liahóna, 2013. nov. 21–24.

Gordon B. Hinckley: Hit, mely hegye-
ket mozgat meg. Liahóna, 2006. nov. 
82–85.

Rövidfilmek: Segíteni másoknak 
visszatérni az egyházba; A fiatalok 
hite: Az Ennis család

Osszátok meg egymással az élményeiteket!

Minden óra elején kérd meg a fiatal nőket, hogy meséljenek, tanítsanak és tegyenek 
bizonyságot olyan élményekről, amelyekben akkor volt részük, amikor alkalmazták az 
előző héten tanultakat. Ez elő fogja segíteni a személyes megtérést, és segít, hogy a 
fiatal nők meglássák mindennapi életükben az evangélium alkalmazhatóságát.

Te mit teszel azért, hogy 
felkarold azokat a kevésbé 
tevékeny egyháztagokat, 
akiket ismersz? Milyen 
élményekről mesélhetnél a 
fiatal nőknek?

Hogyan viszonyulnak a 
fiatal nők az osztály azon 
tagjaihoz, akik kevésbé 
tevékenyek? Miként tudnák 
felkarolni ezeket a fiatal 
nőket?
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Vezesd be a tant!

Válassz az alábbi ötletekből, vagy találj ki saját ötletet az e heti lecke bevezetésére:

• Mutasd be a következő videókat: A 
fiatalok hite: Az Ennis család és kérd 
meg a fiatal nőket, hogy osszák meg 
gondolataikat arról, mit jelent szá-
mukra segíteni másoknak visszatérni 
az egyházba.

• Írd fel a táblára a lecke címét. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy írják le egy 
papírra annak egy módját, hogy 
miként segíthetnek kevésbé tevékeny 

barátaiknak visszatérni az egyház-
ba. Szedd össze a lapokat, majd más 
sorrendben oszd ki őket a fiatal nők 
között. Kérd meg őket, osszák meg 
a papírokra írt ötleteket. Kérd meg 
a fiatal nőket, hogy a lecke során 
gondoljanak egy olyan ismerősükre, 
aki nem tevékeny az egyházban, és 
találjanak módokat arra, hogy segítsé-
get nyújtsanak neki.

Tanuljatok együtt!

Az alábbi tevékenységek mindegyike segíthet a fiatal nőknek megérteni, hogyan segít-
senek kevésbé tevékeny barátaiknak visszatérni az egyházba. A Lélek sugalmazását 
követve válassz ki egyet vagy többet, amely leginkább illik az osztályodhoz:

• Kérd meg a fiatal nőket, hogy 
gondoljanak egy olyan alkalomra, 
amikor elvesztettek valamit, ami 
nagyon értékes volt. Mit tettek, hogy 
megtalálják? Jelöld ki olvasásra min-
den fiatal nőnek a Lukács 15- ben álló 
három példázat egyikét. Kérd meg 
őket, hogy meséljék el saját szavaikkal 
a példázatot, és osszanak meg belőle 
egy kifejezést, amely összefoglalja, 
mit tanított a Szabadító az adott pél-
dázatban. Mit tanulnak a fiatal nők a 
pásztor, az asszony és az apa e példá-
zatokban olvasható tetteiből? Miként 
követhetik ezeket a példákat, amikor 
megpróbálnak segítséget nyújtani 
azoknak, akik „elvesztek” az egyház-
ból? Kérd meg a fiatal nőket, hogy ha 

gondolják, osszák meg olyan barátok 
vagy családtagok élményeit, akik 
visszatértek az egyházhoz, miután 
egy ideig kevésbé tevékenyek voltak.

• Kérd fel előre a kvórum egyik tagját, 
hogy olvassa el Mervyn B. Arnold 
elder Mentésre fel: képesek vagyunk 
rá! című beszédét. Kérd meg, készüljön 
fel arra, hogy megosszon a beszédből 
egy- két olyan történetet, amely hatás-
sal volt rá. Kérd meg a fiatal férfiakat, 
hogy mondják el, a történetek hogyan 
vonatkozhatnak rájuk kvórumként. 
Kit ismernek, aki egy ideje nem jár 
egyházba? Hogyan dolgozhatnak 
együtt kvórumként azért, hogy segít-
senek az illetőnek közelebb kerülni 

Tanítási ötlet

„Az odafigyelés a szere-
tet kifejezésének egyik 
módja. Gyakran áldozatot 
követel. Amikor valóban 
odafigyelünk másokra, 
gyakran feladjuk azt, amit 
mondani akarunk, hogy 
ők kifejezhessék magu-
kat” (Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás [2000]. 66.).
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a Szabadítóhoz? Arra is megkérhe-
ted a fiatal férfiakat, hogy keressék 
meg a négy fő tantételt Arnold elder 
beszédében. Ismernek olyanokat, akik 
megtestesítik ezeket a tantételeket? Mit 
tehetnek, hogy olyanná váljanak, mint 
ezek az emberek?

• Oszd meg Brent H. Nielson elder 
nővérének történetét A tékozlóra 
várva című beszédéből, vagy készülj 
egy saját élménnyel, amikor segítettél 
egy kevésbé tevékeny barátodnak 
vagy családtagodnak visszatérni az 
egyházhoz.  Kérd meg a fiatal nőket, 
hogy olvassák el az Alma 31:34–35- öt 
és a T&Sz 18:10–16- ot. Mit tanítanak 
ezek a szentírások arról, hogy milyen 
érzéseket táplál Mennyei Atyánk 
a gyermekei iránt? Segíts a fiatal 
nőknek listát készíteni az egyházköz-
ség kevésbé tevékeny fiatal nőiről. 
Osztályként beszéljétek meg, milyen 
értékes mindegyikük, továbbá, hogy 
mit tehetnek, hogy meghívják ezeket 
a fiatal nőket, hogy térjenek vissza.

• Írj fel a táblára néhány olyan kifo-
gást, amelyet az emberek arra hasz-
nálnak, hogy megindokolják, miért 
nem jönnek az egyházba. Ilyenek 

lehetnek: „kétségeim vannak az egy-
ház tanításaival kapcsolatban”, „nem 
illek az egyházba járó emberek közé”, 
„nem hiszem, hogy az egyház normái 
szerint tudnék élni”, „ismerek egy 
képmutató egyháztagot” stb. Kérd 
meg a fiatal nőket, hogy keressék 
meg Dieter F. Uchtdorf elnök vála-
szait ezekre az aggodalmakra a Jöjj, 
tarts velünk! című beszédében. Adj 
lehetőséget a fiatal nőknek arra, hogy 
szerepjáték során eljátsszák, hogyan 
válaszolnának, ha egyik barátjuk 
ilyen irányú aggodalmát fejezné ki 
számukra.

• Rövidfilm: Segíteni másoknak 
visszatérni az egyházba. Kérd meg a 
fiatal nőket, keressenek olyan tanté-
teleket Bednar elder tanításai között, 
amelyek segíteni fognak nekik még 
hatékonyabbnak lenni, amikor meg-
hívják kevésbé tevékeny barátaikat, 
hogy térjenek vissza az egyházba. A 
családtörténeti munka miért jelent 
jó lehetőséget arra, hogy meghívjuk 
a kevésbé tevékeny barátainkat az 
egyházi részvételre? Milyen további 
tevékenységek érhetik el azt, amiről 
Bednar elder beszél?

Kérd meg a fiatal nőket, hogy mondják el, mit tanultak ma. Milyen érzéseik vagy 
benyomásaik vannak? Értik- e, hogyan segíthetnek kevésbé tevékeny barátaiknak? 
Vannak- e további kérdéseik? Érdemes lenne- e még többet foglalkozni ezzel a témával?
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Éljünk a tanultak szerint!

Kérd meg a fiatal nőket, hogy gondolják át, miként fognak a ma tanultak alapján élni. 
Például:

• Elvégezhetik a Jó cselekedetek 
alatti 7. értéktapasztalatot a Személyes 
fejlődés füzetben.

• Imádkozhatnak sugalmazásért, 
hogy megtudják, miként segítsenek 
egy barátjuknak vagy egy család-
tagjuknak visszatérni az egyházba, 

majd pedig meghívhatják, hogy jöjjön 
el istentiszteletre vagy egy Közös 
tevékenységre.

• Végrehajthatják a ma szőtt tervei-
ket egy kevésbé tevékeny egyháztag 
felkarolására.

Mondd el a fiatal nőknek, hogy miről fognak tanulni a jövő órán. Mit tehetnek azért, 
hogy felkészüljenek a tanulásra? Elolvashatnak például egy beszédet, megnézhetnek egy 
videót, vagy tanulmányozhatnak egy, a következő heti leckéhez kapcsolódó szentírást.

Kapcsolódó ifjúsági tevékenységek

Tervezz egy olyan Közös tevékenységet, amely segíteni fog a fiatal nőknek alkalmazniuk 
mindazt, amit ebben a leckében tanultak.

A Szabadító módján 
történő tanítás

A Szabadító segített az 
általa tanított embereknek 
lelkileg növekedni és meg-
térni, azáltal, hogy felkérte 
őket: cselekedjenek hittel. 
Te hogyan tudod kimu-
tatni a fiatal nőknek, hogy 
bízol abban, hogy mindig 
képesek lesznek az evan-
gélium szerint élni?
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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 a tan bevezetéséhez 

Az alábbi tevékenységek:

• Segítenek a fiataloknak áttekinteniük a tant, 
melyet az előző leckében tanultak, és meggyőződ-
niük arról, hogy jól értelmezik azt.

• Bevezetik a tant, melyet a fiatalok az órán vagy a 
kvórumgyűlésen fognak tanulni.

A fiatalok egyénileg, kis csoportokban, illetve osztályként vagy kvórumként 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 áttekinteniük 
a tant, és meggyőződniük arról, 
hogy jól értelmezik azt!
Mondják el, mire emlékeznek!

A fiatalok mondjanak valamit, amire a múlt heti 
leckéből emlékeznek vagy amit abból tanultak.

Írjanak fel a táblára egy kijelentést!

Kérd meg a fiatalokat, hogy írjanak fel a táblára 
egy összefoglaló kijelentést arról, amit tanultak.

Rajzolják le, amit tanultak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy rajzolják le, mit tanultak.

Mi hatott rájuk ösztönzőleg?

Kérj meg néhány fiatalt, hogy mondja el, mi hatott 
rá ösztönzőleg a leckében?

Foglalják össze egy szóban vagy mondatban!

Kérd meg a fiatalokat, hogy foglalják össze egyetlen 
szóban vagy mondatban, hogy mit tanultak.

Hasonlítsák a leckét egy tárgyhoz vagy képhez!

Mutass egy tárgyat vagy képet a fiataloknak, és kér-
dezd meg, hogyan kapcsolódik az előző leckéhez.

Mondják el, hogyan alkalmazták a tanultakat!

Mondd el, hogyan alkalmaztad a múlt heti lecké-
ben tanítottakat, majd kérd meg a fiatalokat, hogy 
ők is mondják el, hogyan tették ugyanezt.

Válaszoljanak meg kérdéseket!

Kérd meg a fiatalokat, hogy válaszolják meg a múlt 
heti leckében feltett kérdéseket.

Osszanak meg szentírásokat!

Kérd meg a fiatalokat, hogy osszanak meg egy 
szentírást, melyre a múlt heti leckéből emlékeznek.

Tanítsák, amit tudnak!

Kérd meg a fiatalokat, hogy tanítsák meg az osztály 
vagy kvórum egy másik tagjának, amire a múlt 
héten tanított tanból emlékeznek.

Magyarázzanak meg egy kifejezést!

Írj fel a táblára egy kifejezést a múlt heti leckéből, és 
kérd a fiatalokat, hogy magyarázzák meg azt.

Vezesd be a tant, melyet a fiatalok 
az órán vagy a kvórumgyűlésen 
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.

Válaszoljanak meg egy kérdést!

Kérd meg a fiatalokat, hogy válaszoljanak meg egy 
kérdést a tanról.
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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 fiatalt, 
hogy magyarázza el a tan valamely részének jelen-
tését.

Adjanak magyarázatot egy képről vagy tárgyról!

Mutass a fiataloknak egy olyan képet vagy tárgyat, 
amely kapcsolódik a múlt 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 a fiatalokkal egy rövid, névtelen kérdő-
ívet, 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, illetve osztályként vagy kvórumként 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 foglal-
janak össze egy szentírást vagy egy prófétai üzene-
tet.

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 képeket 
a szentírásrészekhez. Ösztönözd őket, hogy osszák 
meg a szentírásokból és a képekből szerzett meglá-
tásaikat.

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 kettő 
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 kapcsolódó 
szentírásokat!

Segíts a fiataloknak listát készíteni a tanhoz kap-
csolódó szentírásokról, olvassák el azokat, 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 az általad tanított 
tanra és tantételekre!
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 a fiatalok kérdéseit, vagy beszélgessenek 
velük 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 vagy kvórum 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 vagy kvórum 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 jelentést!

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 programokkal 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 szükség-
leteit.

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 vagy kvórummal!

Kérd meg a fiatalokat, hogy tanácskozzanak egy-
mással osztályként vagy kvórumként arról, hogy 
miként alkalmazzák 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 vázlatot, 
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 kihíváson 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
!

Fiatal N
ők 2017
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